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Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Ban Giám Đốc Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo này và
báo cáo tài chính của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010.
CÔNG TY
Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh số 3500101523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 20 tháng 10
năm 2005 và theo các Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi sau này.
Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:
 Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ; Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn, nhà nghỉ có kinh
doanh du lịch; Kinh doanh bãi tắm, bãi biển, nhà vệ sinh, nhà tắm công cộng;
 Bán đồ uống có cồn (rượu, bia), đồ giải khát (nước hoa quả, nước ngọt, cà phê, trà); Dịch vụ cung cấp
đồ ăn uống qua máy bán hàng tự động; Dịch vụ giặt là, trông giữ xe;
 Theo dõi, giám sát thi công công trình xây dựng, công trình thủy lợi, dân dụng; Thiết kế kiến trúc
công trình dân dụng và công nghiệp;
 Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường, cống…), thủy lợi, công trình kỹ
thuật, công trình ngầm dưới đất - dưới nước, công trình cấp - thoát nước, trạm bơm, kết cấu công
trình, nhà kho, bến bãi; Xây dựng - lắp đặt đường dây tải điện, trạm biến áp điện đến 35KV; Trang trí
nội - ngoại thất;
 Lắp đặt đường ống công nghệ và bồn chứa xăng dầu, hệ thống điện chiếu sáng trong và ngoài nhà,
điện chiếu sáng đô thị, khu công nghiệp, hệ thống mạng điện thoại; ăng ten truyền hình, cáp và mạng
thông tin, thiết bị bảo vệ - báo động, hệ thống nước cứu hỏa tự động, hệ thống làm lạnh, kho lạnh,
điều hòa trung tâm, thang máy, cầu thang;
 Mua bán nhà, cho thuê đất (đất ở, đất khu công nghiệp, mặt nước), nhà ở, kho, bãi, đỗ xe, nhà phục vụ
mục đích kinh doanh (kiốt, trung tâm thương mại), nhà có trang bị đặc biệt (phòng hòa nhạc, nhà hát,
hội trường, phòng cưới…);
 Nuôi cá (nước mặn, nước ngọt, nước lợ,…), tôm, cua ghẹ; Ươm cá, tôm giống;
 Sản xuất thùng, container, thân xe có động cơ và rơ mooc;
 Cho thuê thiết bị xây dựng có kèm người điều khiển, container.
 Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất; sàn giao dịch bất động sản.
Công ty có trụ sở chính tại số 54 Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Lợi nhuận thuần cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Công ty là 71.813.907.888 đồng.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc của Công ty trong năm và đến ngày báo cáo này bao gồm:
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Lê Hồng Đức
Ông Nguyễn Vân Chính
Bà Đinh Thị Hiền
Ông Đinh Mạnh Hồng
Ông Nguyễn Văn Lam

Chủ tịch
Phó chủ tịch bổ nhiệm từ ngày 3 tháng 11 năm 2010
Thành viên
Thành viên
Thành viên

BAN GIÁM ĐỐC
Ông Lê Hồng Đức
Ông Nguyễn Vân Chính
Ông Ngô Thế Quang

Tổng Giám đốc bổ nhiệm từ ngày 1 tháng 5 năm 2010
Tổng Giám đốc bãi nhiệm từ ngày 1 tháng 5 năm 2010
Phó Tổng giám đốc bổ nhiệm từ ngày 6 tháng 11 năm 2010

1

C6ng fy c6 phAn X6ry lhp vd Dia 5c Vfing Tdu
sAo cAo cuA BAN crAu o6c ltitip

theo)

cONc n6 rnAcn NHIpM cUA BAr[ cr.q.Nl o6c o6r vOr nAo cAo rAr

cnimr

Ban Gi6m d6c chiu tr6ch nhiQm dim b6o 86o c6o tii chfnh cho n[m k6t ttrric ngdy 3 1 thing 12 nim 201 0
phin 6nh trung thgc vd hqr ly tinh hinh ho4t dQng, ki5t qui hopt <tQng kinh doanh vi tinh hinh luu chuy6n ti€n
iC .tu C6ng ty cho nim k6i thric ctrng ngdy. Trong qu6 trinh lfp B5o c6o tdi chinh ndy, Ban Gi6m cl6c ctd:

o Lua ehen c6c chinh s6ch ki5 to6n thich hqp vd 5p dpng c6c chinh s6ch niy mQt e6ch nh6t quSn;
o Thuc hiQn c5c d6nh gi6vi udc tinh mOt c6ch hqp ly vd thfn trQng;
Lap chcblo c6o tdi chinh tr6n co sd nguy€n tic hopt

"

clOng

li€n tuc.

Ban Gi6m d5c chiu tr5ch nhiQm dim b6o s6 s6ch k6 to6n ctugc luu git dC ph6n 6nh tinh hinh tdi chfnh cia
C6ng ry, vdi muc d0 chinh x6c hqp ly, t4i b6t.ky thdi <ti6m nAo vA cl6m b6o ring c5c s6 sSch k6 toSn tudn thri
vdi h9 ifrOng t6 to6n dd ding kj. Ban Gi6m <ttic cfing chiu tr6ch nhiQm vd viQc quAn l;i c6c tdi sin cria C6ng ty
vd do cl6 phai tngc hiQn c6c biQn ph6p thich hqp tl€ ngdn ch{n vi ph6t hiQn c6c hinh vi gian l{n vi nhtng vi
ph4m kh6c.

