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Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa Ốc Đất Xanh (dưới đây gọi tắt là Công ty) hân 
hạnh đệ trình báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho 
niên độ tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 
 
1. Các thông tin chung  

 
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa Ốc Đất Xanh là Công ty Cổ phần được thành lập 
do chuyển đổi từ Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh được theo Giấy Chứng 
nhận Đăng ký Kinh doanh Công ty Cổ phần số 4103008531 ngày 23/11/2007 do Phòng Đăng 
ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 
 
Trụ sở chính được đặt tại số 114 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
 
Công ty có các chức năng kinh doanh chủ yếu sau: 
 
 Kinh doanh nhà. 
 Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất. 
 Tư vấn bất động sản (trừ các dịch vụ mang tính chất pháp lý). 
 Tư vấn đầu tư. 
 Xây dựng dân dụng, công nghiệp. 
 Sửa chữa nhà. 
 Trang trí nội thất. 
 Cho thuê nhà ở, xưởng, văn phòng. 
 Lập dự án đầu tư (báo cáo tiền khả thi, khả thi). 
 San lấp mặt bằng. 

 
2. Thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  
 
Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2007 và vào ngày lập báo cáo này 
bao gồm: 
 
 Họ tên   Chức danh 
 
 Ông Lương Trí Thìn Chủ tịch 
 Ông Trần Văn Ánh Thành Viên 
 Ông Lương Trí Tú Thành Viên 
 
Danh sách các thành viên Ban Giám đốc trong năm 2007 và vào ngày lập báo cáo này bao 
gồm: 
 Họ tên   Chức danh 
 
 Ông Lương Trí Thìn Giám đốc 
 
3. Đánh giá tình hình kinh doanh  
 
Các số liệu về tình hình kinh doanh trong năm 2007 được trình bày trên báo cáo tài chính 
đính kèm đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán DTL. 
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4. Cam kết của Giám đốc 
 

Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được lưu giữ một cách phù 
hợp để phản ánh với mức độ chính xác, hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời 
điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ hệ thống và Chuẩn mực kế toán Việt 
Nam. 

 
Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của Công ty và do đó thực hiện 
những biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và vi phạm khác. 

 
Vào ngày lập báo cáo này, không có bất cứ trường hợp nào có thể làm sai lệch các giá trị về 
tài sản lưu động được nêu trong báo cáo tài chính, và không có bất kỳ một khoản bảo đảm nợ 
bằng tài sản nào hay khoản nợ bất ngờ nào phát sinh đối với tài sản của Công ty từ khi kết 
thúc năm tài chính đến ngày lập báo cáo này. 

 
Vào ngày lập báo cáo này, không có bất kỳ tình huống nào có thể làm sai lệch các số liệu 
được phản ánh trên các báo cáo tài chính của Công ty, và có đủ những chứng cứ hợp lý để tin 
rằng Công ty có khả năng chi trả các khoản nợ khi đáo hạn. 

 
5. Kiểm toán viên 
 
Công ty Kiểm toán DTL được chỉ định thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính hàng 
năm cho Công ty. 
 
6. Ý kiến của Giám đốc 
 
Theo ý kiến của Giám đốc Công ty, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cùng với bảng thuyết minh đính kèm đã được soạn thảo 
thể hiện trung thực và hợp lý về tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2007, kết quả 
hoạt động và lưu chuyển tiền tệ cho niên độ kết thúc vào ngày nêu trên của Công ty phù hợp 
với Chuẩn mực / Chế độ kế toán Việt Nam. 

 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2008 
 

Giám đốc 
 
  
 
 
 

LƯƠNG TRÍ THÌN 
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Fax: 84 .8 . 3827 5027 
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S6 : 08.264/BCKT-DTL 

BAo cAo KIEM TOAN 

Kinh gifi:	 Cac thanh vien H{H dang Quan tr]
 
Cac thanh vi en Ban Giam d6e
 
CONG TY .CO PHAN DTCH V1) vA XAY DVNG BTA OC BAT XANH
 

Chung 16i dff kiem roan bang can dbi k~ toan VaG ngay 31/12/2007, bao cao k~t qua kinh 
doanh, bao cao hru chuyen ti€n t~ va thuyet minh bao cao tai chinh cho nien dQ k~t thuc 
vao cung ngay neu tren cua C6ng ty C6 phan Dich vu va Xay dung Dia o, B§.t Xanh 
(duoi day goi t~t la C6ng ty) . Giam d6c C6ng ty chiu trach nhiern v€ l~p va trinh bay cac 
bao cao tai chinh nay. Trach nhiern ella chung toi la dira ra cac y kien nhan xet v € tinh 
trung thirc va hop ly cua cac bao cao nay can cir ket qua kiern toan cua chung toi. 

