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TAI SAN Mâ sô TM 31/03t2013 0t /01/20I3

A.TÀr SÀN NGÂN HAN (100=l l0+r20+130+1,10+150)

I. TièD và câc kho:ln lr'on! rluons tiin
L Tiên

II. Câc khoân ilâu tu tài chinh ùgàn han

L Dàu ru rgrl lan
''^r uÛ prron! ]]ran Arr cru trr nqirn han {')

lll. Câc lihoân phni thu ngàn hân

L Phàithu cùa khâch hàng

2. Tm trudc cho ngusi bân

5. Câc khoàn phàilhu khâc

6. DLL phông phâithu ngàn hân khô dôi(*)
IV. Hàng tàn kho

l. 1làng tôn kho

r urr pfong gr3nr gra Lrâng ron kno ('l
V. Tàis:in ngân hân khâc

I ( hi pnr rr; Iuoc igà , lal
). lu;ClCl du0.c,h..urL
3. Thué và câc khoin khâc pnal tf," Nrra 

",r,i"
4. l;: Jn nlrn han khiL

B. TAI SAN DAI H,!N (200 = 210+220+240+250+260)

l. Câc khonn phâithu dài hnn

L Phàithu dài hân cùa khâch hàng

2 . Phâithu dài h?n khâc

IL Tài sân cô dinlr

L Tài sàn cd dinh hùu hinh

- Nglyên già
- Gi.i t hdo nàn |i1y ké l*)

2. Tiisan cô dinh rbuê ràichiùh

- Ngry'at1 Eià
, ciû ti hao uàn tùy ké ô
i Ili in cô dinl \;'hinl
- Ngurên gid

- \;,.i ttt t,)ù Ltàr t 'r A,: ,

4 Cl i p I ray dunc co bal d(] ddrg

III. Bât dông sin ,ràu tu

Nguyên giâ

L, . rr'r rrro inon ul Ke(')
lV. Câc khoin diu tu tàichinh dài hnn

L Dàu ru dài han khâc

2. Du phông giâm giâ dàu tu chinh dài hên (*)
V. Loithé thuoîg mâi
Vl. T:iisnn dài hân khnc

l. Chiphitlâ truôc dàihan

2. Tàisàn thuê thu nhâp hoân lai

3. Tài sàn dàihan khâc

r00 390.942.381.020

17.177 .677 .629

|',l . /11 .611 .629

I1.063.965.084

lt.li2.2r5 084

(6s.250.000)

372.251 .630.943

282.704.340.169

20.038.809.615

87.983. t08.192

( | 8.:168.627.0ii)

915.065.606.510

919.6r5.4t7.685

(1.549.81t.l]5)

71.777.500.851

9.659.381.173

32.015.665.526

706.618.818

i2.395.835-337

694.939.677 .695

484.4:13.634.006

453.325.919.185

694.1.t8.569.741
(2 37 12) 6i0 )19)

3.215.655.169

!.2 t4.853.361

095. t9E. t9:)
444.547.693

I 017 531.501

fta2 9il6 31 t)

2 7 .457 .51 1 .959

,11.591.908.654

46.374.370.908

(2.782.,162.154)

133.563.238.022

135.890.334.235

(2.321.496.211)

5.559.000.225

31.781.896.788

30.906.589.590

512.355.913

362.951.285

1.415.16.606.,153

1.{.{3r.248.410

1,1.431.248_410

9.3r9.965.08.r

9.388.215.084

(68.250.000)

5.10.029.316.,187

438.086.969.838

29.449 _045 .829

92. t86.102.606

(r9.692.80t.786)

788.293.189.369

794.660.039.253

{6.i66.849.834)
63.202.887.I03

9.64i.073.700

25.020.921.i t3

4.177.683.938

24.361 .248.152

708.258.234_450

492.095.819.870

466.152.604.85,1

693.235 351911

c26.t3);54.060)
3.366.042.',]90

4.2 t0.353.361

t81.t ,\1457!
468.813.863

L029.534544

/564.720.6', )

21.808.358.363

13.591.908.65,1

46.i74.370.908

(r.782..16r.15,1)

133.563.238.022

r35.890.t14 235

(r.31r.096.1l])

s.756.205.s91

33.251.062.310

32.246.49',7.582

64t.6t3.443

362.951.285

ll0
lll v.0l

v.02

v.03

v.04

v.05

v.06

v.07

v.08

v.09

v.t I

v l2

120

t21

129

130

l3 i
I32

ll5
119

140

141

149

I50

l5l
152

I54

r58

200

210

2|
2t8

220

221

2 2:)

223

224

225

226

221

228

230

210

241

242

250

258

259

260

z',t0

271

2',72

2',78

TONC côNc rÀr sÀN (.270 = roo+200) 280 2.089.882.0s8.7rs 2.123.534-840.903
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NGUON VON Mâ sô TM 3t/o3t2013 0l/0lr0l3

A. NO PH Àr TRÂ { 3O0 =3r0+330)
I. Nq ngén hqn

300 1.720.201-729-769 1.735.358.560.159

310 1.550.407.398.761 r.621.839.920.311

I . Vay và nq ngân hqn 3tl v.l3 6',7 8.425 .446.92t

300.131 .625 .062

18t.02t.367,387

135 828 39t 305

113 .451.893 .483

2. Phâinà nguôi bàn 312 135.50t.946.tM

3. Nguùi mua trà tièn truôc 3r3 r r0.450.536.817

4. Thué và câc khoàn phài nôp Nhà nÉc 3\4 t39.O14.12t.296

5. Phài trà nsuài lao dons 3t5 38.057.855.155 51.816.482.955

6 Chi phi phai trà

?. Phài trà noi bô

316 v 15 I1.754.300.879 21 .507 .550.763

317

Ù. Phar lra fieo oen 0o ke noq€n hop dong xay oung

9. Câc khoàn phâi tr4 phài nôp ngàn han khâc

3r8

3r9 198.961.435.9tS t't4.4'79.O8 t .946

I 0. DU phèng phài tr.â ngàn han 320 1.048.954.182 1 .060.863.424

I 1 . Qut khen thuong, phûc lqi i2i 5.178.021.945 4.557 .443.489

ll. Nqdài hen 330 169.800.331.008 113.5t8.639.842

4. Vay và nq dài hqn

J. Thuê thu nÏâp hoân lêi phài bâ

3?4

335

v.17 t 15.340.5',70.2',76 64.7 79 .001 .036

6. Duphèngtrqcâp mât viçc làm 336

7. Du phông phài tr.à dài han 337 2.115.885.189 2_755.600.989

8. Doanh thu chua thu.c hien v.l9 52.343.8',7 5.543 45 .984.037 .817

9. Qui phât triên khoa hec côns nshC 339

B. vôN cHÛ sôHûu ( 4oo = 4lo+430) 400 304.213.33t.650 318.833.440.sr8

I. Vôn chû sô hùÛ 410 v.20 304.213.331.650 318.833.440.518

4ll ts9.982.400.000 199.982_400.000

2. Thang du vrin cô phàn 4t2
413

62.',734.1 t6.',794 62.734.116.794

a. cô phiéu quj (*) 4t4 (10.84s.085) (i0.84s.085)

5. Chènh lçch dani giâ lêi tài sàn 415

o. LnelÙ lecn ry gra nor ooal 416

/ Quy oau tu pnat rren 41',7

418

36.847.202.760 36.t14.865.7 84

8. QUY du phông tàichlnh 9 .812.610.27 6 9.510.488.192

9. Qui khâc thuOc vitn chù sô hiix 419

10. Lqi nnuân sau thué chua phân phôi 420 (5.132. r53.095) t0.502.4t4.233

I l. Nsuôn vôn dâù tu XDCB 421

12. QuY hô trq sâp xép doanh nehiçp 42?

ll. Nguôn kinh phl và qùY khéc

C. LOJ icH CÛA CÔ DÔNG THIÈU SÔ

430

500 6s.460.997 -29s 69.342-840.226

TôNc côNc NcuôN vôN ( 440 = 3oo+4oo) 440 2,089.882.058.71s 2.123.s34.840.903
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côNG TY cP Bi TÔNG vÀ xD vINAcoNEx xuÂN MAI

'Iàns 3 toànhàCT2 Neô lhiNhâm, Hà Càu HàDôns liàNÔi

Tcl:04 63 251 048/022 Fax:0463251012

BÂO CÂO TÀI CHiNH HqP NHÂT

Qui I niim 2013

Mûu sé Q-o2D

Anf ,Yr'*ng,Yû,1

nN - sÂo cÂo KlÔT QUÀ HoAT DoNG KINIr DoANH

Hà Dôns, ngàY 3l thâng 03 nàn 2013
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côNG Ty cp Bô TôNG vÀ xD vINAcoNEx xuÂN M'\l

Tàns 3 roà nhà CT2 Ngô ThiNham. Hà Càu, IlàDông. Hà NÔi

1eli04 61 251 048/022 laxr0463251012

BÂo cÂo rÀI cgixn ugP unÂr
Qûj' I niin 2013

uâ" 
"ô 

q-oso

TE

31 thùng 03 nàn 2013

i6m diic

DN - BÂO CÂO LU.U CHUYÉNTIÈN
(Theo phtttrng PhtiP gidn tiêP)

)

,l

1.,'n ké tù dâu nàm dan cuor qu\ nav

cHi TlÊu Nàn 2012Nàm 2013

(6.787.u06.627)

23.1,t5.169.979

15.030.9s2.984
(1.792.717.:rl0)

(6.11r.70i.971)
16.528.908.409

16.657.663,352

35.8 r9.017.191

(1.97 r.228.057)
(71.8 r5.101.198)

(210.71:1.442)

( r4.0:i.5r8.660)
(2.864.116.806)

2.878.l6l.60l
(s.623.169.511)

(44. t8-1.s35.352)

(r0.684.465.881)