PHf DUYET BAo cAo r.q.r crriNu
Chirng t6i phd duyQt b6o c5o tii chinh kdm theo. ts6o c6o tdi chinh ndy ph6n 6nh trung thlrc vi hqp llf tinh
ninh iai chinh cria C6ng ty vdo ngdy 3l thSng 12 ndm 2010, k6t qui ho4t dQng kinh doanh vd tinh hinh luu
chuy'5n ti€n tQ cho nam kiii thric cirng ngdy, phir hqp v6i HQ th6ng K6 to6n Vi-6t Nam vd tudn thri cdc quy <tinh
ph5p lf e6 li€n quan.
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Bi6o c6o

tii

nAO CAO KIEM TOAN
chinh cria Cdng ty c6 phAn Xfly lip vi Dia 6c Vftng Thu
nim t<tit ttrric ngiy 31 thfng 12 nim 2010

cho

Kinh giri: HQi il6ng Quin tri Cdng ty c6 phAn Xfly lip vi Dia iic Vffng Tdu
tdi da kii5m to6n bang cAn A6i fC to6n cfia Cdng ty c6 phAn XAy ldp vA Dia 6c Vffng Tdu (gqi tAt Jd
"'C6n! ty") vdg ngiry 31 thSng l2"ndm20l0,b6o c6o k6iqu6 ho4t rtQng kinh doanh vi b6o c6o luu chuy6n ti6n
nam tet thric cing ngiy tir ttang 4 d€n ttang 24.
te va iac thuy6t -itrtt
Chring

"tto

ViQc l4p cfuc b6o ,c6o tdi chinh niry thu6c tr6ch nhiQm cfra Ban Gi5m d6c cria Cdng ty. Tr6ch nhiQm cira chring
t6i ld dua ra;f ki6n v6 c6c b5o c6o tdi chinh ndy dpa tr6n viQc kitim to6n cria chring tdi.
Ccr s&

f ki6n ki6m toin

7

Chring t6i ctd ti6n hdnh ki6m to6n theo c6c quy dinh cria c6c ChuAn mpc"Kitim to6n ViQt Nam. C6c chuAn mtrc
ndy y6u cAu chring tdi phii lQp kt5 ho4ch vA thr,rc hiQn viec ki6m to6n t16 dat dugc mric tin c4y hSp ly vC vi6c
circb1o c5o tdi chinh kh6ng cO sai s6t trgng y6u. ViQc kii5m to6n bao gom viqc kiism ffa, theo phuong ph6p
chgn m[u, c6c bing chfng ue rO teu vd c6c thuy6t minh tr€n c6c b6o c5o tdi chinh. ViQc ki6m to6n cfing bao
gom viQc danh gid c5c nguyOn tdc k€ toan da dugc 6p dung vd c5c u6c tinh quan trgng cria Ban Gilm d6c
c1ng nhu dhnh gthviQc trinh bdy t6ng th) chc b6o c6o tdi chinh. Chring t6i tin tu6ng rdng cdng viQc kiOm to6n
c,la-chring tdi cung c6p co sd hgp ly cho f kien ki,5m to6n.

Y ki6n ki6m tofn
Theo y kiiSn cria chring tdi, b6o c6o tii chinh dd ph6n 6nh trung thtrc vi ho.p lli tinh hinh tdi chinh cira Cdng ty
vao ngay 3 1 th6ng 1{ nim 20 1 0 cfrng nhu k6t qui hoAt dQng kinh doanh vA tinh hinh tuu chuyi5n ti6n tQ cho
nam ttf tnric cirng ngdy, phir ho.p vdi HQ th6ng Kti to6n ViQt Nam vd tudn thri cdc quy dinh ph6p l! c6 li6n
quan.
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Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2010
Đơn vị: đồng Việt Nam
TÀI SẢN

Mã số

Thuyết
minh

Số cuối năm

Số đầu năm

352.057.786.190

214.580.771.447

40.266.210.788

6.005.471.364

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

100

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

1. Tiền

111

3.266.210.788

2.505.471.364

2. Các khoản tương đương tiền

112

37.000.000.000

3.500.000.000

II. Các khoản phải thu ngắn hạn

130

41.040.543.821

17.736.885.220

1. Phải thu khách hàng

131

31.233.934.165

10.261.307.704

2. Trả trước cho người bán

132

9.791.525.530

8.521.274.059

3. Các khoản phải thu khác

135

1.636.812.188

613.468.441

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

139

(1.621.728.062)

(1.659.164.984)

III. Hàng tồn kho

140

254.308.417.022

188.386.913.335

1. Hàng tồn kho

141

254.308.417.022

188.386.913.335

IV. Tài sản ngắn hạn khác

150

16.442.614.559

2.451.501.528

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

151

184.894.408

39.443.931

2. Thuế GTGT được khấu trừ

152

-

2.811.681

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

154

14.502.213.900

432.606.804

4. Tài sản ngắn hạn khác

158

1.755.506.251

1.976.639.112

B. TÀI SẢN DÀI HẠN

200

109.754.348.549

83.611.179.347

I. Tài sản cố định

220

45.546.647.933

30.012.982.662

1. Tài sản cố định hữu hình

221

9.372.663.785

9.942.578.532

3

4

5

6

7

- Nguyên giá

222

17.400.015.380

17.060.557.447

- Giá trị hao mòn luỹ kế

223

(8.027.351.595)

(7.117.978.915)

10.402.464.071

10.491.625.631

2. Tài sản cố định vô hình

227

8

- Nguyên giá

228

10.669.948.751

10.669.948.751

- Giá trị hao mòn luỹ kế

229

(267.484.680)

(178.323.120)

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

230

9

25.771.520.077

9.578.778.499

II. Bất động sản đầu tư

240

10

10.295.834.972

8.494.168.877

- Nguyên giá

241

10.692.860.535

8.716.857.292

- Giá trị hao mòn luỹ kế

242

(397.025.563)

(222.688.415)