CO' so' y ki~n 

Chung t6i dff ti~n hanh cuoc ki ~m toan theo nhung Chufu1 rmrc kiern toan Viet Nam. 
Nhtrng chuan mire nay doi hoi chung t6i phai hoach dinh va thuc hien cuoc kiem toan d~ 
co co sa k~t luan la cac bao cao tai chinh co tranh khoi sai sot trong y~u hay kh6ng. Tren 
co sa thir nghiern, chung t6i aff khao sat mot sb bang chung lam can cir cho cac s6 lieu chi 
ti~t trong bao cao tai chinh. CUQc ki~m toan cung bao g6m viec xem xet cac nguyen t~e k~ 
toan, cac khcan uoc tinh k~ toan quan trong do C6ng ty thuc hien, cling nhtr danh gia tong 
quat viec trinh bay cac bao cao tai chinh. Chung toi tin rang cuoc kiern toan dff cung d p 
nhfrng can cir hop Iy eho yki~n nhan xet cua chung tei . 

y ki~n cua ki~m toan vien 

Theo y kien chung toi , bao cao tai chinh dinh kern dff phan anh trung thuc va hop ly tren 
cac khia quill trong y~u tinh hinh tid chinh cua C6ng ty C6 phan Djch Vl) va Xay dlJIlg Dja 
Oe D§.t Xanh vao ngay 31/12/2007 cung nhu k~t qua kinh doanh, bao eao lUll ehuy6n ti€n 
t~ clla nien aQ k ~t thuc vao cling ngay neu tren phu hqp v6i ChuAn ml)'c va ch~ dQ k~ toan 
Vi~tNam. 

TP . H6 Chi Minh, ngay 14 thang 03 nam 2008 

KIEM ToAN VIEN 

BiJI VAN BONG 
ChUng chi	 KTV s6 0177/KTV 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Ngày 31 tháng 12 năm 2007
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam  

TÀI SẢN Mã 
số 

Th. 
minh  Số cuối năm  Số đầu năm 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 62.233.932.161        5.659.374.624       

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 31.559.073.326        5.550.170.608       
1. Tiền 111 5.1 31.559.073.326        5.550.170.608       
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 chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 -                            -                         
III. Các khoản phải thu 130 5.2 16.290.000.000        -                        
1. Phải thu khách hàng 131 -                            -                         
2. Trả trước cho người bán 132 16.290.000.000        -                         
3. Phải thu nội bộ 133 -                            -                         
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -                            -                         
5. Các khoản phải thu khác 135 -                            -                         
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 -                            -                         
IV. Hàng tồn kho 140 5.3 11.029.090.909        -                        
1. Hàng tồn kho 141 11.029.090.909        -                         
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -                            -                         
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 5.4 3.355.767.926          109.204.016          
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 249.330.486             109.204.016          
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 956.349.440             -                         
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 -                            -                         
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 2.150.088.000          -                         

(xem tiếp trang 05)

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính 4



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Ngày 31 tháng 12 năm 2007
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam  

TÀI SẢN Mã 
số 

Th. 
minh  Số cuối năm  Số đầu năm 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1.469.810.493          446.365.519          

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 -                            -                        
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 -                            -                         
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 -                            -                         
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 -                            -                         
4. Phải thu dài hạn khác 218 -                            -                         
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 -                            -                         
II. Tài sản cố định 220 1.133.554.175          446.365.519          
1. TSCĐ hữu hình 221 5.5 1.133.026.675          446.365.519          
+ Nguyên giá 222 1.368.139.532          525.135.895          
+ Giá trị hao mòn lũy kế 223 (235.112.857)            (78.770.376)          
2. TSCĐ thuê tài chính 224 -                            -                         
+ Nguyên giá 225 -                            -                         
+ Giá trị hao mòn lũy kế 226 -                            -                         
3. TSCĐ vô hình 227 -                            -                         
+ Nguyên giá 228 -                            -                         
+ Giá trị hao mòn lũy kế 229 -                            -                         
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 527.500                    -                         
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 -                            -                        
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 -                            -                         
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn 259 -                            -                         
V. Tài sản dài hạn khác 260 336.256.318             -                        
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 336.256.318             -                         
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 -                            -                         
3. Tài sản dài hạn khác 268 -                            -                         