1.013.691
(1.4 ll.s94.296)
5.836.319.085
(168.000.000)

445.688.222

(7.979,t)39.179)

208.818.r59.731
( r35.57i.91lJ.076)

(279.41.199)

22.964.820.458
(29.197.751.0?3)

56.907.010.406

27.'t09.256,333

(7,362.976.235)

25 614.23L196

13.719.540.022
(3.692.8i8.j01)

(321.i9i.960)
r6 440.923.938

(4.i00.000.000)
426.000.000

459.617.919

(4.651.442.620)

187.6,17.956.904

{140.167.237.911)
(:7e.421.199)

(52.89lt.752.2.17)

3.3,{6.129.219

14.411.248.110

t1 .177 .671 .629

18.281,255.261

I58.541.764.448
( r 16.5:t0.898.584)

24.382.347.851

r.351.100.517
(r1.960.163.922)

(292.176.801)
'7 46 .632.261

(613.016.961)

60.896.624.076

(r.155.021.175

2t1 .963.636

I

2

3

5

6

8

9

t0
tl

t2
t3
t4

t5
l6
20

2l
22

23

21

25

26

21

l0

l. Luu chulèn rièn tù hoâl dong kinh doânh

L I ni nhui,t tnttu thut
2. Dièu chinh cho ttic kùoàt1

- Khâu hao tài san cé dinh

Câc khoàn dr phàng

- Lài. lô tir hoat alông dàù ttt

- Chi Phi làiva)r

3. L(i niuîk tù host dOng kitth loanh tt ttc thtl)) 
'lôi 

fin ruu tl\ûg

- Tàng, giam câc khoàn Phâi thu

-Tàng, giam hàng tàn kho
'fi',,-g,"giu,rl 

"a" 
tltoan plài1râ (không kê 1âi vay phai trâ' thué thu nhAp

doanh nghiCp phai nôP)

- Tàng. giàm chiPhitrâ truôc

- Tièn lài vay dà lra

- Thué thù nhAp doanh nghiCP dâ DoP

- Tièn thu khâc til ho4t dông kinh doanh

- Tièn chi khâc cho hoêl dong kinh doanh

Lûu chq,èn ièn ûuèn tît host d1ry kinh lo nh

Il. Luu chuyén tièn tir hoât ilong dàu tu
L Tièn chi riè mua sin. xây dlLng TSCD và câc rài sàn dài han khâc

2. Tièn thu tiLthanh Ii, nhùqrrg bân TSCD !à câc tài sàn dài h?n khâc

l. îièn chi cho vay, nua câc công cu nq cila don vi khâc

4. Tièn thu hôi cho vay. bân l4i câc công cu nq cùa don vi khâc

5. Tièn chi dàu tLrg6p vén vào don vi khâc

6. Tièn thu hôi dàù tr g6p v6n vào don vi khâc

7. Tièn thu lài cho vay, cô t[rc và lgi nhuâD dtqc chia

Lua cht!,èn tièn thuàn tùl holtt ûOng ûàu tr
ll l. t.ûu cIu!ên tièn tu Io:lt dông tâi chinh

l. 1 .ir tl. . tt 11.:r l'anlr cô n rièr. nh.ln \ ôn gop cl:r ! "rr sô hrr I

3. Tièn vay ngin h4n, dài h4n nhân duoc

4. l ièn chitrà nq gôc vay

5. Tièn chi tra nq tlruê tài chinh

6- Cô tuc. lqi nhuân dâ trà cho chu sd hÙu

Lutt thuyôn tièn thuèn tù ho ttOtq tài chitlh

Luu chuyén tièn thuÀn trong ki
rièn và tùong duong tièn dÀn ki
ânh huông cùa thây dôi ti giâ hôi doâi quv dôi ngo?i tê

Tièn và tuons iluone tièn cuiii

Nquài lâp

Dô Yén Nhi
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côNc ry cpBÊTôNG vÀxÂY DUNG vINAcoNEx xuÂN MAI

Tàns 3 toà nhù cT2 Ngô Tbi Nhtô, Hà Càu. Hà Dône, Hà Noi

Tol:04 63 251 048/022 Fù: 04 63 251 012

BÂo CÂo TÀI CHiNH HqP NHÂT

Mâu s6 Bo9 - DN,'HN

DN - BÂN THUvÉT MINIr BÂo cÂo rÀr cniNn
Qui I nàn 2013

(tiëp ùeo)

I. Dic dièn ho?t ilong cùî doânh nghiCp

l. Hin[ thûr sô htu vdn

côn8 ry cô phàn Bê tông và xây dsns xuân Mai sau dây Gau dây gei tât là,,công ty") tièn thân là Nhà mây Bê tôn8 xuân Mai, dùqc

,r,l"i iap,r,!" ô"vet ai,,r, .6 ti:+ eîonccs ngay zs tiâne ri na- re83 cùa BO xây d*ng. Nhà mây Bê tôns xùân Mai dôi tên

thành Nhà mây Bê tông và Xây dvng Xuân Mai và chuyèn vË truc thuqc r;ng Côn8 ty Xuât nhép khàu Xây dsng ViCt Nârn rheo Quyét

dinh s6 1049 BXD/TCLD ngày 06 thâns 12 nàm loq6 cùa BO Xây d{nc Theo Quvét dinh sô l4l4lQD-BXD ngàv 30 thâng l0 nàm

2003 cùa Bô truông Bô Xây d!mg, Nhà mây BêtôngvàXây dvngxuân Mâichtnh thric chuyèn thành cône ty cô phàn Bêtôngvàxây

dqng Vinâconex Xuân Mai và ho?t dông theo hinh rhrlc Công 1y cô phàn ké tù nsày 0l thâng 0l nàm 2004. công ty hoêt dong theo

ciâichung nhfn dang lcj tinh d;anh s; 0101000122 do Sô Ké hoqch và Dàu rr iinh Hà rây (nay Ià Hà NOi) câp ngày 04 thâns 12

nâm 200J. côns ry cô I I làn rhay dôi giiy chLing nhin dàng ki kinh doanh

Theo euyér dlnh châp rhuâ-n nièm yét c6 phièu s6 389/QD-1-IGDHN cùa Giâm diic Trung tâm g;âo dich chûng khoân HàN0i, Công ty

chtnh ihric ouçc dang tcj eiao dlch cd phiéu phô thông t?i Trung tâm giao dich chtng khoân Hà NOi kè û nEN 2011212007 ft1ma
chûng khoân XMC

Linl r û-c kinh doânh

Công ry hoqr dông trong lînh vlrc san xuât công nghiêp. xâv dqng và kinh doanh phât triên nhà

Ngành nghè kinh doânh
- xây dqng câc côngùtnh dân dlns và công nghiep; Thi công xâv dung càu, dùÙng, công trinh thui lqi;Xâv dllng câc khù dô lhi,

khu công nghiçp; Kinh doanh phâttriènnhà, trêng tri nOi ngo?ithât;

- Hoqtdôngkién trucvàtuvân kithu4tc6liên quan chi tiér Thiét ké câc công trinh dân dling, công nghiêp, giâo thông' lhùi lqi;

- Thiét ké, gia công ché tqo thiér bi nâns (kllông bêo gôm thiét ké phuong tiên vân tài); gia công, ché tao, hoân cài phuong tiçn v4n

rài;

- Xuâ nhAp k}âu vêt tu, mây m6c thiét bi, ph! tùns dây chùvèn côns nshê' vêt liêu xâv dung;

- Ho?t dong Hnh doanh bât dong san vàdich v! rhuong mqi;

- Khai thâc dâ;

- Kinh doânh xàng dàui

- Ché tqo Ép dét, sriâ chûa, bào duông câc thiét bi, dây chùvèn công nghç' thiét b! t! dong hoâ trons xâv dung, sàn xuât vât liêu xâv

dqng:

- Tu vrin dàu tû, thqc hiçn câc dU ân dàu tu xay dlrng, lap dU ân, tu vân dâu thàu, tu vrin giâm sât, qùàn It ds ân;

- Kinh doanh vân ch yèn hàng hoâ, vân chuyèn hàng siêu truàng, siêu trgng;

- Sàn xùât, kinh doanh vêt liêu xây dù-ng, câc lo?i câu kien bêtông, câc lo?i iing câp thoâr nudc;

- Chuyén giâo côDgnshê mdi, thiét bitu dOnshoâtrong xâv duns, sàn xuât v4t liêu xâv duns;

- Kinh doanb dûqc- quây thuiic;
- Khâm chiiabenh- Phàng khâm dâ klloa.

Tr! sô chinh;
Dla chi: Tàne 3, toà nhà cT2 Nsô Tbi Nhâm, Pbuàng Hà Càu, Q ên Hà Dông, TP HàNôi

Tel: (84'4) 63 2510481022 Fâx: (84-4) 63 251012

Chi nhnnh Hà Dông
Diâchi:Tàng 3, toà nhàCT2Ngô Thl Nhêm, PhÙàng Hà Càù, Quân Hà Dông' TP Hà N0;

Tel: (84-4)22220325 Fâ'\t (84-4)22220 323

Chi nhinh Xuin Mai
Dia chi: xâ Thuy Xuân Tiên, Huyen Chùong Mt, Hà NÔi

Tel: (84-4) 33 840 359 Faxr (84'4) 33 840 I 17

(

1

t



vàn phông ilii dien t?i TP Hè Chi MiDh:
EiachirChungcuBinh TriDông B, khu dân cu Hai Thành, P.Bi.b TriEông B, Q.Binh Tân, TP Hô Chi Minh.

