
COÂNG TY CP PTHT & BÑS THAÙI BÌNH DÖÔNG            Maãu soá B 01 - DN   

     31/21 Kha Vaïn Caân, KP5, HBC, Thuû ñöùc (Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ- 

BTC-  ngaøy 20/03/2006 cuûa BTC) 

 

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 
QUYÙ 1 NAÊM 2012 

     

                 Ñôn vò tính : VN ñoàng  

TAØI SAÛN 
Maõ
soá 

Thuy
eát 

minh
31/03/2012 01/01/2012 

1 2 3 4 5 

A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN (100) 
=110+120+130+140+150 

100   
685,243,265,845  

 
663,724,201,813 

I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn  110          4,183,082,724            6,675,182,615 

   1. Tieàn  111 V01         4,183,082,724          6,675,182,615 

   2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 112  

II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 V02               256,719,600 

   1. Ñaàu tö  ngaén haïn  121          1,097,470,077 

  2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (*) 129           (840,750,477)

III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 130       278,183,900,352        285,659,985,764 

   1.Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131     234,489,932,566      242,520,033,765 

   2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132       41,482,059,272        42,893,745,694 

   3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn  133  

   4. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng 134  

   5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 135 V03         2,211,908,514             246,206,305 

   6. Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi (*) 139  

IV. Haøng toàn kho 140       362,597,986,070        337,499,858,380 

  1. Haøng toàn kho 141 V01     362,597,986,070      337,499,858,380 

  2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 149  

V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150         40,278,296,699          33,632,455,454 

  1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151         5,345,020,847             656,179,666 

  2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 152       13,576,450,440        11,149,971,277 

  3. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu Nhaø nöôùc 154 V05  

  4. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158       21,356,825,412        21,826,304,511 



 

1 2 3 4 5 

B- TAØI SAÛN DAØI HAÏN (200=210+220+240+250+260) 200         54,859,897,502          55,511,185,350 

I - Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 210                              -  

  1. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng 211  

  2. Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc 212  

  3. Phaûi thu daøi haïn noäi boä  213 V06  

  3. Phaûi thu daøi haïn khaùc 218 V07  

  4. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi (*) 219  

II- Taøi saûn coá ñònh 220         34,707,061,846          35,708,160,603 

 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình  221 V08         29,937,261,846          30,938,360,603 

 a. Nguyeân giaù 222       41,069,274,567        41,069,274,567 

 b. Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 223   
(11,132,012,721) 

 
(10,130,913,964)

 2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính  224 V09                              -  

 a. Nguyeân giaù 225                              -  

 b. Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 226                              -  

 3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 227 V10           4,769,800,000            4,769,800,000 

 a. Nguyeân giaù 228         4,769,800,000          4,769,800,000 

 b. Giaù trò hao moøn luõy keá 229                              -  

4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang  230 V11                              -  

III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö 240 V12                              -  

   - Nguyeân giaù 241  

   - Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 242  

IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 250         19,393,987,075          19,393,987,075 

 1. Ñaàu tö vaøo coâng ty con 251       11,807,622,125        11,807,622,125 

 2. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh 252         7,586,364,950          7,586,364,950 

 3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 258 V13  

 4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi haïn (*) 259  

V. Taøi saûn daøi haïn khaùc 260              758,848,581               409,037,672 

  1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 261 V14            758,848,581             409,037,672 

  2. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi 261 V21  

  3. Taøi saûn daøi haïn khaùc 268  

TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN (270 = 100 + 200) 270       740,103,163,347        719,235,387,163 



 

 

 

1 2 3 4 5 

NGUOÀN VOÁN  

 A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ (300 = 310 + 320) 300       487,824,921,528        465,651,901,284 

 I. Nôï ngaén haïn 310       482,392,778,912        460,098,459,668 

  1. Vay vaø nôï ngaén haïn  311 V15     316,963,516,528      318,013,516,528 

  2. Phaûi traû  ngöôøi baùn 312       47,246,322,106        48,643,370,984 

  3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 313       34,275,223,095        23,872,473,058 

  4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 314 V16         1,452,103,338          1,679,066,195 

  5. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng 315            656,043,351             758,354,121 

  6. Chi phí phaûi traûä 316 V17       19,890,651,730          7,636,439,956 

  7. Caùc khoaûn phaûi traû vaø phaûi noäp ngaén haïn khaùc 319 V18       60,092,860,930        57,594,426,714 

  8. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi  323         1,816,057,834          1,900,812,112 

 II. Nôï daøi haïn  330           5,432,142,616            5,553,441,616 

  1. Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn 331  

  2. Phaûi traû daøi haïn noäi boä 332 V19  

  3. Phaûi traû daøi haïn khaùc 333  

  4. Vay vaø nôï daøi haïn 334 V20         5,553,441,616          5,553,441,616 

  5. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû 335 V21  

  6. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm  336          (121,299,000) 