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 63.703.742.654        6.105.740.143       

(xem tiếp trang 06)
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Ngày 31 tháng 12 năm 2007
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam  

NGUỒN VỐN Mã 
số 

Th. 
minh  Số cuối năm  Số đầu năm 

A. NỢ PHẢI TRẢ 300 37.438.890.364        205.045.098          

I. Nợ ngắn hạn 310 37.192.940.364        25.695.098            
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 -                            -                         
2. Phải trả người bán 312 -                            -                         
3. Người mua trả tiền trước 313 5.6 32.607.079.994        -                         
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 5.7 4.234.133.514          25.695.098            
5. Phải trả người lao động 315 351.726.856             -                         
6. Chi phí phải trả 316 -                            -                         
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 -                            -                         
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -                            -                         
II. Nợ dài hạn 330 245.950.000             179.350.000          
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 5.8 245.950.000             179.350.000          
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 -                            -                         
6. Dự phòng trợ cấp mất việc 336 -                            -                         
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 -                            -                         
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 26.264.852.290        5.900.695.045       

  I. Vốn chủ sở hữu 410 5.9 26.264.852.290        5.900.695.045       
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 15.000.000.000        5.800.000.000       
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 -                            -                         
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 -                            -                         
4. Cổ phiếu ngân 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 -                            -                         
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 -                            -                         
10. Lợi nhuận chưa phân phối 420 11.264.852.290        100.695.045          
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 -                            -                         
  II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 430 -                            -                        
  1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 431 -                            -                         
  2. Nguồn kinh phí 432 -                            -                         
  3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -                            -                         

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 430 63.703.742.654        6.105.740.143       

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính 6



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Ngày 31 tháng 12 năm 2007
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam  

 CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  Mã 
số 

 Th. 
minh Số cuối năm Số đầu năm

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

Kế toán Giám đốc

TRẦN THỊ THÙY TRANG LƯƠNG TRÍ THÌN

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 03 năm 2008

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính 7



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2007
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam  

CHỈ TIÊU  Mã 
số 

 Th. 
Minh  Năm nay  Năm trước 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 6.1 28.607.371.380   2.040.360.755   
2. Các khoản giảm trừ 02 -                       -                     
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 6.1 28.607.371.380   2.040.360.755   
4. Giá vốn hàng bán 11 3.518.221.376     -                     
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 25.089.150.004   2.040.360.755   
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 6.2 231.129.549        13.263.702        
7. Chi phí tài chính 22 56.136.724          34.230.060        

trong đó, chi phí lãi vay 23 29.596.090          34.173.760       
8. Chi phí bán hàng 24 6.3 5.283.724.015     1.066.569.022   
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 6.4 4.482.122.432     880.460.973      
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 15.498.296.382   72.364.402        
11. Thu nhập khác 31 7.477.570            -                     
12. Chi phí khác 32 1                          -                     
13. Lợi nhuận khác 40 7.477.569            -                     
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 15.505.773.951   72.364.402        
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 6.5 4.341.616.706     20.262.033        
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 -                       -                     
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 11.164.157.245   52.102.369        
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 7.443                  -                       

Kế toán Giám đốc

TRẦN THỊ THÙY TRANG LƯƠNG TRÍ THÌN

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 03 năm 2008
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2007
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam  

CHỈ TIÊU  Mã 
số 

 Th. 
minh Năm nay  Năm trước 

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD

1. Lợi nhuận trước thuế 01 15.505.773.951       72.364.402           

2. Điều chỉnh cho các khoản
Khấu hao tài sản cố định 02 156.342.481            52.513.584           
Các khoản dự phòng 03 -                              -                           
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 -                              -                           
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (231.129.549)          (13.263.702)         
Chi phí lãi vay 06 29.596.090              34.173.760           