Tel: (84-8) 35 089 852 Fd: (84-8) 37 543 605

4. Thônetin vè câc công ty con cùa Côngty cô phÀn bêtôngvà xây dù-ngviniconex Xùân Mâi

r. côngty cPxuân MâiItto Trû

Dla chi: xâ Dêo Tn, huyên Têm Duong, tinh \/inh Phric

Tel: (84-21l) 3 895 576 Fax: (84-211) 3 895 574

T.i lê l':'i Ich ctia Côhs ty e:

- Th€o ciéy chtng nhân dàns Li kinh doânh Èn tht 3, sé 2500302s20 ngày 06/S/2010, v6n dièu le cûa Công ty là 40.000.000.000

oong, so von eop cua Lons ry Lr be rcûs và Xây dsng Vinaconex Xuân Mai là: 26 000.000.000 dông chiém 65,00%, câc cè dông

khâc là 14.000.000.000 dÀng.

2. Công ty CP Tu vâtr thiét ké viniconex xuân Mâi
Dia chir Tàng 6, toà nhà 29T21ô N05- KDT Dông Nam Tràh Dùy Hrmg, càu Giây, HàNOi

Tel: (84-4)62511026 Fâ{: (84-4) 62 510 632

Tn lê loi ich ctia Cône tv ne:

- Theo Ciây chtng nhân dàng ki kinh doânh s6 0103025295 ngày 1116/2008 thzy dài làn 4 n1ày 0gn3nOl2, tinh dén ûùi diém

31/03/2012 v6n dièu Iê cùa Công q, là 23.815.600.000 dông, s6 viin gôp cria Công ty CP Bê tông và Xây dlrng Vinaconex Xuân Mai

Iàr 16.250.000.000 dông chiém 68,23%, câccô dông khâc là7.565.600.000 dông

3, Công ty CP Bêtông vinâconêx Phân Vt
Diachi: xaPhirc Thành, huyen KiIn Thành, tinh HàiDuong.
Telr (84-320) 3 560 699 Fax: (84-320) 3 560 734

1-r Iê loiichcùacônç hj ne: t
;l

- Theo ciây chrhg nhân dàne Li kinh doanh sé 04030001s4 rhay dôi ùn 4 ngày 17/o6l2ot1, vôn dièu lê cùa côns ty là (

72.749.600.000 dông. 56 vitn gôp cùacôngty CP Bê tông và Xây d\rng Vinaconex Xuân Mâi Ià: 59.825.600.000 dÀng, chiém 82,23%, ô

câccô dông khâc 12.924.000.000 dông. I

.1. Công ty CP xây Ép Vitrâconex Xuân Mâi
Dia ch;iàns a, t;à;à cr2 Ngô Tht Nhôm, Phuùns Hà càu, Quên Hà Dôns, Hà Nô; 1

let: (84-042)3 220 339 Fax (84-042) 3 22o 34t

Tl lê loi lch ciaCônP t' ne:

- Theo Ciây chrng nhên dàng Li kinh doanh sd 0104361561 thay dôi lân I ngày 08/01/2010, tinh dén thi,i dièm 31103/2012 v6n dièu

lC cùa Côn; ry là ; I .500.000.000 dôns, côns û CP bê tông và xây dsns vinâconex xuân Mai sôp I 7 960 000.000 dôns, ch;ém t lC

83,53%, câccô dô'g khâc 3.540.000.000 dông.

5, Côngty CP cogi6ivôn tâi ViracoDex xuân Mii
Dia chi: rhui xuânTiên, huyên chuons Mi, rP Hà nôi

Tel: (84-043) 3 720 932 Faxr (84-043) 3 725 504

Ti Iê l.ti ichcraCôns lv ne:

- Th€o ciây chûrg nhân dàne ky k;nh doanh sii 0r04367524 thay dôi làn I nsày 15/01/2010, v6D dià lç cùâ côns ty là 9.000.000.000

dông. vén eop cr)a cong ty A phàn bê tông và xây dsng Vinaconex xuân Mai là: 7.000.000.000 dông và chié m 77,78%. Câc cè d6ng

khâc là 2.000.000.000 dÀng.

6. Công ty CP Dàu tùvà Xây d'trg s6 45

Dlachi: Âp R?ch Bâp, xâ An Tây, huyen Bén Cât,tinh Binb Duong

Tel: (84-650) 3 578 430 Fax: (84-650) 3 578 430

Ti 1ê ltriich crùa Cônstvue:

- Theo ciây chhg nhôn dàng Li kiDh doanh s6 3700538575 thay dôi Èn 7 ngàv 23/1212009, !6n dièu lC cùa Công tv Ià

30.000.000.ô00 dèqq. Sdvén gOp c':a COng ty cô prran bê tông và xây dungVinaconex Xuân Mâi la:48 442.s00.000 dàng, chiÈm d lÇ

60.55"". câc cô dông Lhac I1.55?.500.000 dông



7. cônety cô phàn Vinâconex xuân Mai Dà Nâns

Did chr. Xâ Hoà Son. HuyÈn Hoà Vang. TP Dà Nàng

Tel: (84-511)3 676226 Fax:(84-51l) 3 623 872

Tn lê loiichcùoCôts tv ûe:

- công ty ho?t dOns theo giây chrtng nhên dàng ki kinh doanh sé 0401420636 do sd ké ho?ch dàu tt TP Dà NAng câp ngày

25104/2011. Tai thùi dièn 30/09/2011 sé v6n dièu lç cùa công ty là 50.000.000.000 dông, thlrc hi:;n theo nghi quyét HDQT sô

0INQ/BTXM-HDQT C6ng ty CP bê tông và xây d{ng Vinacon€x Xuân Mai dë thêm giagôp v6n vào c6ngty cp Vinaconex Xuân Mai
DàNângsdtièn 25.500.000.000 dÀns, chiém ti lç 5l%

IL Ki ké toân, don v!tièD ie srtd'rng trong ké loân

r. K' ké toÉn

Kj k; loân cùa Công ry dt dâu tu ngay 0l 0l !à lÉr rhùc vào ngày I l'12 hàng nàm.

2. Dolr vitièn tê sùdrrne trong kétoân

Don vitién tè sù dqns trons kè toàn là dôns V;et Nam ("VND"), h?ch toân theo phùong phâp giâ giic, phù hqp vôicâc qùy dinh cûa

Luât ké toân s6 03/2003/QHl l ngày l7106/2003 và Chùân mlrc ké toân s6 01 chuàn muc chung.

IIr. chuâû mqcvà ché dO ké to{n {p dung

1. ché dO ké toân np dung

Cônsty âp dqng Ché dO ké bân doânh nghiçp ban hùh theo Quyét dinh s6 I5/2006/QD-BTC ngày 20/03/2006 criaBôTàichinh.

2. Tuyên bô vèviec tuân tht Chuân mgc ké toân và Ché irô kê toin
Bâo câo tài chlnh cùâ Công ty duqc Iâp và trinh bày phù hqp vdi câc Chuân mvc ké toân viêtNam và ché dô ké loân viet Nam hien

hành.

3. Hinh thft ké toân âp d'rns l,

Công ty âp dqng hinh thto ghi sô trên mây vi tlnh, sri dung phàn mèm ké toan FAST. Dén thùi dièm khoâ sô Bp Bâo câo tài chinh ,{

công ry da in dÀy dù Bâo câo tài chiûh, sô ké toân tÀng hqp và sô ké toân chi tiét. {
N

IV. Câcchfnh snch ké toân âp d'rns I
1 Nguyôn tÉc rÉc illnh cÉc krroân tièn và ctc khoân tuong.luong tièn I

Tièn là chi liêu tông hqp phàn ânh toàn bô sé tièn hiçn c6 cùa doanh nshiçp t?i thùi d;èm bâo câo, gÀm tièn màt tai qut cùa doanh

nghiCp vàtièn gùingân hâng không ki hqn duqc ghi nhqn và lâp bâo cào theo dông vietNam lvND)

Tnrotp hop sri,luns ri siti h,jt doli piao (tich tt'ut: i

Câc khoàn tièn c6 giic ngoqi rC duqc quy dôi theo tt siâ hiii doâi siao dich thsc té. Tei thi'i dièm khoâ sô lâp bâo câo tài chinh s6 dù

câc khoàn tièn c6 géc ngoqi tê duqc dânh giâ l+i theo t giâ h6i doâi giao dich binh quân trên ihi tnring ngo4i te liên ngân hàng do

ngân hàng nhà mrdc viêlNam công b6.

2. Nguyôn tic ghi nhân hàngtàn kho

Ngurên ti. ghi nhi hàng.à lr". Hàng tôn kho dùqc tinh theo giâ g6c.

Gi,jgôc hàng tùkhobao gànj Chiphi mua, ch;pH ché biénvàcâc chiphi liên quân trlrc tiép khâc phât sinh dè cô duqc hàng tôn kho

ô dia diém và tr?ns thâi hien t?i.

Phttlrhg phdp ttnh siti ti hàns tèn kho a!éi kj,: Phuong phâp binh quân gia quyèn

Phttoltg phdp hsch totih hàng tàn kho: Phttsng phâp kê khâi thuÙng xuyên.

Phkoltg phip l\p dr phàng gidn gid hàng ûn kho:

56 dq phôns giàm giâ hàmg tÀn kho duqc lâp là sii chênh lech siûa siâ séc cùâ hàng tÀn kho lôn hon siâ tr! thuàn cô thè thuc hien

ciâ trj thuàn cd rhè thuc hiên duqc duqc xâc dinh bàng giâ bân uôc tinh cùa hàng tèn kho trong ki sàn xuât, kinh doanh binh thnitng

rrù chiphi uôc tinh dè hoàn thành sàn phàm và chiphi uôc tinh càn thiét cho viçc tiêù ths chûng.



3.

3.1

Nsuyên tic ghi nhôn và knÀu hâo TscD

Ng trêh tlc ghi nh\n TSCD hftu hinh rà khàu hao

Tài sàn cé dlnh hûu hinh duqc shi nhên th€o nguyên giâ, duoic phrin ânh trên Bâng cân diti ké toân theo câc chi tiêù nguyên gi4 hao

môn IuY ké và giâtri côn l4i.

