
Mẫu số: Q-01d

Chỉ tiêu
Mã chỉ 

tiêu

Thuyết 

minh
 Số cuối kỳ  Số đầu năm 

TÀI SẢN

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 19,528,090,278    23,542,926,232   

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 468,913,203         1,287,496,274     

1. Tiền 111 468,913,203         1,287,496,274     

2. Các khoản tương đương tiền 112

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 -                        -                       

1. Đầu tư ngắn hạn 121

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 5,054,799,567      5,976,364,797     

1. Phải thu khách hàng 131 4,818,712,846      6,009,532,647     

2. Trả trước cho người bán 132 391,308,313         3,143,688            

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 29,716,310           58,726,137          

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (184,937,902)        (95,037,675)         

IV. Hàng tồn kho 140 13,868,204,172    16,101,273,482   

1. Hàng tồn kho 141 13,961,902,175    16,283,715,780   

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (93,698,003)          (182,442,298)       

V.Tài sản ngắn hạn khác 150 136,173,336         177,791,679        

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 78,573,336           145,791,679        

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 -                       

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

4. Tài sản ngắn hạn khác 158 57,600,000           32,000,000          

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 10,038,248,328    10,798,333,189   

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 -                        -                       

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211

2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212

3. Phải thu dài hạn nội bộ 213

4. Phải thu dài hạn khác 218

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

II.Tài sản cố định 220 8,947,592,430      9,805,824,109     

1. Tài sản cố định hữu hình 221 7,312,403,570      8,175,824,109     

    - Nguyên giá 222 11,187,545,680    12,010,922,131   

    - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (3,875,142,110)     (3,835,098,022)    

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 -                        -                       
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Mã chỉ 

tiêu
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 Số cuối kỳ  Số đầu năm 

    - Nguyên giá 225

    - Giá trị hao mòn lũy kế 226

3. Tài sản cố định vô hình 227 1,615,000,000      1,630,000,000     

    - Nguyên giá 228 1,660,000,000      1,660,000,000     

    - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (45,000,000)          (30,000,000)         

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 20,188,860           

III. Bất động sản đầu tư 240 -                        -                       

    - Nguyên giá 241

    - Giá trị hao mòn lũy kế 242

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 591,370,000         463,370,000        

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 258 610,370,000         610,370,000        

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 (19,000,000)          (147,000,000)       

V. Tài sản dài hạn khác 260 499,285,898         529,139,080        

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 499,285,898         529,139,080        

2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262

3. Tài sản dài hạn khác 268

VI. Lợi thế thương mại 269

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 29,566,338,606    34,341,259,421   

NGUỒN VỐN

A. NỢ PHẢI TRẢ 300 10,047,017,548    14,043,295,824   

I. Nợ ngắn hạn 310 10,047,017,548    14,043,295,824   

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 1,297,107,820      180,000,000        

2. Phải trả người bán 312 4,888,987,661      7,650,166,807     

3. Người mua trả tiền trước 313 82,558,177           39,156,432          

4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 691,069,980         1,413,218,250     

5. Phải trả người lao động 315 1,979,211,832      3,137,069,504     

6. Chi phí phải trả 316 311,488,376         610,083,611        

7. Phải trả nội bộ 317 -                       

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

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 518,790,397         319,962,534        

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -                       

11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 277,803,305         693,638,686        

II. Nợ dài hạn 330 -                        -                       

1. Phải trả dài hạn người bán 331

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332

3. Phải trả dài hạn khác 333

4. Vay và nợ dài hạn 334



Chỉ tiêu
Mã chỉ 

tiêu

Thuyết 

minh
 Số cuối kỳ  Số đầu năm 

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336

7. Dự phòng phải trả dài hạn 337

8. Doanh thu chưa thực hiện 338

9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339

B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 19,519,321,058    20,297,963,597   

I. Vốn chủ sở hữu 410 19,519,321,058    20,297,963,597   

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 12,310,600,000    12,310,600,000   

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 552,400,000         552,400,000        

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

8. Quỹ dự phòng tài chính 418 1,231,060,000      1,156,944,709     

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 -                       

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 5,425,261,058      6,278,018,888     

11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421

12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 -                        -                       

1. Nguồn kinh phí 432

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433

C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 -                        -                       

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 29,566,338,606    34,341,259,421   

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG

1. Tài sản thuê ngoài 01

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 02

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03

4. Nợ khó đòi đã xử lý 04 427,054,864         418,353,064        

5. Ngoại tệ các loại 05

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 06
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Địa chỉ: Lô E16 số 30-31-32, đường 3/2, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Mẫu số: Q-02d

Chỉ tiêu
Mã chỉ 

tiêu

Thuyết 

minh
 Quý này năm nay  Quý này năm trước 

 Số lũy kế từ đầu 

năm đến cuối quý 

này (Năm nay) 

 Số lũy kế từ đầu 

năm đến cuối quý 

này (Năm trước) 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 19,801,172,630     19,801,142,561        90,674,215,053        89,239,737,709         

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 632,344,079          480,736,121             1,419,970,778          1,296,773,231           

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 19,168,828,551     19,320,406,440        89,254,244,275        87,942,964,478         

4. Giá vốn hàng bán 11 14,759,944,584     15,170,759,867        68,745,363,233        67,472,540,752         

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 4,408,883,967       4,149,646,573          20,508,881,042        20,470,423,726         

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 1,964,139              192,373,353             70,145,272               237,581,459              

7. Chi phí tài chính 22 (112,597,223)        44,804,165               433,174,092             1,038,878,739           

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 15,402,777           44,804,165              561,174,092             1,038,878,739           