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước 
những thay đổi vốn lưu động 08 15.460.582.973       145.788.044         
Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (17.396.437.440)     5.586.534             
Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (11.029.090.909)     -                           
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay 
phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 11 32.956.515.618       12.233.065           
Tăng giảm chi phí trả trước 12 (476.382.788)          (109.204.016)       
Tiền lãi vay đã trả 13 (29.596.090)            (34.173.760)         
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (130.887.058)          (20.097.151)         
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 -                              -                           
Tiền chi khác từ hoạt kinh doanh 16 (2.000.000.000)       -                           
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản

xuất, kinh doanh 20 17.354.704.306       132.716                

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 (843.531.137)          -                           
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 các đơn v 23 -                              -                           
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của 

đơn vị khác 24 -                              -                           
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 -                              -                           
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 27 231.129.549            13.263.702           
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (612.401.588)          13.263.702           

(xem tiếp trang 10)
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2007
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam  

CHỈ TIÊU  Mã 
số 

 Th. 
minh Năm nay  Năm trước 

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của 

chủ sở hữu 31 9.200.000.000         5.000.000.000      
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 33 240.000.000            (113.400.000)       
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (173.400.000)          -                           
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 -                              -                           
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 -                              -                           

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài
 chính 40         9.266.600.000       4.886.600.000 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) 50        26.008.902.718       4.899.996.418 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60         5.550.170.608          650.174.190 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi 
ngoại tệ 61                                -                             - 

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) 70        31.559.073.326       5.550.170.608 
(0)                           

Kế toán 

TRẦN THỊ THÙY TRANG

Giám đốc

LƯƠNG TRÍ THÌN

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 03 năm 2008
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Bảng thuyết minh nà  một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với bản báo cáo tài 
chính đính kèm. 

1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 

1.1. Hình thức sở hữu vốn 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa Ốc Đất Xanh (dưới đây gọi tắt là Công ty) là Công 
ty Cổ phần được thành lập do chuyển đổi từ Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Địa Ốc Đất 
Xanh được theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Công ty Cổ phần số 4103008531 ngày 
23/11/2007 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 
cấp. 

Vốn điều lệ theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Công ty Cổ phần số 4103008531 
ngày 23/11/2007 là 15.000.000.000 đồng. 

Trụ sở chính được đặt tại số 114 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

1.2. Lĩnh vực kinh doanh 

Bất động sản. 

1.3. Ngành nghề kinh doanh 

 Kinh doanh nhà. 
 Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất. 
 Tư vấn bất động sản (trừ các dịch vụ mang tính chất pháp lý). 
 Tư vấn đầu tư. 
 Xây dựng dân dụng, công nghiệp. 
 Sửa chữa nhà. 
 Trang trí nội thất. 
 Cho thuê nhà ở, xưởng, văn phòng. 
 Lập dự án đầu tư (báo cáo tiền khả thi, khả thi). 
 San lấp mặt bằng. 

2. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

2.1. Niên độ kế toán 

Niên độ kế toán của Công ty từ 01/01 đến 31/12. 

2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán  

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam. 

3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng  

3.1. Chế độ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam. 

3.2. Hình thức kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng hình thức kế toán là Nhật ký chung. 

3.3. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 

Công ty tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam để soạn thảo và trình bày các báo 
cáo tài chính cho niên độ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2007. 
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4. Các chính sách kế toán áp dụng 

4.1. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền 

 Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền 

Tiền bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang chuyển và các khoản ký gởi không kỳ hạn. Tương đương 
tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành 
một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. 

 Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán 

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào ngày phát sinh 
nghiệp vụ. Các khoản mục tiền và công nợ có gốc ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng tiền 
hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Tất cả các khoản chênh lệch 
tỷ giá phát sinh trong quá trình thanh toán hoặc chuyển đổi vào cuối niên độ được ghi nhận 
trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. 

4.2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho 

 Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được 
thấp hơn giá gốc thì hạch toán theo giá trị thuần có thể thực hiện được. 

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp 
khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

Chi phí mua của hàng tồn kho bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí 
vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực 
tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do 
hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ (-) khỏi chi phí mua. 

 Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ 

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp giá đích danh. 

 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.   

4.3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác 

 Nguyên tắc ghi nhận 

Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác thể hiện giá trị có thể thực hiện được theo dự 
kiến. 

4.4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 

 Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá tài sản cố định hữu hình  

Tài sản cố định hữu hình được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá là toàn bộ 
các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có được tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đưa 
tài sản đó vào trạng thái sử dụng. 

 Phương pháp khấu hao  

Nguyên giá tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian 
hữu dụng dự tính của tài sản. 