Viec shi nhên Tài sàn cô dinh hrù hinh và khâu hao tài sàn cd dinh thuc hiên th€o Chuân msc ké toân s6 03 - rài sân cii dlnh hûu

htnh, Quyét dinh s6 I5/2006/QD-BTC ngày 20/03/2006 cùa B01irô'rg B0 Tài chlnh và thông ti 203l2009/T't-BTC ngày 20/10/2009

cua Bô Tài chinh vÈ hums dàn ch; dô quâlll ly. sù dvns vd rrich ur;u hao rài sân cô dinh.

Nguyèn giâ rài sân c(i dinh hùu hinh muâ sâm bao gôm giâ mua rrrir câc khoân chiét khâu thuong m?i ho4c giàm giâ'. cac lhoân rhuË

và câc chi phi lic. quan truc tiép dén viec duê tai sàn vào tr?ns thâi san sàng sri dqng.

Câc chiphiphâtsinh sau shinhên ban dàu TSCE htu hlnh.luçE ghitàns nsuyên giâcùalàisàn khicâc chiphinày châc chân làm tàns

lqi ich kinh lè lrong ruong lâi. Câc chi phl phâl sinh k}ông rhoâ mân duqc diéu kiên trèn dûqc Công ry thi nhàn vào chiphi san \uâl

kinh doanh trong ki.

Công ty âp dqng phuong phâp khâu hao dùème thàng dôi vûi tài sàn cô dinh htu hinh. Kô toan TSCD hûu hinh duo. c phân loqilh€o
nh6m tài sân cô cùng tinh chât và mqc dich sù dlmg trong hoqt dông sân xuât kinh doanh cùa công ty gôm:

Loâi tài sâr c6 dinh Thùi siân khâu hâo <nàn>

- Nhà cùa vât kién nûc
- Mây Indc, thiét bi
- Phuong tiên vên rài, thiét b! trùÊn dân

- rhret br,dungc! quan ry

3.2 Nsu!ên tÉc shi nhîn TSCÙ tô htnh tà khiu hoo
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Tài sân c6 dlnh vô hinh cùa Công ty Ià giâtrithuorg hiçu nhan bàn giao tl Doanh nghiÇp nbà nuôc theo Quyêl dinh cua Be Xây dsng

vè viec phê duyet siâ tri doanh nghiêp thsc hiên cô phàn hoâ cùaNhà mây Bê lông và Xây dsng Xuân Mâi. Tài san này duqc khâù hao

bât dàu tinh tù nàm 2004.

Riêng 1tq,ên sti ùrng d. Ui Thi tnin X!ân Mai, huyên Chffihg Mi, Hà Nêi kÀôn? xttc dinh thài gia sù dang khôn7 tfich khâu hao ù
chud duac shi nhân îftn sà hi toà Lhi cô ph,in hoâ doanh nshiêp.

Nguyê' dc ghi nhân và phùoîg phâp tricù khâu hào bÂt dongsân dàu tu

Bâl dong sàn dàu tu bao gôm nhà xuong, v4t kién trtc do Công ty nâm git nhÉm muc dlch cho thuê, dûqc ûinh bày th€o nguyên giâ trùI

giâ 1r! hao mèn lûy ké. Nguyên giâ là giâ tri quyét toân cône trlnh và câc chi phi lièn quan iryc tiép crh bâi dOng sàn dàu tu

Bât dông sàn dàu tu duqc khâù hâo theo phumg phâp dû,ng thàng trên thdi gian hûu dsng ûéc linh lrong vông 50 nàIn.

Nguyên tÉc ghi nhân c{c klroân dÀu tùtài chinh

Câc khoân dàu tu tài chinh ngân han cria Công ty bao gôm khoân cho vay cô thùi h?n thu hôi duôi n)Or nàn, dùo. c ghi nhên theo 8iâ

siic bft dàu tù nsày mua hoèc cho vay.

Câc khoàn dàu tutàichinh dài hAn cùa Công ly bao gôm dàù tr vào Côngry CP Du lich Khâch san Suiji Mc Công tv CP xi màne càm

phà và Công ty CP Eàu ù Phât ftién DiCn Mièn BÉc 2, Cty xây dlms nhà ô Son An, Cry Nam Hoàn Vû Phong Phû dûgc ghi nhên th€o

siâ sôc. b;r dàu Ln nsày sôp vôn dàu ru hoic nsày mua cô phiéu.

Ngùyên r;c ghi nhin và vdn hoâ câc khoân chi phtilivây

Câc khoàn vây ngân h?n (dàih?n) cùa Công ty dùo. c ghinhân theo hqp dông, khé uôc vay, phiéuthu, phiéu chivàchtugtù ngân hàng.

Câc chi phl di vay phtc vu oho qùâ trinh hoqt dOng sàn xuât Hnh doanh cùa Công ry dùo,'c ghi nhên vào chi phi ho?t dong tài chinh.

Chi phi di vây l;ên quan trlrc tiép dén viec dàr tu xây dung hoéc sàn xuât tài sàn dd dang duqc tinh vào giâ tri cùa tài sân dô. Câc chi

phi di vây duorc viin hoâ khi doânh nghiçp châc chin thu dùorc lqi ich kinh té trong tuong lai do sù dvng tài sàn dô và chi phi di vay c6

ihè xâc dinh drqc lnot câch dângtin cêy theo dtng dièu kiçn quy dinhllong Chuân -so té toan viêtNam sô 16-chiphi di vav

\gu)ên r;c ghi nhân và vdn hod cdc knorin chi phl khâc

Chiphitràtnrdc dûqc vôn hoâ dè phân bô dàn vào chi phl s,in xuât, kinh doanh trong ki saù, bâo gôm câc loqichi phi: công cu, dln8
qr thuOotàisân lûu dông xuât dùng mOt Èn v6i giâ ûi lôn và côns c!, dlng cq cô thùigian sù dlmg duôimÔt nàm



s. Neuyên tic ehi nhân v6n chù sôhùu

vôn dàu ru cùa chù sô hùu cùa công ty duo. c ghi nhàn theo sd \én rhuc gôp cua chù .ô huu.

Thi'g dû vdn cô phÀn duorc ghi nhân theo sô chê'h lçch l6n hon giÛa giâ thsc té phât hành và lnenh giâ cô pbiéu khi phât hành cô

phiéu.

Cô phiéu qùi là cô phiéu duqc rnua hi do chiflh Công ty phât hành không nhàm mrrc dich dè bân và dùq c 1âi phât hàmh irô lêi trong
khoànsthàigian theo quy dlnh cùâ phâp luâi vè chûng khoân. Khoàn cô phiéu mà côhg ry con mua l4i cta Côngty mç duqc trinh bày

là khoân cô phiéu quY.

Lqi nhuân sau thué chùâ phâû ph6i là sit lqi nhuôn tù hoqt dong cûâ doanh nghiêp sau khi trù chi phi thué TNDN cùâ qui này và câc

khoàn dièu chinh do âp dqng hôi t6 thêy déi chinh sâoh ké toân và dièu chinh hÀi ré sai sôt trgng yéu cùâ câc nàm truôc.

9. Nsùyên ticvÀ phùoïg ph{p ghi nhôn doanh thu

Doanh thu cùa Công ty chù yéù bâo gôn: doanh thu kinh doanh câc màt hàng bê lông thuong phân, du kién bè tông. xây d{ng. lâp

dung câu kien bê tôns cho câc công ùtnh xây dlrng, doanh thu kiDh doânh bât dông sàn, doanh thu tù lâi tièn gùi

Doânh thu bân hâng duo. c shi nhan theo chuân mtic ké toân Viêt Nam s6 14, khi dôns ihài nân tât cà nàm (5) dièù kien sau:

(a) Cônstydâchuyên giao phàn l6n rùi ro và lqi ich g;n liËn vdiquyèn sd hùu sàn phàm hodc hànehoâcho ngudimua;

(b) công ty không côn nâm giù quyèn quân It hàng hoâ nhu nguûisd hùu hàng hoâ hoêc quyèn kièm soât hàne hoâ;

(c) Doânh thu dùû. c xâc dinh tuons ddi châc châni

(d) Công ry se thu dugc lqi ich kinh té tir giâo dich bân hàng;

(e) xâc dinh duq c chiphi liên quan dén giêo dich bâr hàns.

Doanh thu ho?t dông xây lâp dùqc ghi nhAn theo giâ tt! nghiem thu khéi luqlrg th!rc hiçn, dûqc khâch hàng xâc nhân bàng biên bàn

nghiêm thu, quyét toân, phùr hqp vdi quy dlnh t4i chuÀn mlrc ké toân Viçt Nam sii l5 - "Hqp dông xây d{ng".

Doanh rhu cung câp dich ve duqc shi nhan theo chuân muc té toan viêtNam s6 14, khi két quà cùa giao dich dô dùqc xâc dinh môt

câch dâng t;n cây. Truôrg hçp giao dich vè cung câp dich v! liên quan dén nhièu k' rhi doanh thu duqc ghi nh4n Lheo kel quà phàn

công viec dà hoàn rhanh tqi ngày cùa bàng cân déi ké toân hqp nhât cùa ki dô.

