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SSSSố cuối kỳố cuối kỳố cuối kỳố cuối kỳ SSSSố đầu nămố đầu nămố đầu nămố đầu năm

1111 2222 3333 4444

A.TÀI SA.TÀI SA.TÀI SA.TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)ẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)ẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)ẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100100100100 245,135,842,450245,135,842,450245,135,842,450245,135,842,450 197,308,404,119197,308,404,119197,308,404,119197,308,404,119

I. TiI. TiI. TiI. Tiền vền vền vền và các khoà các khoà các khoà các kho ản tản tản tản tương đương tiương đương tiương đương tiương đương ti ềnềnềnền 110110110110 55,063,553,16755,063,553,16755,063,553,16755,063,553,167 50,398,545,74550,398,545,74550,398,545,74550,398,545,745

  1. Tiền 111 V.01 21,563,553,167 15,398,545,745

  2. Các khoản tương đương tiền 112 33,500,000,000 35,000,000,000

II. Các khoII. Các khoII. Các khoII. Các kho ản đầu tản đầu tản đầu tản đầu tư tài chính ngư tài chính ngư tài chính ngư tài chính ng ắn hạnắn hạnắn hạnắn hạn 120120120120 V.02 102,000,000,000102,000,000,000102,000,000,000102,000,000,000 84,000,000,00084,000,000,00084,000,000,00084,000,000,000

  1. Đầu tư ngắn hạn 121 102,000,000,000 84,000,000,000

  2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129

III. Các khoIII. Các khoIII. Các khoIII. Các kho ản phải thu ngắn hạnản phải thu ngắn hạnản phải thu ngắn hạnản phải thu ngắn hạn 130130130130 83,367,102,20783,367,102,20783,367,102,20783,367,102,207 58,613,045,90458,613,045,90458,613,045,90458,613,045,904

  1. Phải thu của khách hàng 131 55,161,051,949 57,507,597,616

  2. Trả trước cho người bán 132 28,176,473,173 1,593,246,800

  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 V.03 608,162,635 1,616,501,586

  6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 -578,585,550 -2,104,300,098

IV. Hàng tIV. Hàng tIV. Hàng tIV. Hàng t ồn khoồn khoồn khoồn kho 140140140140 2,517,641,7152,517,641,7152,517,641,7152,517,641,715 4,094,286,3524,094,286,3524,094,286,3524,094,286,352

  1. Hàng tồn kho 141 V.04 2,517,641,715 4,094,286,352

  2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149

V. Tài sV. Tài sV. Tài sV. Tài sản ngắn hạn khácản ngắn hạn khácản ngắn hạn khácản ngắn hạn khác 150150150150 2,187,545,3612,187,545,3612,187,545,3612,187,545,361 202,526,118202,526,118202,526,118202,526,118

  1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2,120,470,431

  2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 90,745,879

  3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05

  4. Tài sản ngắn hạn khác 158 67,074,930 111,780,239

B- TÀI SB- TÀI SB- TÀI SB- TÀI SẢN DẢN DẢN DẢN DÀI HÀI HÀI HÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)ẠN (200=210+220+240+250+260)ẠN (200=210+220+240+250+260)ẠN (200=210+220+240+250+260) 200200200200 229,470,213,084229,470,213,084229,470,213,084229,470,213,084 263,719,366,512263,719,366,512263,719,366,512263,719,366,512

I- Các khoI- Các khoI- Các khoI- Các kho ản phải thu dản phải thu dản phải thu dản phải thu d ài hài hài hài hạnạnạnạn 210210210210 1,506,401,9451,506,401,9451,506,401,9451,506,401,945 2,290,609,6842,290,609,6842,290,609,6842,290,609,684

  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 V.06

  4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07 1,506,401,945 2,290,609,684

  5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219

II. Tài sII. Tài sII. Tài sII. Tài sản cố địnhản cố địnhản cố địnhản cố định 220220220220 225,304,469,304225,304,469,304225,304,469,304225,304,469,304 258,354,819,724258,354,819,724258,354,819,724258,354,819,724

  1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 183,418,206,869 212,489,292,676

    - Nguyên giá 222 377,232,057,556 358,035,197,125

    - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -193,813,850,687 -145,545,904,449

  2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09 40,632,919,607 0

    - Nguyên giá 225 47,803,434,833

MMMMẫu số: B01-DNẫu số: B01-DNẫu số: B01-DNẫu số: B01-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
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    - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 -7,170,515,226

  3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 18,408,283 40,999,660

    - Nguyên giá 228 94,587,200 94,587,200

    - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -76,178,917 -53,587,540

  4. Chi phí XDCB dở dang 230 V.11 1,234,934,545 45,824,527,388

III. BIII. BIII. BIII. Bất động sản đầu tất động sản đầu tất động sản đầu tất động sản đầu t ưưưư 240240240240 V.12

  - Nguyên giá 241

  - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242

IV. các khoIV. các khoIV. các khoIV. các kho ản đầu tản đầu tản đầu tản đầu tư tài chính dài hư tài chính dài hư tài chính dài hư tài chính dài h ạnạnạnạn 250250250250

  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 V.13

  4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259

V. Tài sV. Tài sV. Tài sV. Tài sản dản dản dản dài hài hài hài hạn khácạn khácạn khácạn khác 260260260260 2,659,341,8352,659,341,8352,659,341,8352,659,341,835 3,073,937,1043,073,937,1043,073,937,1043,073,937,104

  1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 792,183,563 1,267,493,696

  2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21

  3. Tài sản dài hạn khác 268 1,867,158,272 1,806,443,408

TTTTỔNG CỘNG TỔNG CỘNG TỔNG CỘNG TỔNG CỘNG TÀI SÀI SÀI SÀI SẢN (270=100+200)ẢN (270=100+200)ẢN (270=100+200)ẢN (270=100+200) 270270270270 474,606,055,534474,606,055,534474,606,055,534474,606,055,534 461,027,770,631461,027,770,631461,027,770,631461,027,770,631

NGUNGUNGUNGUỒN VỐNỒN VỐNỒN VỐNỒN VỐN

A. NA. NA. NA. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)Ợ PHẢI TRẢ (300=310+330)Ợ PHẢI TRẢ (300=310+330)Ợ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300300300300 138,602,045,450138,602,045,450138,602,045,450138,602,045,450 162,126,271,674162,126,271,674162,126,271,674162,126,271,674

I. NI. NI. NI. Nợ ngắn hạnợ ngắn hạnợ ngắn hạnợ ngắn hạn 310310310310 57,797,645,63857,797,645,63857,797,645,63857,797,645,638 70,309,744,67970,309,744,67970,309,744,67970,309,744,679

  1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 5,216,376,953 25,084,121,159

  2. Phải trả cho người bán 312 7,139,886,449 14,702,676,826

  3. Người mua trả tiền trước 313

  4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 V.16 8,912,592,761 2,422,250,497

  5. Phải trả người lao động 315 4,369,722,536 10,568,362,846

  6. Chi phí phải trả 316 V.17 18,600,861,126 15,881,818,182

  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 V.18 11,953,691,710 1,335,761,560

  10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320

11. Quĩ  khen thưởng, phúc lợi 323 1,604,514,103 314,753,609

II. NII. NII. NII. Nợ dợ dợ dợ dài hài hài hài hạnạnạnạn 330330330330 80,804,399,81280,804,399,81280,804,399,81280,804,399,812 91,816,526,99591,816,526,99591,816,526,99591,816,526,995