8. Chi phí bán hàng 24 3,690,681,101       3,286,297,140          13,218,066,295        12,955,983,432         

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG Báo cáo tài chính

Quý  04  năm tài chính 2013
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9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 234,358,319          494,902,913             3,675,283,815          3,120,620,821           

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 30 598,405,909          516,015,708             3,252,502,112          3,592,522,193           

11. Thu nhập khác 31 35,490,138            5,220,394,203          175,247,805             5,564,507,654           

12. Chi phí khác 32 3,735,419,354          430,716                    3,735,419,354           

13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 35,490,138            1,484,974,849          174,817,089             1,829,088,300           

14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 633,896,047          2,000,990,557          3,427,319,201          5,421,610,493           

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 137,850,867          500,247,639             598,510,297             1,347,402,623           

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 496,045,180          1,500,742,918          2,828,808,904          4,074,207,870           

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 403                        1,219                        2,298                        3,310                         

              LẬP BẢNG KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
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Mẫu số: Q-03d

Chỉ tiêu
Mã chỉ 

tiêu

Thuyết 

minh

 Lũy kế từ đầu năm 

đến cuối quý 

này(Năm nay) 

 Lũy kế từ đầu năm 

đến cuối quý 

này(Năm trước) 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01         94,095,723,512         97,321,993,502 

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02        (55,412,068,113)        (57,819,202,364)

3. Tiền chi trả cho người lao động 03        (10,579,180,508)          (8,821,945,193)

4. Tiền chi trả lãi vay 04             (561,174,092)          (1,132,856,012)

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05          (1,263,334,362)          (1,120,721,765)

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06              923,435,034              599,476,344 

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07        (10,818,832,216)        (11,124,496,270)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20         16,384,569,255         17,902,248,242 

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               (74,733,960)          (1,074,204,306)

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                               -   

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG Báo cáo tài chính

   Địa chỉ: Lô E16 s 30-31-32 đ ng 3/2, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang Quý 04 năm tài chính 2013
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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                               -   

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

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27                               -   

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30               (74,733,960)          (1,074,204,306)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

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

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

32                               -   

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33                               -           21,275,000,000 

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34        (13,452,355,066)        (39,238,263,039)

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35                               -   

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36          (3,676,063,300)          (1,615,490,400)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40        (17,128,418,366)        (19,578,753,439)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50             (818,583,071)          (2,750,709,503)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60           1,287,496,274           4,038,205,777 

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

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 VII.34              468,913,203           1,287,496,274 

       LẬP BẢNG                                               KẾ TOÁN TRƯỞNG             GIÁM ĐỐC
TP. Rạch Giá, ngày  13 tháng 01 năm 2014

NGUYỄN THÙY LINH                                        LÂM NHỰT MINH      NGUYỄN HÙNG DŨNG
 



I- Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp:

   1- Hình thöùc sôû höõu voán :  Coâng ty coå phaàn.

   2- Lónh vöïc kinh doanh : Cöa, xeû, baøo goã vaø baûo quaûn goã (1610). Saûn xuaát saûn phaåm khaùc töø goã; saûn

 xuaát saûn phaåm töø tre, nöùa, roâm, raï vaø vaät lieäu teát beän (1629). Saûn xuaát giaáy nhaên, bìa nhaên, bao bì töø

 giaáy vaø bìa (1702).  Saûn xuaát caùc saûn phaåm khaùc töø giaáy vaø bìa (17090).  In aán (18110). Dòch vuï lieân

 quan ñeán in (18120). Baùn buoân vali, caëp, tuùi, ví, haøng da vaø giaû da khaùc (46491). Baùn buoân nöôùc hoa,

haøng myõ phaåm vaø cheá phaåm veä sinh (46493). Baùn buoân haøng goám, söù, thuûy tinh (46494). Baùn buoân ñoà

ñieän gia duïng, ñeøn vaø boä ñeøn ñieän (46495). Baùn buoân giöôøng, tuû, baøn, gheá vaø ñoà duøng noäi thaát töông töï

(46496). Baùn  buoân saùch , baùo, taïp chí , vaên phoøng phaåm (46497) . Baùn buoân duïng cuï theå duïc , theå thao

(46498). Baùn buoân ñoà duøng khaùc cho gia ñình (46499). Baùn buoân maùy vi tính, thieát bò ngoaïi vi vaø phaàn

meàm (46510). Baùn buoân thieát bò vaø linh kieän ñieän töû, vieãn thoâng (46520). Baùn buoân maùy moùc, thieát bò

ñieän,vaät lieäu ñieän(maùy phaùt ñieän,ñoäng cô ñieän, daây ñieän vaø thieát bò khaùc duøng trong maïch ñieän)(46592).

Baùn buoân maùy moùc, thieát bò vaø phuï tuøng maùy vaên phoøng (tröø maùy vi tính vaø thieát bò ngoaïi vi) (46594).