III. Tài sản dài hạn khác

260

53.911.865.644

45.104.027.808

1. Chi phí trả trước dài hạn

261

53.684.990.644

44.746.892.043

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

262

226.875.000

357.135.765

270

461.812.134.739

298.191.950.794

TỔNG CỘNG TÀI SẢN
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C6ng ty c6 phAn Xdy lhp vd Eia 6c Vflng Tdu
BANG cAN

p6I rp roAN

(ti6p theo)
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Ecyn

NGUdN V6N

A. Ng

Mfl sii

pnnr rnA

Thuy6t
minh

Sii cutii

nlm

vi:

ViQtNam

Sii tIAu

nim

300

283.134.286.546

204.480.670.841

I. Ng ngin hgn

3r0

234.882.383.739

179.739.155.224

l. Vay vi ng ngin hpn

311

116.274"921.711

97.254"9t5.471

2.PhhitrA ngudi b6n

312

22.950.962.956

13.921.487.263

313

70.532.640.260

54.449.999.494

3.s79.327.888

r.85r.846.162

938.772.765

33r.796.000
4.918.713 "606

3"

Nguoi mua tri ti€n tru6c

phii

4" Thud vd c5c khoAn
5. Phei

T2

3r4

nQp Nhd nu6c

13

tri ngudi lao <lQng

315

tri

316

I4

t6.42L959.617

319

l5

2.270.462.063

6.398.667.817

ng6n h4n

320

t6

203.031.978

s30.327.694

phfc lgi

323

1.710"304.501

8t.40t.7t7

330

48.251.902.807

24.741.sls.617

6. Chi phi

phii

7. Che kho6n phii

tri,

8. Dy phong phdi

tri

9" Qug khen thudng,

ph6i nQp kh6c

II. Ng dii h4n

334

T7

13.030.695.292

16.427.428.428

tri

335

26

3

1.818.1 10.055

8.293.249.718

3. Dy phdng trg c6p m6t viPc ldm

336

52.279.05r

20.837.471

4" Doanh thu chua thpc hiQn

338

3.3s0.818"409

B" VON CHU Sd HTIU

400

178.677.848.193

93.711.219.953

L V6n chri sff hfru

410

178.677.848.193

93.711.279.953

tu cria cht sd hiru
A l ,x
2. lnilng du von co pnan
, 'A
^J. Uo
^a pnleu
quy

4tl

101.169"100.000

72.486.330.000

10.016.770.936

26.081.000

1.

Vay vd ng ddi h4n

2. Thu6 thu nh{p hoin l4i ph6i

t. V6n

dAu

,

4.

Qul

dAu tu ph6t

412

(341 . I s2.000)

414

tri6n

Qul ds phdng tii chinh
6. Lqi nhufn sau thu6 chua phAn

18

5.

phi5i

417

19

3.523.128.435

996.723.707

418

I9

1.r04.978.054

852"337.sgr

420

19

62.863.870.768

19.690.959.665

n%, )10
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461.812.134.739
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298.191.950.794

C6ng fy c6 phAn X6'y I6p
sAo cAo

vi

Dia 6c Vffng Tdu

rnr eua HoAT Do. NG KINH DoANH

cho n[m k6t thric ngdy 31 thdng 12

ndm2}fi

Eon vi:

cHi TIOU
1" Doanh thu b6n hdng vd cung c6p

ViQt Nam

Mfl s6

Thuy5t
minh

01

20

2r7.767.276.189

99.t89.613.664

dich vu

Nim

nay

Nim trufc

2. C6a khoin giAm tru

03

3. Doanh thu thuAn b5n hdng vd cung c6p dich vr,r

l0

20

217.767.276.189

99.189.613.664

4. Gi6v5n hdng b6n

11

21

r18.960.674.043

ss.943.266.455

20

98.806.602.146

43.246.347.209

6" Doanh thu ho4t ttQng tdi chinh

21

2.859.7r8.922

198.424.57r

7. Chi phi tdi chinh

22

3.393.350.255

5.5 85.650.3 75

23

3.393.350.255

5.s85.650.375

5.Lqn nhu$n gQp b6n hing

vi

cung c6p dich

VB

- Trongd6: Ldivay
8" Chi phi b6n hdng

24

9. Chi phi qu6n

25

10.
1

$

doanh nghiPP

Lgi nhu$n thuffn tir ho4t tlQng kinh doanh

1. Thu

nhfp kh6c

13.

14. Tdng

lgi nhufn k6 todn trufc thu6

16" Thuti thu

nhfp doanh nghiQp hodn l4i

17.Lc.r nhu$n sau thu6 thu nhfp doanh
18.

Lei co bin tr6n cd phi6u

/Q

Dinh Thi Hi6n
16 to6n trudng

Ngdy 16 thhng2 nim 2011

-

t_

2.762.958"099

89.171.649

512.578.797

563.818.602

2.250.379.302

(474.646.es3)

24

(/)

96.288.433.685

33.675.820.458

51

25

819.404.695

9.097.813

52

26

23.655.121.102

8.402.675.361

71.813.907.888

7.523

70

lt
//.