  1. Phải trả dài hạn người bán 331

  2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19

  3. Phải trả dài hạn khác 333

  4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 80,745,910,552 91,756,395,235

  5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21

  6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 58,489,260 60,131,760

  7. Dự phòng phải trả dài hạn 337

B. NGUB. NGUB. NGUB. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)ỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)ỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)ỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 336,004,010,084336,004,010,084336,004,010,084336,004,010,084 298,901,498,957298,901,498,957298,901,498,957298,901,498,957

Trang: 2



Tài sTài sTài sTài sản / Nguồn vốnản / Nguồn vốnản / Nguồn vốnản / Nguồn vốn Mã sMã sMã sMã sốốốố
ThuyThuyThuyThuyết ết ết ết 
minhminhminhminh

SSSSố cuối kỳố cuối kỳố cuối kỳố cuối kỳ SSSSố đầu nămố đầu nămố đầu nămố đầu năm

1111 2222 3333 4444

I. VI. VI. VI. Vốn chủ sở hữuốn chủ sở hữuốn chủ sở hữuốn chủ sở hữu 410410410410 V.22 336,004,010,084336,004,010,084336,004,010,084336,004,010,084 298,901,498,957298,901,498,957298,901,498,957298,901,498,957

  1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 200,000,000,000 200,000,000,000

  2. Thặng dư vốn cổ phần 412

  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 -48,634,747

  7. Quỹ đầu tư phát triển 417 29,150,070,517 8,754,954,851

  8. Quỹ dự phòng tài chính 418 13,406,293,719 4,920,052,100

  9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 4,243,120,810 50,648,658

  10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 89,204,525,038 85,224,478,095

  11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421

II. NguII. NguII. NguII. Nguồn kinh phí vồn kinh phí vồn kinh phí vồn kinh phí v à quà quà quà quỹ khácỹ khácỹ khácỹ khác 430430430430 0000 0000

  1. Nguồn kinh phí 432 V.23

  2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433

TTTTỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)ỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)ỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)ỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440440440440 474,606,055,534474,606,055,534474,606,055,534474,606,055,534 461,027,770,631461,027,770,631461,027,770,631461,027,770,631

CHCHCHCHỈ TIỈ TIỈ TIỈ TIÊUÊUÊUÊU SSSSố cuối kỳố cuối kỳố cuối kỳố cuối kỳ SSSSố đầu nămố đầu nămố đầu nămố 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, ký cược

4. Nợ khó đòi đã xử lý

5. Ngoại tệ các loại USD 19,508.52USD 19,508.52USD 19,508.52USD 19,508.52 USD 8,606.00USD 8,606.00USD 8,606.00USD 8,606.00

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án

NGƯNGƯNGƯNGƯỜI LẬP BIỂU                                          KẾ TOÁN TRỜI LẬP BIỂU                                          KẾ TOÁN TRỜI LẬP BIỂU                                          KẾ TOÁN TRỜI LẬP BIỂU                                          KẾ TOÁN TR ƯƯƯƯỞNG                                   GIÁM ĐỐCỞNG                                   GIÁM ĐỐCỞNG                                   GIÁM ĐỐCỞNG                                   GIÁM ĐỐC

Lê ThLê ThLê ThLê Thị Hải Thị Hải Thị Hải Thị Hải Thànhànhànhành

Hải phòng, ngày  22  tháng  10 năm  2010

ThuyThuyThuyThuyết minhết minhết minhết minh

 CÁC CH CÁC CH CÁC CH CÁC CHỈ TIỈ TIỈ TIỈ TIÊU NGOÀI BÊU NGOÀI BÊU NGOÀI BÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
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Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

 Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010 Năm 2009Năm 2009Năm 2009Năm 2009  Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010  Năm 2009 Năm 2009 Năm 2009 Năm 2009

A B C 1 2 3 4

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 97,047,625,123 71,129,375,588 224,275,586,255 187,974,403,717

2. Các khoản giảm trừ 02

3. Doanh thu thu3. Doanh thu thu3. Doanh thu thu3. Doanh thu thu ần về bán hần về bán hần về bán hần về bán h àng và cung càng và cung càng và cung càng và cung c ấp dịch vụ (10=01 - 02)ấp dịch vụ (10=01 - 02)ấp dịch vụ (10=01 - 02)ấp dịch vụ (10=01 - 02) 10101010 97,047,625,12397,047,625,12397,047,625,12397,047,625,123 71,129,375,58871,129,375,58871,129,375,58871,129,375,588 224,275,586,255224,275,586,255224,275,586,255224,275,586,255 187,974,403,717187,974,403,717187,974,403,717187,974,403,717

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27 48,014,883,444 40,241,391,724 122,664,161,962 114,885,862,151

5. L5. L5. L5. Lợi nhuận gộp về bán hợi nhuận gộp về bán hợi nhuận gộp về bán hợi nhuận gộp về bán h àng và cung càng và cung càng và cung càng và cung c ấp dịch vụ (20=10-11)ấp dịch vụ (20=10-11)ấp dịch vụ (20=10-11)ấp dịch vụ (20=10-11) 20202020 49,032,741,67949,032,741,67949,032,741,67949,032,741,679 30,887,983,86430,887,983,86430,887,983,86430,887,983,864 101,611,424,293101,611,424,293101,611,424,293101,611,424,293 73,088,541,56673,088,541,56673,088,541,56673,088,541,566

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 4,304,423,391 3,178,031,373 14,341,709,912 5,745,059,156

7. Chi phí tài chính 22 VI.28 1,504,816,272 1,666,023,702 9,157,395,526 4,255,989,237

  - Trong đó: Lãi vay phải trả 23 VI.28 858,398,420 1,394,177,569 4,792,690,361 3,848,043,210

8. Chi phí bán hàng 24

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 3,435,861,315 2,419,975,163 8,384,526,152 6,755,571,768

10. L10. L10. L10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))ợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))ợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))ợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)) 30303030 48,396,487,48348,396,487,48348,396,487,48348,396,487,483 29,980,016,37229,980,016,37229,980,016,37229,980,016,372 98,411,212,52798,411,212,52798,411,212,52798,411,212,527 67,822,039,71767,822,039,71767,822,039,71767,822,039,717

11. Thu nhập khác 31 579,081,426 39,755,003 1,697,179,463 165,843,512

12. Chi phí khác 32

13. L13. L13. L13. Lợi nhuận khác (40=31-32)ợi nhuận khác (40=31-32)ợi nhuận khác (40=31-32)ợi nhuận khác (40=31-32) 40404040 579,081,426579,081,426579,081,426579,081,426 39,755,00339,755,00339,755,00339,755,003 1,697,179,4631,697,179,4631,697,179,4631,697,179,463 165,843,512165,843,512165,843,512165,843,512

14. T14. T14. T14. Tổng lợi nhuận trổng lợi nhuận trổng lợi nhuận trổng lợi nhuận tr ưưưước thuế (50=30+40)ớc thuế (50=30+40)ớc thuế (50=30+40)ớc thuế (50=30+40) 50505050 48,975,568,90948,975,568,90948,975,568,90948,975,568,909 30,019,771,37530,019,771,37530,019,771,37530,019,771,375 100,108,391,990100,108,391,990100,108,391,990100,108,391,990 67,987,883,22967,987,883,22967,987,883,22967,987,883,229

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30 5,435,360,173 10,939,808,815 10,903,866,952 13,607,229,644