Baùn buoân maùy moùc, thieát bò vaø phuï tuøng maùy khaùc (46599). Baùn buoân hoùa chaát khaùc (tröø loaïi söû duïng

trong noâng nghieäp) (46692). Baùn buoân chuyeân doanh khaùc coøn laïi (46699). Baùn leû khaùc trong caùc cöûa

haøng kinh doanh toång hôïp (4719). Baùn leû löông thöïc (47210). Baùn leû thöïc phaåm (4722). Baùn leû ñoà uoáng

(47230). Baùn leû maùy vi tính, thieát bò ngoaïi vi, phaàn meàm vaø thieát bò vieãn thoâng (4741). Baùn leû thieát bò

nghe nhìn (47420). Baùn leû ñoà nguõ kim, sôn, kính vaø thieát bò laép ñaët khaùc trong xaây döïng (4752). Baùn leû

ñoà ñieän gia duïng, giöôøng, tuû, baøn, gheá vaø ñoà noäi thaát töông töï, ñeøn vaø boä ñeøn ñieän, ñoà duøng gia ñình khaùc

(4759). Baùn leû saùch, baùo, taïp chí, vaên phoøng phaåm (47610). Baùn leû baêng ñóa aâm thanh, hình aûnh (keå caû

baêng,ñóa traéng)(47620). Baùn leû thieát bò,duïng cuï theå duïc,theå thao(47630). Baùn leû troø chôi, ñoà chôi(47640).

Baùn leû haøng may maëc, giaày deùp, haøng da vaø giaû da (4771). Baùn leû haøng hoùa khaùc môùi (4773). Baùn leû 

theo yeâu caàu ñaët haøng qua böu ñieän hoaëc internet (47910). Baùn leû hình thöùc khaùc (47990). Xuaát baûn

saùch (58110). Xuaát baûn baùo, taïp chí vaø caùc aán phaåm ñònh kyø (58130). Xuaát baûn phaàn meàm (58200). Laäp

trình maùy vi tính (62010). Tö vaán maùy vi tính vaø quaûn trò heä thoáng maùy vi tính (62020). Photo, chuaån bò

taøi lieäu (82191). Hoaït ñoäng hoã trôï vaên phoøng ñaëc bieät khaùc (82199). Söûa chöõa maùy vi tính vaø thieát bò

ngoaïi vi (95110). Söûa chöõa thieát bò lieân laïc (95120). Ñaïi lyù internet.

   3- Ngaønh ngheà kinh doanh : Thöông maïi, dòch vuï vaø saûn xuaát . 

II- Kyø keá toaùn, ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn:

   1- Kyø keá toaùn naêm baét ñaàu töø  01-01-2013 keát thuùc vaøo ngaøy 31-12-2013

   2- Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong  keá toaùn : Ñoàng Vieät Nam

III-Chuaån möïc vaø Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng:

COÂNG TYCOÅ PHAÀN SAÙCH THIEÁT BÒ TRÖÔØNG HOÏC KIEÂN GIANG

Loâ E16 soá 30-31-32 ñöôøng 3/2 - phöôøng Vónh Laïc - Raïch Giaù - Kieân Giang

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH

QUÍ 4 NĂM  2013



   1- Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng : Coâng ty aùp duïng cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam

   2- Tuyeân boá veà vieäc tuaân thuû Chuaån möïc keá toaùn vaø Cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam:

    Coâng ty tuaân thuû chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vòeât Nam ñeå soaïn thaûo vaø trình baøy caùc baùo caùo taøi

    chính cho nieân ñoä keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2013.

   3- Hình thöùc keá toaùn aùp duïng : Nhaät kyù soå caùi

IV - Caùc chính saùch keá toaùn aùp duïng:

    1- Nguyeân taéc xaùc ñònh caùc khoaûn tieàn :

       -Tieàn maët caên cöù vaøo soå quyõ cuûa keá toaùn vaø bieân baûn kieåm quyõ vaøo thôøi ñieåm khoùa soå 31/12/2013

       -Tieàn gôûi ngaân haøng caên cöù vaøo soå quyõ cuûa keá toaùn vaø baûng ñoái chiếu soá dö cuûa ngaân haøng vaøo

         ngaøy 31/12/2013

    2- Chính saùch keá toaùn ñoái vôùi haøng toàn kho :

     -Nguyeân taéc ghi nhaän haøng toàn kho : Haøng toàn kho ñöôïc haïch toaùn theo giaù thaáp hôn giöõa giaù goác

   vaø giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc. Giaù goác bao goàm chi phí mua vaø caùc chi phí lieân quan tröïc 

  tieáp khaùc phaùt sinh ñeå coù ñöôïc haøng toàn kho ôû ñòa ñieåm vaø traïng thaùi hieän taïi. Giaù trò thuaàn coù theå 

  thöïc hieän ñöôïc laø giaù baùn öôùc tính cuûa haøng toàn kho trong kyø saûn xuaát kinh doanh bình thöôøng tröø  

 chi phí öôùc tính ñeå hoaøn thaønh saûn phaåm vaø chi phí öôùc tính caàn thieát cho vieäc tieâu thuï chuùng .

     - Phöông phaùp tính giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø : Ñöôïc tính treân giaù bìa ( hoaëc giaù baùn ) tröø

    khoaûn chieát khaáu treân giaù bìa ( hoaëc giaù baùn )

     - Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho : Kieåm keâ ñònh kyø

    -Phöông phaùp laäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho : Caên cöù vaøo keát quaû kieåm keâ cuoái kyø xaùc ñònh 

haøng hoùa keùm, maát chaát löôïng, chaääm luaân chuyeån hoaëêc do nhaø nöôùc quy ñònh ( thay saùch giaùo khoa )

    3-Nguyeân taéc ghi nhaän vaø khaáu hao taøi saûn coá ñònh vaø baát ñoäng saûn ñaàu tö :

      -Nguyeân taéc ghi nhaän TSCÑ ( höõu hình, voâ hình, thueâ taøi chính).

   Taøi saûn coá ñònh ñöôïc xaùc ñònh giaù trò ban ñaàu theo nguyeân giaù. Nguyeân giaù laø toaøn boä caùc chi phí 

   maø doanh nghieäp boû ra ñeå coù ñöôïc taøi saûn coá ñònh tính ñeán thôøi ñieåm ñöa taøi saûn ñoù vaøo traïng thaùi

   sử duïng .

