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C«ng ty cP x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng B¸o c¸o tµi chÝnh
§Þa chØ: Côm C«ng nghiÖp VÜnh NiÖm - Lª Ch©n - H¶i Phßng Quý 3 n¨m 2012
§iÖn tho¹i: (031) 387 0577           Fax: (031) 387 0576

Tµi s¶n M� sè ThuyÕt 
minh

 30/09/2012
VND  

 01/01/2012
VND 

A - Tµi s¶n ng¾n h¹n 26.866.287.433 26.989.165.432
I .TiÒn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 110 7.093.919.401 4.003.009.722
1. TiÒn 111 V.01 1.893.919.401 2.003.009.722
2. C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 112 5.200.000.000 2.000.000.000
II. C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 V.02 9.468.000.000 13.468.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn 121 9.468.000.000 13.468.000.000
III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 6.294.711.126 7.224.779.312
1. Ph¶i thu kh¸ch hµng 131 2.068.927.632 3.282.263.132
2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 3.252.169.735 3.133.674.505
5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 V.03 973.613.759 808.841.675
IV. Hµng tån kho 140 3.860.847.237 2.111.260.652
1. Hµng tån kho 141 V.04 3.860.847.237 2.111.260.652
V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 148.809.669 182.115.746
1. Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 62.981.273 3.476.545
2. ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ 152 85.228.731 178.639.201
3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i thu Nhµ n−íc 154 599.665B - Tµi s¶n dµi h¹n 200 8.646.489.733 9.623.876.896
I. C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n 210 0 0
II. Tµi s¶n cè ®Þnh 220 8.606.280.010 9.573.671.351
1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 V.08 8.361.077.283     9.346.398.624                
- Nguyªn gi¸ 222 18.827.029.223 18.807.029.223
- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 223 (10.465.951.940) (9.460.630.599)
4. Chi phÝ XDCB dë dang 230 245.202.727 227.272.727
III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t− 240 V12 0 0
IV. C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n 250 0 0
3. §Çu t− dµi h¹n kh¸c 258 V13 0 0
V. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 260 40.209.723 50.205.545
1. Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n 261 V.14 40.209.723 50.205.545

Tæng céng Tµi s¶n 270 35.512.777.166 36.613.042.328
26.540.820.830              

Quý 3 năm 2012
B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 

1



C«ng ty cP x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng B¸o c¸o tµi chÝnh
§Þa chØ: Côm C«ng nghiÖp VÜnh NiÖm - Lª Ch©n - H¶i Phßng Quý 3 n¨m 2012
§iÖn tho¹i: (031) 387 0577           Fax: (031) 387 0576

Nguån vèn M� sè ThuyÕt 
minh

 30/09/2012
VND  

 01/01/2012
VND 

A - Nî ph¶i tr¶ 300 21.860.682.544 22.650.014.871
I. Nî ng¾n h¹n 310 20.289.428.591 21.428.445.252
2. Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n 312 493.490.154 433.858.070
3. Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc 313 18.307.314.569 18.788.414.568
4.ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc 314 V.16 176.153.722 226.947.183
5. Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 315 0
6. Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.17 1.249.075.344 812.160.731
9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c 319 V.18 174.179.929 1.277.849.827
11. Quü khen th−ëng, phóc lîi 323 (110.785.127) (110.785.127)
II. Nî dµi h¹n 330 1.571.253.953 1.221.569.619
8. Doanh thu ch−a thùc hiÖn 338 1.571.253.953 1.221.569.619B - vèn chñ së h÷u 400 13.652.094.622 13.963.027.457
I. Vèn chñ së h÷u 410 V.22 13.652.094.622 13.963.027.457
1. Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 411 10.820.000.000 10.820.000.000
2. ThÆng d− vèn cæ phÇn 412 2.705.242.440 2.705.242.440
4. Cæ phiÕu quü 414 (677.894.068) (391.027.880)
7. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 417 54.755.669 54.755.669
8. Quü dù phßng tµi chÝnh 418 281.527.658 281.527.658
10. Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi 420 468.462.923 492.529.570
II. Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c 430 0 0