Khấu hao tài sản thực hiện theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 
của Bộ Tài Chính. 
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Thời gian khấu hao ước tính cho một số nhóm tài sản như sau: 

+ Phương tiện vận tải 05 - 10 năm 

4.5. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 

Doanh thu về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một 
cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh 
thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối 
kế toán của kỳ đó. 

4.6. Ghi nhận các khoản thuế 

Theo hướng dẫn tại Công văn Số 3338/TCT-PCCS ngày 08 tháng 09 năm 2006 của Tổng Cục 
thuế về việc chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế thì Công ty TNHH DV-XD Địa 
Ốc Đất Xanh nay là Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa Ốc Đất Xanh được khấu trừ 
toàn bộ chi phí quảng cáo khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đủ hóa đơn chứng từ 
hợp pháp theo quy định. 
 
Các khoản mục thuế thể hiện trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh là tổng số thuế dự kiến 
phải nộp cho niên độ báo cáo. Số liệu chính thức sẽ được điều chỉnh theo biên bản quyết toán 
thuế. 

4.7. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

Công ty thực hiện việc trích bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế như sau: 

Bảo hiểm được trích trên lương cơ bản vào giá thành là 15% và 5% khấu trừ vào lương cán bộ 
công nhân viên. 

Bảo hiểm y tế được trích trên lương cơ bản vào giá thành là 2% và 1% khấu trừ vào lương cán 
bộ công nhân viên. 

4.8. Số liệu so sánh 

Một vài số liệu so sánh đã được sắp xếp lại cho phù hợp với việc trình bày báo cáo tài chính 
của niên độ này 

5. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên bảng cân đối kế toán  

5.1. Tiền và các khoản tương đương tiền 

  Cuối năm  Đầu năm

Tiền mặt tại quỹ  22.328.028.847  3.034.886.724

Tiền gửi ngân hàng  9.231.044.479  2.515.283.884

Cộng  31.559.073.326  5.550.170.608

5.2. Các khoản phải thu ngắn hạn 

Trả truớc cho người bán là khoản ứng trước tiền xây dựng của Dự án Sunview 1. 
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5.3. Hàng tồn kho 

Chi phí sản xuất kinh doanh tại ngày 31/12/2007 là chi phí xây dựng dở dang Dự án Sunview 1. 

5.4. Tài sản ngắn hạn khác 

  Cuối năm  Đầu năm

Chi phí trả trước ngắn hạn  249.330.486  109.204.016

Thuế GTGT còn được khấu trừ  956.349.440  -

Tạm ứng  150.088.000  -

Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn  2.000.000.000  -

Cộng  3.355.767.926  109.204.016

Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn là khoản tiền đặt chổ mua căn hộ cho Công ty Trách nhiệm Hữu 
hạn Pumyang Descon. 

5.5. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình 

 
Khoản mục 

 Phương tiện vận 
tải truyền dẫn 

 Tổng cộng 

Nguyên giá   

Số dư đầu năm  525.135.895  525.135.895

Tăng trong năm  843.003.637  843.003.637

Số dư cuối năm 1.368.139.532  1.368.139.532

Giá trị hao mòn lũy kế  

Số dư đầu năm 78.770.376  78.770.376

Khấu hao trong năm 156.342.481  156.342.481

Số dư cuối năm  235.112.857  235.112.857

Giá trị còn lại    

Tại ngày đầu năm  446.365.519  446.365.519

Tại ngày cuối năm            1.133.026.675  1.133.026.675

 Giá trị còn lại cuối năm của tài sản đã dùng thế chấp là 789.845.552 đồng. 

5.6. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước 

Chủ yếu là khoản khách hàng ứng tiền trước để mua căn hộ Sunview 1. 

5.7. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

  Cuối năm  Đầu năm

 Thuế giá trị gia tăng đầu ra   6.783.150  12.233.065

Thuế TNDN  4.224.191.681  13.462.033

Các loại thuế khác  3.158.683  -

Cộng  4.234.133.514  25.695.098
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5.8. Các khoản vay và nợ dài hạn 

  Cuối năm  Đầu năm

Vay ngân hàng  245.950.000  179.350.000

Cộng  245.950.000  179.350.000

Vay Ngân hàng là khoản vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt để mua xe Innova 
đen và xe Isuzu. Khoản vay này được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay. 