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30

17. L17. L17. L17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)ợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)ợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)ợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 60606060 43,540,208,73643,540,208,73643,540,208,73643,540,208,736 19,079,962,56019,079,962,56019,079,962,56019,079,962,560 89,204,525,03889,204,525,03889,204,525,03889,204,525,038 54,380,653,58554,380,653,58554,380,653,58554,380,653,585

18. Lãi c18. Lãi c18. Lãi c18. Lãi c ơ bơ bơ bơ bản trản trản trản trên cên cên cên cổ phiếu (*)ổ phiếu (*)ổ phiếu (*)ổ phiếu (*) 70707070 4,4604,4604,4604,460                                                                        2,7192,7192,7192,719                                                                        

NGƯNGƯNGƯNGƯỜI LẬP BIỂU                                                                     KẾ TOÁN TRỜI LẬP BIỂU                                                                     KẾ TOÁN TRỜI LẬP BIỂU                                                                     KẾ TOÁN TRỜI LẬP BIỂU                                                                     KẾ TOÁN TR ƯƯƯƯỞNGỞNGỞNGỞNG

  Lê Thị Hải Thành

Hải phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2010

THTHTHTHỦ TRỦ TRỦ TRỦ TRƯƯƯƯỞNG ĐỞNG ĐỞNG ĐỞNG ĐƠN VƠN VƠN VƠN VỊỊỊỊ
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MMMMẫu số: B02-DNẫu số: B02-DNẫu số: B02-DNẫu số: B02-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng - BTC)
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Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

ChChChChỉ tiỉ tiỉ tiỉ tiêuêuêuêu Mã sMã sMã sMã sốốốố
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Quí III_2010Quí III_2010Quí III_2010Quí III_2010 LuLuLuLuỹ Kếỹ Kếỹ Kếỹ Kế

AAAA BBBB CCCC 1111 2222

I. LƯU CHUYI. LƯU CHUYI. LƯU CHUYI. LƯU CHUY ỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANHỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANHỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANHỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác. 01 101,023,321,074     235,037,017,587      

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ. 02 (21,864,384,565)     (40,596,868,008)       

3. Tiền chi trả cho người lao động. 03 (8,269,499,831)        (24,097,024,411)       

4. Tiền chi trả lãi vay. 04 (1,621,977,915)        (5,433,302,306)         

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 05 (3,240,285,315)        (5,120,632,483)         

6. Tiền thu khác từ họat động kinh doanh. 06 3,249,147,373         7,511,619,624          

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh. 07 (5,160,724,636)        (13,307,392,270)       

Lưu chuyLưu chuyLưu chuyLưu chuy ển tiền thuần từ họat động sản xuất kinh doanh.ển tiền thuần từ họat động sản xuất kinh doanh.ển tiền thuần từ họat động sản xuất kinh doanh.ển tiền thuần từ họat động sản xuất kinh doanh. 20202020 64,115,596,18564,115,596,18564,115,596,18564,115,596,185                    153,993,417,733153,993,417,733153,993,417,733153,993,417,733                    

II. LƯU CHUYII. LƯU CHUYII. LƯU CHUYII. LƯU CHUY ỂN TIỀN TỪ HỌAT ĐỘNG ĐẦU TỂN TIỀN TỪ HỌAT ĐỘNG ĐẦU TỂN TIỀN TỪ HỌAT ĐỘNG ĐẦU TỂN TIỀN TỪ HỌAT ĐỘNG ĐẦU T Ư.Ư.Ư.Ư.

1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TCSĐ và các tài sản dài hạn khác. 21 (9,972,266,164)        (51,834,756,219)       

2. Tiền thu hồi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác. 22

3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác. 23 (28,000,000,000)     (84,000,000,000)       

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác. 24 8,000,000,000         50,000,000,000        

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. 25

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

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia. 27 2,769,036,345         9,391,196,725          

Lưu chuyLưu chuyLưu chuyLưu chuy ển tiền thuần từ họat động đầu tển tiền thuần từ họat động đầu tển tiền thuần từ họat động đầu tển tiền thuần từ họat động đầu t ư.ư.ư.ư. 30303030 (27,203,229,819)(27,203,229,819)(27,203,229,819)(27,203,229,819)                (76,443,559,494)(76,443,559,494)(76,443,559,494)(76,443,559,494)                    

III. LƯU CHUYIII. LƯU CHUYIII. LƯU CHUYIII. LƯU CHUY ỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG T ÀI CHÍNHÀI CHÍNHÀI CHÍNHÀI 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 đ32

3. Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được. 33 2,297,305,903          

4. Tiền chi trả nợ gốc vay. 34 (3,836,313,900)        (32,345,045,818)       

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính. 35 (1,844,811,700)        (3,681,896,440)         

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu. 36 (9,653,187,500)        (39,203,059,450)       

Lưu chuyLưu chuyLưu chuyLưu chuy ển tiền thuần từ hoạt động tển tiền thuần từ hoạt động tển tiền thuần từ hoạt động tển tiền thuần từ hoạt động t ài chínhài chínhài chínhài chính 40404040 (15,334,313,100)(15,334,313,100)(15,334,313,100)(15,334,313,100)                (72,932,695,805)(72,932,695,805)(72,932,695,805)(72,932,695,805)                    

Lưu chuyLưu chuyLưu chuyLưu chuy ển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)ển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)ển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)ển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) 50505050 21,578,053,26621,578,053,26621,578,053,26621,578,053,266                    4,617,162,4344,617,162,4344,617,162,4344,617,162,434                                    

TiTiTiTiền vền vền vền và tương đương tià tương đương tià tương đương tià tương đương ti ền đầu kỳền đầu kỳền đầu kỳền đầu kỳ 60606060 33,485,499,90133,485,499,90133,485,499,90133,485,499,901                    50,398,545,74550,398,545,74550,398,545,74550,398,545,745                            

NhNhNhNhững ảnh hững ảnh hững ảnh hững ảnh h ưưưưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái đổi ngoại tệởng của thay đổi tỷ giá hối đoái đổi ngoại tệởng của thay đổi tỷ giá hối đoái đổi ngoại tệởng của thay đổi tỷ giá hối đoái đổi ngoại tệ 61616161 47,844,98847,844,98847,844,98847,844,988                                                        

TiTiTiTiền vền vền vền và tương đương tià tương đương tià tương đương tià tương đương ti ền cuối kỳ (50+60+61)ền cuối kỳ (50+60+61)ền cuối kỳ (50+60+61)ền cuối kỳ (50+60+61) 70707070 55,063,553,16755,063,553,16755,063,553,16755,063,553,167                    55,063,553,16755,063,553,16755,063,553,16755,063,553,167                            

       NGƯ       NGƯ       NGƯ       NGƯ ỜI LẬP BIỂU                                           KẾ TOÁN TRỜI LẬP BIỂU                                           KẾ TOÁN TRỜI LẬP BIỂU                                           KẾ TOÁN TRỜI LẬP BIỂU                                           KẾ TOÁN TR ƯƯƯƯỞNG                              GIÁM ĐỐCỞNG                              GIÁM ĐỐCỞNG                              GIÁM ĐỐCỞNG                              GIÁM ĐỐC

TTTTừ ngừ ngừ ngừ ngày 01/07/2010 đày 01/07/2010 đày 01/07/2010 đày 01/07/2010 đ ến 30/09/2010ến 30/09/2010ến 30/09/2010ến 30/09/2010