  7. Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 337  

  8. Doanh thu chöa thöïc hieän  338  

B. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU (400=410+420) 400       252,278,241,819        253,583,485,879 

  I. Voán chuû sôû höõu 410       252,278,241,819        253,583,485,879 

 1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu  411 V22     122,167,330,000      122,167,330,000 

 2. Thaëng dö voán coå phaàn 412       86,080,207,303        86,080,207,303 

 3. Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu 413                              -  

 4. Coå phieáu  quyõ (*) 414  

 5. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 414  

 6. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 415  

 7. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 416       21,494,068,253        21,494,068,253 



 8. Quyõ döï phoøng taøi chính 417       10,928,656,865        10,928,656,865 

 9. Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu 418  

 

1 2 3 4 5 

 10. Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 419       11,607,979,398        12,913,223,458 

 11. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB  

II. Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc 420  

2. Nguoàn kinh phí 422 V23  

3. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 423  

TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN (430=300+400) 430   
740,103,163,347  

 
719,235,387,163 

 

CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG 
CAÂN ÑOÁI 

    

CHÆ TIEÂU Thuyeát   

 min
h 

   

1. Taøi saûn thueâ ngoaøi  

2. Vaät tö, haøng hoùa nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng  

3. Haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù göûi,kyù cöôïc  

4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù  

5. Ngoaïi teä caùc loaïi  

6. Döï toaùn chi söï nghieäp, döï aùn   

 

 Laäp ngaøy  23   thaùng  4   naêm 2012  

    NGÖÔØI LAÄP                                    KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG                                    TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 



COÂNG TY CP PTHT & BÑS THAÙI BÌNH DÖÔNG  Maãu soá B 02 - DN  

    31/21 Kha Vaïn Caân, KP5, HBC , Thuû Ñöùc (Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC 

ngaøy 20/3/2006 cuûa Boä tröôûng BTC) 

 

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 
QUYÙ 1  NAÊM 2012 

 
TAØI SAÛN Maõ Thuyeát Quyù 1 naêm 2012 Quyù 1 naêm 2011 

 soá minh   
1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 24       27,464,729,187       27,665,684,849 
2. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 03 24  

3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp  10 24       27,464,729,187       27,665,684,849 
dòch vuï (10=01-02)  

4. Giaù voán haøng baùn 11 25       24,523,280,913       22,612,509,964 
5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 20           2,941,448,274            5,053,174,885 
    (20=10-11)  

6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 24            416,644,273         1,108,537,684 
7. Chi phí taøi chính 22 26         2,713,657,082         1,270,791,421 
   Trong ñoù : Chi phí laõi vay 23         2,376,412,522            676,272,221 
8. Chi phí baùn haøng 24            280,409,160              90,908,409 
9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25         1,614,894,685         1,191,061,650 
10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 30        (1,250,868,380)           3,608,951,089 
      [ 30 = 20 + (21-22) - (24+25)  

11. Thu nhaäp khaùc 31                             -              22,803,400 
12. Chi phí khaùc 32                             -            270,312,761 
13. Lôïi nhuaän khaùc 40                             -            (247,509,361)
14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 50        (1,250,868,380)          3,361,441,728 
      (50 = 30 +40)   

15. Chi phí thueá TNDN hieän haønh                             -            831,821,832 
16. Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi  

17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 60 28        (1,250,868,380)           2,529,619,896 
      (60 = 60 - 51)  
18. Laõi cô baûn treân coå phieáu  70    

207 
    

         Laäp, ngaøy 23 thaùng 4 naêm 2012 
      NGÖÔØI LAÄP BIEÅU                          KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG                         TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
COÂNG TY CP PTHT & BÑS THAÙI BÌNH DÖÔNG  
         31/21 KHA VAÏN CAÂN, HIEÄP BÌNH CHAÙNH, THUÛ ÑÖÙC                     Maãu soá B01- DN 

Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC 
ngaøy 20/03/2006 cuûa Boä tröôûng Boä TC

 BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ 
Quyù 1 Naêm 2012 (Theo phương phaùp  giaùn tieáp) 

 
Quyù 1 naêm 2012 Quyù 1 naêm 2011 

Chæ tieâu M
S 

TM   

1 2 3 4 5 

I. Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng kinh doanh   

1. Lôïi nhuaän tröôùc thueá 01        (1,250,868,380)          3,361,441,728 

2. Ñieàu chænh cho caùc khoaûn     

- Khaáu hao 02         1,001,098,757            965,556,666 

- Caùc khoaûn döï phoøng  03          (121,299,000)           187,462,000 

- (Laõi)/loã cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 04   

- (Laõi)/ loã töø hoaït ñoäng ñaàu tö 05            (72,788,400) 