Diii vdi bâr dông sân mà công ry bân sâu khi dâ xây dung hoàn tât, doanh rhu và giâ viin duqc ghi nhên khi phàn lon rù; .o và lgi lch

Iiên quan dén bât dons sân dâ duq c chuyèn giao sang nsuùi mua. D6i vdi bét dôns sàn bân tnrôc khi xây dsns hoàn dt mà theo dd

côntry c6 nghia vlr xây dung và hoàn t6t dr ân bât dOng sân, nguùi mua thanh toân tièn theo tién dO xây dù-ng và châp nhân câc lqi
ich, rui ro tù nhtng bién dong trên thi truong, doanh thù và giâ v6n duqc ghi nhân theo t lê hoàn thành cùa công viec xây dlrng vào

ngày két rhric ki ké toân. Ciâ vitn bât dOng sàn bân trù6c khi xây dlrng hoàn ti dùqc xâc dinh dqa trên chi phi thuc té phât sinh cho

xây dlrng và chi phi xây dsng uôc tinh dé hoàn rât ds ân bât dOns sân-

Doanh thu tù lâitièn gùi, lâi cho vây du.c ghi nhân trên co sôthàigian và lâisuât tt",r" té tirng ty, phri tro. p vôi2 dièu kien ghi nhôn

doânh thu phât sinh tù tièn lâi, tièn bân quyèn, cô ttc và lqi nhuân drio. c chia quy dlnh t?i Chuàn mUc sé 14 - "Doanh thù vàthu nhêp

khâc"

10. Nguyên tâc và phuong phâp ghi nhân chi phltài chinh

Chi phi tài chinh duo. c ghi nhân trong Bâo câo két quâ ho4t dong kinh doânh là tông chi pbi tài chinh phâl sinh trong k', không bi, trlr

vôidoanh thu ho4t dOng tài chinh, bao gàm chi phi lâi vay, chênh lech ti giâ da thuc hien...

rr. Nguyên tic và pluoîgphâp ghi nhân chi phtthùé thu nhôp doânh nghi€p hiçn hành, chi phithùé thu nhôp doânh nghiep hoân

hi
Chi phi rhué thu nhêp doanh nghiçp hiCn hàûh duqc xâc dinh tÉn co sô thu nhâp chlu thué và thué suât thué TNDN trong ûm hien

hành.

Thué rhu nhêp hoân lai duqc tinh trên câc knoàn chênh lech giûa siâ tri ghi sô và co sd tinh thué thu nhêp cùa câc khoân mqc tài sàn

hoàc côtg nq trên bâo câo tài chinh và dùqc ghi nhên rh€o phùûng phâp bâng cân d6i ké toâ". Thué thu nhêp hoân l4i phài trâ phài

duqc shi;hân cho rét cà câc khoân chênh lech t4m thùi càn tài sàn ftué thu nhêp hoân hi chi duqo shi nh4n khi châc chân cd dù lqi
nhuân tinh thué trong niong Iâi dè khâu tù câc khoân chênh lçch tqm thÙi.

12. Cic nguyén t;c và phrdng phâp ké lorin Ln6c

t 2, I Ohi nh4n cnc klnàn phdi thu, ph'ni tui
Nguyên tàc xâc dinh khoàn phài thu khâch hàng d{a theo Hqp dông và ghi nh4n theo Hoâ don bân hàng xùât cho khâch hàng.

!
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Khoàn trà trudc cho ngui,i bân duqc h?ch tod càn ct vào phiéu chi, chûng tù ncân hàng và Hqp dông kinh té.

Nguyên dc xâc dlnh khoàn phâitrângiùibâr duâtheo Hqp dôns, phiéu nhâp kho vàghi nhên rheo Hoâdon muahàngcùabên mua.

Câc khoàn trich lêp d'J phèng công nq phài thu khô dôi déi vdi câc khoàn công nq .lâ quâ hqn thanh toân tù 6 thâng lrô lên theo fi lç

30% dén I 00% qùi dinh tqi Thông tu s6 228l2009,rn-BTC ngày 07lt 2/2009 cùa B0 Tài chinh.

Khoan nsuùi mua trâ tû6c duq c ghi nhân càn ct vào hqp dèng, phiéu thu, chtng tù ngân hà8.

1 2. 2 Nsar ê n tùc gh i h în chi phi x4, ù.ng cd bôh dâ dang

câc tài sân dang ùong qùâ trinh xây dlrng phlrc vq mqc dich sàn xuât, cho thuê, quàn tri hay bât kj, mlc dich nào duqc ghi nhan theo

giâ g6c, qi thùi diém cd nghiêm ihu, quyér toân tùns h?ng Inqc công trinh, công trinh hoéc khi chi phl thuc té phât sinh cd dày dù hoâ

don, chûng tù hqp phép.

12.3 Ghi nhî cdc khonn wr ngin hsn, dài hsn

Câc khoàn vây ngÉn h?n, dài h?n duqc gbi nhAn trên co sd câc phiéu thu, chûng tù ngân hàng, câc khé uôc vay và câc hqp dÀng vay

Câc khoàn vây cô thùi han tù I nÀm tài chinh trô xùiins dûdrc Công ty ghi nhôn là vay ngÉn han. Câc khoân vêy cd thùi h4n trên I nàm

tài chinh dùo. c công ty ghi nhân là vay dài hgn.

D.a Cnc hghla w! tè thué

Th é Gi.i ttightdng (GTG|)

Công ty âp dlng viêc kê khai, tinh rhué CTGT theo huong dàn cua luat thuè hiçn hành vdi mûc thué suét thué GTGT l0% d6i vfi màt

hàrg bê tông thuong phâm, câu kien bê tông, vên chuyèn bê tông và lâp dung.

nuii n'u nhlp.loanh nghiep
công ty âp dvng mùc (hué suâl lhué rhu nhêp doanh nghiëp là 25e" rÈn Iai nhuàn chiu ùué.

viêc xâc dinh ùué Thu nhâp doanh nshiep cria C6ng ty cÀn ct vào câc qùy dlnh hien hành vè lhué Tuy nbiên, nhnng quy dinh này

rhay dôitheo tùns thùi k' và viêc xâc dlnh sau cùnS vé thué Thu nhâp doanh nghiçp tuy thuoc vào két qùà kiém tra cùa cs quan thùé cô

thâm quyèn.

Câc lo?i thùé, phi knâc doanh nghiçp tbsc hiCn kê khai và nôp cho cs quan thùé dia phuong theo dûng quy dinh hiçn hành cùa Nhà

r2.5 t\Puven rol Pkt hnon Pro von

Ciâ v6n hàng bân dugc ghi nhân và tâp hgp theo giâ trivà s6 luqng thành phâm, hàng ho4 vôl tu xuât bân cho khâch hZmg, phù hqp

vdi doânh thu ghi nhAn lrone ki.

ciâ v6n cria ho?t dOng xây dUng duo.,c xâc dinh dlra rrên luqng chi phi san ïuât kinh doanh Îôn dàu k' cOng câc chi phi lhuc té phât

si tàns trong ld và tal di phàn chi phi dô dang cu6i kt (phàn chi phi này dùo. c xâc dinh dua trên phàn giâtrisàn lùqng côn dù dang).

V. Thônetin bô sung cho câc klroân lngctrinh bÀy trong Bângcân dôi ké toin
l. Tiàn

C

31/03n013
VND

1|/0'/2013
VNT)

Tièn mét

l len gur ngan nang

2, Cnc khoân dàu tutài chinh ngin htn
Dàu tùn#n b4D ktÉc

Công ty TNHH MTV cs khi và xD megastar

Ngân hàng Dàu ti và phâr trièn Hà Tây

CônÂty TNHH dàu tù thùong maivà dlch vlr vân tàiQùiicté

Công ty CP Tu vân Xây d{ng và Thuong m?i ViCt Nân

côngiy cP dàu tu phât trièn dôth! So, An

LAC Câ nhan, dor xD vây Rne uoc

Dgphông giâmgiâ dàu tungân h?n

5.584.164.827

't2.193.512.4O2

6.792.37 6.374

7 .638.872.036

t7 .777.677.629 14,431.248.410

3tlo3l20l3
VND

01/01/2013

VND

3.300.000.000

41.088.500

400.000.000

750.000.000

3.000.000.000

3.64t.126.584

(68.250.000)

3.300.000.000

4r.088_500

400.000.000

750.000.000

3.000.000.000

1.897.126.584

(68.250.000)

9.3r9.965.084I I -063-965-084
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3. Câc khonn phâi thu ndn htn L.hÂc

Cty TNHH MTV co khl và XD M€gastâr

Dq ân khu dât nhà bè

Dq ân khu dât Tân Phû, Q9, TPHCM

D\r ân Khù xn Vînh Loc B, Huyên Binh Chânb

Phài thu khâc

Tông cQng

4. Hùng tèn kho

Nsuyên liêu, vê! Iiêu

Công clL d\ing cq

chiphi sàn xuér kinh doanh dù dang

Hàng hoâ

Hàng gùi bân

Dq phông giàm giâ hàng tèn kho

rôns cône

5. rtrngr grâm târsân co dlnn nuu nlnn,

Nhà ciha, vât kién
trtc

328.459.013.846

3u03t2013
VND

u/0tn0t3
VND

985.246.528

17.500.000.000

41.296.500.000

20.425.408.000

7 .775.953.664

985.246.528

17.500.000.000

4r.296.500.000

26.425.408.000

5.978.948.078

87.983.108.192 92.186.102.606

3u03t20t3
VNI}

oltolt20l3
VND

43.146.792.390

1.264.485.681

799.883.547 .592

63.004.752.143

t2.315.839.879

47 .042.429.549

1.t39.511.414

689.202.226.t63

47 .s74.415.965

9.70t .056.122

(4.549.8r r.r75) (6.366.849.884)

9I5.065.606.510 744.293.149.369

Khoàn nÈc

Nguyôn giâ TSCD htu htnh

Sii du tai 0r/01/2013

Mùa tron8 ki

Dàu tu XDCB hoàn thành

Tàng khâc

Thanh li, nhr0rng bân

Ciâm khâc

sd du tfi31/03/2013

Giâ tri hio nôn lùi ké

sé du tfi ol/ol/2013

Tàng khâc

Thanh li, nhuqng bân

Ciàm khâc

s6 dutfi3r/03/2013

Giâ tri côr lâi.ûâ TSCD hù{ hiDh

Mây môc, thiét bi

287.309.384.919

545.562.364

292.548.703

(288.236.387)

(r.235.548.451)