Tæng céng nguån vèn 440 35.512.777.166 36.613.042.328

H¶i Phßng, ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 2012
Gi¸m ®èc                  Ng−êi lËp                                       KÕ to¸n tr−ëng                                          Gi¸m ®èc 

Quý 3 năm 2012
B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 
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C«ng ty cP x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng B¸o c¸o tµi chÝnh 
§Þa chØ: Côm C«ng nghiÖp VÜnh NiÖm - Lª Ch©n - H¶i Phßng Quý 3 n¨m 2012
§iÖn tho¹i: (031) 387 0577           Fax: (031) 387 0576

 N¨m 2012
VND 

 N¨m 2011
VND 

 N¨m 2012
VND 

 N¨m 2011
VND 

 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 VI.25 670.731.954 548.089.500 2.707.486.174 3.047.321.235
2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 02
 3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung 
cÊp dÞch vô 10 670.731.954 548.089.500 2.707.486.174 3.047.321.235
4. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 VI.27 323.283.540 308.176.041 1.538.696.373 2.236.913.833
 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp 
dÞch vô  20 347.448.414 239.913.459 1.168.789.801 810.407.402
6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 VI.26 54.760.618 8.334.501 1.161.572.492 45.986.236
7. Chi phÝ tµi chÝnh 22 VI.28 235.143.111
Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay
8. Chi phÝ b¸n hµng 24
9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 398.098.260 242.761.741 1.256.550.016 808.601.326
 10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh 
doanh  30 4.110.772 5.486.219 838.669.166 47.792.312
11. Thu nhËp kh¸c 31 84.492.740 861.111
12. Chi phÝ kh¸c 32 272.675.219
13. Lîi nhuËn kh¸c 40 0 0 (188.182.479) 861.111
14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr−íc thuÕ 50 4.110.772 5.486.219 650.486.687 48.653.423
15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 51 VI.30 719.385 1.371.555 162.253.334 12.105.766
16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i 52
 17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh 
nghiÖp  60 3.391.387 4.114.664 488.233.353 36.547.657
18. L5i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu 70 3.4 3,8                  480.3 33.7

H¶i Phßng, ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 2012

ThuyÕt   
minh

Quý III

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

                               b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 
                                                                           Quý  3 năm 2012

 Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m ®Õn cuèi quý 
nµy CHØ tiªu  M5 

sè 
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C«ng ty cP x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng B¸o c¸o tµi chÝnh 
§Þa chØ: Côm C«ng nghiÖp VÜnh NiÖm - Lª Ch©n - H¶i Phßng Quý 3 n¨m 2012
§iÖn tho¹i: (031) 387 0577           Fax: (031) 387 0576

TT ChØ tiªu M� 
sè

ThuyÕt 
minh

30/09/2011
VND

30/09/2011
VNDI L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh

1 TiÒn thu tõ b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô vµ doanh thu kh¸c 01 5.611.878.292 5.212.684.486
2 TiÒn chi tr¶ cho ng−êi cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô 02 2.844.000.000 (4.178.811.910)
3 TiÒn chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng 03 (737.961.422) (493.816.948)
4 TiÒn chi tr¶ l·i vay 04 0
5 TiÒn chi nép thuÕ TNDN 05 (198.021.795) (196.647.517)
6 TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 06 103.889.087 1.300.705.092
7 TiÒn chi kh¸c cho ho¹t ®éng kinh doanh 07 (3.167.593.033) (2.121.152.877)L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 20 4.456.191.129 (477.039.674)
II L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t−
1 TiÒn chi ®Ó mua s¾m, xd TSC§ vµ c¸c TSDH kh¸c 21
2 TiÒn thu tõ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ vµ c¸c TSDH kh¸c 22
3 TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 23
4 TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 24
5 TiÒn chi ®Çu t−, gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c 25 (230.000.000) (765.000.000)
6 TiÒn thu håi vèn ®Çu t− vµo ®¬n vÞ kh¸c 26
7 Thu l·i tiÒn göi, tiÒn cho vay, cæ tøc vµ lîi nhuËn ®−îc chia 27 54.760.618 45.986.236L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 30 (175.239.382) (719.013.764)
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 0 1.000.000.000
2 TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c chủ sở hữu, mua lại cæ phiÕu 32 (677.894.068) (391.051.285)
3 TiÒn vay ng¾n h¹n, dµi h¹n ®· nhËn ®−îc 33
4 TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34
5 TiÒn chi tr¶ nî thuª tµi chÝnh 35
6 Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u 36 (512.148.000) (469.382.000)L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 40 (1.190.042.068) 139.566.715L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú 50 3.090.909.679 (1.056.486.723)TiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú 60 4.003.009.722 1.403.351.728