- Chi phí laõi vay  06         2,376,412,522            676,272,221 

3. Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh tröôùc thay ñoåi voán           1,932,555,499           5,190,732,615 

löu ñoäng  08   

- (Taêng)/giaûm caùc khoaûn phaûi thu 09         5,519,085,348       21,686,211,371 

- (Taêng)/giaûm haøng toàn kho  10     (12,595,636,240)    (43,646,350,293)

- Taêng/(giaûm) caùc khoaûn phaûi traû (khoâng keå laõi vay phaûi  11       15,818,754,453     (35,554,250,740)

traû, thueá thu nhaäp phaûi noäp )    

- (Taêng)/giaûm chi phí traû tröôùc 12       (5,038,652,090)      (3,899,202,032)

- Tieàn laõi vay ñaõ traû  13       (7,018,584,903)         (676,272,221)

- Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñaõ noäp 14          (250,000,000)         (701,933,057)

- Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh 15   

- Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng kinh doanh  16          (139,129,958)      (1,008,682,824)



 Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 20        (1,771,607,891)     (58,609,747,181)

II. Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö    

1. Tieàn chi ñeå mua saém, xaây döïng TSCÑ vaø caùc taøi saûn daøi 
haïn khaùc 

21   

2. Tieàn thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ vaø caùc taøi saûn     

daøi haïn khaùc 22   

1 2 3 4 5 

3. Tieàn chi cho vay mua caùc coâng cuï nôï  cuûa ñôn vò khaùc 23   

4. Tieàn thu hoài cho vay, baùn laïi caùc coâng cuï nôï cuûa ñôn vò              329,508,000  

khaùc 24   

5. Tieàn chi ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc 25   

6.Tieàn thu hoài ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc 26   

7. Tieàn thu laõi cho vay, coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia 27   

 Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö 30             329,508,000                            -  

III. Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng taøi chính     

1, Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu, nhaän voán goùp cuûa chuû 31        12,282,767,182 

sôû höõu    

2. Tieàn vay ngaén haïn, daøi haïn nhaän ñöôïc 33       37,230,000,000     101,180,000,000 

3. Tieàn chi traû nôï goác vay 34     (38,280,000,000)    (57,780,000,000)

4. Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu 36   

 Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng taøi chính          (1,050,000,000)        55,682,767,182 

Löu chuyeàn tieàn thuaàn trong kyø (20+30+40) 50        (2,492,099,891)       (2,926,979,999)

Tieàn vaø töông ñöông tieàn ñaàu kyø 60          6,675,182,615           5,520,642,485 

Aûnh höôûng cuûa thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi quy ñoåi ngoaïi teä 61   

Tieàn vaø töông ñöông tieàn cuoái kyø (50+60+61) 70 29         4,183,082,724           2,593,662,486 

                   Laäp, ngaøy 23 thaùng 4  naêm 2012 

       NGÖÔØI LAÄP BIEÅU                    KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG  TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



COÂNG TY CP PTHT & BAÁT ÑOÄNG SAÛN             Maãu soá B 01 - DN 

                THAÙI BÌNH DÖÔNG  Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC 
 ngaøy 20/3/2006 cuûa Boä tröôûng BTC) 
   

BAÛN THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH  
                                                                      QUYÙ 1  NAÊM 2012 

   
I- Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp 
   

           Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh số 0303614496 .  Mã số thuế 0303614496 

          Ngành nghề kinh doanh :  

- Kinh doanh nhà  

- Định giá , tư vấn, môi giới, quảng cáo, đấu giá, quản lý bất động sản . 

- Sàn giao dịch bất động sản . 

-  Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị . 

- Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, điện . 

- Sản xuất mua bán vật liệu xây dựng . 

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp  

- Mua bán vật tư thiết bị phục vụ ngành giao thông vận tải  

        -    Thí nghiệm vật liệu, kiểm tra chất lượng công trình không do công ty thi công. Giám sát thi 

công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ ) . 

- Thiết kế kiến trúc công trình. Thiết kế qui hoạch chi tiết xây dựng . 

- Sửa chữa phương tiện xe máy, thiết bị thi công, gia công cơ khí  

- Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống (không sản xuất vật liệu xây dựng, sơn  

hàn, xi mạ điện, gia công cơ khí , kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, ăn uống tại trụ sở ) 

        -     Trồng lúa , ngô, cây lương thực có hạt, rau đậu, hoa, cây cảnh, cây ăn quả. Trồng lúa và 

chăm sóc rừng . Khai thác gỗ . 

        -    Đại lý du lịch. Điều hành tour du lịch . Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour 

du lịch . Đại lý bán vé máy bay . 

 * Địa chỉ trụ sở chính : 31/21 Kha Vạn Cân , Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ đức 

 * Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đ  (Một trăm năm mươi tỷ đồng ) . Vốn thực góp đến thời điểm 

31/3/2012  là 122.167.330.000 đ . 