Irt-

3l

60

nghiQp

3.216.096.518
34.150.467.411

50

15. Thui5 thu nhfp doanh nghipp hi6n hdnh

4.002.506.516
94.038.054.383

40

LEi nhu$n khric

492.557.476

30

32

12. Chi phi kh6c

22

232.409.914
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Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (theo phương pháp gián tiếp)
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
Đơn vị: đồng Việt Nam
CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết
minh

Năm nay

Năm trước

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế

01

96.288.433.685

33.675.820.458

- Khấu hao TSCĐ

02

1.360.313.495

1.382.563.024

- Các khoản dự phòng

03

(333.291.058)

(264.629.435)

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

05

(2.859.718.922)

(198.424.571)

- Chi phí lãi vay

06

3.393.350.255

5.585.650.375

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước
thay đổi vốn lưu động

08

97.849.087.455

40.180.979.851

- (Tăng)/giảm các khoản phải thu

09

(21.587.075.342)

(817.331.183)

- (Tăng)/giảm hàng tồn kho

10

(65.921.503.687)

(33.057.900.260)

- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi
vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)

11

38.172.433.616

31.204.275.475

- (Tăng)/giảm chi phí trả trước

12

(145.450.477)

(884.614.392)

- Tiền lãi vay đã trả

13

(14.178.136.015)

(14.054.087.870)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

14

(14.889.011.791)

(3.005.705.365)

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

15

81.622.000

-

- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh

16

(392.821.000)

(47.640.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh
doanh

20

18.989.144.759

19.517.976.256

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các
tài sản dài hạn khác

21

(18.304.159.497)

(933.809.413)

2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được
chia

27

2.859.718.922

198.424.571

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

(15.444.440.575)

(735.384.842)

2. Điều chỉnh cho các khoản

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
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40
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50
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Ti6n
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60
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Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

1.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh số 3500101523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 20 tháng
10 năm 2005 và theo các Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi sau này.
Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:
 Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ; Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn, nhà nghỉ có kinh
doanh du lịch; Kinh doanh bãi tắm, bãi biển, nhà vệ sinh, nhà tắm công cộng;
 Bán đồ uống có cồn (rượu, bia), đồ giải khát (nước hoa quả, nước ngọt, cà phê, trà); Dịch vụ cung
cấp đồ ăn uống qua máy bán hàng tự động; Dịch vụ giặt là, trông giữ xe;
 Theo dõi, giám sát thi công công trình xây dựng, công trình thủy lợi, dân dụng; Thiết kế kiến trúc
công trình dân dụng và công nghiệp;
 Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường, cống…), thủy lợi, công trình
kỹ thuật, công trình ngầm dưới đất - dưới nước, công trình cấp - thoát nước, trạm bơm, kết cấu
công trình, nhà kho, bến bãi; Xây dựng - lắp đặt đường dây tải điện, trạm biến áp điện đến 35KV;
Trang trí nội - ngoại thất;
 Lắp đặt đường ống công nghệ và bồn chứa xăng dầu, hệ thống điện chiếu sáng trong và ngoài nhà,
điện chiếu sáng đô thị, khu công nghiệp, hệ thống mạng điện thoại; ăng ten truyền hình, cáp và
mạng thông tin, thiết bị bảo vệ - báo động, hệ thống nước cứu hỏa tự động, hệ thống làm lạnh, kho
lạnh, điều hòa trung tâm, thang máy, cầu thang;
 Mua bán nhà; Cho thuê đất (đất ở, đất khu công nghiệp, mặt nước), nhà ở, kho, bãi, đỗ xe, nhà phục
vụ mục đích kinh doanh (kiốt, trung tâm thương mại), nhà có trang bị đặc biệt (phòng hòa nhạc,
nhà hát, hội trường, phòng cưới…);
 Nuôi cá (nước mặn, nước ngọt, nước lợ,…), tôm, cua ghẹ; Ươm cá, tôm giống;
 Sản xuất thùng, container, thân xe có động cơ và rơ mooc;
 Cho thuê thiết bị xây dựng có kèm người điều khiển, container.
 Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất; sàn giao dịch bất động sản.
Công ty có trụ sở chính tại số 54 Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2.

CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU
Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam phù hợp với Hệ thống Kế toán Việt
Nam và Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Công ty thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán bằng đồng Việt
Nam.
Hình thức sổ kế toán áp dụng
Hình thức sổ kế toán đăng ký áp dụng của Công ty là Chứng từ ghi sổ.
Niên độ kế toán
Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Cơ sở lập báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc. Các đơn vị trực thuộc của Công ty hình thành
bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng
hợp báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc và Công
ty được loại trừ khi lập báo cáo tài chính Công ty.
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Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
2.

CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)
Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn
hạn có thời hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền.
Các khoản phải thu và dự phòng nợ phải thu khó đòi
Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ khách
hàng và phải thu khác cùng với dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản không được khách
hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm cuối năm tài chính. Tăng hoặc
giảm số dư tài khoản dự phòng được phản ánh vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ. Dự phòng nợ
phải thu khó đòi được trích lập 100% giá trị khoản phải thu xác định không có khả năng thu hồi được.
Hàng tồn kho
Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá vốn và giá trị thuần có thể thực hiện được. Hàng
tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá vốn hàng tồn kho bao gồm giá mua
cộng với chi phí vận chuyển, chi phí thu mua. Giá trị hàng xuất kho được tính theo phương pháp bình
quân gia quyền.
Tài sản cố định và khấu hao
Tài sản cố định của Công ty được hạch toán theo nguyên giá, khấu hao và giá trị còn lại. Nguyên giá bao
gồm giá mua cộng chi phí vận chuyển, lắp đặt. Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo phương pháp
đường thẳng trong suốt thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản như sau:
Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc thiết bị
Phương tiện vận tải
Thiết bị, dụng cụ quản lý

10 – 50 năm
5 – 14 năm
7 năm
5 – 08 năm

Quyền sử dụng đất
Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới quyền sử
dụng đất bao gồm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, san lắp mặt bằng và lệ phí trước bạ. Đối với
quyền sử dụng đất lâu dài thì không tính khấu hao. Đối với quyền sử dụng đất có thời hạn thì được tính
khấu hao tương ứng với thời gian thuê đất tối đa 50 năm.
Bất động sản đầu tư
Bất động sản đầu tư là cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của Công ty được sử dụng nhằm mục đích thu lợi từ
việc cho thuê. Nguyên giá của bất động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra hoặc giá
trị hợp lý của các khoản đưa ra để trao đổi nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua
hoặc xây dựng hoàn thành.
Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.
Thời gian tính khấu hao tương ứng với thời gian thuê đất tối đa 50 năm.
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Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
2.

CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)
Chi phí trả trước dài hạn
Chi phí trả trước dài hạn bao gồm chi phí lãi vay phục vụ các dự án đầu tư bất động sản, công cụ dụng cụ
không đủ tiêu chuẩn để ghi nhận tài sản cố định.
Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường
thẳng với thời gian phân bổ không quá 2 năm.
Chi phí lãi vay liên quan đến các dự án đầu tư bất động sản được phân bổ khi phát sinh doanh thu từ việc
bán các sản phẩm từ các dự án bất động sản.
Chi phí phải trả
Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ
phải trả trong kỳ.
Ghi nhận doanh thu
Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch hàng hóa được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty
có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này.
Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy thì doanh thu và chi
phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành vào ngày kết thúc
kỳ kế toán bằng cách so sánh tỷ lệ của chi phí của hợp đồng phát sinh cho phần công việc đã được hoàn
thành đến ngày này so với tổng chi phí hợp đồng, trừ phi tỷ lệ này không đại diện cho mức độ hoàn thành.
Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin cậy thì doanh thu
chỉ được ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc hoàn trả là tương đối chắc
chắn. Chi phí của hợp đồng chỉ được ghi nhận là chi phí trong kỳ khi các chi phí này đã phát sinh.
Chi phí lãi vay
Chi phí lãi vay được hạch toán vào chi phí tài chính trong năm báo cáo ngoại trừ các khoản được vốn hóa
và liên quan đến các dự án đầu tư bất động sản. Cụ thể như sau:


Chi phí lãi vay liên quan trực tiếp đến việc mua sắm và xây dựng tài sản cố định cụ thể được vốn
hóa vào nguyên giá tài sản cố định.



Chi phí lãi vay liên quan đến các dự án đầu tư bất động sản được hạch toán vào tài khoản chi phí
trả trước dài hạn và được phân bổ vào kết quả kinh doanh khi phát sinh doanh thu từ việc bán các
sản phẩm từ các dự án bất động sản.

Thuế
Thuế thu nhập hiện hành
Thuế phải nộp cho năm hiện hành được xác định bằng giá trị dự kiến phải nộp cho cơ quan thuế, sử dụng
các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày cuối niên độ kế toán.
Thuế thu nhập hoãn lại
Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc niên độ kế
toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng theo cơ sở kế
toán.
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Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
3.

TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN
Đơn vị: đồng Việt Nam
CHỈ TIÊU

Số cuối năm

Tiền mặt tại quỹ
Tiền gửi ngân hàng
Các khoản tương đương tiền
Tổng cộng

4.

Số đầu năm

282.926.073

1.523.253.418

2.983.284.715

982.217.946

37.000.000.000

3.500.000.000

40.266.210.788

6.005.471.364

CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC
Đơn vị: đồng Việt Nam
CHỈ TIÊU

Số cuối năm

Công ty TNHH Phú Gia (DNTN Trung Tấn Gia)
Phải thu khác
Tổng cộng

5.

Số đầu năm

1.226.511.000

393.951.000

410.301.188

219.517.441

1.636.812.188

613.468.441

HÀNG TỒN KHO
Đơn vị: đồng Việt Nam
CHỈ TIÊU

Số cuối năm

Nguyên vật liệu

4.772.186.458

1.146.407.624

-

292.552.685

249.536.230.564

186.947.953.026

70.904.976.555

49.241.256.343

178.631.254.009

137.706.696.683

254.308.417.022

188.386.913.335

Công cụ, dụng cụ
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
+ Công trình
+ Bất động sản
Tổng cộng

6.

Số đầu năm

THUẾ VÀ CÁC KHOẢN KHÁC PHẢI THU NHÀ NƯỚC
Đơn vị: đồng Việt Nam
CHỈ TIÊU

Số cuối năm

Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp
Tổng cộng

Số đầu năm

14.502.213.900

432.606.804

14.502.213.900

432.606.804

Đây là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp từ việc chuyển nhượng các căn hộ tại chung cư 22 tầng
trên đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu.
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Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
7.

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Đơn vị: đồng Việt Nam
Nhà cửa,
vật kiến trúc

Máy móc
thiết bị

Phương tiện
vận tải

Dụng cụ
quản lý

Tổng cộng

Nguyên giá
Số dư đầu năm

9.251.515.845

4.455.105.589

2.117.466.509

1.236.469.504

17.060.557.447

Tăng trong năm

-

411.884.631

22.775.000

266.577.557

701.237.188

Giảm trong năm

-

(27.666.663)

-

(334.112.592)

(361.779.255)

Số dư cuối năm

9.251.515.845

4.839.323.557

2.140.241.509

1.168.934.469

17.400.015.380

3.473.472.151

1.492.268.862

1.294.999.650

857.238.252

7.117.978.915

Tăng trong năm

455.819.747

423.126.273

172.969.193

219.236.722

1.271.151.935

Giảm trong năm

-

(27.666.663)

-

(334.112.592)

(361.779.255)

Số dư cuối năm

3.929.291.898

1.887.728.472

1.467.968.843

742.362.382

8.027.351.595

Tại ngày đầu năm

5.778.043.694

2.962.836.727

822.466.859

379.231.252

9.942.578.532

Tại ngày cuối năm

5.322.223.947

2.951.595.085

672.272.666

426.572.087

9.372.663.785

Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm

Giá trị còn lại
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Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
8.