BÁO CÁO LƯU CHUYBÁO CÁO LƯU CHUYBÁO CÁO LƯU CHUYBÁO CÁO LƯU CHUY ỂN TIỀN TỆỂN TIỀN TỆỂN TIỀN TỆỂN TIỀN TỆ

Hải phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2010

MMMMẫu số: B03_DNẫu số: B03_DNẫu số: B03_DNẫu số: B03_DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

(Theo phương pháp trực tiếp)
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN  

CẢNG ĐÌNH VŨ 
Mẫu số B09 – DN 

Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 
 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Đến 30/09/2010 

I- Đặc ñiểm ho ạt ñộng của doanh nghi ệp 

1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn cổ phần 

2- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ, ñầu tư, khai thác cảng biển  

3- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá; Kinh doanh kho, bãi; Dịch vụ ñại lý vận tải và giao 
nhận hàng hoá; Dịch vụ xuất nhập khẩu; Vận tải hàng hoá ña phương thức; Dịch vụ hàng hải; Khai thác, 
kinh doanh vật liệu xây dựng và thi công san lấp mặt bằng; Dịch vụ kho ngoại quan và dịch vụ hàng chuyển 
khẩu, quá cảnh; Kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ du lịch; Đầu tư xây 
dựng các công trình cơ sở hạ tầng; Kinh doanh và vận tải xăng dầu; Mua bán và cho thuê các loại máy, thiết 
bị, phụ tùng, vật tư ngành khai thác cảng; xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, công nghiệp; Mua 
bán sắt théo, kim loại màu, phế liệu và phá dỡ tàu biển; Kinh doanh bất ñộng sản; Kinh doanh và ñầu tư 
phát triển nhà ở. 

4- Đặc ñiểm hoạt ñộng của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng ñến báo cáo tài chính. 

II- Kỳ kế toán, ñơn v ị tiền tệ sử dụng trong k ế toán 

1- Kỳ kế toán năm  

Bắt ñầu từ ngày 01/01 kết thúc vào 31/12 

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

 Đồng Việt Nam 

III- Chuẩn mực và Ch ế ñộ kế toán áp d ụng 

1- Chế ñộ kế toán áp dụng 

Chế ñộ kế toán doanh nghiệp, ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 
2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính & TT 244/2009/ TT – BTC ngày 31/12/2009 Hướng dẫn sửa ñổi, bổ sung 
chế ñộ kế toán doanh nghiệp. 

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế ñộ kế toán 

Báo cáo tài chính ñược lập và trình bày phù hợp với Chuẩn mực và Chế ñộ kế toán Việt Nam hiện hành. 

3- Hình thức kế toán áp dụng:  

Nhật ký chứng từ 

IV- Các chính sách k ế toán áp d ụng 

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương ñương tiền. 

Tiền mặt và các khoản tương ñương tiền mặt bao gồm tiền mặt tại quĩ, các khoản ký cược, ký quĩ, 
các khoản ñầu tư ngắn hạn hoặc các khoản ñầu tư có khả năng thanh toán cao. Các khoản có khả năng 
thanh toán cao là các khoản có khả năng chuyển ñổi thành các khoản tiền mặt xác ñịnh và ít rủi ro liên quan 
ñến việc biến ñộng giá trị chuyển ñổi của các khoản này. Tiền mặt và các khoản tương ñương tiền mặt 
ñược ghi nhận phù hợp với qui ñịnh của Chuẩn mực kế toán số 24 "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ". các nghiệp 
vụ kinh tế ñược ghi nhận và lập báo cáo theo ñơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. 

Phương pháp chuyển ñổi các ñồng tiền khác ra ñồng tiền sử dụng trong kế toán. 
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Chuyển ñổi từ ngoaị tệ sang VND 

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:  

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước, nhập sau xuất sau 

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Được xác ñịnh trên cơ sở giá gốc 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên 

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Trong năm, lượng hàng tồn kho nhỏ và phần 
lớn hàng tồn kho là vật tư phục vụ sản xuất, nhu cầu sử dụng bao nhiêu mua bấy nhiêu và mua về thường 
xuất dùng hết nên công ty không lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất ñộng sản ñầu tư: 

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Nguyên giá, hao mòn, GT còn lại 

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình bao gồm gia mua và toàn bộ chi phí liên quan trực tiếp ñến việc ñưa 
tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban ñầu chỉ ñược ghi 
tăng nguyên giá tài sản cố ñịnh nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương 
lai do sử dụng tài sản ñó. Các chi phí không thoả mãn ñiều kiện trên ñược ghi nhận là chi phí 
trong kỳ. 

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):  Tài sản cố ñịnh hữu hình ñược 
khấu hao theo phương pháp ñường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản phù 
hợp với quyết ñịnh số 203/2009 QĐ-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính chế ñộ quản lý, sử 
dụng và trích khấu hao tài sản cố ñịnh. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ ñược thực hiện 
kể từ ngày mà TSCĐ tăng hoặc giảm, hoặc ngừng tham gia vào hoạt ñộng kinh doanh 

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất ñộng sản ñầu tư 

- Nguyên tắc ghi nhận bất ñộng sản ñầu tư; 

- Phương pháp khấu hao bất ñộng sản ñầu tư. 

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản ñầu tư tài chính: 

- Các khoản ñầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh ñồng kiểm soát; 

Trong kỳ công ty ký kết hợp ñồng tiền gửi vào Ngân hàng Á Châu, Ngân hàng Sacombank và ngân 
hàng Sài Gòn Hà Nội. 

- Các khoản ñầu tư chứng khoán ngắn hạn; 

- Các khoản ñầu tư ngắn hạn, dài hạn khác; 

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn, dài hạn: Công ty không lập dự phòng giảm 
giá ñầu tư ngắn hạn, dài hạn 

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí ñi vay: 

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí ñi vay; Được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát 
sinh. 

- Tỷ lệ vốn hóa ñược sử dụng ñể xác ñịnh chi phí ñi vay ñược vốn hóa trong kỳ; 

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác: 

- Chi phí trả trước; Được tính vào chi phí trả trước trong kỳ 

- Chi phí khác; 

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ; 

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại. 
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8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả. 

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả 

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: 

- Nguyên tắc ghi nhận vốn ñầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu. 

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch ñánh giá lại tài sản. 

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: 

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối. 

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: 

- Doanh thu bán hàng;  

- Doanh thu cung cấp dịch vụ; Được công ty ghi nhận khi dịch vụ ñã ñược thực hiện xong cho khách 
hàng và ñã phát hành hoá ñơn giá trị gia tăng. 

- Doanh thu hoạt ñộng tài chính; Là lãi tiền gửi ngân hàng, doanh nghiệp ghi nhận dựa trên số tháng 
gửi tiền và lãi suất ñã cam kết tại Hợp ñồng kinh tế ký kết với ngân hàng nhận gửi tiền. 

- Doanh thu hợp ñồng xây dựng. 

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính. Chi phí tài chính ñược công ty ghi nhận khi thực 
tế phát sinh phát sinh; các khoản vay chưa ñến hạn trả lãi, công ty ước tính trên cơ sở thời gian vay và 
lãi suất ñã ký kết trên các hợp ñồng kinh tế. 

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu 
nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

Chi phí thuế thu nhập hiện hành ñược xác ñịnh trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập 
doanh nghiệp trong năm hiện hành. Theo Giấy chứng nhận ưu ñãi ñầu tư số 4477 GCN/UB ngày 17 
tháng 09 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, công ty ñược hưởng ưu ñãi về thuế thu 
nhập doanh nghiệp qui ñịnh tại số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính Phủ. Công ty ñược áp 
dụng thuế suất 20% giảm 50% số thuế phải nộp do ñó thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp công ty áp 
dụng trong năm 2010 là 10% thu nhập chịu thuế. 