¶nh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi ngo¹i tÖ 61
TiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú 70 7.093.919.401 346.865.005

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

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

Quý 3 năm 2012

  H¶i Phßng, ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 2012
Gi¸m ®èc
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG 
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng 

  Tel: (031) 387 0577       Fax: (031) 387 0576 

Mẫu số B 09 - DN 
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 
 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 
 

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

1- Hình th ức sở hữu vốn  

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng (CINDE) (dưới đây viết tắt là “Công ty”) là doanh 

nghiệp được thành lập theo Quyết định số 876/QĐ-UB ngày 28/5/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải 

Phòng về việc chuyển Xí nghiệp Xây dựng Tổng hợp trực thuộc Công ty Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ 

tầng thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 055555 đăng ký lần đầu ngày 02/6/1999, đăng ký thay đổi lần thứ tư 

ngày 03/12/2009. 

Trụ sở Công ty đặt tại Khu điều hành cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng. 

Vốn điều lệ của Công ty: 10.820.000.000 đồng (Mười tỷ, tám trăm hai mươi triệu đồng chẵn).Trong đó:   

- Vốn góp của Nhà nước: 976.320.000 đồng (Chín trăm bảy mươi sáu triệu ba trăm hai mươi 

ngàn đồng chẵn), chiếm tỷ lệ 9,02% vốn điều lệ. 

- Vốn góp của cổ đông: 9.843.680.000 đồng (Chín tỷ tám trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm tám 

mươi ngàn  đồng chẵn), chiếm tỷ lệ 90,98% vốn điều lệ. 

Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần. 

2- Lĩnh vực kinh doanh chính 

Trong năm 2012, lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, 

giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng; kinh doanh và tư vấn xây dựng, tư vấn đầu tư và giám sát công trình xây 

dựng. 

3- Ngành ngh ề kinh doanh  

- Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, dân dụng, giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng, lắp 

máy, điện nước; 

- Xây dựng và cải tạo lưới điện cao thế, hạ thế đến cấp điện áp 35KV; 

- Kinh doanh và tư vấn xây dựng, tư vấn đầu tư và giám sát công trình xây dựng. Kinh doanh cơ sở hạ 

tầng các khu công nghiệp, khu chế xuất; 

- Kinh doanh vật liệu, máy và thiết bị xây dựng, bất động sản, vật tư, nguyên liệu để làm xà phòng, hàng 

tiêu dùng, hóa mỹ phẩm, công nghệ phẩm, nông sản; khai thác vật liệu xây dựng; 

- Sản xuất, gia công cơ khí. 

II-  KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 

1- Kỳ kế toán n ăm 

Kỳ kế toán năm của Công ty theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc tại ngày 31/12 hàng 

năm. 



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG 
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng 

  Tel: (031) 387 0577       Fax: (031) 387 0576 

Mẫu số B 09 – DN 
(Ban hành theo QĐ số 15/2006QĐ-BTC   

ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) 
 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ti�p theo) 

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 
 

 

2- Đơn v ị tiền tệ sử dụng trong k ế toán 

Đơn vị tiền tệ sử dụng để ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính là đồng Việt Nam (Đồng).  

III-  CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1- Chế độ kế toán áp d ụng 

Công ty thực hiện công tác kế toán theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 

15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 

31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp. 