      - Phöông phaùp khaáu hao  TSCÑ ( höõu hình, voâ hình, thueâ taøi chính)

     - Nguyeân giaù TSCÑ ñöôïc khaáu hao theo phöông phaùp ñöôøng thaúng trong suoát thôøi gian höõu duïng 

       döï tính cuûa taøi saûn. Thôøi gian khaáu hao öôùc tính cho moät nhoùm taøi saûn nhö sau :

     - Nhaø cöûa,vaät kieán truùc  4-25  naêm ;  - Maùy moùc thieát bò  3-8 naêm; -Phöông tieän vaän taûi  6-8  naêm

     -Thieát bò quaûn lyù  3-4  naêm ;   -Phaàn meàm quaûn lyù nhaø saùch  3 naêm .

    4-Nguyeân taéc ghi nhaän vaø khaáu hao baát ñoäng saûn ñaàu tö :

    5-Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính

    6-Nguyeân taéc ghi nhaän vaø voán hoùa caùc khoaûn chi phí ñi vay

    7-Nguyeân taéc ghi nhaän vaø voán hoùa caùc khoaûn chi phí khaùc

    8-Nguyeân taéc ghi nhaän chi phí phaûi traû

     Chi phí phaûi traû cuoái kyø goàm caùc khoaûn chieát khaáu thöông maïi cho ngöôøi mua , chieát khaáu thanh



   toaùn ñöôïc trích theo keá hoaïch, khoaûn hao huït, maát maùt ñöôïc trích theo quy cheá .

  9- Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän caùc khoaûn döï phoøng phaûi traû .

     Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm: thực hiện theo Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 

  của Bộ Tài chính.

    Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi laàn löôït trích theo tyû leä 10% vaø 3% treân lôïi nhuaän sau thueá ñöôïc xem laø 

  khoaûn phaûi traû (theo Thoâng tö 244/2009/TT-BTC ngaøy 31/12/2009 cuûa Boä Taøi Chính).

  10- Nguyeân taéc ghi nhaän voán chuû sôû höõu :

    + Vèn ®Çu t cña  chñ së h÷u ®îc ghi nhËn theo sè vèn thùc gãp cña chñ sì h÷u.

    + ThÆng d vèn cæ phÇn lµ phÇn chªnh lÖch lín h¬n gi÷a gi¸ b¸n cæ phiÕu vµ mÖnh gi¸ cæ phiÕu. Trong 

  t¬ng lai nã sÏ ®îc chia cho cæ ®«ng cña c«ng ty b»ng c¸ch ph¸t hµnh cæ phiÕu thëng cho cæ ®«ng víi 

  mét tû lÖ nhÊt ®Þnh.

    + Vèn kh¸c cña chñ së h÷u lµ Quü dù phßng tµi chÝnh ®îc trÝch 5% trªn lîi nhuËn sau thuÕ.

  11- Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän doanh thu :

    Doanh thu ñöôïc xaùc ñònh theo giaù trò hôïp lyù cuûa caùc khoaûn ñaõ thu hoaëc seõ thu ñöôïc. Trong haàu heát

   caùc tröôøng hôïp doanh thu ñöôc ghi nhaän khi chuyeån giao cho ngöôøi mua phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích 

  kinh teá gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu haøng hoùa .

    Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính bao goàm caùc khoaûn chieát khaáu thanh toaùn ñöôïc nhaän töø caùc hôïp ñoàng,

  laõi baùn haøng traû chaäm, laõi tieàn gôûi vaø caùc khoûan ñaàu tö taøi chính khaùc ( neáu coù ) .

  12- Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí taøi chính .

     Chi phí taøi chính ñöôïc trích theo keá hoaïch ñoái vôùi khoaûn doanh thu veà chieát khaáu thanh toaùn, theo

  hôïp ñoàng ñoái vôùi laõi baùn haøng traû chaäm vaø caùc khoaûn khaùc theo qui ñònh .

  13- Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh, chi phí 

  thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi .

      Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh ñöôïc xaùc ñònh töøng quí vaø ñöôïc ñieàu chænh vaøo cuoái

  nieân ñoä keá toaùn sau khi baùo caùo keá toaùn ñaõ ñöôïc kieåm toaùn .

  14- Caùc nghieäp vuï döï phoøng ruûi ro hoái ñoaùi .

  15- Caùc nguyeân taéc vaø phöông phaùp keá toaùn khaùc

 V- Thoâng tin boå sung cho caùc khoaûn muïc trình baøy trong Baûng caân ñoái keá toaùn vaø Baùo caùo keát

      quaû hoaït ñoäng kinh doanh :