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối ñoái. 

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác. 

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ ñược qui ñổi ra ñồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam tại thời ñiểm phát sinh. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ nghiệp vụ này ñược 
hạch toán vào kết quả hoạt ñộng kinh doanh. Tại thời ñiểm cuối năm, các mục tiền và công nợ có gốc 
ngoại tệ ñược qui ñổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố; 
Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này sau khi bù trừ ñược hạch toán vào kết quả hoạt ñộng 
kinh doanh. Lãi chênh lệch tỷ giá do ñánh giá lại các số dư tại ngày kết thúc niên ñộ kế toán không 
ñược dùng ñể chia cho cổ ñông. Các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do ñánh giá lại số dư các khoản mục 
tiền tệ và công nợ có gốc ngoại tệ tại thời ñiểm cuối năm ñược trừ khi tính thu nhập chịu thuế. 

V- Thông tin b ổ sung cho các kho ản mục trình bày trong B ảng cân ñối kế toán  
(Đơn vị tính:Đồng) 

1. Ti�n  Cuối kỳ Đầu năm 

   
   - Tiền mặt 

- Tiền gửi ngân hàng 
- Tiền ñang chuyển 
- Tương ñương tiền 

Cộng  

 
514.224.673 

21.049.328.494 
 

33.500.000.000 
 

55.063.553.167 

 
166.188.745 

15.232.357.000 
 

35.000.000.000 
 

50.398.545.745 
 
2. Các kho �n ñ�u t� tài chính ng �n h�n: 

 
Cuối kỳ 

 
Đầu năm 
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- Chứng khoán ñầu tư ngắn hạn  
- Đầu tư ngắn hạn khác    
- Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn 

 
102.000.000.000 

 
84.000.000.000 

Cộng 
 102.000.000.000 84.000.000.000 

3. Các kho �n ph �i thu ng �n h�n khác Cuối kỳ Đầu năm 
   - Phải thu về cổ phần hoá 
   - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận ñược chia 
   - Phải thu người lao ñộng 
   - Phải thu khác 

 
 
 

608.162.635 

 
 
 

1.616.501.586 
 

Cộng 608.162.635 
 

1.616.501.586 
 

 
4. Hàng t�n kho 
 

 
Cuối kỳ 

 
Đầu năm 

          - Hàng mua ñang ñi ñường 
          - Nguyên liệu, vật liệu  
          - Công cụ, dụng cụ  
          - Chi phí SX, KD dở dang 
          - Thành phẩm  

    - Hàng hóa  
          - Hàng gửi ñi bán 

    - Hàng hoá kho bảo thuế 
    - Hàng hoá bất ñộng sản 

Cộng giá g ốc hàng t ồn kho 

 
2.301.486.839 

216.154.876 
 
 
 
 
 
 

2.517.641.715 

 
1.003.206.298 
3.091.080.054 

 
 
 
 
 
 

4.094.286.352 

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng ñể thế chấp, cầm cố  

   ñảm bảo các khoản nợ phải trả:…….... 

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.…... 

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn ñến phải trích thêm hoặc 

    hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:…. 

 
 
5. Thu	 và các kho �n ph �i thu Nhà n �
c 
 

Cuối kỳ Đầu năm 

   - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa 
   - Thuế GTGT ñược khấu trừ 
   - Các khoản khác phải thu Nhà nước: 

Cộng 

      
      
 
 

      
90.745.879 

      
90.745.879     

 
6. Ph�i thu dài h �n n�i b� 
    - Cho vay dài hạn nội bộ 
    -... 
    - Phải thu dài hạn nội bộ khác 

 
      
      
      

      
      
      
      

Cộng             
 
7. Ph�i thu dài h �n khác 
 

Cuối kỳ Đầu năm 

- Ký quỹ, ký cược dài hạn 
- Các khoản tiền nhận uỷ thác 
- Cho vay không có lãi 
- Phải thu dài hạn khác    

   
      

      
1.506.401.945 

 
      
      

2.290.609.684      
Cộng 1.506.401.945 2.290.609.684     
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  8. Tăng, gi �m tài s �n c ñ�nh h�u hình: 

Kho ản mục Nhà cửa, vật kiến 
trúc Máy móc, thi ết b ị Thiết b ị công c ụ 

quản lý  ...... TSCĐ hữu 
hình khác 

 
Tổng cộng 

Nguyên giá TSC Đ h�u hình        
 
Số dư ñầu năm 

214.314.386.608 142.498.465.064 1.222.345.453    358.035.197.125 

 
- Mua trong năm 
- Đầu tư XDCB hoàn thành 
- Tăng khác 
- Chuyển sang BĐS ñầu tư 
- Thanh lý, nhượng bán 
- Giảm khác 

 
 

19.054.105.977 
 
 
 

-21.537.273 

 
65.520.000 

 
98.771.727 

    
164.291.727 

19.054.105.977 
 
 
 

-21.537.273 
Số dư cuối kỳ 233.346.955.312 142.563.985.064 1.321.117.180    377.232.057.556 
 
Giá tr � hao mòn l ũy k	 

       

 
Số dư ñầu năm 

62.039.702.587 82.805.361.880 700.839.982    145.545.904.449 

 
- Khấu hao trong năm 
- Tăng khác 
- Chuyển sang bất ñộng sản ñầu tư 
- Thanh lý, nhượng bán 
- Giảm khác 

   
26.202.985.736  

 

   
21.853.363.311  

 

 

 211.597.191  
 

    

  48.267.946.238  
 

Số dư cuối kỳ   88.242.688.323  
 

 104.658.725.191  
 

 912.437173  
 

   193.813.850.687 

Giá tr � còn l �i c�a TSCĐ    h�u hình        
 
- Tại ngày ñầu năm 
- Tại ngày cuối kỳ 

 
152.274.684.021 
145.104.266.989 

 
59.693.103.184 

 37.905.259.873  
 

 
521.505.471 

    408.680.007  
 

   
 
 

 
212.489.292.676 
183.418.206.869 

 
  - Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình ñã dùng ñể thế chấp, cầm cố ñảm bảo các khoản vay: 158.688.107.542 ñồng 
  - Nguyên giá TSCĐ cuối năm  ñã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 885.795.272 
  - Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: Không có 
  - Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: Đang thực hiện 
  - Các thay ñổi khác về TSCĐ hữu hình: 
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9. Tăng, gi �m tài s �n c ñ�nh thuê tài chính: 
 

Kho ản mục 
Nhà cửa, vật 

kiến trúc 
Máy móc, 

thiết  
bị 

Phương ti ện 
vận tải, truy ền  

dẫn 

 
... 

TSCĐ hữu 
hình khác 

Tài sản cố 
ñịnh vô  

hình 

 
Tổng cộng 

Nguyên giá TSC Đ thuê tài chính        

Số dư ñầu kỳ        

- Thuê tài chính trong kỳ 

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính 

- Tăng khác 

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính 

- Giảm khác 

  47.803.434.833    47.803.434.833 

Số dư cuối kỳ   47.803.434.833    47.803.434.833 

Giá tr � hao mòn l ũy k	        

Số dư ñầu năm        

- Khấu hao trong kỳ 

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính  

- Tăng khác 

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính 

- Giảm khác 

 

 

 

 

7.170.515.226 

 

 

 

 

 

 

 

7.170.515.226 

 

Số dư cuối kỳ   7.170.515.226    7.170.515.226 

Giá tr � còn l �i c�a TSCĐ thuê tài chính        

- Tại ngày ñầu kỳ 

- Tại ngày cuối kỳ        

   
40.632.919.607 

    
40.632.919.607 

 
* Tiền thuê phát sinh thêm ñược ghi nhận là chi phí trong năm: 
* Căn cứ ñể xác ñịnh tiền thuê phát sinh thêm: 
* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền ñược mua tài sản: 
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10. Tăng, gi �m tài s �n c ñ�nh vô hình: 

 
Kho ản mục 

Quyền 
sử dụng 
ñất 

Quyền phát 
hành 

Bản quy ền, 
bằng 

sáng ch ế 

Nhãn hi ệu 
hàng hóa 

 

Phần mềm 
máy tính 

Giấy phép 
và giấy 
phép 

nhượng 
quyền 

TSCĐ vô 
hình khác Tổng cộng 

Nguyên giá TSC Đ vô hình         

Số dư ñầu năm     94.587.200   94.587.200 

- Mua trong năm 

- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp 

- Tăng do hợp nhất kinh doanh 

- Tăng khác 

- Thanh lý, nhượng bán 

- Giảm khác 

        

Số dư cuối kỳ     94.587.200   94.587.200 

Giá tr � hao mòn l ũy k	        

Số dư ñầu kỳ     53.587.540   53.587.540 

- Khấu hao trong kỳ 

- Tăng khác 

- Thanh lý, nhượng bán 

- Giảm khác 

    22.591.377   22.591.377 

Số dư cuối kỳ     76.178.917   76.178.917 

  Giá tr � còn l �i c�a TSCĐ vô hình         

- Tại ngày ñầu năm 

- Tại ngày cuối kỳ          

    40.999.660 

18.408.283 

  40.999.660 

18.408.283 
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* Thuyết minh số liệu và giải trình khác: 
- 

11. Chi phí xây d �ng c� b�n d� dang: Cuối kỳ Đầu năm 
 
- Tổng số chi phí XDCB dở dang: 

 
1.234.934.545 

 
45.824.527.388 

Trong ñó (Những công trình lớn): 
 + Công trình San lấp bãi sau cầu 2, hệ thống thoát nước,                  

nhà bảo vệ 
    + Công trình khác 
    + Chi phí ñầu tư tài sản thuế tài chính       

     
 
 

1.234.934.545 

 
 
 

348.408.458 
45.476.118.930 

 
12. Tăng, gi �m b�t ñ�ng s �n ñ�u t�: 

 
Kho ản mục 

 

 
Số 

ñầu kỳ 

 
Tăng 

trong k ỳ 

 
Giảm 

trong k ỳ 

 
Số 

cuối kỳ 
  Nguyên giá b ất ñộng sản ñầu tư     
- Quyền sử dụng ñất  
- Nhà 
- Nhà và quyền sử dụng ñất 
- Cơ sở hạ tầng 

    

  Giá tr ị hao mòn l ũy kế     
- Quyền sử dụng ñất  
- Nhà 
- Nhà và quyền sử dụng ñất 
- Cơ sở hạ tầng 

    

  Giá tr ị còn l ại của bất ñộng sản 
   ñầu tư 

    

- Quyền sử dụng ñất  
- Nhà 
- Nhà và quyền sử dụng ñất 
- Cơ sở hạ tầng 

    

 
  * Thuyết minh số liệu và giải trình khác: 

- 
-.............. 

 
13. Đ�u t� dài h �n khác: 
       - Đầu tư cổ phiếu 
       - Đầu tư trái phiếu 
       - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu  
       - Cho vay dài hạn 
       - Đầu tư dài hạn khác 

Cuối kỳ Đầu năm 
 
 
 
 
 

                                               Cộng   
 
14. Chi phí tr � tr�
c dài h �n 

 
Cuối kỳ 

 
Đầu năm 

- Chi phí trả trước về thuê hoạt ñộng TSCĐ   
- Chi phí thành lập doanh nghiệp 
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn 
- Chi phí cho giai ñoạn triển khai không ñủ tiêu chuẩn ghi 

nhận là TSCĐ khác 
 

. 
 

792.183.563 
 
 

 
 

1.267.493.696 
 
 
 

                                             Cộng 792.183.563 1.267.493.696 
  
15. Vay và n� ng�n h�n 

 
Cuối kỳ 

 
Đầu năm 

- Vay ngắn hạn 
- Nợ dài hạn ñến hạn trả 

 

 
5.216.376.953 

         

 
25.084.121.159 

                                             Cộng 5.216.376.953 25.084.121.159 
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16. Thu	 và các kho �n ph �i n�p nhà n �
c 

 
Cuối kỳ 

 
Đầu năm 

- Thuế giá trị gia tăng 
- Thuế tiêu thụ ñặc biệt 
- Thuế xuất, nhập khẩu 
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 
- Thuế thu nhập cá nhân 
- Thuế tài nguyên 
- Thuế nhà ñất và tiền thuê ñất 
- Các loại thuế khác 
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 

778.554.032 
 
 

8.193.563.154 
-59.524.425 

 
 
 
 

 
 
 

2.410.328.685 
11.921.812 

 
 
 

                             Cộng 8.912.592.761 2.422.250.497 
 
17. Chi phí ph �i tr �  

 
Cuối kỳ 

 
Đầu năm 

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép 
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 
- L ương còn phải trả CBCNV 
- Chi phí phải trả lãi vay 
- Chi phí phải trả nhân công lao ñộng thuê ngoài 
- Chi phí thuê bãi ñể hàng 
- Chi phí thuê phương tiện 
- Chi phí thuê máy phát ñiện, ñiện lạnh 

 
12.988.432.146 
3.700.000.000 

 
182.659.131 

 
 

1.729.769.850 

 
15.500.000.000 

 
300.000.000 

 
 

81.818.182 

                                               Cộng 18.600.861.126 15.881.818.182 
                   

18. Các kho �n ph �i tr �, ph�i n�p ng �n h�n khác 
 

Cuối kỳ 
 

Đầu năm 
    - Tài sản thừa chờ giải quyết 
    - Kinh phí công ñoàn 
    - Bảo hiểm xã hội + y tế 
    - Bảo hiểm thất nghiệp 
    - Phải trả về cổ phần hoá 
    - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 
    - Doanh thu chưa thực hiện 
    - Các khoản phải trả, phải nộp khác 
                                               Cộng 

 
354.917.864 
119.818.647 

5.929.149 
 
 
 

11.473.026.050 
11.953.691.710 

 
701.206.964 
223.395.696 

 
 
 
 

411.158.900 
1.335.761.560 

                  
19. Ph�i tr � dài h �n n�i b� 

 
Cuối kỳ 

 
Đầu năm 

    - Vay dài hạn nội bộ 
      - Phải trả dài hạn nội bộ khác                   
                                               Cộng 

  
 
 

  
20. Vay và n� dài h �n 

 
Cuối kỳ 

 
Đầu năm 

   a) Vay dài hạn 
- Vay ngân hàng 
- Vay ñối tượng khác 
- Trái phiếu phát hành 

   b) Nợ dài hạn 
- Thuê tài chính 
- Nợ dài hạn khác 

 
48.505.760.917 

 
 
 

32.240.149.635 
 

 
62.815.389.939 

 
 
 

28.941.005.296 
 

                                      
   Cộng 

 
80.745.910.552 

 
91.756.395.235 

 
c) Các khoản nợ thuê tài chính 
 

 Năm nay Năm trước 
Thời hạn Tổng khoản 

thanh toán 
tiền thuê tài 

chính 

Trả tiền 
 lãi thuê 

Trả nợ 
 gốc 

Tổng khoản 
thanh toán 
tiền thuê tài 

chính 

Trả tiền lãi 
thuê 

Trả nợ  
gốc 

Từ 1 năm 
trở xuống 
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Trên 1 
năm ñến 5 
năm 

  
1.538.120.153 

 
3.681.896.440 

  
 

 
13.300.111.676 

Trên 5 
năm 

      

21. Tài s�n thu 	 thu nh �p hoãn l �i và thu 	 thu nh �p hoãn l �i ph �i tr� 
 a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: 
  

Đầu năm 
 

Cuối kỳ 
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan ñến  
    khoản chênh lệch tạm thời ñược khấu trừ 

  

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan ñến  
    khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng 

  

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan ñến  
   khoản ưu ñãi tính thuế chưa sử dụng 

  

- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại  
   ñã ñược ghi nhận từ các năm trước 

  

 Tài sản thu ế thu nh ập hoãn l ại    
 
b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả  

Đầu năm 
 

Cuối kỳ 
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh 

lệch tạm thời chịu thuế 
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả ñã ñược ghi 

nhận từ các năm trước 
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 
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22. Vn ch� s� h�u  
a) B¶ng ®èi chiÕu biÕn ®éng cña vèn chñ së h÷u  
 

  
Vèn ®Çu t− cña 

chñ së h÷u 
Chªnh lÖch tû 
gi¸ hãi ®o¸i  

QuÜ ®Çu t− 
ph¸t triÓn 

QuÜ dù phßng tµi 
chÝnh 

QuÜ kh¸c thuéc 
vèn chñ së h÷u 

Lîi nhuËn sau 
thuÕ ch−a ph©n 

phèi 
Céng 

A 1 2 3 4 5 6 7 

Sè d− ®Çu kỳ n¨m tr−íc 200.000.000.000     3.522.980.851      860.955.000       38.748.658     10.953.133.002     215.375.817.511  

- T¨ng vèn trong n¨m tr−íc   5.231.974.000 4.059.097.100 200.000.000  9.491.071.100 

- L*i trong n¨m trø¬c      84.862.416.193      84.862.416.193  

- Ph©n phèi lîi nhuËn      (10.591.071.100) (10.591.071.100) 

- Chªnh lÖch tû gi¸   
 

(48.634.747) 
     

- Gi¶m vèn trong n¨m tr−íc     (188.100.000)  (188.100.000)  

- Gi¶m kh¸c                                  -   

Sè d− cuèi kỳ n¨m tr−íc 200.000.000.000 (48.634.747)    8.754.954.851      4.920.052.100       50.648.658     85.224.478.095     298.901.498.957  

Sè d− ®Çu n¨m 200.000.000.000 (48.634.747)    8.754.954.851      4.920.052.100       50.648.658     85.224.478.095  298.901.498.957 

- T¨ng vèn trong kú   20.395.115.666 8.486.241.619 4.243.120.810  
 

33.124.478.095 

- L*i trong kú nµy      89.204.525.038 89.204.525.038 

- Ph©n phèi lîi nhuËn      (85.224.478.095) (85.224.478.095) 

- Chªnh lÖch tû gi¸        

- Gi¶m vèn trong kú     (50.648.658)  (50.648.658)  

- Gi¶m kh¸c  48.634.747     48.634.747 

Sè d− cuèi kỳ 200.000.000.000  
   

29.150.070.517  
    13.406.293.719 4.243.120.810  89.204.525.038 

   
336.004.010.084  
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b) Chi tiết vốn ñầu tư của chủ sở hữu  
Cuối kỳ 

 
Đầu năm 

- Vốn góp của Nhà nước 
- Vốn góp của các ñối tượng khác 
- Vốn góp của pháp nhân 
- Vốn góp cá nhân 

 
 

157.325.210.000 
42.674.790.000 

. 
 

156.114.500.000 
43.885.500.000 

                                                
Cộng 

 
200.000.000.000 

 
200.000.000.000 

 
* Giá trị trái phiếu ñã chuyển thành cổ phiếu trong năm  
* Số lượng cổ phiếu quỹ: 
 

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối 
cổ tức, chia lợi nhuận 

 
Cuối kỳ 

 
Đầu năm 

     - Vốn ñầu tư của chủ sở hữu 
     + Vốn góp ñầu năm 
     + Vốn góp tăng trong năm 
     + Vốn góp giảm trong năm 
     + Vốn góp cuối năm 
     - Cổ tức, lợi nhuận ñã chia 

 
200.000.000.000 

 
 

200.000.000.000 
50.000.000.000 

 
200.000.000.000 

 
 

200.000.000.000 
10.591.071.100 

d) Cổ tức 
      - Cổ tức ñã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: 
        + Cổ tức ñã công bố trên cổ phiếu phổ thông:................. 
        + Cổ tức ñã công bố trên cổ phiếu ưu ñãi:.................. 
       - Cổ tức của cổ phiếu ưu ñãi lũy kế chưa ñược ghi nhận:....... 
 
 
ñ) Cổ phiếu 

 
Cuối kỳ 

 
Đầu năm 

       
- Số lượng cổ phiếu ñăng ký phát hành 
      - Số lượng cổ phiếu ñã bán ra công chúng 
        + Cổ phiếu phổ thông 
        + Cổ phiếu ưu ñãi 
      - Số lượng cổ phiếu ñược mua lại  
        + Cổ phiếu phổ thông 
        + Cổ phiếu ưu ñãi 
       - Số lượng cổ phiếu ñang lưu hành 
         + Cổ phiếu phổ thông 
         + Cổ phiếu ưu ñãi  

 
20.000.000 
20.000.000 
20.000.000 

 
 
 
 

20.000.000 
20.000.000 

 
 

 
20.000.000 
20.000.000 
20.000.000 

 
 
 
 

20.000.000 
20.000.000 

 

 
     * Mệnh giá cổ phiếu ñang lưu hành: 10.000ñ/cổ phiếu 
 
e)  Các quỹ của doanh nghiệp:              Cuối kỳ           Đầu năm 

 
- Quỹ ñầu tư phát triển:          29.150.070.517           8.754.954.851 
- Quỹ dự phòng tài chính:                                                             13.406.293.719  4.920.052.100 
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:                                      4.243.120.810        50.648.658 
- Qũy khen thưởng – phúc lợi          1.604.514.103     314.753.609 

 
* Mục ñích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp: Các quĩ của doanh nghiệp ñược trích lập từ 
phân phối lợi nhuận, Quĩ ñầu tư phát triển còn ñược trích từ ưu ñãi thuế TNDN. 

 
g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ ñược ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui ñịnh của các 
chuẩn mực kế toán cụ thể. 
 
23. Ngu�n kinh phí   Cuối kỳ Đầu năm 

- Nguồn kinh phí ñược cấp trong năm   
- Chi sự nghiệp   
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm   
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24. Tài s�n thuê ngoài   Cuối kỳ Đầu năm 
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài 
      - TSCĐ thuê ngoài 
      - Tài sản khác thuê ngoài 
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp ñồng 

thuê hoạt ñộng tài sản không hủy ngang theo các thời 
hạn 

      - Từ 1 năm trở xuống 
      - Trên 1 năm ñến 5 năm 
      - Trên 5 năm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 

 
VI- Thông tin b ổ sung cho các kho ản mục trình bày trong  
       Báo cáo k ết qu ả hoạt ñộng kinh doanh                                                               (Đơn vị tính: VNĐ)  
 
25. T�ng doanh thu bán hàng và cung c �p d �ch v� (Mã s 01) 
 

9T/2010 6T/2009 

        Trong ñó: 
      - Doanh thu bán hàng 
      - Doanh thu cung cấp dịch vụ 

224.275.586.255 
 

224.275.586.255 

187.974.403.717 
 

187.974.403.717 
      - Doanh thu hợp ñồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có 

hoạt ñộng xây lắp) 
+ Doanh thu của hợp ñồng xây dựng ñược ghi nhận trong 
kỳ; 
+ Tổng doanh thu luỹ kế của hợp ñồng xây dựng ñược ghi 

nhận ñến thời ñiểm lập báo cáo tài chính; 

  

26. Các kho �n gi�m tr� doanh thu (Mã s  02) 
    Trong ñó: 

     - Chiết khấu thương mại 
     - Giảm giá hàng bán 

           - Hàng bán bị trả lại 
           - Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp) 
           - Thuế tiêu thụ ñặc biệt  
           - Thuế xuất khẩu  
27. Doanh thu thu �n v� bán hàng và cung c �p d �ch v� (Mã s 10) 
      Trong ñó:    
           - Doanh thu thuần trao ñổi sản phẩm, hàng hóa 
           - Doanh thu thuần trao ñổi dịch vụ                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

224.275.586.255 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

187.974.403.717 
 

28. Giá vn hàng bán (Mã s  11) 9T/2010 9T/2009 
- Giá vốn của hàng hóa ñã bán 
- Giá vốn của thành phẩm ñã bán  
- Giá vốn của dịch vụ ñã cung cấp 
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của  
   BĐS ñầu tư ñã bán 
- Chi phí kinh doanh Bất ñộng sản ñầu tư 
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho 
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường 

      - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
     - Thuế GTGT không ñược khấu trừ 

 
 

122.664.161.962 

 
 

114.885.862.151 

                                         
Cộng 

 
122.664.161.962 

 
114.885.862.151 

 
29. Doanh thu ho �t ñ�ng tài chính (Mã s  21) 
 9T/2010 9T/2009 

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 
- Lãi ñầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu 
- Cổ tức, lợi nhuận ñược chia 
- Lãi bán ngoại tệ 
- Lãi chênh lệch tỷ giá ñã thực hiện 
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện  

         8.418.331.175 
 
 
 

           5.923.378.737  
 

1.989.099.6570 
 
 
 

3.755.959.499 
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- Lãi bán hàng trả chậm 
- Doanh thu hoạt ñộng tài chính khác 

                                         Cộng 

 
 

14.341.709.912 

 
 

5.745.059.156 
 
 

 
30. Chi phí tài chính (Mã s  22) 

 
9T/2010 

 
9T/2009 

- Lãi tiền vay 
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm  
- Lỗ do thanh lý các khoản ñầu tư ngắn hạn, dài hạn 
- Lỗ bán ngoại tệ 
- Lỗ chênh lệch tỷ giá ñã thực hiện 
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 
- Dự phòng giảm giá các khoản ñầu tư ngắn hạn, dài hạn 
- Chi phí tài chính khác 

4.792.690.361 
... 
... 
... 

4.364.705.165 
 

3.848.043.210 
 
 
 

407.946.027 

                                         Cộng 9.157.395.526 4.255.989.237 
 

 
31. Chi phí thu 	 thu nh �p doanh nghi �p hi�n hành (Mã s  
51) 
 

9T/2010 9T/2009 

-  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu 
thuế năm hiện hành 

10.903.866.952 13.607.229.644 

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm   
trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay 

… … 

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành  
 

10.903.866.952 13.607.229.644 

 
32. Chi phí thu 	 thu nh �p doanh nghi �p hoãn l �i (Mã s 52) 
 

  

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản 
chênh lệch tạm thời phải chịu thuế 

… … 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn 
nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

… … 

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản 
chênh lệch tạm thời ñược khấu trừ 

(…) (…) 

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản 
lỗ tính thuế và ưu ñãi thuế chưa sử dụng  

(…) (…) 

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn 
nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

(…) (…) 

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại … … 
 

33. Chi phí s �n xu �t, kinh doanh theo y 	u t 
 9T/2010 9T/2009 

    - Chi phí nguyên liệu, vật liệu  
        + Vật liệu + phụ tùng 
        + Nhiên liệu 
        + Công cụ 
    - Chi phí nhân công 
        + Lương 
        + BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN 
        + Ăn ca 
    - Chi phí khấu hao tài sản cố ñịnh  
    - Chi phí dịch vụ mua ngoài 
    - Chi phí bằng tiền khác 

 
2.760.926.780 
9.522.942.007 
4.457.620.947 

 
20.877.566.093 
1.343.352.962 
1.311.732.000 

55.417.385.677 
32.175.814.980 
3.181.346.668       

 
2.744.708.249 
5.039.651.332 

752.192.990 
 

25.854.319.749 
1.131.293.598 

991.425.000 
51.954.748.435 
15.716.163.877 
17.456.930.689 

Cộng 131.048.688.114 121.641.433.919 
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VII- Thông tin b ổ sung cho các kho ản mục trình bày trong  
         Báo cáo l ưu chuy ển tiền tệ                       (Đơn vị tính:……………..)  
34. Các giao d �ch không b �ng ti �n �nh h��ng ñ	n báo cáo l �u chuy �n  
      tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không ñược sử dụng 
  Năm nay Năm trước 
a) Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp 

hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:  
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu: 
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu: 

 
 

… 
… 

 
 

… 
… 

b) Mua và thanh lý công ty con hoặc ñơn vị kinh doanh khác trong 
kỳ báo cáo. 
-  Tổng giá trị mua hoặc thanh lý; 
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý ñược thanh toán bằng tiền và 
các khoản tương ñương tiền; 
- Số tiền và các khoản tương ñương tiền thực có trong công ty 
con hoặc ñơn vị kinh doanh khác ñược mua hoặc thanh lý; 
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ 
phải trả không phải là tiền và các khoản tương ñương tiền 
trong công ty con hoặc ñơn vị kinh doanh khác ñược mua hoặc 
thanh lý  trong kỳ.  

 
 

… 
… 
 

… 
 

… 
 
 
 

 
 

… 
… 
 

… 
 

… 

c) Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương ñương 
tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không ñược sử dụng 
do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà 
doanh nghiệp phải thực hiện. 

  

 
VIII- Những thông tin khác 
1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:  
2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: 
3- Thông tin v ề các bên liên quan : 
a. Giao d ịch với bên liên quan 
- Sử dụng dịch vụ từ bên liên quan:           9T/2010 
             
            
b. Số dư với bên liên quan               Cuối kỳ 

 
Phải tr ả bên liên quan         554.616.457  
- Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng      554.616.457 

 
4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực 

ñịa lý) theo quy ñịnh của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(2):.  
5- Thông tin so sánh (những thay ñổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên ñộ kế toán trước):  
6- Thông tin về hoạt ñộng liên tục:  
7- Những thông tin khác. (3)  

                   Lập, ngày 22  tháng 10 năm 2010 

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC 

   
 
 
 
 
 
 

     Lê Th ị Hải Thành   