286,623.711.r48

r33.278.668.469

6.564.763.824

(269.346.9',70)

(r.496.056.355)

r38.078.028.968

154.030.716.450

148.545.682.180

Phudng tien vân tÂi,
trùyèn dân

s1.2t4.339.254

TSCE hû! hinh
khic

26.2s2.616.895

30.950.924

rôngcQng

0

693.23s.3s4.914

576.513.288

0

325.468.703

(665.842.847)

(3.022.924.354 )

690,448.569.704

226.742,750,060

13.994.133.413

156.182.420

(46',t .247 .t82)

(3.343. r68.i92)

237.t22-650-519

466.452.604.854

453.325.9r9.r85

;
i
t
C

I

Sô du tri 0l/01/2013

Sô du tni 31/03/2013

270.137.217.424

264.673.044.744

(r r 8.643.264)

(324.413.703)

328.015.956,879

54321.796,422

4.914.24',7 .315

156.182.420

(49.314.062)

63.342-912-095

32.920.000

(97.000.000)

(1.461.907.200)

49.688.3s2.054

23.866.4s4.s00

1.540.499.310

(97.000.000)

(l.827.384.000)

23.482.569.810

27.347.884.754

26.21t5.742.244

(161.963.196)

(1.055.000)

26.121t.549.623

11,315.830.669

974.622.964

(51.586. r50)

\19.727 .83 7)

12.2t9.139,646

74.936.786,226

13.9r1.409,977
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6. Tàng,giâm tài sân c6 alnt t"e tli cninl

Nguyen giâ TSCD thuê tài chinh

sô d"r?iol/or/2or3

Thuê tàichinh trong L,

Ciàm khâc

sô dut?i3l/03/20t3

Giâ tr!hâo môn lut ké

sd o't4i otroraor:

Khâu hao trons Lj,

Giàm khâc

s6 au t4i trioraorr
Gi6 tricôn l8i cùÂ TSCD.huêtài chfnh

s6 d' t4i or/or,2or3

sd du rti 31/03/2013

7. Tàng, giâm Tài sân c6 alnt ua linl'

Chitiêu

Mâ! n6c. thiét bi Phu0ngtiçn!,ân r'ii,Nhà cfrâ, vât kién TSCD htu hinh
khdc

rongceng

4.210.8S3.364

0

0

4.210.853.364

844.810.574

t50.387.621

0

995.198.195

3,366.042.79n

3.215.655.169

r otrg cqng

r.79s.217.000

1.795,211.n00

384.689.3s9

64.t 14.893

448.804.252

l-410.527.641

1.346.412.748

Bân quyèn, bàng sâng

2.415.636.364

2.415.636.364

460.121.215

86.272.',728

546.393.943

1,955.5r5.r49

1.869.242.421

Tài sân vô hinh khâc

Nguyên giâ

Sii du ngÀy 01/01/2013

Tàng irong nân

ciàm khâc

s6 dutii3uo3/2013

Giâ trihao mèn luY ké

Sô du ngày 0l/01/2013

Khâu hâo trone kt
Ciâm khÉc

s6 dut?i31/03/2013
Giâ tricàn l4i

56 du ngày 0r/0r/2013

s6 du t4i 3t/03/2013

8. Chiphi xây dtrg cobân dtdang

Hans muc hê tàng khu TTTM
liâng muc sân tennis

Tàng3 nhàCT2 Ngô Thi Nhâm

Dàu tûmô dâthôn Llctiêu Tuyên Quang

H?ns mec nhà dièu hanh

Hqng muc nhà vàn hôa thé thao

Hêng muc bëi thành phàn mô rOng

Hqng nlc nhà 9 gian

Xây dqng nhà mây bê tông DUL

Sriâ chûa ]ôn TSCD

Dàu tu xây dlmgNMBT DUL Dà NAng

1.029.534.504

18.000.000

1.047.534.504

560,120,641

42.266.170

602.986.811

468.8r3.863

444.547.693

3t/03/2013
VNI)

r.029.534.504

r8.000.000

r.047.s34.s04

560.720.641

42.266.t70

602.986.811

468.813.863

444.547.693

0U01/2m3
VND

s

\l
i
)l

il

6.454.205.923
690.939.323

|.512.020.147

3.811.842.953

412.654.t63

19.970.t43

2.669.343.112

83.697.286

7 .to2-95A-540

t49.237.660

4.550.642.149

6.454.205.923
690.939.323

t.5t2.020.147

2.7 t3.332.066

4t2.654.t63

19.970.t43

2.669.343.t 12

83.697.286

7.102.958.540

t49.237.660

21.808.158.36327.457.511 .959
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Tàng, giâ}n Bât dong sân dàu tu

Khoân mrrc

Nsuyên siâ bâtdOngsân dÀu tu
Nhà

Giâ trihâo môn lut ké

Nhà

Giâ tricàr hi
Nhà
DÀù tù vào côngty con

CTy CP Xuân mai- D?o tÛ

cTy CP Tu vân thiét ké

CTy CP bê rông Vinaconex Phan vû

CTy CP xây Ép v;nâconex Xuân rnai

CTy CP cdgidi vên tâi Vinaconex
Xuân mâi

CTy CP dàù tu và XD sit 45

CTy CP Vinâconex Xuân MaiDà
Ning
Tône cong

Dàù tù dài hfn khâc

si4 dùdÀu k'

46.374.370.908

2.782.462.254

43.591.908.654

rjtê%
liêu quyét

siô du cu6i q'rY

I/2013

46.314.370.904

2.782.462.254

43.s91.908.654

ol/0 2013
VND

26.000.000.000

16.250.000.000

59.825.600.000

17.960.000.000

7.000.000.000

48.442.500.000

25.500-000.000

3uo3t20t3
VND

26.000.000.000

16.250.000.000

59.825.600.000

17.960.000.000

7.000.000.000

48.442.500_000

25.500_000_000

Tàng trong kt Giàm trong ki

10.

r! tç o/"

v6n

65,00%

68,230/.

82,23%

83.53vo

77.78%

60.55%

51,O00/,

65,000/.

68,23%

82,23%

83,530/0

77,780/o

60,55vo

51,00%
200.978.r00.000 200.978.100.000

3tBn0t3
VND

01/01/2013
VND

.l

i
I
.l

il

Công ty Khâch s?n Suôi Mo

Công ty ximàng Càm phà

Cônstycô phàn Dàu tu phât lrièn dien Mièn Bâc 2

Nsân Hàng dàu tu và Phât tr;èn ViêrNam

CTy Cty TNHH SX và Kinh Doânh Hai Thanh

CTy Nâm Hoàn Vù Phong Phir

CTy CP xây dùng nhà ô Son An
l;ng Công ry Vinaconex (Ds ân nhà ô CBCNV rr?m nghién Câm Phâ)

Công ry CP Sông Dà 1.01 (d!r ân Hemisco)

DL!phàn! giàh Bià dàu tu ùi chinh dàihàk

rongceng

12. Chi phi trâ tru6c dài htn

Du dàu g
Phât sinh tàng trong ki
Phân bô trong k'
Ducu6ikt
Tronqdô

Công ty n9
Vén phông Công ty
Chi nhânh Xuân Mai

Chinhânh Hà Dông

Công ty CP T'! vân thiét ké Vinâconex xuân Mâi
Công I CP Bô r6ng Phân vû

CP vân khuôn cqc vùông

CP vân khuôn dàm DUL

1.835.000.000

2.327.096.213

722.150.000

r86.500.000

37 .477 .440.000

t7.750.000.000

29.970.755.000

\6.629.462.190

8.991.930.232
(2.327 .096.213\

1.835.000.000

2.327 .096.213

722.t50.000

186.500.000

37 .477 .440.000

37.750.000.000

29.970.755.000

t6.629.462.790

L99t.930.232
(2.321.096.2t3)

133.563.238.022133.563.238.022

31103/2013

VND
0u0u2013

VND

32.246.497.542

3.246.909.613

4.586.817.605

30.906.589.590

12.275.136.651

t73.335.857
'72.8t8.179

12.028.982.615

472.227.356

7.578.079.500

651.928.049

91.009.910

321.539.062

3 t.052.425.648

19.837 .799.900

18.643.727 .966

32.246.497 .582

t0.7 62.090.345

200.570.t46
t02.0t4.295

10.459.505.904

662.64s.627

1.923.824.659

750.899.r90

190.546.152

426.321.011
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CP vÉn khuôn cot

CP công q! dlDg c!
CP dèn bù, giâi ph6ng mèt bàng

Chiphitnilruôc Thuoîg hiçu VinacoDex và Phân Vû

Chi phi tni lruôc dài h?n khâc

Công ty CP Xuân Mai " Dro Tf
Chiphicông crr dpng c!
Chi phi phq tirng srra chûa MMTB

Chiphigia công vân khuôn

Ch; phithiét b!vàn phàng

Chi phi khâc

Chiphi mua sùa chùa bién tàn

chiphi cài t?o khurâp1hê cBcNV
công ty CP xây Épvinaconex xuân nâi

công ty cP dàu tùvà rây durg sd 45

B0 giàn giâo SAKI

Vân khuôn c9c 400x400 trong nhà và neoài càng

CP Sùâ chirâ nhà dièù hành

Chipht khâc khâc

Công ty CP Vinaconex Xuân Mai Dà Ning

Chi phi vân khuôn, công cs dlng cv

Tông cQng

vây và nq ng;D lan

v|J nslh hqn

Công ty nç vây

Và phàng Công ty vtr
Ngân hà€ DÀu ti và Phât tr;én Hà Tây

Ngân hang Công thuong Lâng'Hoà L4o

Ngân hàng TMCP Quân doiCN Tây HN

Ngân hàng TMCP Qu6c té ViçtNam"CN Hà nOi

Chi nhânh XuAn M1i Vay

Nsân hàng Côns thùons Lâne - Hoà Lêc

Ngân hàng TMCP Quân doi CN Tây HN

Công ty CP Bêtông Phrn Vù vây

Ngân hàng Liên ViCt

Ngân hàng thuoTrg mqi cô phà kt thuong

Nsân hàng Tienphongbank

Công ty CP Xûân Mâi - D4o Tû vây

Ngân hàng Ngo?i thuong Vinh Phric

Ngân hàng Eàù ti và Phâi trién VInh Phtc

Nsân hànsTMCP Quân doi Vinh Pbûc

Neân hâng TMCP Nhà Hà Nôi - CNVP

Côog ty CP Tùvôn Thiét ké Vinâconex Xuân Mâi vry
Ngân hàng Dàù ûr và Phât trièn Hà Tây