2-   Tuyên b ố về việc tuân th ủ Chuẩn mực kế toán và Ch ế độ kế toán 

Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực kế toán Việt 

Nam. Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và 

Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi 

bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp 

3-   Hình th ức kế toán áp d ụng 

Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính. 

IV-   CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG  

1-   Nguyên t ắc ghi nh ận các kho ản tiền và các kho ản tương đương ti ền 

Các khoản tiền được ghi nhận trong Báo cáo tài chính gồm: Tiền mặt, tiền gửi thanh toán tại các Ngân hàng. 

Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Các khoản tương đương tiền được phản ánh trong Báo cáo tài 

chính là các khoản đầu tư ngắn hạn Công ty đang nắm giữ có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng 

có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro chuyển đổi thành tiền kể từ 

ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo. 

Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng Việt Nam: Các nghiệp vụ phát sinh 

không phải là đồng Việt Nam (ngoại tệ) được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời 

điểm phát sinh. Số dư tiền và các khoản công nợ có gốc ngoại tệ tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm được 

chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá mua bán thực tế bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà 

nước công bố tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm. 

2-    Nguyên t ắc ghi nh ận hàng t ồn kho 

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Được phản ánh và ghi chép theo nguyên tắc giá gốc; 

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền; 

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên; 

3-   Nguyên t ắc ghi nh ận và kh ấu hao TSCĐ 

Tài sản cố định của Công ty được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn luỹ kế. 
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 Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo nguyên tắc giá gốc. 

Phương pháp khấu hao tài sản cố định: TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu 

hao phù hợp với Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Thông tư số 

203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính. 

5-   Nguyên t ắc ghi nh ận các kho ản đầu tư tài chính 

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận theo giá gốc. 

Nguyên tắc lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn: Theo hướng dẫn tại Thông tư số 

228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 về việc “Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản 

phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp” và Thông tư số 34/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của 

Bộ Tài chính  về việc sửa đổi Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 

6-   Nguyên t ắc ghi nh ận và vốn hóa các kho ản chi phí đi vay  

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

khi phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 16 - Chi phí đi vay. 

7-   Nguyên t ắc ghi nh ận và vốn hóa các kho ản chi phí khác 

Chi phí trả trước: Chi phí trả trước được vốn hóa để phân bổ vào chi phí sản xuất, kinh doanh bao gồm: chi 

phí trả trước phục vụ cho hoạt động kinh doanh của nhiều năm tài chính; công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần 

với giá trị lớn và bản thân công cụ, dụng cụ tham gia vào hoạt động kinh doanh trên một năm tài chính phải 

phân bổ dần vào các đối tượng chịu chi phí trong nhiều năm. 

8-   Nguyên t ắc ghi nh ận chi phí ph ải tr ả 

Chi phí phải trả: Ghi nhận các khoản chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế chưa 

phát sinh việc chi trả; các khoản chi phí phải trả nhà thầu phụ của các hợp đồng đã ghi nhận doanh thu 

nhưng Công ty chưa thực hiện việc quyết toán đối với các nhà thầu phụ này.  

Cơ sở ghi nhận các khoản trích trước dựa vào khối lượng công việc tương ứng đã được ghi nhận doanh thu 

trong kỳ và đơn giá giao khoán trong các hợp đồng giao khoán nội bộ liên quan.  

10-  Nguyên t ắc ghi nh ận vốn chủ sở hữu 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. 

Thặng dư vốn cổ phần: Được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa giá trị thực tế phát 

hành và mệnh giá cổ phiếu của công ty khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát 

hành cổ phiếu quĩ. 
Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ  

chi phí thuế TNDN (nếu có) và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều 

chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước. 
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Việc tăng giảm vốn điều lệ và phân phối lợi nhuận được thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên. 

11-  Nguyên t ắc và ph ương pháp ghi nh ận doanh thu 

Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 - 

Doanh thu và thu nhập khác, doanh thu được ghi nhận khi công việc đã hoàn thành, được khách hàng xác 

nhận trong kỳ và được phản ánh trên hóa đơn đã lập. Phần công việc đã hoàn thành của hợp đồng làm cơ 

sở xác định doanh thu được xác định theo phương pháp đánh giá. 

Doanh thu hoạt động cho thuê nhà xưởng được xác định căn cứ trên hóa đơn GTGT và phân bổ cho từng 

tháng theo hợp đồng cho thuê đã ký. 

Doanh thu hoạt động xây lắp được ghi nhận khi giá trị xây lắp được xác định một cách đáng tin cậy căn cứ 

vào biên bản nghiệm thu khối lượng công trình hoàn thành và phiếu giá xác định giữa chủ đầu tư và Công ty, 

kế toán lập hoá đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán. Doanh thu được ghi nhận theo giá bán 

chưa có thuế GTGT.  

13- Nguyên t ắc và ph ương pháp ghi nh ận chi phí thu ế thu nh ập doanh nghi ệp hiện hành 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất 

thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành 25%.  

C«ng ty ®−îc gi¶m 30% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép n¨m 2012 theo NghÞ quyÕt sè 
29/2012/QH13 cña Quèc héi vÒ ban hµnh mét sè chÝnh s¸ch thuÕ nh»m th¸o gì khã kh¨n cho tæ chøc vµ c¸ 
nh©n. 
Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy 

nhiên việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan 

thuế có thẩm quyền. 

15- Các nguyên t ắc và ph ương pháp k ế toán khác 

Thuế giá trị gia tăng: Công ty áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. 

Các loại thuế, phí khác được thực hiện theo quy định về thuế, phí hiện hành của Nhà nước. 

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  

1. Tiền 

  
30/09/2012 Đồng  01/01/2012 Đồng 

Tiền mặt tại quỹ   542.176.789  295.423.337  
Tiền gửi ngân hàng   1.351.742.612  1.707.586.385  
Cộng   1.893.919.401  2.003.009.722  

2. Các kho ản đầu tư tài chính ng ắn hạn. 

  
30/09/2012 Đồng  01/01/2012 Đồng 

- Tiền gửi có kỳ hạn 4 tháng tại BIDV  0  2.000.000.000  

- Tiền gửi có kỳ hạn 5 tháng tại BIDV              0  2.000.000.000  

- Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng tại BIDV  2.000.000.000  2.000.000.000  
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- Tiền gửi có kỳ hạn 7 tháng tại BIDV  7.468.000.000  7.468.000.000  
Cộng  9.468.000.000  13.468.000.000  

 

3.Các kho ản ph ải thu ng ắn hạn khác 

  
30/09/2012 Đồng  01/01/2012 Đồng 

Ph¶i thu «ng Nguyễn Minh Thuỷ-  XNXD sè 7  156.537.449  0  

Ph¶i thu tiÒn b¶o hiÓm «ng Vò §øc ThuËn-XNXD s« 3  5.874.300  0 

Lãi tiền gửi ngân hàng(kho¶n dù thu)  0  270.690.000  

Công ty Cổ phần Phát triển vật liệu xây dựng (Chi phí hoạt 
động nhà máy gạch) (*) 

 538.151.675  538.151.675  

C«ng ty TNHH X©y dùng vµ th−¬ng m¹i Mü ¸(**)  230.000.000   

Ph¶i thu kh¸c  43.050.335  0 

Cộng  973.613.759  808.841.675  

       (*) Đây là khoản chi phí liên quan dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch siêu nhẹ tại Cụm công 
nghiệp Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng mà Công ty cam kết đầu tư với số vốn góp là 6.000.000.000 đồng  
chiếm 40% vốn điều lệ (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103042953 ngày 21/12/2009 của 
Công ty Cổ phần Phát triển vật liệu xây dựng).HiÖn t¹i, Nhµ m¸y vÉn ch−a thÓ ®i vµo ho¹t ®éng v× lý do thÞ 
tr−êng ®ang khã kh¨n. 