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Đơn vị: đồng Việt Nam
Quyền sử dụng đất

Tổng cộng

Nguyên giá
Số dư đầu năm

10.669.948.751

10.669.948.751

Tăng trong năm

-

-

Số dư cuối năm

10.669.948.751

10.669.948.751

178.323.120

178.323.120

89.161.560

89.161.560

267.484.680

267.484.680

Tại ngày đầu năm

10.491.625.631

10.491.625.631

Tại ngày cuối năm

10.402.464.071

10.402.464.071

Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm
Khấu hao trong năm
Số dư cuối năm

Giá trị còn lại

9.

CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG
Đơn vị: đồng Việt Nam
CHỈ TIÊU

Số cuối năm

Số đầu năm

Khách sạn 3 sao tại 172 Hoàng Hoa Thám, Vũng Tàu

10.964.525.646

3.518.119.237

Kho bãi cụm cảng Phú Mỹ

14.806.994.431

6.060.659.262

25.771.520.077

9.578.778.499

Tổng cộng
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Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
10.

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
Đơn vị: đồng Việt Nam
Chợ huyện Tân
Thành

Kho bãi cảng
Phú Mỹ (1,05ha)

Kho bãi cảng
Phú Mỹ
(2,6ha)

Tầng 1 và 2
chung cư Phan
Chu Trinh

Tổng cộng

Nguyên giá
Số dư đầu năm

4.084.302.123

249.496.971

-

4.383.058.198

8.716.857.292

Tăng trong năm

-

-

1.976.003.243

-

1.976.003.243

Số dư cuối năm

4.084.302.123

249.496.971

1.976.003.243

4.383.058.198

10.692.860.535

128.789.826

6.237.423

-

87.661.166

222.688.415

81.686.045

4.989.941

-

87.661.162

174.337.148

210.475.871

11.227.364

-

175.322.328

397.025.563

Tại ngày đầu năm

3.955.512.297

243.259.548

-

4.295.397.032

8.494.168.877

Tại ngày cuối năm

3.873.826.252

238.269.607

1.976.003.243

4.207.735.870

10.295.834.972

Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm
Khấu hao trong năm
Số dư cuối năm

Giá trị còn lại
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Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

11.

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN
Đơn vị: đồng Việt Nam
CHỈ TIÊU

Số cuối năm

Lãi vay chờ phân bổ
Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ
Tổng cộng

12.

Số đầu năm

52.255.568.119

41.862.267.723

1.429.422.525

2.884.624.320

53.684.990.644

44.746.892.043

VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN
Đơn vị: đồng Việt Nam
CHỈ TIÊU

Số cuối năm

Số đầu năm

Vay ngắn hạn tổ chức tín dụng

72.016.771.311

90.547.545.471

+ Ngân hàng Đầu tư & Phát triển – Vũng Tàu

45.471.162.297

47.189.362.097

+ Ngân hàng Đầu tư & Phát triển – CN Phú Mỹ

12.923.330.742

39.358.183.374

-

4.000.000.000

13.622.278.272

-

4.258.150.400

1.707.370.000

Nợ dài hạn đến hạn trả (xem thuyết minh số 17)

40.000.000.000

5.000.000.000

+ Ngân hàng Đầu tư & Phát triển – CN Phú Mỹ

40.000.000.000

5.000.000.000

116.274.921.711

97.254.915.471

+ Ngân hàng Công Thương – Vũng Tàu
+ Ngân hàng TMCP Quân Đội – Vũng Tàu
Vay ngắn hạn cá nhân

Tổng cộng

Khoản vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư & Phát triển – Vũng Tàu theo Hợp đồng tín dụng số
01/2010/HĐ ngày 30/6/2010 với hạn mức 60 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn lưu động. Lãi suất vay là
13%/năm. Khoản vay được đảm bảo bằng việc thế chấp tài sản theo Hợp đồng thế chấp số
02/XL/03/TCNH và 03/XL/03/TCNH ngày 27/06/2003 và số 01/08/XL/HĐ ngày 24/04/2008. Thời
gian vay là 12 tháng.
Khoản vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư & Phát triển – chi nhánh Phú Mỹ theo 3 Hợp đồng tín dụng số
01/10/03/600347 ngày 09/12/2010, 02/10/03/600347 ngày 30/12/2010, 03/10/03/600347 ngày
31/12/2010, dùng để bổ sung vốn lưu động. Lãi suất vay từ 15,5%/năm đến 17,5%/năm. Khoản vay
được đảm bảo bằng việc thế chấp tài sản theo Hợp đồng thế chấp số 01/08/11/600347 ngày 16 tháng 07
năm 2008, 02/09/600347 ngày 22/10/2009 và 01/10/11/600347 ngày 18/05/2010. Thời gian vay là 12
tháng.
Khoản vay của các cá nhân với mục đích bổ sung vốn lưu động thi công các công trình xây dựng. Lãi
suất từ 1,08%/tháng đến 1,46%/tháng. Khoản vay không có tài sản đảm bảo và không xác định thời hạn
vay.
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Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

13.

THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
Đơn vị: đồng Việt Nam
CHỈ TIÊU

Số cuối năm

Thuế giá trị gia tăng
Thuế thu nhập cá nhân
Thuê đất
Thuế khác
Tổng cộng

14.