  1- Tieàn Ñaàu kyø

       - Tieàn maët 88,674,309                   

       - Tieàn gôûi ngaân haøng 493,297,632                 

       - Tieàn ñang chuyeån

Coäng 581,971,941                  

  2- Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn

       - Chöùng khoaùn ñaàu tö ngaén haïn

       - Ñaàu tö ngaén haïn khaùc

       - Döï phoøng giaûm gia ùñaàu tö ngaén haïn 

Coäng -                                

  3- Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn khaùc

-                                              

434,125,156                               

468,913,203                               

Cuoái kyø

34,788,047                                 



       - Phaûi thu veà coå phaàn hoùa -                                

       - Phaûi thu veà coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia

       - Phaûi thu ngöôùi lao ñoäng 32,000,000                   

       - Phaûi thu khaùc 14,480,000                   

Coäng 46,480,000                    

  4- Haøng toàn kho

       - Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng -                                

       - Nguyeân lieäu, vaät lieäu 1,625,246,612              

       - Coâng cuï, duïng cuï -                                

       - Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang -                                

       - Thaønh phaåm 346,609,000                 

       - Haøng hoùa 14,355,958,494            

       - Haøng göûi ñi baùn -                                

       - Haøng hoùa kho baûo thueá -                                

       - Haøng hoùa baát ñoäng saûn -                                

16,327,814,106             

  * Giaù trò ghi soå cuûa haøng toàn kho duøng ñeå theá chaáp,

caàm coá ñaûm baûo caùc khoaûn nôï phaûi traû

  * Giaù trò hoaøn nhaäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho

trong naêm

  * Caùc tröôøng hôïp hoaëc söï kieän daãn ñeán phaûi trích 100,342,122                 

theâm hoaëc hoaøn nhaäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho

  5-Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu nhaø nöôùc

    - Thueá thu nhaäp doanh nghieäp noäp thöøa( caù nhaân )

    - Caùc khoaûn khaùc phaûi thu nhaø nöôùc

Coäng

  6- Phaûi thu daøi haïn noäi boä Ñaàu năm

    -Cho vay daøi haïn noäi boä

    - Phaûi thu daøi haïn noäi boä khaùc

Coäng

  7 - Phaûi thu daøi haïn khaùc

    - Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn

    - Caùc khoaûn tieàn nhaän uûy thaùc

    - Cho vay khoâng coù laõi

    - Phaûi thu daøi haïn khaùc

Coäng -                         

8 - Taêng giaûm taøi saûn coá ñònh höõu hình

Nhaø cöûa vaät Maùy moùc Phöông tieän Thieát bò

khoaûn MUÏC kiến truùc thieát bò vaän taûi duïng cuï Coäng

truyeàn dẫn quaûn lyù

-                                     

Ñôn vò tính : Ñoàng

TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH HÖÕU HÌNH

Cuoái năm

93,698,003                                 

-                                     

Coäng giaù goác haøng toàn kho 13,961,902,175                          

279,738,000                               

12,462,789,354                          

55,316,310                                 

87,316,310                                 

1,219,374,821                            

32,000,000                                 



NGUYEÂN GIAÙ TSCÑ HH

 Soá dö ñaàu kỳ 9,066,493,801    359,917,783      1,059,641,926  701,492,170   11,187,545,680             

 - Mua trong năm -                                

 -Ñaàu tö XDCB hoàn thaønh -                     -                    -                   -                 -                                

 -Taêng khaùc -                     -                    -                   -                 -                                

 -Chuyeãn sang BÑS ñầu tö -                     -                    -                   -                 -                                

 -Thanh lyù, nhöôïng baùn -                                

 -Giaûm khaùc -                                

Soá dö cuoái kỳ 9,066,493,801    359,917,783      1,059,641,926  701,492,170   11,187,545,680             

Giaù trò hao moøn luõy keá -                                

 Soá dö ñaàu kỳ 2,267,971,745    359,917,783      460,977,801     624,461,186   3,713,328,515               

 -Khaáu hao trong năm 120,600,282      -                    34,538,313      6,675,000       161,813,595                  

 -Taêng khaùc

 -Chuyeãn sang BÑS ñầu tö -                                

 -Thanh lyù, nhöôïng baùn -                                

 -Giaûm khaùc -                                

Soá dö cuoái kỳ 2,388,572,027    359,917,783      495,516,114     631,136,186   3,875,142,110               

Giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ

 -Taïi ngaøy ñaàu kỳ 6,798,522,056    -                     598,664,125     77,030,984     7,474,217,165               

 -Taïi ngaøy cuoái kỳ 6,677,921,774    -                     564,125,812     70,355,984     7,312,403,570               

   - Giaù trò coøn laïi cuoái naêm cuûa TSCÑ höõu hình ñaõ duøng ñeå theá chaáp, caàm coá ñaûm baûo caùc khoaûn vay:

   - Nguyeân giaù TSCÑ cuoái kyø ñaõ khaáu hao heát nhöng vaãn coøn söû duïng : 1.309.278.666 ñoàng.

   - Nguyeân giaù TSCÑ cuoái naêm ñaõ thanh lyù : 

   - Caùc thay ñoåi khaùc veà TSCÑ höõu hình  : Taøi saûn ñaõ khaáu hao heát chuyeån sang coâng cuï, duïng cuï.

9 - Taêng giaûm taøi saûn coá ñònh voâ hình

Quyeàn söû Quyeàn Lôïi theá Phaàn meàm 

KHOAÛN MUÏC duïng ñaât phaùt haønh thöông maïi maùy vi Coäng

khi CPCT tính

NGUYEÂN GIAÙ TSCÑ

 Soá dö ñaàu kỳ 1,540,000,000    -                     -                    120,000,000   1,660,000,000               

 -Mua trong kỳ -                                

 -Taïo ra töø noäi boä DN -                                

 -Taêng do hôïp nhaát KD -                                

 -Taêng khaùc -                                

 -Thanh lyù, nhöôïng baùn -                     -                 -                                

 -Giaûm khaùc

 Soá dö cuoái kỳ 1,540,000,000    120,000,000   1,660,000,000               

Giaù trò hao moøn luõy keá -                                

 Soá dö ñaàu kỳ -                     -                    -                   41,250,000     41,250,000                    

 -Khaáu hao trong kỳ -                    -                   3,750,000       3,750,000                      