II/. KỲ KẾ TOÁN , ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN  

2.1 Kỳ kế toán : từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch  

2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là : đồng Việt nam (VND) 



III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

3.1 Chế độ kế toán áp dụng  

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 

20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính .  

3.2 Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : Công ty đã áp dụng các 

chuẩn mực kế toán Việt nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước ban hành . Các báo 

cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng qui định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực 

hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng . 

3.3 Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU ÁP DỤNG : 

4.1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản 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 gốc không quá ba tháng , có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển 

đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền . 

           Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác 

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch 

bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời 

điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đồi theo tỷ giá bình quân liên ngân 

hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán. 

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục 

tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài 

chính.  

4.2 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho  

   Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá vốn hiện tại và giá trị thuần có thể 

thực hiện được . Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính trừ chi phí bán hàng ước tính 

và sau khi đã lập dự phòng cho hàng hư hỏng, lỗi thời và chậm luân chuyển . Công ty áp dụng 

phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị xác định theo phương pháp 

bình quân gia quyền. 

4.3 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định  

    Tài sản cố 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 của công ty được thực hiện theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời 

gian ước tính hữu ích của tài sản như sau : 

              - Nhà cửa vật kiến trúc       10 –  25 năm 

  - Máy móc thiết bị          6 –  12 năm 



  - Phương tiện vận tải , truyeàn daãn             6 – 10 năm 

  - Công cụ dụng cụ quản lý, tài sản khác     2 – 6 năm 

4.4  Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư 

Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyeân giaù  . Bất động sản đầu tư được tính, trích khấu hao 

như TSCĐ khác của công ty. 

4.5 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính 

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được ghi nhận theo giá gốc. Lợi nhuận thuần được 

chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh.  

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các 

khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự 

phòng. 

4.6 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay 

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí phát sinh trong naêm ngoaïi  trừ các khoản được vốn hóa do 

chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua sắm, xây dựng hoặc hình thành một tài sản cụ thể được 

vốn hóa vào nguyên giá tài sản . 

4.7 Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước 

Các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất , kinh doanh của kỳ 

phát sinh và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất , kinh doanh của các kỳ kế 

toán sau trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh .  

Chi phí trả trước ngắn hạn là những khoản chi phí thực tế phát sinh nhưng có liên quan tới hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh nên 

chưa thể tính hết vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phát sinh mà được tính vào hai hay nhiều 

kỳ kế toán tiếp theo .  

4.8 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả 

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi phí trả trước vào chi phí sản 

xuất, kinh doanh kỳ này cho các đối tượng chịu chi phí để đảm bảo khi các khoản chi trả phát sinh 

thực tế không gây đột biến cho chi phí sản  xuất,  kinh doanh . Việc hạch toán các khoản chi phí phải 

trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu 

và chi phí phát sinh trong kỳ . 

4.9 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. 

Thặng dư vốn  cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh 

giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ . 



Lợi nhuận chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí 

thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và 

điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước. 

4.10 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 

Doanh thu bán hàng 

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Phần lớn rủi ro và lợi ích và gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển 

giao cho người mua; 

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm 

soát hàng hóa; 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 

Doanh thu cung cấp dịch vụ  

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác 

định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thi 

doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân 

đối kế toán của kỳ đó . Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn 

(4) điều kiện sau :  

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn  

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó 

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán 

-     Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch 

cung cấp dịch vụ đó . 

Doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyến, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu 

hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau: 

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

Cổ tức, lợi nhuận được chia, được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền 

nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. 

Thu nhập khác bao gồm các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên , ngoài các hoạt 

động tạo ra doanh thu gồm : 

- Thu về thanh lý TSCĐ, nhượng bán TSCĐ 

- Thu tiền phạt khách hàng do phi phạm hợp đồng  



- Thu tiền bảo hiểm được bồi thường  

- Thu được các khoản nợ phải thu đá xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước  

- Khoản nợ phải trả nay mất chủ được ghi tăng thu nhập 

- Thu các khoản thuế được giảm, được hoàn lại  

- Các khoản thu khác  

4.11 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính 

Chi phí tài chính được ghi nhận là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh 

thu hoạt động tài chính ) . 

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm: 

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính 

- Chi phí cho vay và đi vay vốn 

- Chi phí góp vốn liên doanh , liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn , dự phòng giảm giá 

chứng khoán , lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái .  

4.12 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 thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh laø soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp tính 

treân thu nhaäp chòu thueá trong naêm vaø thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh . 

Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi laø soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp seõ phaûi noäp trong 

töông lai phaùt sinh töø vieäc ghi nhaän thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû trong naêm, hoaøn nhaäp taøi saûn 

thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñaõ ñöôïc ghi nhaän töø caùc naêm tröôùc .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI- Thoâng tin boå sung cho caùc khoaûn muïc trình baøy trong Baûng caân ñoái keá toaùn  
 

01- Tieàn 31/03/2012 01/01/2012
- Tieàn maët           3,080,748,999          1,195,098,030 
- Tieàn göûi ngaân haøng           1,102,333,725          5,123,463,585 
- Tieàn ñang chuyeån             356,621,000 

Coäng           4,183,082,724          6,675,182,615 
02- Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 31/03/2012 01/01/2012
- Chöùng khoaùn ñaàu tö ngaén haïn  
* Ñaàu tö coå phieáu           1,097,470,077 
   Coå phieáu EIB             194,136,744 
   Coå phieáu SSI             903,333,333 
* Döï phoøng giaûm giaù coå phieáu            (840,750,477)
   Coå phieáu EIB            (74,417,144)
   Coå phieáu SSI          (766,333,333)
03- Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn khaùc 31/03/2012 01/01/2012
- Phaûi thu veà coå phaàn hoaù  
- Phaûi thu veà coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia  
- Phaûi thu ngöôøi lao ñoäng  
- Phaûi thu khaùc           2,211,908,514             246,206,305 

Coäng           2,211,908,514             246,206,305 
04- Haøng toàn kho 31/03/2012 01/01/2012
- Haøng mua ñang ñi ñöôøng  
- Nguyeân lieäu, vaät lieäu                16,778,184               16,778,184 
- Coâng cuï, duïng cuï  
- Chi phí SX, KD dôû dang       362,581,207,886      337,483,080,196 
* Caùc döï aùn phaùt trieån khu ñoâ thò vaø caên hoä        356,293,499,516      333,301,675,898 
* Caùc coâng trình xaây döïng giao thoâng vaø khaùc           6,287,708,370          4,181,404,298 
- Thaønh phaåm  
- Haøng hoaù  
- Haøng göûi ñi baùn  
- Haøng hoaù kho baûo thueá  
- Haøng hoaù baát ñoäng saûn  

Coäng giaù goác haøng toàn kho       362,597,986,070      337,499,858,380 
* Giaù trò ghi soå cuûa haøng toàn kho duøng ñeå theá chaáp, caàm coá 
ñaûm baûo caùc khoaûn nôï phaûi traû:………  
* Giaù trò hoaøn nhaäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho trong naêm:……. 
* Caùc tröôøng hôïp hoaëc söï kieän daãn ñeán phaûi trích theâm hoaëc 
hoaøn nhaäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho:……..  
05- Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu Nhaø nöôùc 31/03/2012 01/01/2012
- Thueá thu nhaäp doanh nghieäp noäp thöøa  
- Caùc khoaûn phaûi thu Nhaø nöôùc  



* Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø         13,576,450,440        11,149,971,277 
Coäng          13,576,450,440        11,149,971,277 

06- Phaûi thu daøi haïn noäi boä  
- Cho vay daøi haïn noäi boä  
- Phaûi thu daøi haïn noäi boä khaùc  

Coäng    
07- Phaûi thu daøi haïn khaùc 31/03/2012 01/01/2012
- Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn  
- Caùc khoaûn tieàn nhaän uyû thaùc  
- Cho vay khoâng coù laõi  
- Phaûi thu daøi haïn khaùc  

Coäng    
   
   
   
   



08- Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh höõu hình:  
Khoaûn muïc Nhaø cöûa, vaät 

kieán truùc 
Maùy moùc, thieát 

bò 
 Phöông tieän 

vaän taûi, truyeàn 
daãn  

Thieát bò thí 
nghieäm, duïng 

cuï quaûn lyù 

TSCÑ höõu 
hình khaùc 

 Toång coäng  

Nguyeân giaù TSCÑ höõu hình  
Soá dö ñaàu ky ø(1/1/2012)     7,400,562,775   19,673,546,718   13,859,082,801       136,082,273   41,069,274,567  
- Mua trong kyø                          -  
- Ñaàu tö XDCB hoaøn thaønh                          -  
- Taêng khaùc                          -  
- Chuyeån sang baát ñoäng saûn ñaàu tö                          -  
- Thanh lyù, nhöôïng baùn                          -  
- Giaûm khaùc  
Soá dö cuoái kyø( 31/3/2012)     7,400,562,775   19,673,546,718   13,859,082,801       136,082,273                    -    41,069,274,567  
Giaù trò hao moøn luyõ keá                          -  
Soá dö ñaàu kyø (1/1/2012)     1,381,260,012     4,941,225,699     3,719,031,555         89,396,698   10,130,913,964  
- Khaáu hao trong naêm         86,686,282        588,900,103        320,369,184           5,143,188     1,001,098,757  
- Taêng khaùc                          -  
- Chuyeån sang baát ñoäng saûn ñaàu tö                          -  
- Thanh lyù, nhöôïng baùn                          -  
- Giaûm khaùc  
Soá dö cuoái kyø (31/3/2012)     1,467,946,294     5,530,125,802     4,039,400,739         94,539,886                    -    11,132,012,721  
Giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ höõu 
hình 