5.9. Vốn chủ sở hữu 

5.9.1. Biến động của Vốn chủ sở hữu 

 Vốn đầu tư của 
chủ sở hữu 

Lợi nhuận chưa 
phân phối 

 Cộng 

Số dư đầu năm trước 5.800.000.000 48.592.676  5.848.592.676

Lợi nhuận trong năm trước - 72.364.402  72.364.402

Thuế TNDN - (20.262.033)  (20.262.033)

Số dư đầu năm nay 5.800.000.000 100.695.045  5.900.695.045

Tăng vốn năm nay 9.200.000.000 -  9.200.000.000

Lợi nhuận  trong năm - 11.164.157.245  11.164.157.245

Số dư cuối năm nay 15.000.000.000 11.264.852.290  26.264.852.290

5.9.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 

  Giá trị vốn góp  Tỷ lệ (%)

Ông Lương Trí Thìn  10.086.000.000  67,24%

Ông Trần Văn Ánh  3.000.000.000  20,00%

Ông Lương Trí Tú  1.914.000.000  12,76%

Cộng  15.000.000.000  100,00%

6. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh 

6.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

  Năm nay  Năm trước

Doanh thu môi giới bất động sản  28.607.371.380  2.040.360.755

Cộng  28.607.371.380  2.040.360.755
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6.2. Doanh thu hoạt động tài chính 

Là khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay 

6.3. Chi phí bán hàng  

   Năm nay  Năm trước

Chi phí nhân viên  -  352.995.075

Chi phí quảng cáo  3.920.911.966  673.754.815

Chi phí công cụ dụng cụ  141.000.024  9.816.000

Khấu hao tài sản cố định 103.828.897  -

Thuế, phí và lệ phí 13.328.364  -

Chi phí dịch vụ mua ngoài 496.906.929  -

Phí khác 607.747.835  30.003.132

Cộng  5.283.724.015  1.066.569.022

Chi phí nhân viên là khoản lương và hoa hồng của nhân viên môi giới. 

6.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp 

   Năm nay  Năm trước

Chi phí nhân viên 2.022.057.756  203.925.534

Đồ dùng văn phòng và vật liệu quản lý 875.915.534  286.029.402

Khấu hao tài sản cố định  52.513.584  52.513.584

Chi phí dự phòng, thuế phí  5.335.000  6.214.000

Dịch vụ mua ngoài  515.473.428  171.126.495

Chi phí khác 1.010.827.130  160.651.958

Cộng  4.482.122.432  880.460.973

6.5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Năm nay  Năm nay

Thu nhập chịu thuế năm 2007 15.505.773.951  72.364.402

Thuế suất 28%  28%

Thuế thu nhập ước tính 4.341.616.706  20.262.033
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6.6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

Do công ty đã chuyển đổi từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần từ năm 2007 nên không có 
số liệu so sánh trong năm 2006 đối với chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu. 

7. Những thông tin khác 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa Ốc Đất Xanh là Công ty Cổ phần được thành lập 
do chuyển đổi từ Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Địa Ốc Đất Xanh được theo Giấy Chứng 
nhận Đăng ký Kinh doanh Công ty Cổ phần số 4103008531 ngày 23/11/2007 do Phòng Đăng 
ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Về nội dung hoạt động; 
nghĩa vụ và quyền lợi Cổ đông và quyền kiểm soát của họ trong Công ty vẫn giữ nguyên như 
đối với Công ty TNHH. Do vậy Báo cáo tài chính năm 2007 đã được lập như thể mọi hoạt 
động đơn vị hoạt động suốt cả năm 2007. 

Để thuận tiện trong việc khóa sổ sách kế toán, Ban Giám đốc Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng 
Địa Ốc Đất Xanh đã chuyển đổi sổ sách kế toán từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần từ 
ngày 01/12/2007 thay vì ngày 23/11/2007 theo Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh. 

8. Các sự kiện sau ngày kết thúc niên độ 

 Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra sau ngày kết thúc niên độ đến ngày phát hành báo 
cáo tài chính. 

 Báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc vào ngày 31/12/2007 đã được Giám đốc Công ty phê 
duyệt phát hành vào ngày 14/03/2008. 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2008 

Kế toán  Giám đốc 

  

  

  

  

  

TRẦN THỊ THÙY TRANG LƯƠNG TRÍ THÌN 

  