 -Taêng khaùc -                                

Ñôn vò tính : Ñoàng

TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH VOÂ HÌNH



 -Thanh lyù, nhöôïng baùn -                                

 -Giaûm khaùc -                                

Soá dö cuoái kỳ -                     -                    -                   45,000,000     45,000,000                   

Giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ -                                

 -Taïi ngaøy ñaàu kỳ 1,540,000,000    -                     -                    78,750,000     1,618,750,000               

 -Taïi ngaøy cuoái kỳ 1,540,000,000    -                     -                    75,000,000     1,615,000,000               

    - Thuyeát minh soá lieäu vaø giaûi trình khaùc :

 11- Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang Ñaàu naêm

      -Toång soá chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang -                                

            Trong ñoù: Nhöõng coâng trình lôùn

                 + Coâng trình Văn phòng công ty -                                

                 + Coâng trình

  12- Taêng, giaûm baát ñoäng saûn ñaàu tö : 

  13- Ñaàu tö daøi haïn khaùc :

Soá löôïng Giaù trò Soá löôïng Giaù trò

 a- Ñaàu tö vaøo coâng ty con

 b- Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân doanh, lieân keát

 c- Ñaàu tö daøi haïn khaùc: 48,737               610,370,000     48,737            610,370,000                  

    - Ñaàu tö coå phieáu 48,737               610,370,000    48,737            610,370,000                 

    - Ñaàu tö traùi phieáu

    - Ñaàu tö tín phieáu, kyø phieáu

    - Cho vay daøi haïn

Coäng 610,370,000     610,370,000                  

Ñaàu kyø

  14- Chi phí traû tröôùc daøi haïn 

     - 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 khaùc 607,185,594                 

Coäng 607,185,594                  

  15- Vay vaø nôï ngaén haïn

     - Vay ngaén haïn 1,300,000,000              

     - Nôï daøi haïn ñeán haïn traû -                                

Coäng 1,300,000,000               

 16- Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc

    - Thueá GTGT 364,780,924                 

    - Thueá Tieâu thuï ñaët bieät -                                

    - Thueá Xuaát, nhaäp khaåu -                                

    - Thueá TNDN 140,598,510                 

    - Thueá thu nhaäp caù nhaân 89,073,667                   

278,449,377                               

139,756,667                               

1,297,107,820                            

-                                             

1,297,107,820                            

272,863,936                               

499,285,898                               

499,285,898                               

20,188,860                                 

Cuoái naêm Ñaàu naêm

Cuoái kyø

Cuoái naêm

20,188,860                                 



    - Thueá Taøi nguyeân -                                

    - Thueá nhaø ñaát vaø tieàn thueâ ñaát -                                

    - Caùc loaïi thueá khaùc -                                

    - Caùc khoaûn phí,leä phí vaø caùc khoaûn noäp khaùc -                                

Coäng 594,453,101                  

  17- Chi phí phaûi traû

   - Trích tröôùc CP tieàn löông theo keá hoaïch

   - Chi phí söûa chöûa lôùn TSCÑ

   - Chi phí trong thôøi gian ngöøng kinh doanh

   - Caùc khoaûn chi phí khaùc 536,038,697                 

Coäng 536,038,697                  

  18- Caùc khoaûn phaûi traû ,phaûi noäp ngaén haïn khaùc Ñaàu kyø

   - Taøi saûn thöøa chôø giaûi quyeát -                                

   - Kinh phí coâng ñoaøn 33,462,987                   

   - Baûo hieåm xaõ hoäi 87,926,929                   

   - Baûo hieåm y teá 33,310,558                   

   - Bảo hiểm thất nghiệp 15,002,176                   

   - Nhaän kyù quyõ , kyù cöôïc ngaén haïn -                                

   - Doanh thu chöa thöïc hieän -                                

   - Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 227,981,607                 

Coäng 397,684,257                  

  19- Phaûi traû daøi haïn noäi boä

    - Vay daøi haïn noäi boä 

    - Phaûi traû daøi haïn noäi boä khaùc

Coäng

  20- Vay vaø nôï daøi haïn

   a- Vay daøi haïn -                                

     - Vay ngaân haøng -                                

     - Vay ñoái töôïng khaùc

     - Traùi phieáu phaùt haønh

   b- Nôï daøi haïn -                         

     - Thueâ taøi chính

     - Nôï daøi haïn khaùc

Coäng -                                

   c- Caùc khoaûn nôï thueâ taøi chính

Thôøi haïn Treân 5 naêm

   Naêm nay

 -Toång khoaûn TT-TT-TC

 - Traû tieàn laõi thueâ

 -Traû nôï goác

   Naêm tröôùc

 -Toång khoaûn TT-TT-TC

 - Traû tieàn laõi thueâ

 -Traû nôï goác

-                                              

Töø 1 naêm trôû xuoáng Treân 1 naêm ñeán 5 naêm

-                                              

-                                             

-                                     

518,790,397                               

496,515,737                               

311,488,376                               

311,488,376                               

Cuoái kyø

22,274,660                                 

691,069,980                               



  21- Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi vaø thueá thu  nhaäp hoaõn laïi phaûi traû

     a- Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi : Ñaàu naêm

 - Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi lieân quan ñeán khoaûn 

 cheânh leäch taïm thôøi ñöôïc khaáu tröø

 - Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi lieân quan ñeán khoaûn 

 loã tính thueá chöa söû duïng

 - Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi lieân quan ñeán khoaûn 

 öu ñaûi tính thueá chöa söû duïng

  - khoaûn hoaøn nhaäp taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi

 ñaõ ñöôïc ghi nhaän töø nhöõng naêm tröôùc

     b- Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû

   - Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû phaùt sinh töø caùc

 khoaûn cheânh leäch taïm thôøi chòu thueá

   - khoaûn hoaøn nhaäp thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû

 ñaõ ñuôïc ghi nhaän töø caùc naêm tröôùc

    - Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû 

  22- Voán chuû sôû höõu

    a- Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa voán chuû sôû höõu

Voán ñaàu tö Voán khaùc Quỹ döï Quỹ ñaàu Lôïi nhuaän

Khoaûn muïc cuûa chuû sôû cuûa CSH phoøng taøi tö phaùt chöa phaân

höõu (Thaëng  dö VCP) chính trieån phoái

  Soá dö ñaàu naêm tröôùc 12,310,600,000  552,400,000      867,115,783     -                    3,140,314,905                   