Số đầu năm

907.221.891

291.431.995

28.069.601

15.217.771

2.543.315.436

1.444.475.436

100.720.960

100.720.960

3.579.327.888

1.851.846.162

CHI PHÍ PHẢI TRẢ
Đơn vị: đồng Việt Nam
CHỈ TIÊU

Số cuối năm

Khu đất 52G đường 30/4, phường 11, Vũng Tàu

Số đầu năm

1.293.122.625

1.376.758.989

129.229.909

168.665.000

Khu đất 55G phường 11, Vũng Tàu

49.872.000

720.000.000

Khu đất 24 Phan Chu Trinh, phường 2, Vũng Tàu

50.000.000

50.000.000

Nhà liên kế lô B khu TTTM huyện Tân Thành

57.976.309

178.065.000

Nhà liên kế lô E khu TTTM huyện Tân Thành

-

62.500.000

829.167.828

1.366.987.532

Công trình chung cư 22 tầng Thùy Vân

5.659.247.520

-

Công trình Kho bãi cảng Phú Mỹ

4.243.546.909

-

Công trình 172 Hoàng Hoa Thám

648.000

-

-

284.043.058

55.000.000

200.000.000

161.063.379

-

Chi phí công trình ở Xí nghiệp Hạ Tầng

3.755.098.138

316.214.273

Chi phí công trình ở Xí nghiệp Xây Lắp

137.987.000

186.899.754

-

8.580.000

16.421.959.617

4.918.713.606

Lô A TTTM huyện Tân Thành

Công trình chung cư 16 tầng Phan Chu Trinh

Lãi vay ngân hàng Đầu tư & Phát triển - CN Phú Mỹ
Chi phí kiểm toán
Thuế phạt chậm nộp

Chi phí công trình ở Chi nhánh quận 7
Tổng cộng
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Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
15.

CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC
Đơn vị: đồng Việt Nam
CHỈ TIÊU

Số cuối năm

Kinh phí công đoàn

58.186.054

43.561.481

Bảo hiểm xã hội

-

6.978.822

Bảo hiểm y tế

-

19.094.035

Cổ tức phải trả

-

81.022.000

1.674.476.569

1.674.476.569

517.799.440

4.573.534.910

2.270.462.063

6.398.667.817

Phải trả BQL dự án bãi biển Thùy Vân
Phải trả khác
Tổng cộng

16.

Số đầu năm

DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ
Đơn vị: đồng Việt Nam
CHỈ TIÊU

Số cuối năm

Bảo hành công trình Kho bạc Long Điền

-

280.327.694

Bảo hành công trình Công an phường 12

168.031.978

250.000.000

35.000.000

-

203.031.978

530.327.694

Bảo hành công trình hàng rào bảo vệ đất phường 12
Tổng cộng

17.

Số đầu năm

VAY VÀ NỢ DÀI HẠN
Đơn vị: đồng Việt Nam
CHỈ TIÊU

Số cuối năm

Số đầu năm

Vay dài hạn

53.030.695.292

18.541.688.428

Ngân hàng Đầu tư & Phát triển – CN Phú Mỹ

53.030.695.292

18.541.688.428

Nợ dài hạn

-

2.885.740.000

Bà Lê Thị Bảy

-

950.000.000

Bà Nguyễn Thị Hằng

-

1.935.740.000

Tổng cộng vay và nợ dài hạn

53.030.695.292

21.427.428.428

Nợ dài hạn đến hạn trả

40.000.000.000

5.000.000.000

Ngân hàng Đầu tư & Phát triển – CN Phú Mỹ

40.000.000.000

5.000.000.000

Nợ dài hạn còn lại

13.030.695.292

16.427.428.428
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Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
17.

VAY VÀ NỢ DÀI HẠN (tiếp theo)
Khoản vay dài hạn Ngân hàng Đầu tư & Phát triển – chi nhánh Phú Mỹ theo Hợp đồng tín dụng số
01/09/600347/HĐTDTH ngày 12/11/2009 để đầu tư dự án xây dựng chung cư cao cấp Thùy Vân. Lãi
suất vay từ 13,3%/năm đến 14,5%/năm. Thời hạn vay 36 tháng. Khoản vay được đảm bảo bằng việc thế
chấp tài sản là chung cư cao cấp Thùy Vân và 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hợp đồng thế
chấp tài sản số 01/08/11/600347/HĐTCTS ngày 16/7/2008; số 01/09/11/600347/HĐTCTS và số
02/09/11/600347/HĐTCTS ngày 22/10/2009:
+ Số AE 037318 do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 22/08/2006, thửa số 27, tờ bản đồ số 64,
diện tích 2.236,4 m2 ở phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu;
+ Số AL 622091 do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 26/5/2008, thửa số 187, tờ bản đồ số 49,
diện tích 2.861,8 m2 (Lô D, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

18.

VỐN CHỦ SỞ HỮU
a.

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
Đơn vị: đồng Việt Nam
CỔ ĐÔNG

Số cuối năm

Vốn của cổ phần Nhà Nước

9.106.410.000

8.130.730.000

92.062.690.000

64.355.600.000

Tổng cộng

101.169.100.000

72.486.330.000

CỔ PHIẾU

Số cuối năm

Vốn của cổ đông khác

b.

Số đầu năm

Cổ phiếu

Số đầu năm

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

10.116.910

7.248.633

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

10.116.910

7.248.633

+ Cổ phiếu phổ thông

10.116.910

7.248.633

Cổ phiếu quỹ

-

(12.184)

+ Cổ phiếu phổ thông

-

(12.184)

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

10.116.910

7.236.449

+ Cổ phiếu phổ thông

10.116.910

7.236.449

Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
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Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

19.

LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI VÀ CÁC QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP
Đơn vị: đồng Việt Nam
Khoản mục

Quỹ dự phòng tài
chính

Quỹ đầu tư phát triển

Số đầu năm

Lợi nhuận chưa phân
phối

996.723.707

852.337.581

19.690.959.665

2.526.404.728

252.640.473

(2.779.045.201)

Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi

-

-

(2.021.123.784)

Lợi nhuận trong năm

-

-

71.813.907.888

Chia cổ tức năm 2009

-

-

(13.736.101.800)

Chia cổ tức đợt 1 năm 2010

-

-

(10.104.726.000)

3.523.128.435

1.104.978.054

62.863.870.768

Trích lập các quỹ

Số cuối kỳ
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Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
20.