774.633.194

96.49',t.283

4.073.r00.602

1.400.000.000

163.370.800

5.028.7r8.302

38.068.200

483.660.498

3.784.514.r08

103.510.4r0

401.270.576

217.694.5t0

251,918.141

615.856.709

337.304.227

65.23t.309

r48.361.11I

64.960.062

4.644.652.325

4.684.652.325

905.742.050

t33.750.475

4.073.100.602

1.400.000.000

43.465.179

6.691.139.372

76.337.080

644.926.939

4.939.t29.441

131.263.921

569.932.262

1.002.1l9

328.547.6t0

237.052.496

615.856.709

337.304.227

65.23t.309

l48.36l.l l l

64-960-062

s.353.888.374

5.353.888.374

30.906.589.590 32.246,497,542

13. 3|ît3t20t3
VND

o 0u20t3
VNI)

314.526.24t.120

173.294.946,118

131.682.795.386

54.619.817 .370

55.517 .467 _447

8.645.510.188

12.900.000.381

41.612.151.332

22.150.80 7 .999

2.562.000.000

16.899.343.333

26.513.160.784

8t.070.975

23.512.089.809

2.900.000.000

49.782.197 .170

29.954-021.152

5.451.220.000

13.940.556.018

437.000.000

15.542.142354

5.389.867 .017

341.311.544.945

202.899.886.489

t60.376.293.402

59.38s.265.937

58.768.103.588

40.8',t9.923.877

1.343.000.000

42.523.593-087

2t .t21 .425.095

4.667.000.000

16.735.t67 .992

33.484.753.754

4.580.521.200

24.888.849.500

4.015.383.054

44.585,602.983

29.898.47 6.965

3.702.220.000

10.984.906.0t8

9.951,811.286

8.110.442.746

0l

J
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Ngân hàng Công lhuong Lâng - Hoà Lqc

Ngân hàng Eàu Tu và Phât trièn câu ciây

Côhe Ty TàiChinh Viettel

Cônsty CP dÀù lu và xây Aqngsé lS vay

Ngân hàng VIB Binh Duone

TCT CP Xuât nhêp khàu và xây dù-ng viCt Nàn

Côngty cP xây Ép Vinâconêx xùân Mâivây
Ngân hàng cône thùcmg Lâng- Hoà Lqc

Côns ty CP tài chinh Vinâconex Vi€tt€l

Vay câ nhân

Côngty CPVinâconcx xuân MâiDà Ntngvây

Ngân hàng VIB DàNâng

Tông Công q, CP XNK và XD Viêt Nâm

Công ty CP cogiôivân tài vinÂconex Xuân Mâivny

Ngân hàng thuong m?i cô phàn ki thuong

No dùi htn hqn nën han tù
Công ty mç vây

Ngân hàng công thùong Lâng- Hoà Lec

Ngân hzmg Dàu tu và Phât triên Hà Tây

NH TMCP QU6C Té VN-CN Hà NOi

NH TMCP Quân dôi CN Tây Hà noi

Công ty CP Tu v6n Thiét ké Vinâconex Xuân Mâi vay

Ngân hàng công thuong Lâng- Hoà L?o

Neân hàns Dàù tù và Phât triên Hà Tây

Công ty cP dàu tuvà $y d'rg sii 45vây

CN Ngân hàng Eàu tuvàPTtinh Binh Dùong

Công ty CP Vinaconex Xuân Mri Dà Nângvay

Ngân hàng HÀBUBank DàNâng

Công ty CP bê tôngVinâcon€x Phân Vû vây

Ngân hàng thùong mai cô phÀn ky thuong

Ngân hàng thuong mqicô phàh qu6c té

Côngty CP Xuân Mâi - D4o Tf vây

Ngân hàng vCB CN Vinh Phûc

Ngân hàng phât trièn nhà CN Wnh Phûc

Công ty cho thuê tàichinh SCB

Công ty cho thuê tàichlnh VCB

Công ty CP cûgi6i vân tàiVinâconex Xuât Miivây
Ngân hàng Côns Thûong Viet Nam - CN Lâns Hôa Lqc

rongcqng

Thuévà câc khoin phâinop nhà Du6'c

Thué crcr dàu râ

Thué thu nhêp doanh nshiCp

lnuetnu nnêp ca nnan

rbué nhàd6t, èn thuê dât

Tông công

2.033.289.940

3.725.224.603

4.393.760.798

1.40s.333.131

90

4.405.333.041

25,132,144.527

3.724.806.537

t2.726.048.119

8.681.293.87r

22,121.203.032

12.749.095.343

9.372.107 .689

1.734.509.000

739.000.000

995.509.000

3s9.899.206.207

283.276.247.947

I14.881.801.336

36.743.231.489

r.050.000.000

130.601.2t5.tzz

3.9r8.627.000

1.692.377 .040

2.226.250.000

53.324.370.962

53.324.370.962

2.946.734.754

2.946.734.754

14.252.s21.041

l4.t 17.661.189

r21.859.858

1r.000.000

1,716,704,497

372.190.900

506.250.000

370.263.600

467.999.997

464.000.000

464 000.000

1.840.968.500

1.405.333.131

90

4.405.333.041

22.533.034.270

3.724.806-537

t3.736.605.619

5.071.626.114

22,121.203.032

12.7 49.09s.343

9.372.t07 .689

1.329.9r6.000

1.329.916.000

,132.140.348.s38

353.366.562.937

170.263.804.848

36.743.231.489

r.400.000.000

144.959.526.600

s.224.s00.000

2.256.500.000

2.968.000.000

53.324.310.962

53.324.370.962

2.946.731,754

2.946.734.754

t4-297.314.189

14.117.66t.189

166.643.000

13.000.000

2.244,875,696

492.190.900

675.000.000

493.684.800

623.999.996

696.000.000

696.000.000

\
llt(

X
/.
t

674.425.446.927 773.451-a93-483

I4. 3 03t2013
VND

Ol/u/2013
VND

43.7 56.897 .698

t2.t73.086.3',78

L752.32t .851

78.130.720.t 80

t5.365.198

41.571.381.352

t4.33\.445.444

966.4t4.973
82.t22.5 t t.t28

20.368.199

t39.014,121.296r35-828.391.305
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I5.

16.

Chi phi phÂi trÂ

Trlch tnrdc chi phi hoet dông sàn xuât kinh doanh

Câc khoàn phâi trâ, phâi nop rgân hîn kù6c

Kinh phi công doàn

..........^t ao hrem ! re. bâo nrem rn ngnrçp

câc khoân phài tni khâc

Nhô"1du cô TK 141 Chuyèn sang

Phài L à chi phi côns nshê hdng ROSE

Tông công ty cp 
^]VK 

rà xây &ng viêt Nan
CtyTNHH MTv PT côks tshC Cao TPHCM (lqn 

'ins 
CT CC C7+C8)

Khoàn wy c,tn bô côhs nhtu riê
chictc ttué Q dn Hà Dôns

Phi bàô hàth. bAo îi nhà

TônscOns

Vây dÀi hin

Công ty mç vây

Ngân hàngCôngihuone Lâng - HoàL?c

Ngân hàng TMCP Quiic té cN Hà Nôi

Ngây hàngTMCP Quân dôiCN Tây HN

Ngân hàng Dàu tu và Phât trièn Hà Tây

Cônsty CP Xùân Mai - D4o T'i vây

Ngân hàng TMCP Nhà Hà Noi - CNVP

Công ty CP rùvân Thiét ké vinaconêx xuân Mâi vay

Ngân hàng Công thusng Lâng - Hoà Lqc

Ngân hàng Dàu tu và Phât rrièn Hà Tây

Cônsty CP dÀù tuvà xny dçngsd 4S vay

CN Ngân hàns Dà tu và PT tinh Binh Duong

Côngty CPVinâconêr Xuân MâiDà NiDgvtty

Nsân hàng HABUBank Dà Nâng

Công ty CP bê tôngVinâconex Phân Vù vay

Ngân hàngthùongmeicô phà lç thùûng

Cônety CP co giôi vên tâi Vinâconex Xuân Mâi v:ry

Ngân hàng Công Thùûng ViêtNam - CN Lâng Hôa L?c

Nq dài hnn

Ns dàih4n câ nhân

Thuê Tc dàutu02 càu tqc 10T (Sacombank - sBL)

Thuê TC dàu tû 02 xe trôn bê tông (vCB)

rônscOns

198.961.435.919 174.419-0a1.946

3l/03/2013
VND

0u0u2013
VND

1r.754.300.879 21.507,550.763

3lto3t20t3
VND

0 0tn0t3
VND

3.878.922.550

9.731 .t25.s12
L212.857 .255

I84.138.530.602

3.41t.62t.296
10.097.749.116

r.960.778.591

37.989.028.182

107.209.171.265

8.7t5.313.243

ta. t50.435.858

4.971.130.061

4.34? .588.494

6.679.640.438

1.155.470.641

162.296.382.3',73

4.960.A98.935

7.359.432.873

3.819.248.565

37.989.028.182

97.525.412.953

5.356.924.4t8

5.256.636.117

17, 3 $n013
VND

0l/0u20r3
VNT)