      (**) §©y lµ kho¶n tiÒn gãp vèn cña C«ng ty ®Ó hîp t¸c x©y dùng nhµ nu«i yÕn t¹i th«n Mü ¸, ph−êng Ninh 
Thuû, thÞ x· Ninh Hoµ, tØnh Kh¸nh Hoµ tuy nhiªn thñ tôc ph¸p lý ®ang trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn 

4.   Hàng tồn kho 

  
30/09/2012 Đồng  01/01/2012 Đồng 

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang   3.861.553.968  2.111.260.652  

Cộng  3.861.553.968  2.111.260.652  

8.   Tăng, gi ảm tài s ản cố định hữu hình 
     Đơn vị: đồng. 

Nội dung Nhà cửa, vật 
kiến trúc 

Máy móc,  
thiết b ị Phương ti ện vận 

tải, truy ền dẫn 
Thiết b ị, dụng 

cụ quản lý Tổng cộng 

NGUYÊN GIÁ           
Tại 01/01/2012 15.253.486.440   2.327.353.660   1.097.168.992   129.020.131   18.807.029.223   
- Thanh lý, nhượng bán    20.000.000 20.000.000 

Tại 30/09/2012 15.253.486.440   2.327.353.660   1.097.168.992   129.020.131   18.827.029.223   
HAO MÒN LŨY KẾ           
Tại 01/01/2012 6.940.631.003   1.434.806.047   956.173.418   129.020.131   9.460.630.599   
- Khấu hao trong kỳ 759.834.657 167.682.403 76.137.615 1.666.666 1.005.321.341 
- Thanh lý, nhượng bán      
Tại 30/09/2012 7.700.465.660 1.602.488.450 1.032.311.033 130.686.797 10.465.951.940 
GIÁ TRỊ CÒN LẠI           
Tại 01/01/2012 8.312.855.437   892.547.613   140.995.574   0   9.346.398.624   
Tại 30/09/2012 7.553.020.780 724.865.210 64.857.959 18.333.334 8.361.077.283 
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11.  Chi phí xây d ựng cơ bản dở dang 

  
30/09/2012 Đồng  01/01/2012 Đồng 

Trang trÝ nội thất nhà văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh 
của Công ty  227.272.727  227.272.727 

ThiÕt bÞ b¸o ®éng nhà văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh 
của Công ty 

 17.930.000   

Cộng  245.202.727  227.272.727 

 

14.  Chi phí tr ả trước dài h ạn 

  
30/09/2012 Đồng  01/01/2012 Đồng 

Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ   33.818.223  6.639.545  
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ(söa ch÷a v¨n phßng c«ng ty)  6.391.500  43.566.000  

Cộng  40.209.723  50.205.545  

 

16. Thuế và các kho ản ph ải nộp Nhà nước 

  
30/09/2012 Đồng  01/01/2012 Đồng 

Thuế thu nhập doanh nghiệp   100.719.722  136.488.183  
Tiền thuê đất  75.434.000  90.459.000  

Cộng  176.153.722  226.947.183  

 

17. Chi phí ph ải tr ả 

  
30/09/2012 Đồng  01/01/2012 Đồng 

Trích trước chi phí cho các công trình  1.150.803.549  812.160.731 

 - Công trình nhà máy thép Cửu Long  123.144.710   123.144.710  
 - Công trình Trung Tâm Hội chợ triển lãm   338.642.818  0  
 - Công trình Tân liên giai đoạn 2  0  0  
 - Công trình Tân liên giai đoạn 2a  689.016.021   689.016.021  
TrÝch tr−íc chi phÝ b¶o l·nh   29.113.333   
TrÝch tr−íc chi phÝ qu¶n lý  69.158.462   
Cộng  1.249.075.344  812.160.731  

18. Các kho ản ph ải tr ả, phải nộp ng ắn hạn khác 

  
30/06/2012 Đồng  01/01/2012 Đồng 

B¶o hiÓm XH, BHYT, BHTN ph¶i nép cho BHLª Ch©n  5.874.300   

Cæ tøc ph¶i tr¶ cho cæ ®«ng ch−a l−u ký  1.199.500  1.047.500 

Phải tr¶ kh¸c  167.106.129  1.276.802.327  

Cộng  174.179.929  1.277.849.827  
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22. Nguồn vốn chủ sở hữu 

 a. Bảng đối chi ếu biến động của vốn chủ sở hữu 

Chỉ tiêu Vốn đầu tư  
của CSH 

Thặng dư  
vốn cổ phần 

Cổ phi ếu 
quỹ 

Quỹ đầu tư 
phát tri ển 

Quỹ dự 
phòng tài 

chính 

Lợi nhu ận  
chưa phân 

phối 
Cộng 

Số dư 01/01/2012 10.820.000.000 2.705.242.440 (391.027.880 54.755.669 281.527.658 492.529.570 13.963.027.457 

Lãi       484.841.966 484.841.966 

Ph©n phèi lîi nhuËn 
n¨m 2011 

     (512.300.000) (512.300.000) 

Giảm   (209.186.708)    (209.186.708) 
Số dư 31/06/2012 
Số dư 01/07/2012 10.820.000.000 2.705.242.440 (600.214.588) 54.755.669 281.527.658 465.071.536 13.726.382.715 

Lãi  0 0 0 0 0 3.391.387 3.391.387 

        

Giảm 0 0 (77.679.480) 0 0  (77.679.480) 

Số dư 30/9/2012 10.820.000.000 2.705.242.440 (677.894.068) 54.755.669 281.527.658 468.462.923 13.652.094.622 

 b. Chi ti ết vốn đầu tư của chủ sở hữu 

  
30/09/2012 Đồng  01/01/2012 Đồng 

Vốn góp của nhà nước  976.320.000   976.320.000  

Vốn góp của các đối tượng khác  9.843.680.000   9.843.680.000  

Cộng  10.820.000.000   10.820.000.000  

  

c. Các giao d ịch v ề vốn với các ch ủ sở hữu và phân ph ối cổ tức, chia l ợi nhu ận 

  
30/09/2012 Đồng  01/01/2012 Đồng 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu     

+ Vốn góp đầu năm  10.082.000.000   10.082.000.000  

+ Vốn góp tăng trong năm  0   0  

+ Vốn góp giảm trong năm  0   0  

+ Vốn góp cuối năm  10.082.000.000   10.082.000.000  

- Cổ tức lợi nhu ận đã chia   512.148.000   518.350.000  

đ. Cổ phiếu 

  
30/09/2012 
(cổ phiếu)  

01/01/2012 
(cổ phiếu) 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành  1.082.000   1.082.000  
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng  1.082.000   1.082.000  
  + Cổ phiếu phổ thông  1.082.000   1.082.000  
  + Cổ phiếu ưu đãi  0   0  
- Số lượng cổ phiếu được mua lại  87.700   45.300  
  + Cổ phiếu phổ thông  87.700   45.300  
  + Cổ phiếu ưu đãi  0   0  
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành  994.300   1.036.700  
  + Cổ phiếu phổ thông  994.300   1.036.700  
  + Cổ phiếu ưu đãi  0   0  
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng     
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 e.  Các qu ỹ của doanh nghi ệp 

  
30/09/2012 Đồng  01/01/2012 Đồng 

Quỹ đầu tư phát triển  54.755.669   54.755.669  
Quỹ dự phòng tài chính  281.527.658   281.527.658  
Cộng  336.283.327   336.283.327  

 Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp: 

- Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng 

vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp. 