                         -  

- Taïi ngaøy 1/1/2012     6,019,302,763   14,732,321,019   10,140,051,246         46,685,575                     -    30,938,360,603  
- Taïi ngaøy  31/3/2012     5,932,616,481   14,143,420,916     9,819,682,062         41,542,387                     -    29,937,261,846  
- Giaù trò coøn laïi cuoái naêm cuûa TSCÑ höõu hình ñaõ duøng ñeå theá chaáp, caàm coá ñaûm baûo caùc khoaûn vay:  
- Nguyeân giaù TSCÑ cuoái naêm ñaõ khaáu hao heát nhöng vaãn coøn söû  duïng:  
- Nguyeân giaù TSCÑ cuoái naêm chôø thanh lyù:  
- Caùc cam keát veà vieäc mua, baùn TSCÑ höõu hình coù giaù trò lôùn trong töông lai:  
- Caùc thay ñoåi khaùc veà TSCÑ höõu hình:  
09 - Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính: Khoâng phaùt sinh   



10- Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh voâ hình:  
Khoaûn muïc Quyeàn söû duïng 

ñaát 
Quyeàn phaùt 

haønh 
 Baûn quyeàn, 

baèng saùng cheá  
…….. TSCÑ voâ 

hình khaùc 
 Toång coäng  

Nguyeân giaù TSCÑ voâ hình  
Soá dö ñaàu kyø 1/1/2012     4,769,800,000   

4,769,800,000  
- Mua trong naêm                          -  
- Taïo ra töø noäi boä doanh nghieäp                          -  
- Taêng do hôïp nhaát kinh doanh                          -  
- Taêng khaùc                          -  
- Thanh lyù, nhöôïng baùn                          -  
- Giaûm khaùc                          -  
Soá dö cuoái kyø 31/3/2012     4,769,800,000   

4,769,800,000  
Giaù trò hao moøn luyõ keá                          -  
Soá dö ñaàu naêm                          -                           -  
- Khaáu hao trong naêm                          -                           -  
- Taêng khaùc                          -                           -  
- Thanh lyù, nhöôïng baùn                          -                           -  
- Giaûm khaùc                          -                           -  
Soá dö cuoái naêm                          -                           -  
Giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ voâ hình                          -  
- Taïi ngaøy 1/1/2012    4,769,800,000     4,769,800,000  
- Taïi ngaøy 31/3/2012    4,769,800,000     4,769,800,000  

 
 
 



* Thuyeát minh soá lieäu vaø giaûi trình khaùc: 
11- Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 31/03/2012 01/01/2012
- Toång soá chi phí XDCB  dôû dang: 
+ Coâng trình : Nhaø xöôûng SX cöûa nhöïa 
+ Caây xanh  
12- Taêng, giaûm baát ñoäng saûn ñaàu tö: Khoâng phaùt 
sinh 
13- Ñaàu tö daøi haïn khaùc 31/03/2012 01/01/2012
- Ñaàu tö coå phieáu 
- Ñaàu tö traùi phieáu 
- Ñaàu tö tín phieáu, kyø phieáu 
- Cho vay daøi haïn 
- Ñaàu tö vaøo coâng ty con          11,807,622,125       11,807,622,125 
* Coâng ty CP Indeco        11,807,622,125       11,807,622,125 

Coäng   
14- Chi phí traû tröôùc daøi haïn 31/03/2012 01/01/2012
- Chi phí traû tröôùc veà thueâ hoaït ñoäng TSCÑ 
- Chi phí thaønh laäp doanh nghieäp 
- Chi phí nghieân cöùu coù giaù trò lôùn 
- Chi phí cho giai ñoaïn trieån khai khoâng ñuû tieâu chuaån 
ghi nhaän laø TSCÑ voâ hình 
- Chi phí traû tröôùc daøi haïn khaùc              758,848,581            409,037,672 

Coäng              758,848,581            409,037,672 
15- Vay vaø nôï ngaén haïn 31/03/2012 01/01/2012
- Vay ngaén haïn       293,550,000,000     292,000,000,000 
* Vay caù nhaân           1,650,000,000 
* Coâng ty Taøi chính cao su      131,200,000,000     131,200,000,000 
* Ngaân haøng ÑT & PT Long an         96,000,000,000       96,000,000,000 
* Ngaân haøng Noâng nghieäp & PNTT -CN Mieàn ñoâng         16,000,000,000       16,000,000,000 
* Ngaân haøng Coâng thöông Vieät nam- CN Thuû ñöùc        40,700,000,000       46,800,000,000 
* Quyõ ñaàu tö phaùt trieån Tænh Long an          6,000,000,000 
* Ngaân haøng Phương nam - PGD Bình triệu          2,000,000,000         2,000,000,000 
- Nôï daøi haïn ñeán haïn traû         23,413,516,528       26,013,516,528 

Coäng       316,963,516,528     318,013,516,528 

16- Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 31/03/2012 01/01/2012
- Thueá giaù trò gia taêng 
- Thueá tieâu thuï ñaëc bieät 
- Thueá xuaát, nhaäp khaåu 
- Thueá thu nhaäp doanh nghieäp          1,354,362,244         1,550,727,843 



- Thueá thu nhaäp caù nhaân                97,741,094            128,338,352 
- Thueá taøi nguyeân 
- Thueá nhaø ñaát vaø tieàn thueâ ñaát 
- Caùc loaïi thueá khaùc 
- Caùc khoaûn phí, leä phí vaø caùc khoaûn phaûi noäp khaùc 

Coäng           1,452,103,338         1,679,066,195 
17- Chi phí phaûi traû 31/03/2012 01/01/2012
- Trích tröôùc chi phí tieàn löông trong thôøi gian nghæ pheùp 
- Chi phí söûa chöõa lôùn TSCÑ 
- Chi phí trong thôøi gian ngöøng kinh doanh 
- Chi phí phaûi traû khaùc        19,890,651,730         7,636,439,956 

Coäng         19,890,651,730         7,636,439,956 
18- Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc 31/03/2012 01/01/2012
- Taøi saûn thöøa chôø giaûi quyeát 
- Kinh phí coâng ñoaøn                                -               21,490,472 
- Baûo hieåm xaõ hoäi vaø y teá                                 -               12,363,719 
- Baûo hieåm thaát nghieäp                                -  
- Nhaän kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn 
- Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc        60,092,293,430       57,560,572,523 

Coäng         60,092,293,430       57,594,426,714 
19- Phaûi traû daøi haïn noäi boä 31/03/2012 01/01/2012
- Vay daøi haïn noäi boä 
- Phaûi traû daøi haïn noäi boä khaùc 

Coäng   
20- Vay vaø nôï daøi haïn 31/03/2012 01/01/2012
a- Vay daøi haïn ngaân haøng          28,966,958,144       31,566,958,144 
* Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh  Long an          20,000,000,000       20,000,000,000 
* Ngaân haøng ÑT & PT Long an  (USD)          2,766,958,144         2,766,958,144 
* Ngaân haøng Noâng nghieäp & PNTT           1,200,000,000         1,800,000,000 
* Ngaân haøng Coâng thöông Vieät nam          5,000,000,000         7,000,000,000 
b- Nôï daøi haïn ñeán haïn traû      (23,413,516,528)     (26,013,516,528)
* Ngaân haøng ÑT & PT Long an (USD)        (2,213,516,528)      (2,213,516,528)
* Ngaân haøng Noâng nghieäp & PNTT         (1,200,000,000)      (1,800,000,000)
* Ngaân haøng Coâng thöông Vieät nam        (5,000,000,000)      (7,000,000,000)
* Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh  Long an       (15,000,000,000)    (15,000,000,000)

Coäng           5,553,441,616         5,553,441,616 
21- Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõïn laïi vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû : Khoâng phaùt sinh 



22- Voán chuû sôû höõu   
a- Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa voán chuû sôû 
höõu 

  

   
 Voán ñaàu tö cuûa chuû 

sôû höõu 
Thaëng dö voán coå 

phaàn 
Quyõ ñaàu tö phaùt 

trieån 
Quyõ döï phoøng taøi 

chính 
Lôïi nhuaän chöa 

phaân phoái 
Coäng 

A 1 3 4 5 7 8 

Soá dö 1/1/2012   
122,167,330,000 

  
86,080,207,303 

   
21,494,068,253 

  
10,928,656,865 

  
12,913,223,458 

   
253,583,485,879  

- Loã trong kyø    
(1,250,868,380)

   
(1,250,868,380) 

- Phaït chaäm noäp thueá    
(741,279)

   
(741,279) 

- Thueá TNDN phaûi noäp do cheânh 
leäch 

   
(53,634,401)

   
(53,634,401) 

laõi suaát      
-   

Soá dö 31/3/2012   
122,167,330,000 

  
86,080,207,303 

   
21,494,068,253 

  
10,928,656,865 

  
11,607,979,398 

   
252,278,241,819  

   



b- Chi tieát voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 31/3/2012 1/1/2012 
- Voán goùp cuûa Nhaø nöôùc          5,250,000,000            5,250,000,000 
- Voán goùp cuûa caùc ñoái töôïng khaùc      116,917,330,000        116,917,330,000 