11238a.72a.567

53.008.2s9.240

23.400.353.57 4

2.450.000.000

19.798.120.850

7 .359.782.816

506.250.000

506.250.000

16.1r4.5r2i75

1.537 .392.375

14.577-120.000

2.521.333.35t

2.52t.333.351

35.360.8r6.637

35.360.816.637

4.647.556.964

4.647 .556.964

230.000.000

210.000.000

2.t51.84r.709

2.237.000.000

246.841.700

468.000.009

63.185.1s9.321

4.404.690.000

2.450.000.000

1.954.690.000

506.250.000

506.250.000

r6.114.512.375

1.537 .392.375

14.5',77 .120.O00

2,521.333.351

2.521.333.351

35,360.816.637

35.160.816.637

4.647.5s6.964

4.647.556.964

230.000.000

230.000.000

993.841.709

279.000.000

246.841.700

468-000.009

\
l

I

115.340.510,276 64.779.00L036
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18. Câc khoân nqthuê tài chinh:
Nàm nay

Tôns kloân thânh
Trrôr lt?n toân tiù thuê tài

.hfnh

Tôns khoàn

Trâ ndsôc thrnh todn tian
ihuê tài chlnh

Trn tièn lâi
thuê

71 929 550

Trên 5 nàm

côns

351.350.749 279.42t.199 1.570.450.875 452-766-079 l l r7 684.796

351.350.749 71-929.550 279.421.199 t-570.450.875 452.766.079 t-tl?.6a4.796

19. Doânh thu chùâ thr,rc hiçn

CT Chung cûCTl Ngô Thi Nhâm

Nhà l9T3 Kién Hung

Doanh thù chuâ thuc hien câccôngtrlnh khâc

I ong cang

Viin chû sd hû!.

d) Ràks néi chiéu bi t dêns cùa v6n chtii r0 htu.

Sô dùdÀù nàIn iru6c 199.982.400.000

Téng v6n trong ki tni6c

Lâi/(lô) trons Id truôc
cô dông công ry m9

Tâng khâc

ciàm vén trons S trudc

Giân khâc

56 du ilàu nàm nay 199.982.400.000

Tàns vén ùong ki này

Lâil(16) trons ki này cô

52.343.875.543

3 $n013
VND

o 0t/2013

45.886.219.635

2.216.999.999

4.240.655.909

45.886.219.635

97.818.182

45.984.037.817

Diôn siâi
vdn dàu tu cuâ chu 

Th4ng du vôn cii phàn c; phiéu qùi
Lqi nhuôn sau

thué chùâ phân

ohiii
29.666.730.471

VND

cong

292.394.229.853

0

(10.105.063.048)

0

0

(9.059.253.590)

273.229.913.275

0

(4.842.s29.8s{)

0

0

(10.792-03t -474\

257.595.345.887

0ll0vl20l3
VND

62.775.944.067 (30.84s.085)

199.982.400.000 62.175,944.061 (30.84s.08s)

I 99.982.400.000 199.982.400.000

(r0. r05.063.048)

(9.059.253.590)

11-512.414-233

\
i
1

I

62.715-944.067 (30.845.085)

dông công ty nç

Tàng khâc

Ciàm vén ùong ki này

Ciàn khâc

Sô dù cuiii qùi này

b) Chi tiét viin dàu tÊ cùt chùsthilu

V6n gôp cùa Vinâconex

v6n g6p cirâ câc diii tuq',g khâc

rông côtrs

c) Cdc siao dlch vè rôn fii cdc chù sô hftû t'à phan phôi cà rtc, ctrn pi nnuçn

vôn diu lu cùn chù sdl'ùa

(4.842.529.854)

| 10 .792.037 .47 4)

(5,132.1s3.095)

31t03t2rt3
VND

t02.000.000.000

97.982.400.000

102.000.000.000

97.982.400.000

31/03n0r3
VND

0t/0rn0t3
VND

199.982.400.000

199.982.400.000

19t.982.400.000

r99.982.400.000
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Q cô priéu

Sô luqns cô phiéu dàns Li phât bành

56luqnecô phiéu da bân ra cônschûns

- to pntet pfio thong

Sé lûqng cô phiéu duorc mua lai

to pkte pko rnohg

Sii luqng cô phiéu dang tuu hành

- to pntclt pko thong

" Mçih eiâcô phiéu daig luu hàhh: 10.000 dône

4 cnc quj cùn côns û

QUY du phôns lài chinh
Tôns côns

3!03t2013

VND

01/01/2013

VND

20.000.000

19.998.240

t9.998.240

1.760

1.764

19.998.240

19.998.210

3u03/2013
VND

20.000.000

19.998.240

r9.998.24!)

1.760

1.760

19.998.240

19.998.210

o Ot/2013
VND

36.847 .202.760

9 8t2 610276

36.134.865.784

9.510.444.792

46.659.813.036 45.645-354-516

VI.
21,

Thôngtin bô sungcho c.ic khoân rnlctrinh bày trong Bâo câo két qun hott ilong kinh doânh
Doanh thu bnn hàngvà cungcâp dich v!

Doânh thu xây Ép

LJoann rnu (an xuar conS ngnrep va var Ieu xay dûng

Doâûh thu kinh doanh bât dong sàn

Doanh thu tu vân

Doânh thu khâc

r ong cang

Giâ vijn hàng bân

ciâv6n crla sân xuâlcône nghiep và xây dqng

ura von krnh doanh bâldongsân

ciâv6n tu vân

ciâv6n khâc

r ong cqng

Doânh thu hoêtilông tài chinh

L.r ren gùr. Ûen cho vay

LAichênh lech tt giâ dâ thuc hiên

Doanh thu hoêt dongtàichinh khâc
rongcqng

Chi phi tÀi chinh

Lo cnenn recn r! grâ ôâmuc nl:ên

Chi phi 1àichlnh khâc

I ong cgng

Chi phi tlué thu nhôp doân} nghiep hiçn hành

Chipht thué TNDN tinh trên ihu nhâp chiu thué

Qui I nàm 20t3

VND

Qut r nnm 2012

vNl)
t5.386.906_67 6

33.744.527 .287

58.079.802.879

2.71L381.839

2 406 162 475

48.247.098.312

101.657.555.435

80.15t.381.622

4.782.506.488

4.693.369.415

I t2.332.78r.r56 239.131 -911 -212

Quj I nàn 2013

VND
Qui r Dàm 2012

VNT) )

/,

7.51t.022.156

18.158.387.849

53.850.00r.289

1.838.612.861

2.394.544.235

4s.940.283.563

77.344.920.000

76.067 .197 .852

3.160.228.645

2.995.062.652

83.752,568,390 205.507 ,692.712

Qui I nàm 2013

VND
Qui 1 nàIn 2012

VNI)
434.616.440 445.688.222

3.r05.994

497.643.007 448.794-216

Qui I nàln 2013

VND

Qùt 1 nàm 2012

VND
16.440.923.938

228.928

843.156.170

r6.528.908.409

114.466.459

158.683.637

r7.284.309-036 16.802.058.505

QrY I nim 2013

VNT}
Qui I nàm 2012

VNI)
12',79.034.423

1 ,279.034.423q5.93t,816
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Lâi cdbân trên c6 Phiéu

Ld nhuân ké roân sau thué cùa c6 dông Công tv lnç

+ id nhuân hoæ 16 phan bô cho cô dôns sÔ hÙu cô phiéu

I c6 pt'i.,r ptô rhôngdang luu hanh binh quàn rrcne ki

+ Lâi cd bàn rrên cô Phiêu

Thu nhâp Bân giâtn iliic ilùo. c huông

Thu nhâp Ban giâm d6c dù{'j huijmg

Môt sô chitiêù tài chinh

Qui 1 nàn 2013
VND

Qui r nàm 2012

VND

27.

(4.842.529.854)

(4.842.529.854)

r9.998.240
(24?)

Qui 1 nim 2013

VND

(6.775.491.500)

(6.775.497.s00)

19-998.240
(360)

Nàm 20r2

VND

401.116.44n 1.s86.5s6.044

24.

Thông ti! so sÉnh

sii liêu ki, so sânh dùq c lâv tù Bâo câo làichiÙh hqp nhât nâm tài chinh 2012 do Côos tv CP Bê tôns và xâv dlrng Vinaconex Xuân

Mai iâp, ;uqc kièm toân bôi công tv TNHH Deloitte viet Nam'

Hà Dông' Ngàr 3l thdng 03 ndm2013

D6 Yén Nhi

Uqnf gûang gûry

Qùt r nâlÙ 2012
QuY r nàn 2013

66,56

33,44

82,31

14,56
3,ll

o/.

o/.

%

%
%

I-àn

Làn

r.àn

%

o/,

o/.

I colâ' tei $n 
"e, "o"âu 'iin

t.1. a, càu tài sd

- Tài sàn ng6n hqn /Tôns tài sàn

- Tài sân dài h4n /Tông tài sân

t .2. co câu 
'én

- Nq phài trtrông nguôn vôn

- vén chu sôbùu /Tông ngùÀn v6n

- Lqiich cô dôngthiêu sô

2. Khâ nàng thânh toân

2.1 Khâ nàng thanh toân tôùg quât

2.2 Khà nàns rhanh toân ng;n hqn

2.3 Khâ nàngthanh toân nhanh

3. TY suit sinh la'l

3.1T!suâtlqi nhu\n tftn doanh thu

- Ti sùât lqi nhuân tniÛc thué /Doanb thu

- Ti suât lqinhuên saù thué/Doanh lhu

3.2 Tj suât lqi nhaô tftntàngtàisà

-Ti suât lqinhuân truôc thué /rôns tài san

- ri suât lqinhuên sau tbué/rôngtàisàn

suàt loi nhuln sM thué tÉn ùin Cr'H

BÊIôilc vixÀl
VINACO

rône orÂv ocic
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