


















































VII. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ

VIII. NHÖÕNG THOÂNG TIN KHAÙC

1 Nhöõng khoaûn nôï tieàm taøng, khoaûn cam keát vaø nhöõng thoâng tin taøi chính khaùc

2 Caùc söï kieän phaùt sinh sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä

3 Giao dòch vôùi caùc beân lieân quan

4 Thoâng tin so saùnh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

5 Thoâng tin veà hoaït ñoäng lieân tuïc

6 Thay ñoåi chính saùch keá toaùn, öôùc tính keá toaùn vaø caùc sai soùt

7 Nhöõng thoâng tin khaùc.

Người lập biểu

   NGUYỄN THANH NHỰT QUAÙCH TOAØN BÌNH NGOÂ VAÊN LOÄC

 Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm ñoác

Laäp, ngaøy 22 thaùng 10 naêm 2011

              1. Trong quý 3 năm 2011, Doanh thu hợp nhất chủ yếu từ hoạt động bán căn hộ chung cư 
Khánh Hội 3 tại công ty mẹ và một phần doanh thu kinh doanh dịch vụ, hàng hóa của các công ty 
con mới hoạt động kinh doanh trong quý 4 năm 2010 nên doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh của tập đoàn đạt 16.049.671.243 đồng so với  quý 3 năm 2010 là  8.664.698.383 đồng 
tăng 85%. Tuy nhiên, Tỷ lệ lãi gộp trên doanh thuần của quý 3 năm 2011 thấp hơn quý 3 năm 2010; 
do giá vốn bình quân căn hộ chung cư tăng, vì ngoài các căn hộ đầu tư xây dựng còn có các căn hộ 
mua kinh doanh.   
              2. Doanh thu hoạt động tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 đạt 2.500.441.415 đồng so với 
quý 3 năm 2010 là  2.913.500.109 đồng giảm 14%. Do trong năm 2011, Tập đoàn đang triển khai 
đầu tư vào các dự án nội bộ và các dự án liên kết khác nên tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng
trong quý 3 năm 2011 giảm so với cùng kỳ năm trước.

      - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 năm 2011 đạt 5.762.637.065 đồng so với quý 3 năm 2010 là 
4.734.486.520 đồng tăng 22% do nguyên nhân sau:
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