Coäng      122,167,330,000         122,167,330,000 
* Giaù trò traùi phieáu ñaõ chuyeån thaønh coå phieáu trong naêm  
* Soá löôïng coå phieáu quyõ  
c- Caùc giao dòch veà voán vôùi caùc chuû sôû höõu vaø phaân phoái 31/3/2012 1/1/2012 
coå töùc, chia lôïi nhuaän  
- Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu      122,167,330,000         122,167,330,000 
+ Voán goùp ñaàu kyø      122,167,330,000        121,830,000,000 
+ Voán goùp taêng trong kyø               337,330,000 
+ Voán goùp giaûm trong kyø  
+ Voán goùp cuoái kyø      122,167,330,000        122,167,330,000 
- Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ chia  
d- Coå töùc 31/3/2012 1/1/2012 
- Coå töùc ñaõ coâng boá sau ngaøy keát thuùc kyø keá toaùn naêm:  
+ Coå töùc ñaõ coâng boá treân coå phieáu phoå thoâng:  
+ Coå töùc ñaõ coâng boá treân coå phieáu öu ñaõi:  
- Coå töùc cuûa coå phieáu öu ñaõi luyõ keá chöa ñöôïc ghi nhaän:  
ñ- Coå phieáu 31/3/2012 1/1/2012 
- Soá löôïng coå phieáu ñaêng kyù phaùt haønh               15,000,000                  15,000,000 
- Soá löôïng coå phieáu ñaõ baùn ra coâng chuùng                               -                                  -  
+ Coå phieáu phoå thoâng  
+ Coå phieáu öu ñaõi  
- Soá löôïng coå phieáu ñöôïc mua laïi  
+ Coå phieáu phoå thoâng  
+ Coå phieáu öu ñaõi  
- Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh               12,216,733                  12,183,000 
+ Coå phieáu phoå thoâng               12,216,733                  12,216,733 
+ Coå phieáu öu ñaõi  
* Meänh giaù coá phieáu ñang löu haønh:                      10,000                         10,000 
e- Caùc quyõ cuûa doanh nghieäp:        34,238,782,952           34,323,537,230 
- Quyõ ñaàu tö phaùt trieån        21,494,068,253          21,494,068,253 
- Quyõ döï phoøng taøi chính        10,928,656,865          10,928,656,865 
- Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi           1,816,057,834            1,900,812,112 
* Muïc ñích trích laäp vaø söû duïng caùc quyõ cuûa doanh nghieäp  
g- Thu nhaäp vaø chi phí, laõi hoaëc loã ñöôïc ghi nhaän tröïc tieáp vaøo voán chuû sôû höõu theo quy ñònh 
cuûa caùc chuaån möïc keá toaùn cuï theå  
23- Nguoàn kinh phí 31/3/2012 1/1/2012 
- Nguoàn kinh phí ñöôïc caáp trong naêm  



- Chi söï nghieäp  
- Nguoàn kinh phí coøn laïi cuoái naêm  
24- Taøi saûn thueâ ngoaøi 31/3/2012 1/1/2012 
(1) Giaù trò taøi saûn thueâ ngoaøi  
- TSCÑ thueâ ngoaøi  
- Taøi saûn khaùc thueâ ngoaøi  
(2) Toång soá tieàn thueâ toái thieåu trong töông lai cuûa hôïp   
ñoàng thueâ hoaït ñoäng taøi saûn khoâng huyû ngang theo caùc  
thôøi haïn  
- Töø 1 naêm trôû xuoáng  
- Treân 1 naêm ñeán 5 naêm  
- Treân 5 naêm  
IV- Thoâng tin boå sung cho caùc khoaûn muïc trình baøy trong Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh 
doanh  

Ñôn vò tính : VNÑ 
Kyø naøy Kyø tröôùc 

Töø 1/1/2012 - 
31/3/2012 

Töø 1/1/2011 - 31/3/2011 

25- Toång doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï        27,464,729,187           27,665,684,849 
(Maõ soá 01)  
Trong ñoù:  
- Doanh thu baùn haøng        27,464,729,187           27,665,684,849 
* Doanh thu kinh doanh baát ñoäng saûn        10,919,124,348            7,619,723,673 
* Doanh thu thi coâng  xaây laép        14,682,851,493          18,102,877,999 
* Doanh thu thöông maïi          1,862,753,346            1,943,083,177 
- Doanh thu cung caáp dòch vuï  
- Doanh thu hôïp ñoàng xaây döïng (Ñoái vôùi doanh nghieäp   
coù hoaït ñoäng xaây laép)  
+ Doanh thu cuûa hôïp ñoàng xaây döïng ñuôïc ghi nhaän trong 
kyø; 

 

+ Toång doanh thu luyõ keá cuûa hôïp ñoàng xaây döïng ñöôïc ghi  
nhaän ñeán thôøi ñieåm laäp baùo caùo taøi chính;  
26- Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu (Maõ soá 02) Kyø naøy Kyø tröôùc 
Trong ñoù: Töø 1/1/2012 - 

31/3/2012 
Töø 1/1/2011 - 31/3/2011 

- Chieát khaáu thöông maïi  
- