


A∝n vず tính: đぢng

Mã s嘘 TÀI S謂N
Thuy院
t minh

S嘘 
cu嘘i quý

S嘘 
đ亥u n<m

1 2 3 4 5
100 A. TÀI S謂N NG溢N H萎N 825.492.824.130    797.782.434.910             

110 I. Tiぐn và các khoｌn t∫∝ng đ∫∝ng tiぐn 5.1 63.843.648.601      197.241.764.050             
111 1. Ti隠n         33.843.648.601                 77.994.949.719 

112      2. Các kho違n t逢挨ng đ逢挨ng ti隠n         30.000.000.000               119.246.814.331 

120 II.  Các khoｌn đｐu t∫ ngｘn hｊn                              -                                         -  

121 1. Các kho違n đ亥u t逢 ng逸n h衣n                               -                                         - 

130 II. Các khoｌn phｌi thu ngｘn hｊn 5.2 126.237.230.220    68.610.116.557               
131 1. Ph違i thu khách hàng         89.303.254.699                 27.555.908.508 

132 2. Tr違 tr逢噂c cho ng逢運i bán         38.277.507.500                 38.538.106.705 

135 3. Các kho違n ph違i thu khác                81.887.582                   2.967.040.905 

139 4. D詠 phòng ph違i thu ng逸n h衣n khó đòi         (1.425.419.561)                     (450.939.561)

140 III. Hàng tぢn kho 5.3 608.188.948.169      500.974.404.139              
141 1. Hàng t欝n kho        608.188.948.169               500.974.404.139 

150 IV. Tài sｌn ngｘn hｊn khác 27.222.997.140        30.956.150.164                

151 1. Chi phí tr違 tr逢噂c ng逸n h衣n               139.454.167                      454.254.167 

152 2. Thu院 giá tr鵜 gia t<ng đ逢嬰c kh医u tr瑛          24.614.386.854                 29.505.453.626 

154 3. Thu院 ph違i thu Nhà n逢噂c                                -                          78.797.437 

158 4. Tài s違n ng逸n h衣n khác           2.469.156.119                      917.644.934 

200 B. TÀI S謂N DÀI H萎N 390.136.939.297    305.656.617.463             

220 I. Tài sｌn cだ đずnh 387.865.361.198    303.369.918.554             
221 1. Tài s違n c嘘 đ鵜nh h英u hình 5.4       220.846.730.809               112.855.535.438 

222      Nguyên giá       422.721.866.039              292.973.361.282 

223      Giá trず hao mòn l┡y kぎ     (201.875.135.230)             (180.117.825.844)

227 2. Tài s違n c嘘 đ鵜nh vô hình 5.5         29.180.483.809                 29.669.792.970 

228      Nguyên giá         49.541.944.776                49.276.762.776 

229      Giá trず hao mòn l┡y kぎ       (20.361.460.967)               (19.606.969.806)

230 3. Chi phí xây d詠ng c挨 b違n d荏 dang 5.7       137.838.146.580               160.844.590.146 

250 II. Khoｌn đｐu t∫ tài chính dài hｊn 5.6 294.020.000           294.020.000                    
251 1. A亥u t逢 vào công ty con                               -                                         - 

258 2. A亥u t逢 dài h衣n khác              294.020.000                      294.020.000 

260 III. Tài sｌn dài hｊn khác 1.977.558.099        1.992.678.909                 
261  1. Chi phí tr違 tr逢噂c dài h衣n              162.123.843                      177.244.653 

262  2.  Tài s違n thu院 thu nh壱p hoãn l衣i           1.655.034.256                   1.655.034.256 

268  3. Tài s違n dài h衣n khác              160.400.000                      160.400.000 

270 T蔚NG C浦NG TÀI S謂N     1.215.629.763.427            1.103.439.052.373 

                              -   

B謂NG CÂN A渦I K蔭 TOÁN
Quý 3 n<m 2011

Tｊi ngày 30 tháng 9 n<m 2011

A挨n v鵜 báo cáo: CÔNG TY CP PIN 溢C QUY MI陰N NAM
A鵜a ch雨: 321 Tr亥n H逢ng A衣o, Q.1, Tp.HCM

M違u s咽 B 01a ど DN
(Ban hành theo QĐ s咽 15/2006/ QĐどBTC
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1. A咽C AI韻M HO萎T A浦NG 

Công ty C鰻 ph亥n Pin 溢c Quy Mi隠n Nam là công ty c鰻 ph亥n đ逢嬰c thành l壱p theo gi医y ch泳ng 
nh壱n đ<ng ký kinh doanh s嘘 4103002690, đ<ng ký l亥n đ亥u ngày 23 tháng 09 n<m 2004 và 
gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng ký kinh doanh thay đ鰻i l亥n th泳 08 ngày 23 tháng 08 n<m 2011 do S荏 
K院 ho衣ch và đ亥u t逢 thành ph嘘 H欝 Chí Minh c医p. Tên giao d鵜ch b茨ng ti院ng Anh c栄a Công 
ty là  “Dry Cell and Storage Battery Joint-stock Company”. Tên vi院t t逸t c栄a Công ty là 
“PINACO”. 

V嘘n đi隠u l羽 c栄a Công ty là 269.878.430.000 VNA, đ逢嬰c chia thành 26.987.843 c鰻 ph亥n, 
v噂i m羽nh  giá  m厩i c鰻 ph亥n là 10.000 VNA, trong đó T壱p Aoàn Hóa Ch医t Vi羽t Nam 
n逸m gi英 13.854.072 c鰻 ph亥n t逢挨ng đ逢挨ng 138.540.720.000 VNA, chi院m 51,33% v嘘n đi隠u 
l羽. 

Tr映 s荏 chính c栄a Công ty đ員t t衣i 321 Tr亥n H逢ng A衣o, Ph逢運ng Cô Giang, Qu壱n 1, TP. H欝 
Chí Minh. Công ty có các đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c nh逢 sau : 

Kh嘘i s違n xu医t : 

1.   Xí nghi羽p Pin Con Ó đóng t衣i Qu壱n 6, TP. H欝 Chí Minh. 

2.   Xí nghi羽p 溢c Quy Sài gòn đóng t衣i Khu Công nghi羽p Tân T衣o. 

3.   Xí nghi羽p 溢c Quy A欝ng Nai đóng t衣i Khu Công nghi羽p Biên Hòa 1. 

4.   Xí nghi羽p 溢c Quy A欝ng Nai 2 đóng t衣i Khu Công nghi羽p Vinatex Nh挨n Tr衣ch. 

Kh嘘i kinh doanh, tiêu th映 : 

4.   Chi nhánh Hà N瓜i đóng t衣i s嘘 321 V┄nh H逢ng, Qu壱n Hoàng Mai – TP Hà N瓜i. 

5.   Chi nhánh Aà N印ng, đóng t衣i s嘘 213 Ai羽n Biên Ph栄, Qu壱n Thanh Khê – TP Aà N印ng. 

Theo gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng ký kinh doanh, ho衣t đ瓜ng chính c栄a Công ty là : 

- S違n xu医t pin, 逸c quy. 