- Quỹ dự phòng tài chính được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng 

để bù đắp các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO K ẾT QUẢ 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

25.  Tổng doanh thu bán hàng và cung c ấp d ịch vụ 

 

 Quý III  
Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 

này 

 
Năm 2012 

đồng 
 

Năm 2011 
đồng 

 
Năm 2012 

đồng 
 

Năm 2011 
đồng 

Doanh thu hợp đồng xây dựng 
0 

 
 

0  
695.290.310 

 
 

1.337.565.585 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 
670.731.955 

 
 

548.089.500  
2.012.195.864 

 
1.709.755.650 

Cộng 
670.731.955 

 
548.089.500 

 
2.707.486.175 

 
3.047.321.235 

27. Giá vốn hàng bán 

 

 Quý III  
Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 

này 

 
Năm 2012 

đồng 
 

Năm 2011 
đồng 

 
Năm 2012 

đồng 
 

Năm 2011 
đồng 

Giá vốn hợp đồng xây dựng 
0 

 
0 

 
493.124.818 

 
652.035.760 

Giá vốn cho thuê nhà xưởng 323.283.540  
308.176.041 

  1.045.571.555  
1.584.878.073 

 

Cộng 
323.283.540 

 
308.176.041 

 
1.538.696.373 

 
2.236.913.833 
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26. Doanh thu ho ạt động tài chính 

 

 Quý II  
Lũy kế từ đầu năm đến cuối 

quý này 

 
Năm 2012 

đồng 
 

Năm 2011 
đồng 

 
Năm 2012 

đồng 
 

Năm 2011 
đồng 

Lãi tiền gửi ngân hàng 
54.760.618 

 
8.334.501 

 
1.161.572.492 

 
45.986.236 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cộng 
54.760.618 

 
8.334.501 

 
1.161.572.492 

 
45.986.236 

28. Chi phí tài chính 

 

 Quý III  
Lũy kế từ đầu năm đến cuối 

quý này 

 
Năm 2012 

đồng 
 

Năm 2011 
đồng 

 
Năm 2012 

đồng 
 

Năm 2011 
đồng 

Chi phÝ tµi chÝnh (  phÝ b¶o l·nh ) 0 
 

0 
 

235.143.111 
 

0 

Cộng 
0 

 
0 

 
235.143.111 

 
0 

 

30. Chi phí thu ế thu nh ập doanh nghi ệp hiện hành 

 Quý III  Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 
này 

 
Năm 2012 

đồng 
 

Năm 2011 
đồng 

 
Năm 2012 

đồng 
 

Năm 2011 
đồng 

Tổng lợi nhuận kế toán trước 
thuế 

4.110.772  5.486.219  650.486.687  48.653.423 

Các khoản điều chỉnh lợi nhuận 
khi tính thuế TNDN 

      (230.358) 

Tổng lợi nhuận tính thuế 
4.110.772  5.486.219  650.486.687  48.423.065 

Chi phí thuế TNDN tính trên thu 
nhập chịu thuế năm hiện hành 

719.385  1.371.555  162.253.334  12.105.766 

Tổng chi phí thu ế TNDN hiện 
hành 

719.385  1.371.555  162.253.334  12.105.766 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG 
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng 

  Tel: (031) 387 0577       Fax: (031) 387 0576 

Mẫu số B 09 – DN 
(Ban hành theo QĐ số 15/2006QĐ-BTC   

ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) 
 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ti�p theo) 

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 
 

 

35. Lãi cơ bản trên c ổ phi ếu 

 Quý III  
Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 

này 

 
Năm 2012 

đồng 
 

Năm 2011 
đồng 

 
Năm 2012 

đồng 
 

Năm 2011 
đồng 

LN kế toán sau thuế TNDN  3.391.387   4.114.664   488.233.353  36.547.657 

LN hoặc lỗ phân bổ cho cổ 
đông sở hữu cổ phiếu phổ 
thông 

         

Cổ phiểu phổ thông đang lưu  
hành bình quân trong kỳ 998.920   1.082.000   1.016.503  1.082.000 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.4   3.8   480  33 

VIII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày k ết thúc k ỳ kế toán n ăm 

 Không có sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán làm ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tàii chính 

quý 3 năm 2012 mà chưa được trình bày tại Báo cáo này. 

6.  Tính ho ạt động liên t ục 

Không có dấu hiệu nào cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra không liên tục. 

Hải Phòng, ngày 06  tháng 10 năm 2012 

  Người lập biểu 
 
 
 
 

  
 
 

Kế toán tr ưởng 
 

 
 
 
 
 

Giám đốc 
 
 
  
 
 

 
 

 