 - Taêng voán trong naêm tröôùc

 - Laõi trong naêm tröôùc 301,138,936    -                 5,982,062,686              

 -Taêng khaùc

 -Giaûm voán trong naêm tröôùc

 -Loã trong naêm tröôùc

 -Giaûm khaùc 2,658,874,533-              

  Soá dö cuoái naêm tröôùc -Soá

dö ñaàu naêm nay 12,310,600,000  552,400,000      1,168,254,719  -                    6,463,503,058               

 - Taêng voán trong naêm nay

 - Laõi trong naêm nay 62,805,281      2,462,120,000              

 -Taêng khaùc -                                

 - Giaûm voán trong naêm nay -                   -                                

 - Loã trong naêm nay -                                

 -Giaûm khaùc 3,500,362,000-              

Soá dö cuoái naêm nay 12,310,600,000  552,400,000      1,231,060,000  -                    5,425,261,058               

    b - Chi tieát voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu Ñaàu naêm

     - Voán goùp cuûa nhaø nöôùc 2,462,000,000              

     - Voán goùp cuûa caùc ñoái töợng khaùc 9,848,600,000              

     -  …………

Coäng 12,310,600,000             

Cuoái naêm

2,462,000,000                            

9,848,600,000                            

12,310,600,000                          

  Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi

Cuoái naêm



     * Giaù trò traùi phieáu ñaõ trôû thaønh coå phieáu trong naêm

     * Soá löôïng coå phieáu quyû 

    c- Caùc giao dòch veà voán  vôùi caùc chuû sôû höõu vaø phaân Ñaàu naêm

   phoái coå töùc, chia lôïi nhuaän

     - Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 12,310,600,000             

       + Voán goùp ñaàu naêm

       + Voán goùp taêng trong naêm

       + Voán goùp giaûm trong naêm

       + Voán goùp cuoái naêm

     - Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ chia 2,462,120,000               

    d- Coå töùc 

    - Coå töùc ñaõ coâng boá sau ngay keát thuùc kyø keá toaùn naêm 2,000                            

     + Coå töùc ñaõ coâng boá treân coå phieáu phoå thoâng 2,000                            

     + Coå töùc ñaõ coâng boá treân coå phieáu öu ñaûi

   -Coå töùc cuûa coå phieáu öu ñaûi luõy keá chöa ñöôïc ghi nhaän

    ñ- Coå phieáu

    - Soá löôïng coå phieáu ñaêng kyù phaùt haønh

    - Soá löôïng coå phieáu ñaõ baùn ra coâng chuùng 

     + Coå phieáu phoå thoâng

     + Coå phieáu öu ñaûi

    - Soá löôïng coå phieáu ñöôïc mua laïi

     + Coå phieáu phoå thoâng

     + Coå phieáu öu ñaûi

    - Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh 1,231,060                      

     + Coå phieáu phoå thoâng 1,231,060                     

     + Coå phieáu öu ñaûi

     * Meänh giaù coå phieáu ñang löu haønh 10,000                          

    e- Caùc quyõ cuûa doanh nghieäp

      - Quyõ ñaàu tö phaùt trieån

      - Quyõ döï phoøng taøi chính 1,231,060,000              

      - Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 549,790,267                 

      - Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu (quyõ trôï caáp maát vieäc) -                                

Coäng 1,780,850,267               

    * Muïc ñích trích laäp vaø söû duïng caùc quyõ cuûa doanh nghieäp

    g- Thu nhaäp vaø chi phí, laõi hoaëc loã ñöôïc ghi nhaän tröïc tieáp vaøo voán chuû sôû höõu theo qui ñònh cuûa 

   caùc chuaån möïc keá toaùn cuï theå .

     -

   23-Nguoàn kinh phí

   24- Taøi saûn thueâ ngoaøi

  VI- Thoâng tin boå sung cho caùc khoaûn muïc trình baøy Naêm tröôùc

   trong Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh

   25- Toång doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 19,801,142,561             

Naêm nay

19,801,172,630                          

277,803,305                               

1,508,863,305                            

1,231,060                                   

10,000                                        

1,231,060,000                            

1,231,060                                   

2,000                                          

984,860,000                               

2,000                                          

Cuoái naêm

12,310,600,000                          



      - Doanh thu baùn haøng 19,588,247,772            

      - Doanh thu cung caáp dòch vuï

      - Doanh thu noäi boä 212,894,789                 

   26- Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 480,736,121                  

   Trong ñoù : 

      - Chieát khaáu thöông maïi

      - Giaûm giaù haøng baùn

      - Haøng baùn bò traû laïi 480,736,121                 

      - Thueá GTGT phaûi noäp ( phöông phaùp tröïc tieáp )

      - Thueá tieâu thuï ñaëc bieät

      - Thueá xuaát khaåu

   27- Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch 19,320,406,440             

    vuï . Trong ñoù :

      - Doanh thu thuaàn trao ñoåi saûn phaåm haøng hoùa 19,107,511,651            

      - Doanh thu thuaàn noäi boä 212,894,789                 

   28- Giaù voán haøng baùn  

      - Giaù voán cuûa haøng hoùa ñaõ baùn 14,619,704,900            

      - Giaù voán cuûa thaønh phaåm ñaõ baùn 551,054,967                 

      - Giaù voán cuûa dòch vuï ñaõ cung caáp

      - Giaù trò coøn laïi chi phí nhöôïng baùn, thanh lyù BÑS

    ñaàu tö ñaõ baùn

      - Chi phí kinh doanh Baát ñoäng saûn ñaàu tö

      - Hao huït maát maùt haøng toàn kho

      - Caùc khoaûn chi phí vöôït möùc bình thöôøng

      - Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho 182,442,298                 

Coäng 15,353,202,165             

   29- Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính

      - Laõi tieàn gôûi, tieàn cho vay 4,373,353                     

      - 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 188,000,000                 

Coäng 192,373,353                  

    30- Chi phí taøi chính Naêm tröôùc

      - Laõi tieàn vay 44,804,165                   

      - Chieát khaáu thanh toùan, laõi baùn haøng traû chaäm

      - Loã do thanh lyù caùc khoaûn ñaâàu tö ngaén haïn, daøi haïn

      - Loã baùn ngoaïi teä

      - Loã cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän

      - Loã cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän

-                                             

1,964,139                                   

Naêm nay

15,402,777                                 

1,964,139                                   

93,698,003                                 

14,853,642,587                          

112,911,414                               

14,760,546,099                          

601,515-                                      

19,168,828,551                          

19,055,917,137                          

112,911,414                               

632,344,079                               

632,344,079                               

19,688,261,216                          



      - Döïï phoøng giaûm giaùù caùc khoaûn ñaàu tö  dài haïn 147,000,000                 

      - Chi phí taøi chính khaùc

Coäng 191,804,165                  

    31- Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh

      - Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp tính treân thu 500,247,639                 

    nhaäp chòu thueá naêm hieän haønh

     - Ñieàu chænh thueá thu nhaäp DN cuûa caùc naêm tröôùc

    vaøo chi phí thueá thu nhaäp hieän haønh naêm nay

     - Toång chi phí thueá thu nhaäp DN hieän haønh naêm nay

Coäng 500,247,639                  

    32- Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi

      - Chi phí thueá thu nhaäp DN hoaõn laïi phaùt sinh töø 

   caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi phaûi chòu thueá

      - Chi phí thueá thu nhaäp DN hoaõn laïi phaùt sinh töø 

   vieäc hoaøn nhaäp taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi

      - Thu nhaäp thueá thu nhaäp DN hoaõn laïi phaùt sinh töø 

   caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi ñöôïc khaáu tröø

      - Thu nhaäp thueá thu nhaäp DN hoaõn laïi phaùt sinh töø 

   caùc khoaûn loã tính thueá vaø öu ñaûi thueá chöa söû duïng

      - Thu nhaäp thueá thu nhaäp DN hoaõn laïi phaùt sinh töø 

   vieäc hoaøn nhaäp thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû

     - Toång chi phí thueá thu nhaäp DN hoaõn laïi

Coäng

    33- Chi phí saûn xuaát kinh doanh theo yeáu toá

   VII- Thoâng tin boå sung cho caùc khoaûn muïc trình baøy trong Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä

    34- Caùc giao dòch khoâng baèng tieàn aûnh höôûng ñeán Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä vaø caùc khoaûn tieàn 

    do doanh nghieäp naém giöõ nhöng khoâng ñöôïc söû duïng 

   VIII- Nhöõng thoâng tin khaùc:

 * Trong kỳ ñaõ giảm döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho laø: 6.644.119 ñoàng. Toång döï phoøng giaûm giaù

    haøng toàn kho coøn laïi ñeán cuoái naêm laø 93.698.003 ñoàng.

 * Trong naêm giaûm döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö chöùng khoaùn cuûa Coâng ty coå phaàn Saùch Giaùo duïc taïi 

   TP.HCM (SGD) laø 128.000.000  ñoàng, số döï phoøng ñeán cuoái naêm 2013 coøn laïi laø 19.000.000 ñoàng.

Maõ chöùng khoaùn Soá löôïng

SGD 40.000 cp 523.000.000 
ñ

504.000.000 
ñ

 * Trong kyø ñaõ chi taïm öùng coå töùc ñôït 1 naêm 2013 cho coå ñoâng vôùi soá tieàn 984.860.000 ñoàng. Lôïi nhuaän 

coøn laïi ñeán cuoái naêm 2013 laø: 5.425.261.058 ñoàng.

Giaù trò soå saùch        

(13.075ñ/cp)

Giaù thöïc teá theo thò tröôøng 

ngaøy 31/12/2013 (12.600ñ/cp)

137,850,867                               

34,402,777                                 

137,850,867                               

19,000,000                                 



Ngöôøi laäp bieåu

Nguyeãn Thuøy Linh Laâm Nhöït Minh Nguyeãn Huøng Duõng

  * Dự phòng phải thu nợ khó đòi đầu kỳ là 185.287.902 đồng, trong kỳ giaûm 350.000 đồng,  tổng số dự 

phòng nợ khó đòi đến cuối kỳ coøn laïi là 184.937.902 đồng.

Tp. Raïch Giaù, ngaøy 13 thaùng 01 naêm 2014

Keá toaùn tröôûng      Giaùm Ñoác