DOANH THU
Đơn vị: đồng Việt Nam
CHỈ TIÊU

Năm nay

Doanh thu hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Doanh thu hoạt động xây dựng
Doanh thu cho thuê bất động sản
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Tổng cộng

21.

Năm trước

151.577.857.440

75.316.615.527

62.256.356.940

18.435.856.773

3.493.912.901

4.830.053.347

439.148.908

607.088.017

217.767.276.189

99.189.613.664

GIÁ VỐN
Đơn vị: đồng Việt Nam
CHỈ TIÊU

Năm nay

Giá vốn hoạt động chuyển nhượng bất động sản

55.604.989.846

36.229.658.629

Giá vốn hoạt động xây dựng

61.712.503.719

18.401.581.155

1.356.594.271

1.083.196.818

286.586.207

228.829.853

118.960.674.043

55.943.266.455

Giá vốn cho thuế bất động sản
Giá vốn cung cấp dịch vụ
Tổng cộng

22.

Năm trước

CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Đơn vị: đồng Việt Nam
CHỈ TIÊU

Năm nay

Chi phí nhân viên quản lý

Năm trước

1.129.866.826

1.007.259.390

59.403.651

33.056.687

157.035.385

87.191.800

Chi phí khấu hao

95.745.985

160.064.503

Thuế, phí, lệ phí

26.185.146

7.138.183

Chi phí dự phòng

763.591.078

1.249.178.677

Chi phí dịch vụ mua ngoài

431.382.478

355.269.049

1.339.295.967

316.938.229

4.002.506.516

3.216.096.518

Chi phí vật liệu quản lý
Chi phí đồ dùng văn phòng

Chi phí bằng tiền khác
Tổng cộng
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Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

23.

THU NHẬP KHÁC
Đơn vị: đồng Việt Nam
CHỈ TIÊU

Năm nay

Thu phí chuyển tên cho khách hàng mua căn hộ
Thu bù lỗ công trình xây lắp
Thu nhập khác
Tổng cộng

24.

Năm trước

113.458.000

-

2.372.861.130

-

276.638.969

89.171.649

2.762.958.099

89.171.649

CHI PHÍ KHÁC
Đơn vị: đồng Việt Nam
CHỈ TIÊU

Năm nay

Năm trước

Các khoản nộp phạt

252.026.707

248.937.810

Chi phí khác

260.552.090

314.880.792

512.578.797

563.818.602

Tổng cộng
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Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
25.

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH
Đơn vị: đồng Việt Nam
Chỉ tiêu

Hoạt động chuyển
nhượng bất động sản

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

Hoạt động sản xuất
kinh doanh

Tổng cộng

94.099.441.347

2.188.992.338

96.288.433.685

(94.099.441.347)

1.088.626.441

(93.010.814.906)

+ Các khoản điều chỉnh tăng

-

1.540.554.589

1.540.554.589

+ Các khoản điều chỉnh giảm

(94.099.441.347)

(451.928.148)

(94.551.369.495)

-

3.277.618.779

3.277.618.779

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

25%

25%

25%

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

-

819.404.695

819.404.695

Các khoản điều chỉnh tăng, giảm

Tổng thu nhập chịu thuế
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C6ng ty cd phAn XAy lep vd Eia 6c Vfing Tdu

rrruver

MINH eAo

ceo rRr cgiNg

(tit5p theo)

eho n[m kt5t thric ngdy 31 thSng 12 ndm20l0

26. rnuf

Tnu NHAP DoANH

NGHTPP HOAN

LAr
Don vi: dOns Vi€t Nam

chi

Chi ti6u

(1)

94.099.441.347

33^172.998.870

(2)

25%

25%

(3)

23.524.860.337

8.293.249"718

Hodn nh4p tdi s6n thu6 thu nhdp hodn lpi

(4)

130.260.765

109.425.643

chi phi thu6 T-NDN hodn l4i (5): (3) + (4)

(s)

23.65s.12r.r42

8.402.675.36i

bin giao

Lgi nhu{n b6n cdn

hQ chua

Thu,5 suAt thu6 thu

nhfp doanh nghiQp

Thu6 thu nh{p hodn lpi ph6i

27.

Nim trufc

Nim nay

ti6u

NGHTEP

tri (3):

(1) x (2)

W VoI cAc nfN co LrfN QUAN

T6ng tiAn luong vd thu&ng crta chcthdnh vi€n l6nh <lpo chri ch5t
Dcrn

Nim nay

CHI TIEU

vi: d6ns ViOt Nam

Nim trudc

529.579.000

774.300.000

Ban gi6m dtic

524.799.251

302.400.000

Ban ki6m so6t

100"707"000

46.900.000

1.155.085.251

1.123.600.000

Thanh vi6n HQi <16ng quin

tri

c0ng

TRiNH BAY LAr nAo cAo rAr

cnixn

.,Qu! khen thuong phric lgi" ctugc trinh bAy tai mpc "Ngu6n kinh phi vd qui khSc" vdi mE sti
Chi ti6u
431 tr6n bao cao tdi chinh k6t thric ngdy 31 thring 12 ndrn 2009 ttugc phAn lopi vi trinh bdy lpi tpi mgc
,Ng ngin h4n,, v6i md si5 323 tr€nb6o c5o tdi chinh ki5t thric ngdy 31 th5ng 12 ndm20l0"
Z-q500107s}3

o 2----{-<t
lV-corue TY\q

-/tu

Ld Hdng Dirc.
T6ng Gi6m d6c

Dinh ThiHi€n
Kt5 to6n

Ngdy

trudng

i6 thfing2ndm20l1
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