- Kinh doanh xu医t, nh壱p kh育u các s違n ph育m pin, 逸c quy, v壱t t逢, thi院t b鵜 cho s違n xu医t, kinh 
doanh pin, 逸c quy. 

- Cho thuê v<n phòng, kinh doanh b医t đ瓜ng s違n (tr瑛 d鵜ch v映 môi gi噂i, đ鵜nh giá và sàn giao 
d鵜ch b医t đ瓜ng s違n). 

2. NIÊN A浦 K蔭 TOÁN VÀ A愛N V卯 TI陰N T烏 S盈 D影NG 

Niên đ瓜 k院 toán b逸t đ亥u t瑛 ngày 01/01/2011 và k院t thúc vào ngày 31/12/2011. 

A挨n v鵜 ti隠n t羽 đ逢嬰c s穎 d映ng trong k院 toán là A欝ng Vi羽t Nam (VNA). 

3. CHU域N M衛C VÀ CH蔭 A浦 K蔭 TOÁN ÁP D影NG 

3.1 C挨 s荏 l壱p báo cáo tài chính 

Các báo cáo tài chính đ逢嬰c l壱p phù h嬰p v噂i các chu育n m詠c k院 toán Vi羽t Nam, h羽 th嘘ng k院 
toán Vi羽t Nam và các nguyên t逸c k院 toán đ逢嬰c ch医p thu壱n r瓜ng rãi t衣i Vi羽t Nam. 

Các báo cáo tài chính đ逢嬰c l壱p trên c挨 s荏 giá g嘘c. Các chính sách k院 toán đ逢嬰c Công ty áp 
d映ng m瓜t cách nh医t quán và phù h嬰p v噂i các chính sách k院 toán đã đ逢嬰c s穎 d映ng trong 
nh英ng n<m tr逢噂c. 

3.2 Tuân th栄 h羽 th嘘ng k院 toán và chu育n m詠c k院 toán Vi羽t Nam 

Ban Giám đ嘘c đã đ逢嬰c bi院t r茨ng cho đ院n ngày l壱p báo cáo tài chính đã có hai m逢挨i sáu 
(26) chu育n m詠c k院 toán Vi羽t Nam do B瓜 Tài chính ban hành. 
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Tuân th栄 các chu育n m詠c k院 toán Vi羽t Nam, Ban Giám đ嘘c Công ty đã l詠a ch丑n h羽 th嘘ng k院 
toán Vi羽t Nam, các chu育n m詠c k院 toán Vi羽t Nam có th吋 áp d映ng đ逢嬰c đ嘘i v噂i ho衣t đ瓜ng 
kinh doanh c栄a Công ty đ吋 l壱p các báo cáo tài chính. 

3.3 Hình th泳c k院 toán áp d映ng 

Hình th泳c s鰻 k院 toán áp d映ng : Nh壱t ký chung. 

4. CÁC CHÍNH SÁCH K蔭 TOÁN CH曳 Y蔭U 

4.1. Ti隠n và các kho違n t逢挨ng đ逢挨ng ti隠n 

Ti隠n bao g欝m ti隠n m員t, ti隠n g穎i ngân hàng không k┻ h衣n. Các kho違n t逢挨ng đ逢挨ng ti隠n là 
các kho違n  đ亥u t逢 ng逸n h衣n có th運i h衣n thu h欝i ho員c đáo h衣n không quá 3 tháng, có th吋 
d宇 dàng chuy吋n đ鰻i thành m瓜t l逢嬰ng ti隠n xác đ鵜nh, không có nhi隠u r栄i ro v隠 thay đ鰻i giá 
tr鵜 và đ逢嬰c s穎 d映ng cho m映c đích đáp 泳ng các cam k院t chi ti隠n ng逸n h衣n h挨n là cho m映c 
đích đ亥u t逢 hay các m映c đích khác. 

4.2. Các giao d鵜ch b茨ng ngo衣i t羽 

Trong k┻, các nghi羽p v映 phát sinh b茨ng đ欝ng ti隠n khác v噂i đ欝ng Vi羽t Nam (VNA) đ逢嬰c 
quy đ鰻i ra VNA theo t益 giá giao d鵜ch t衣i ngày phát sinh nghi羽p v映 kinh t院. Lãi (l厩) do 
chênh l羽ch t益 giá phát sinh t瑛 các nghi羽p v映 trên đ逢嬰c ghi nh壱n vào doanh thu ho員c chi 
phí ho衣t đ瓜ng tài chính trong k┻. 

Cu嘘i k┻ các tài s違n và công n嬰 có g嘘c ngo衣i t羽 s胤 đ逢嬰c đánh giá l衣i theo t益 giá liên ngân 
hàng do Ngân hàng Nhà n逢噂c Vi羽t Nam công b嘘 t衣i ngày l壱p B違ng cân đ嘘i k院 toán. Chênh 
l羽ch t益 giá do đánh giá l衣i s胤 đ逢嬰c ghi nh壱n vào doanh thu ho員c chi phí ho衣t đ瓜ng tài chính 
trong k┻. 

4.3. Các kho違n ph違i thu 

Các kho違n ph違i thu th逢挨ng m衣i và các kho違n ph違i thu khác đ逢嬰c ph違n ánh theo nguyên giá 
tr瑛 đi d詠 phòng ph違i thu khó đòi. 

D詠 phòng ph違i thu khó đòi đ逢嬰c l壱p theo quy đ鵜nh t衣i thông t逢 s嘘 2 2 8 /2009/TT-
BTC ngày 07/12/2009 c栄a B瓜 Tài chính. 

4.4. Hàng t欝n kho 

Hàng t欝n kho th吋 hi羽n theo giá g嘘c tr瑛 d詠 phòng gi違m giá hàng t欝n kho và hàng l厩i th運i. 

Hàng t欝n kho đ逢嬰c ghi nh壱n theo ph逢挨ng pháp kê khai th逢運ng xuyên và giá xu医t kho đ逢嬰c 
xác đ鵜nh theo ph逢挨ng pháp giá bình quân gia quy隠n. 

Khi c亥n thi院t thì vi羽c l壱p d詠 phòng đ逢嬰c th詠c hi羽n cho hàng t欝n kho b鵜 gi違m giá, l厩i th運i, 
ch壱m luân chuy吋n và h逢 h臼ng. 

4.5. Tài s違n c嘘 đ鵜nh h英u hình 

Tài s違n c嘘 đ鵜nh h英u hình đ逢嬰c th吋 hi羽n theo nguyên giá tr瑛 đi giá tr鵜 hao mòn l┡y k院. 
Nguyên giá c栄a m瓜t tài s違n c嘘 đ鵜nh bao g欝m giá mua và các kho違n chi phí liên quan tr詠c ti院p 
đ院n vi羽c đ逢a tài s違n đó vào s穎 d映ng. Nh英ng chi phí mua s逸m, nâng c医p và đ鰻i m噂i tài s違n 
c嘘 đ鵜nh đ逢嬰c chuy吋n hóa thành tài s違n c嘘 đ鵜nh, nh英ng chi phí b違o trì và s穎a ch英a đ逢嬰c ghi 
vào chi phí c栄a n<m hi羽n hành. 

Kh医u hao tài s違n c嘘 đ鵜nh h英u hình đ逢嬰c tính theo ph逢挨ng pháp đ逢運ng th鰯ng phù h嬰p v噂i 
quy đ鵜nh c栄a Thông t逢 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 n<m 2009 c栄a B瓜 Tài chính. 
Th運i gian kh医u hao 逢噂c tính cho m瓜t s嘘 nhóm tài s違n nh逢 sau : 

Nhà c穎a, v壱t ki院n trúc 7 - 25 n<m 

Máy móc thi院t b鵜  8 n<m  

Ph逢挨ng ti羽n v壱n t違i  8 n<m 

Thi院t b鵜 d映ng c映 qu違n lý   3 - 5 n<m 
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4.6. Tài s違n c嘘 đ鵜nh vô hình 

Tài s違n c嘘 đ鵜nh vô hình đ逢嬰c ghi nh壱n theo nguyên giá tr瑛 đi giá tr鵜 kh医u tr瑛 l┡y k院. 

Nguyên giá tài s違n c嘘 đ鵜nh vô hình bao g欝m giá mua và nh英ng chi phí có liên quan tr詠c ti院p 
đ院n vi羽c đ逢a tài s違n vào s穎 d映ng nh逢 d詠 ki院n. 

Khi tài s違n c嘘 đ鵜nh vô hình đ逢嬰c bán hay thanh lý, nguyên giá và giá tr鵜 kh医u hao l┡y k院 
đ逢嬰c xóa s鰻 và các kho違n lãi l厩 phát sinh do thanh lý tài s違n đ逢嬰c h衣ch toán vào k院t qu違 ho衣t 
đ瓜ng kinh doanh. 

Quyｚn sぬ dつng đＸt 

Quy隠n s穎 d映ng đ医t đ逢嬰c ghi nh壱n nh逢 tài s違n c嘘 đ鵜nh vô hình khi Công ty đ逢嬰c c医p gi医y 
ch泳ng nh壱n quy隠n s穎 d映ng đ医t. Nguyên giá quy隠n s穎 d映ng đ医t bao g欝m t医t c違 nh英ng chi phí 
có liên quan tr詠c ti院p đ院n vi羽c đ逢a đ医t vào tr衣ng thái s印n sàng đ吋 s穎 d映ng. 

4.7. Các kho違n ph違i tr違 th逢挨ng m衣i và ph違i tr違 khác 

Các kho違n ph違i tr違 th逢挨ng m衣i và ph違i tr違 khác đ逢嬰c th吋 hi羽n theo nguyên giá. 

4.8. Chi phí ph違i tr違 

Các chi phí ti院p th鵜, hoa h欝ng, chi院t kh医u… đ逢嬰c trích theo các quy đ鵜nh th臼a thu壱n gi英a 
đ挨n v鵜 và các đ衣i lý/NPP. 

4.9. V嘘n ch栄 s荏 h英u 

a. V嘘n đ亥u t逢 c栄a ch栄 s荏 h英u : 

Aây là v嘘n góp t瑛 vi羽c phát hành c鰻 phi院u đ逢嬰c ghi nh壱n theo m羽nh giá. 

b. Th員ng d逢 v嘘n c鰻 ph亥n : 

Th員ng d逢 v嘘n c鰻 ph亥n đ逢嬰c ghi nh壱n khi phát sinh chênh l羽ch t<ng/(gi違m) do phát hành 
c鰻 phi院u cao/(th医p) h挨n m羽nh giá và chênh l羽ch t<ng/(gi違m) so v噂i giá mua l衣i khi tái phát 
hành c鰻 phi院u qu悦. 

4.10. Doanh thu 

Doanh thu bán hàng, cung c医p d鵜ch v映 đ逢嬰c ghi nh壱n trên báo cáo k院t qu違 ho衣t đ瓜ng kinh 
doanh khi ph亥n l噂n r栄i ro và l嬰i ích g逸n li隠n v噂i quy隠n s荏 h英u đã đ逢嬰c chuy吋n giao cho 
ng逢運i mua, d鵜ch v映 đã đ逢嬰c cung c医p. Doanh thu không đ逢嬰c ghi nh壱n n院u nh逢 có nh英ng 
y院u t嘘 không ch逸c ch逸n tr丑ng y院u liên quan t噂i kh違 n<ng thu h欝i kho違n ph違i thu ho員c liên 
quan t噂i kh違 n<ng hàng bán b鵜 tr違 l衣i. 

4.11. B違o hi吋m xã h瓜i và b違o hi吋m y t院 

Công ty trích b違o hi吋m xã h瓜i, b違o hi吋m y t院, b違o hi吋m th医t nghi羽p d詠a trên l逢挨ng c挨 b違n 
nh逢 sau : 

-   B違o hi吋m xã h瓜i đ逢嬰c trích vào chi phí là 16% và tr瑛 l逢挨ng nhân viên là 6%. 

-   B違o hi吋m y t院 đ逢嬰c trích vào chi phí là 3% và tr瑛 l逢挨ng nhân viên là 1,5%. 

-   B違o hi羽m th医t nghi羽p đ逢嬰c trích vào chi phí 1% và tr瑛 l逢挨ng nhân viên là 1%. 

4.12. Chi phí thu院 thu nh壱p doanh nghi羽p hi羽n hành, chi phí thu院 thu nh壱p doanh nghi羽p 
hoãn l衣i. 

Công ty có ngh┄a v映 n瓜p thu院 thu nh壱p doanh nghi羽p v噂i thu院 su医t 25% trên thu nh壱p ch鵜u 
thu院. N<m 2011 là n<m th泳 t逢 Công ty đ逢嬰c gi違m 50% trên thu院 thu nh壱p doanh nghi羽p 
ph違i n瓜p. S嘘 gi違m này đ逢嬰c k院t chuy吋n vào qu悦 đ亥u t逢 phát tri吋n. 

Chi phí thu院 thu nh壱p doanh nghi羽p trong k┻ bao g欝m thu院 thu nh壱p hi羽n hành và thu院 thu 
nh壱p hoãn l衣i. 
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Thu院 thu nh壱p hi羽n hành là kho違n thu院 đ逢嬰c tính d詠a trên thu nh壱p ch鵜u thu院 trong k┻ v噂i 
thu院 su医t áp d映ng t衣i ngày cu嘘i k┻. Thu nh壱p ch鵜u thu院 chênh l羽ch so v噂i l嬰i nhu壱n k院 toán 
là do đi隠u ch雨nh các kho違n chênh l羽ch t衣m th運i gi英a thu院 và k院 toán c┡ng nh逢 đi隠u ch雨nh 
các kho違n thu nh壱p và chi phí không ph違i ch鵜u thu院 hay không đ逢嬰c kh医u tr瑛. 

Thu院 thu nh壱p hoãn l衣i là kho違n thu院 thu nh壱p doanh nghi羽p s胤 ph違i n瓜p ho員c s胤 đ逢嬰c 
hoàn l衣i do chênh l羽ch t衣m th運i gi英a giá tr鵜 ghi s鰻 c栄a tài s違n và n嬰 ph違i tr違 cho m映c 
đích Báo cáo tài chính và các giá tr鵜 dùng cho m映c đích thu院. Thu院 thu nh壱p hoãn l衣i ph違i 
tr違 đ逢嬰c ghi nh壱n cho t医t c違 các kho違n chênh l羽ch t衣m th運i ch鵜u thu院. Tài s違n thu院 thu nh壱p 
hoãn l衣i ch雨 đ逢嬰c ghi nh壱n khi ch逸c ch逸n trong t逢挨ng lai s胤 có l嬰i nhu壱n tính thu院 đ吋 s穎 
d映ng nh英ng chênh l羽ch t衣m th運i đ逢嬰c kh医u tr瑛 này. 

Giá tr鵜 ghi s鰻 c栄a tài s違n thu院 thu nh壱p doanh nghi羽p hoãn l衣i đ逢嬰c xem xét l衣i vào ngày k院t 
thúc n<m tài chính và s胤 đ逢嬰c ghi gi違m đ院n m泳c đ違m b違o ch逸c ch逸n có đ栄 l嬰i nhu壱n tính 
thu院 cho phép l嬰i ích c栄a m瓜t ph亥n ho員c toàn b瓜 tài s違n thu院 thu nh壱p hoãn l衣i đ逢嬰c s穎 d映ng. 

Tài s違n thu院 thu nh壱p hoãn l衣i và thu院 thu nh壱p hoãn l衣i ph違i tr違 đ逢嬰c xác đ鵜nh theo thu院 
su医t d詠 tính s胤 áp d映ng cho n<m tài s違n đ逢嬰c thu h欝i hay n嬰 ph違i tr違 đ逢嬰c thanh toán d詠a 
trên các m泳c thu院 su医t có hi羽u l詠c t衣i ngày k院t thúc n<m tài chính. Thu院 thu nh壱p hoãn l衣i 
đ逢嬰c ghi nh壱n trong Báo cáo k院t qu違 ho衣t đ瓜ng kinh doanh tr瑛 khi liên quan đ院n các kho違n 
m映c đ逢嬰c ghi th鰯ng vào v嘘n ch栄 s荏 h英u khi đó thu院 thu nh壱p doanh nghi羽p s胤 đ逢嬰c ghi 
th鰯ng vào v嘘n ch栄 s荏 h英u. 

4.13. Các nguyên t逸c và ph逢挨ng pháp k院 toán khác 

Qu悦 l逢挨ng trong k┻ c栄a Công ty đ逢嬰c trích theo t益 l羽 8,5% doanh thu 溢c quy và Pin đã th詠c 
hi羽n trong k┻, theo đúng v噂i đ挨n giá l逢挨ng đã đ逢嬰c T壱p Aoàn Hoá Ch医t Vi羽t Nam duy羽t. 

 4.14. S嘘 li羽u so sánh 

M瓜t vài s嘘 li羽u đ逢嬰c s逸p x院p, đi隠u ch雨nh l衣i cho phù h嬰p v噂i vi羽c trình bày s嘘 li羽u báo 
cáo c栄a k┻ hi羽n hành. 

 5. THÔNG TIN B蔚 SUNG CHO CÁC KHO謂N M影C TRÌNH BÀY TRONG B謂NG 
CÂN A渦I K蔭 TOÁN 

5.1  Ti隠n và các kho違n t逢挨ng đ逢挨ng ti隠n 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kho違n t逢挨ng đ逢挨ng ti隠n th吋 hi羽n các kho違n ti隠n g穎i có k┻ h衣n t衣i các ngân hàng và t鰻 ch泳c 
tín d映ng có k┻ h衣n d逢噂i ba tháng. 

5.2 Các kho違n ph違i thu ng逸n h衣n 
 
 30/09/2011 01/01/2011
Ph違i thu khách hàng 89.303.254.699 27.555.908.506
Tr違 tr逢噂c ng逢運i bán 38.277.507.500 38.538.106.705
Các kho違n ph違i thu khác 81.887.582 2.967.040.907
D詠 phòng ph違i thu ng逸n h衣n khó đòi (1.425.419.561) (450.939.561)

C瓜ng 126.237.230.220 68.610.116.557
 

 30/09/2011 01/01/2011
Ti隠n m員t t欝n qu悦 1.139.621.173 619.116.434
Ti隠n g荏i ngân hàng 32.704.027.428 77.375.833.287
Các kho違n t逢挨ng đ逢挨ng ti隠n 30.000.000.000 119.246.814.329

C瓜ng 63.843.648.601 197.241.764.050



CÔNG

THU
K院t thú
(Th吋 h

 

 

5.3  H
 

H
N
C
T
H

 
5.4 T

 

 
N

 

 

Nguyên 

Sぐ d⇔ đＺ

Mua tron
A亥u t逢 
XDCB 

Thanh lý

Sぐ d⇔ cu

Giá tr鵜 h
mòn l┡y

Sぐ d⇔ đＺ
Kh医u hao
trong k┻ 

Thanh lý

Sぐ d⇔ cu

Giá tr鵜 c
l衣i 
Vào ngà
01/01/20
Vào ngà
30/09/20

G TY C蔚 PH

UY蔭T MI
úc vào ngày 

hi羽n b茨ng đ欝n
Hàng t欝n kh

 
Hàng đi đ逢運n
Nguyên v壱t l
Chi phí s違n x
Thành ph育m
Hàng hóa 

Tài s違n c嘘 đ

Nguyên giá TS

Nhà 

giá 

Ｚu k┻ 34

ng k┻ 

49

ý 

uぐi k┻ 84
hao 
y k院 

Ｚu k┻ 23
o 

2

ý 

uぐi k┻ 26
còn 

ày 
011 10
ày 
011 58

H井N PIN 溢C

NH BÁO
30 tháng 09 
ng Vi羽t Nam

ho 

ng 
li羽u 
xu医t kinh doa
 

C瓜ng 

đ鵜nh h英u hìn

SCA h英u hình
 

c穎a v壱t ki院n
trúc 

4.300.538.81

9.920.322.14

4.220.860.95

3.817.661.59

2.250.603.38

6.068.264.98

0.482.877.21

8.152.595.97

C QUY MI韻N

O CÁO TÀ
n<m 2011 

m, ngo衣i tr瑛 tr

anh d叡 dang

nh 

h cu嘘i k┻ đã kh

n 
Máy mó

 
  

4  239.40

 1.08
  

41  73.93

 69
  

55  313.73

 
  

97  145.94
  

5  18.00

 69
  

82  163.25

 
  

7  93.45
  

73  150.47

N NAM 

ÀI CHÍNH

r逢運ng h嬰p có

3

1

6

kh医u hao h院t, v

c thi院t b鵜 

 
03.449.486 

 
82.358.000 

 
35.535.646 

 
90.470.929 

 
30.872.203 

 
43.493.695 

 
01.816.410 

 
90.470.929 

 
54.839.176 

 
59.955.791 

 
76.033.027 

H 

ó ghi chú b茨n

30/09/
87.820.953

316.954.718.
61.137.992.

142.113.902.
161.380.

608.188.948.

v磯n còn s穎 d映n

Ph逢挨ng 
v壱n t違i

13.251.65

3.943.12

17.194.77

6.616.46

1.136.78

7.753.24

6.635.19

9.441.52

ng đ欝ng ti隠n

/2011
3.545
.607
.910
.647
.460
.169

ng là 136.230.6

ti羽n 
i

D映n

  
 

50.929 6.0
 

20.183 8

8

 
71.112 7.5

 
60.827 3.7

 
80.673 1.

 
41.500 4.7

 
90.102 2.2

 
29.612 2.7

n khác) 

M磯u s嘘 B09

01/0
71.805.0

234.367.2
59.724.0

134.504.1
573.8

500.974.4

660.874 VNA

ng c映 qu違n 
lý 

017.722.053 

807.074.616 

802.005.300 

51.440.200 

575.361.769 

740.209.725 

110.020.047 

51.440.200 

798.789.572 

277.512.328 

776.572.197 

9a-DN 

01/2011
093.275
231.167
084.538
29.415

865.744
404.139

A. 

C瓜n

  
  292.973
  
  5.832
  
  124.657
  
  741
  
  422.721

 
  
  180.117
  
  22.499
  
  741
  
  201.875

 
  
  112.855
  
  220.846

9

ng 

 
3.361.282

 
2.552.799 

 
7.863.087 

 
.911.129 

 
1.866.039 

 
7.825.844 

 
9.220.515 

 
.911.129 

 
5.135.230 

 
5.535.438 

 
6.730.809 



CÔNG

THU
K院t thú
(Th吋 h

 

 

 
5.5 T

 

N

S
M
S
G

S
K
S
G

V
V

T
V
k
P
q

 

5.6 C

-
m
K

-

 

5.7 C
 
 
N

N

N

 
 

G TY C蔚 PH

UY蔭T MI
úc vào ngày 

hi羽n b茨ng đ欝n

Tài s違n c嘘 đ

Nguyên giá 

S嘘 d逢 đ亥u k┻
Mua trong k┻
S嘘 d逢 cu嘘i k
Giá trお hao m

S嘘 d逢 đ亥u k┻
Kh医u tr瑛 tron
S嘘 d逢 cu嘘i k
Giá trお còn lＴ
Vào ngày 01
Vào ngày 30

Tài s違n c嘘 đ
Vinatex Nh
k院. Nguyên g
Ph栄- Aà N印n
quy隠n Windo

Các kho違n đ

- Do th鵜 tr逢運
m衣i và C<n 
Kinh doanh B

- A亥u t逢 dài 

Chi phí xây 

Nhà máy 溢c
H羽 th嘘ng m
Nhà x逢荏ng
Dây chuy隠

Dây chuy隠
H羽 th嘘ng đ
Khác 

Nhà máy 溢c
H羽 th嘘ng m
Khác 

Nhà máy kh
H羽 th嘘ng x
Máy móc t
Khác 
S穎a ch英a l

H井N PIN 溢C

NH BÁO
30 tháng 09 
ng Vi羽t Nam

đ鵜nh vô hình

 

┻ 
┻ 

k┻
mòn l┡y kｘ 

┻ 
ng k┻ 

k┻ 
Ｔi 

/01/2011 
0/09/2011 

鵜nh vô hình 
h挨n Tr衣ch n
giá tài s違n là
ng đ逢嬰c th吋 h
ows. 

đ亥u t逢 tài ch

運ng kinh doa
h瓜 445-449 
B医t đ瓜ng s違n

h衣n khác là c

d詠ng c挨 b違

c quy A欝ng 
máy móc, thi
g & v壱t ki院n 
隠n s違n xu医t ch

隠n s違n xu医t 逸c
đi羽n 

c quy A欝ng 
máy móc, thi

hác 
x穎 lý ch医t th違
thi院t b鵜 

l噂n d荏 dang 
T蔚NG C

C QUY MI韻N

O CÁO TÀ
n<m 2011 

m, ngo衣i tr瑛 tr

h 

Quy隠

 
47.

47.

18.

18.

29.
28.

là quy隠n s穎
n<m 2008 đ
à ti隠n thuê đ医
hi羽n theo ngu

hính dài h衣n

anh b医t đ瓜ng
Gia Phú, ph

n Vi羽t Gia Ph

c鰻 phi院u Exi

違n d荏 dang 

Nai 2
i院t b鵜   
trúc 
hì 

c quy 

Nai 2 (m荏 r
i院t b鵜   

違i 

C浦NG 

N NAM 

ÀI CHÍNH

r逢運ng h嬰p có

隠n s穎 d映ng 
đ医t 

293.702.056
-

293.702.056

075.135.433
316.960.512
392.095.945

218.566.623
901.606.111

 

穎 d映ng đ医t có
đ逢嬰c th吋 hi羽n
医t 46 n<m tr違
uyên giá. Ph

n 

g s違n còn nhi
h逢運ng 3, qu壱
hú ch逢a đ逢嬰c

imbank v噂i g

r瓜ng) 

H 

ó ghi chú b茨n

Ph亥n 

 
6 1.983
- 265
6 2.248

3 1.531
2 437
5 1.969

3 451
278

ó đ逢嬰c t瑛 vi羽
n theo nguyê
違 1 l亥n. Quy隠
hí mua b違n qu

i隠u khó kh<n
壱n 6, Tp.HC
c th詠c hi羽n.

giá tr鵜 ghi s鰻 

30/0
42.733.

23.487.4
8.804.5

5.071.8
5.369.8
74.215.

74.003.3
211.8

20.889.1

9.926.5
9.259.8
1702.7

137.838.1

ng đ欝ng ti隠n

m隠m 

 
3.060.720
5.182.000
8.242.720

1.834.373
7.530.649
9.365.022

1.226.347
8.877.698

羽c thuê đ医t t
ên giá tr瑛 đi
隠n s穎 d映ng đ医
uy隠n SAP, W

n nên d詠 án 
CM c栄a Công

là 294.020.0

09/2011
.719.567
489.528
541.940

-

-
829.329
858.770
.272.167
373.167
899.000
154.846

-
525.811
853.995
775.040
146.580 1

n khác) 

M磯u s嘘 B09

C瓜ng 

49.276.76
265.18

49.541.94

19.606.96

20.361.46

29.669.79
29.180.48

t衣i khu công 
giá tr鵜 hao m
医t s嘘 348 Ai羽

Windows và 

Trung tâm T
g ty TNHH 

000 VNA. 

01/01/2
110.250.452
35.642.693.
44.508.228.
13.142.945.

11.128.707.

884.966.
4.942.911.
40.441.338

40.441.338.

10.152.799.
7.444.038.
2.708.760.

160.844.590.

9a-DN 

62.776
82.000
44.776

69.806

60.967

92.970
83.809

nghi羽p 
mòn l┡y 
羽n Biên 
phí b違n 

Th逢挨ng 
A亥u t逢 

2011
2.450
.005
.806
.311

.320

.299

.708
8.470
.470

.226

.482

.744
-
-

.146

10



CÔNG TY C蔚 PH井N PIN 溢C QUY MI韻N NAM 

THUY蔭T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
K院t thúc vào ngày 30 tháng 09 n<m 2011 
(Th吋 hi羽n b茨ng đ欝ng Vi羽t Nam, ngo衣i tr瑛 tr逢運ng h嬰p có ghi chú b茨ng đ欝ng ti隠n khác) 

M磯u s嘘 B09a-DN 

 

 11

5.8 Vay ng逸n, dài h衣n  
 30/09/2011 01/01/2011

Vay ng逸n h衣n 439.562.931.934 326.297.842.737
N嬰 dài h衣n đ院n h衣n tr違 - 23.123.896.000

C瓜ng 439.562.931.934 349.421.738.737
 
Công ty s穎 d映ng các kho違n vay ng逸n h衣n này nh茨m m映c đích b鰻 sung nhu c亥u v嘘n l逢u đ瓜ng.  
Các kho違n vay ng逸n h衣n đ逢嬰c b違o đ違m b茨ng tín ch医p. 
 
 
 30/09/2011 01/01/2011
Vay dài h衣n 11.595.337.773   45.086.896.290
 

C瓜ng 11.595.337.773    45.086.896.290
 
Các kho違n vay dài h衣n th院 ch医p chính tài s違n hình thành t瑛 v嘘n vay. 
 

5.9 Thu院 và các kho違n ph違i n瓜p nhà n逢噂c 
 
 30/09/2011 01/01/2011

Thu院 giá tr鵜 gia t<ng ph違i n瓜p 1.442.617.652 -
Thu院 thu nh壱p doanh nghi羽p 2.120.191.298 3.198.796.902
Thu院 thu nh壱p cá nhân 1.319.524.977 464.500.330
Thu院 tài nguyên 1.182.680 464.500.330

C瓜ng 4.883.516.607 3.663.297.232
 

5.10 Chi phí ph違i tr違  
 

 30/09/2011 01/01/2011
Chi phí xây d詠ng c挨 b違n d荏 dang 1.493.722.527 12.958.153.283 
Chi phí lãi vay 1.742.034.712 688.238.945
Chi phí hoa h欝ng, chi院t kh医u 13.243.423.199 -

C瓜ng 16.479.180.438 13.646.392.228
 

5.11 Các kho違n ph違i tr違 ph違i n瓜p ng逸n h衣n khác 
 
 30/09/2011 01/01/2011

Kinh phí công đoàn 4.439.085.803 1.886.177.675
B違o hi吋m xã h瓜i 116.831.888 13.111.340
Hoa h欝ng, chi院t kh医u ph違i tr違  15.502.175.693
Các kho違n ph違i n瓜p, ph違i tr違 khác 57.901.530 85.950.403

C瓜ng 4.613.819.221 17.487.415.111
 

5.12 Các kho違n ph違i tr違 dài h衣n 
 

 30/09/2011 01/01/2011
Nh壱n ký qu悦 dài h衣n  1.019.000.000 850.000.000

C瓜ng 1.019.000.000 850.000.000
Nh壱n ký qu悦 dài h衣n c栄a các đ衣i lý. 
 

5.13 D詠 phòng ph違i tr違 ng逸n h衣n 
D詠 phòng ph違i tr違 ng逸n h衣n th吋 hi羽n kho違n trích tr逢噂c chi phí b違o hành s違n ph育m đã 
bán còn trong th運i h衣n b違o hành t衣i ngày 30 tháng 9 n<m 2011. 
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5.14 V嘘n đ亥u t逢 c栄a ch栄 s荏 h英u 
a) BＶng đぐi chiｘu biｘn đじng cてa vぐn chて sぞ hのu 

 
 
 
 
 
 
 

 

 V嘘n đ亥u t逢 c栄a 
ch栄 s荏 h英u 

Th員ng d逢 v嘘n 
c欝 ph亥n 

C鰻 phi院u qu悦 Chênh l羽ch 
t益 giá h嘘i 
đoái

Qu悦 đ亥u t逢 
phát tri吋n 

Qu悦 d詠 phòng 
tài chính 

L嬰i nhu壱n ch逢a 
phân ph嘘i 

C瓜ng 

N<m tr逢噂c       

Vào ngày 31 tháng 12 
n<m 2009 205.352.720.000 62.295.088.754 (14.367.110.657) 943.022.759 34.273.331.378 15.466.402.565 100.884.848.901 404.848.303.701
L嬰i nhu壱n trong k┻ - - - - - - 111.453.555.828 111.453.555.828
Chi tr違 c鰻 t泳c 
- B茨ng c鰻 phi院u 20.148.500.000 - - - - - (20.148.500.000) -
- B茨ng ti隠n - - - - - - (27.863.028.000) (27.863.028.000)
Phân chia l嬰i nhu壱n 21.483.542.103 5.572.677.791 (27.056.219.894) -
Trích l壱p qu悦 khen 
th逢荏ng, phúc l嬰i - - - - -(10.030.820.025) (10.030.820.025) 
Chênh l羽ch t益 giá h嘘i 
đoái - - - (943.022.759) - - - (943.022.759)

Vào ngày 30 tháng 9 
n<m 2010 225.501.220.000 62.295.088.754 (14.367.110.657) - 55.756.873.482 21.039.080.356 127.239.836.810 477.464.988.745

Vào ngày 31 tháng 12 
n<m 2009 205.352.720.000 62.295.088.754 (14.367.110.657) 943.022.759 34.273.331.378 15.466.402.565 100.884.848.901 404.848.303.701
L嬰i nhu壱n trong k┻ - - - - - - 111.453.555.828 111.453.555.828
N<m nay    

Vào ngày 31 tháng 12 
n<m 2010 225.501.220.000 62.295.088.754 (14.367.110.657) - 58.684.898.016 21.036.091.015 127.570.246.794 480.720.433.922
L嬰i nhu壱n trong k┻ - - - - - - 74.433.353.674 74.433.353.674
Tr違 c鰻 t泳c b茨ng c鰻 
phi院u 44.377.210.000 (44.377.210.000) -
Phân chia l嬰i nhu壱n 13.780.661.678 3.192.246.947 (16.972.908.625) -
Trích l壱p qu悦 khen 
th逢荏ng, phúc l嬰i - - - - - - (5.746.044.504) (5.746.044.504)
Vào ngày 30 tháng 9 
n<m 2011 269.878.430.000 62.295.088.754 (14.367.110.657) - 72.465.559.694 24.228.337.962 134.907.437.339 549.407.743.092
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b) S嘘 l逢嬰ng c鰻 phi院u 
 

Lo衣i c鰻 phi院u 
30/09/2011 01/01/2011 

S嘘 c鰻 phi院u VNA S嘘 c鰻 phi院u VNA 

C鰻 phi院u đã phát 
hành 
C鰻 phi院u ph鰻 thông 26.987.843 269.878.430.000 22.550.122 225.501.220.000
C鰻 phi院u qu悦 n逸m 
gi英 
C鰻 phi院u ph鰻 thông (361.512) (14.367.110.657) (361.512) (14.367.110.657)
C鰻 phi院u đang l逢u 
hành 
C鰻 phi院u ph鰻 thông 26.626.331 266.263.310.000 22.188.610 221.886.100.000
 

c. Cご tとc 

Ngày 08/06/2011 Công ty đã ch嘘t danh sách đ吋 phát hành tr違 c鰻 t泳c đ嬰t 3 n<m 2010 là 20% 
b茨ng c鰻 phi院u. Ngày 05/07/2011 công ty đã hoàn t医t th栄 t映c phát hành và đã báo cáo v噂i S荏 
Giao D鵜ch Ch泳ng Khoán TP.HCM. S嘘 l逢嬰ng phát hành thêm đ嬰t này là : 4.437.721 c鰻 phi院u. 

d. Các quぶ cてa doanh nghiうp 

M映c đích trích l壱p và s穎 d映ng các qu悦 c栄a doanh nghi羽p 

- Qu悦 đ亥u t逢 phát tri吋n đ逢嬰c trích l壱p t瑛 l嬰i nhu壱n sau thu院 theo t益 l羽 5% và đ逢嬰c 
b鰻 sung t瑛 逢u đãi thu院 thu nh壱p doanh nghi羽p (gi違m 50%) v噂i m映c đích là đ吋 
chu育n b鵜 ngu欝n cho các k院 ho衣ch đ亥u t逢 phát tri吋n trong t逢挨ng lai c栄a công ty. 

- Qu悦 d詠 phòng tài chính đ逢嬰c trích l壱p t瑛 l嬰i nhu壱n sau thu院 theo t益 l羽 5% và s胤 
d瑛ng l衣i khi b茨ng 10% v嘘n đi隠u l羽 v噂i m映c đích là bù đ逸p các kho違n t鰻n th医t, 
thi羽t h衣i b医t ng運 do nh英ng nguyên nhân khách quan và bù l厩 tr逢運ng h嬰p kinh 
doanh b鵜 thua l厩. 

 

6. THÔNG TIN B蔚 SUNG CHO CÁC KHO謂N M影C TRÌNH BÀY TRONG B謂NG BÁO 
CÁO K蔭T QU謂 HO萎T A浦NG KINH DOANH 

6.1 Doanh thu bán hàng 
 

N<m nay  N<m tr逢噂c
Doanh thu bán hàng 1.500.804.064.108   1.219.906.886.446 

 

6.2 Các kho違n gi違m tr瑛 doanh thu 
 

N<m nay  N<m tr逢噂c
Hàng bán b鵜 tr違 l衣i 285.344.000  16.564.400

6.3 Doanh thu thu亥n v隠 bán hàng hóa và cung c医p d鵜ch v映 
 

N<m nay  N<m tr逢噂c
Doanh thu thu亥n 1.500.518.720.108  1.219.890.322.046

6.4 Giá v嘘n hàng bán 
 

N<m nay  N<m tr逢噂c
Giá v嘘n thành ph育m đã bán 1.186.948.894.130  951.791.222.317
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6.5 Doanh thu ho衣t đ瓜ng tài chính 
 

N<m nay N<m tr逢噂c
Lãi ti隠n g穎i 10.959.371.997 13.833.521.420
Lãi chênh l羽ch t益 giá đã th詠c hi羽n 8.162.279.202 6.687.174.362
Lãi chênh l羽ch t益 giá ch逢a th詠c hi羽n 725.044.533 -
C鰻 t泳c NH Eximbank 42.338.400 -

C瓜ng  19.889.034.132 20.520.695.782 
 

6.6 Chi phí tài chính  
 

 
N<m nay N<m tr逢噂c

Chi phí lãi vay 19.157.620.116 8.604.794.037 
Chi院t kh医u thanh toán 827.535.264 45.472.993.729 
L厩 chênh l羽ch t益 giá đã th詠c hi羽n 46.226.842.215 37.108.272.466 
C瓜ng  66.211.997.595 91.186.060.232

 
Ngày 12/02/2011 NHNN đi隠u ch雨nh t益 giá lên 9.3%. Ai隠u này đã d磯n đ院n vi羽c phát sinh ra 
kho違n l厩 chênh l羽ch t益 giá đã th詠c hi羽n do tr違 các kho違n vay b茨ng ngo衣i t羽 có s嘘 d逢 t衣i 
31.12.2010 treo t益 giá ghi s鰻 18.932 VNA/USD và các kho違n vay phát sinh trong k┻. 
 

6.7     Chi phí bán hàng 
 

N<m nay N<m tr逢噂c
Chi phí bán hàng 144.843.254.478 47.315.704.199

 
Chi phí bán hàng n<m nay t<ng cao so v噂i cùng k┻ n<m tr逢噂c là do Công ty ghi nh壱n chi phí 
xu医t đ鰻i b違o hành tính vào chi phí bán hàng; trích tr逢噂c các kho違n hoa h欝ng, chi院u kh医u phát 
sinh trong k┻ nh逢ng th詠c chi trong quý 4 và cu嘘i n<m 2011; Trích tr逢噂c chi phí b違o hành. 
Thay đ鰻i cách h衣ch toán ti隠n l逢挨ng b瓜 ph壱n bán hàng. 

6.8     Chi phí qu違n lý doanh nghi羽p 
 

N<m nay N<m tr逢噂c
Chi phí qu違n lý doanh nghi羽p 37.696.290.192 22.831.116.588

 
Chi phí qu違n lý doanh nghi羽p t<ng là do thay đ鰻i cách h衣ch toán chi phí ti隠n l逢挨ng b瓜 ph壱n 
qu違n lý. 

6.9 Thu nh壱p khác 
 
 

N<m nay N<m tr逢噂c
Thanh lý TSCA 213.727.273  
Thu bán ph院 li羽u 765.449.071  
Khác 2.881.812.449  107.495.863
C瓜ng  3.860.988.793  107.495.863
 

6.10 Chi phí khác 
 
 

N<m nay N<m tr逢噂c
Thu院 GTGT không đ逢嬰c hoàn 406.303.702  
Chi phí khác 3.035.417.678  4.155.000
C瓜ng  3.441.721.380  4.155.000
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6.11 Chi phí s違n xu医t kinh doanh 
 
 

N<m nay N<m tr逢噂c
Chi phí nguyên v壱t li羽u 1.123.679.217.494  850.213.887.108
Chi phí nhân công 140.606.733.625  109.455.269.820
Chi phí d鵜ch v映 mua ngoài 107.251.805.309  26.718.573.215
Chi phí kh医u hao và kh医u tr瑛 22.511.800.547  16.731.299.408
Chi phí khác 15.948.261.460  18.819.013.553
C瓜ng 1.409.997.818.435  1.021.938.043.104
 

6.12 Chi phí thu院 thu nh壱p doanh nghi羽p (TNDN) hi羽n hành 
Thu院 TNDN hi羽n hành ph違i tr違 đ逢嬰c xác đ鵜nh d詠a trên thu nh壱p ch鵜u thu院 c栄a k┻ hi羽n t衣i. 
Thu nh壱p ch鵜u thu院 c栄a Công ty khác v噂i thu nh壱p đ逢嬰c báo cáo trong báo cáo k院t qu違 ho衣t 
đ瓜ng kinh doanh vì thu nh壱p ch鵜u thu院 không bao g欝m các kho違n m映c thu nh壱p ch鵜u thu院 hay 
chi phí đ逢嬰c kh医u tr瑛 cho m映c đích tính thu院 trong các k┻ khác và c┡ng không bao g欝m các 
kho違n m映c không ph違i ch鵜u thu院 hay không đ逢嬰c kh医u tr瑛 cho m映c đích tính thu院. Thu院 
TNDN hi羽n hành ph違i tr違 c栄a Công ty đ逢嬰c tính theo thu院 su医t đã ban hành đ院n ngày k院t thúc 
n<m tài chính. 
 
D逢噂i đây là đ嘘i chi院u l嬰i nhu壱n thu亥n tr逢噂c thu院 và thu nh壱p ch鵜u thu院 : 

  

Cho k┻ kｘ toán chín tháng kｘt thúc ngày 30 tháng 

9 n<m 2011 

Cho k┻ kｘ toán 

chín tháng kｘt 
thúc ngày 30 

tháng 9 n<m 

2010 

 HoＴt đじng 

kinh doanh 

HoＴt đじng 

khác Tごng cじng Tごng cじng 

L嬰i nhu壱n thu亥n tr逢噂c thu院 84.707.317.845 419.267.413 85.126.585.258 127.390.255.355
Các đi隠u ch雨nh t<ng l嬰i nhu壱n theo 
k院 toán - - - -

Thu nh壱p ch鵜u thu院 逢噂c tính k┻ 
hi羽n hành 84.707.317.845 419.267.413 85.126.585.258 127.390.255.355

Thu院 TNDN t衣m tính tr逢噂c khi 
gi違m tr瑛 21.176.829.461 104.816.853 21.281.646.314 31.847.563.839

Thu院 TNDN đ逢嬰c gi違m tr瑛 50% 10.588.414.731 - 10.588.414.731 15.910.864.311

Thu院 TNDN 逢噂c tính k┻ hi羽n hành 10.588.414.731 104.816.853 10.693.231.584 15.936.699.528
Thu院 TNDN ph違i tr違 đ亥u k┻ 3.198.796.902 8.199.199.133
Thu院 TNDN đã tr違 trong k┻ 11.771.837.188 19.492.178.087

Thu院 TNDN ph違i tr違 cu嘘i k┻ 2.120.191.298 4.643.720.574
 
 

6.13 Lãi c挨 b違n trên 1 c鰻 phi院u 
Lãi c挨 b違n trên c鰻 phi院u đ逢嬰c tính b茨ng cách chia l嬰i nhu壱n sau thu院 phân b鰻 cho c鰻 đông s荏 
h英u c鰻 phi院u ph鰻 thông c栄a Công ty tr逢噂c khi trích l壱p các qu悦 khen th逢荏ng, phúc l嬰i cho s嘘 
l逢嬰ng bình quân gia quy隠n c栄a s嘘 c鰻 phi院u ph鰻 thông đang l逢u hành trong n<m. 
 
Công ty s穎 d映ng các thông tin sau đ吋 tính lãi c挨 b違n trên c鰻 phi院u : 
 
 
 
 




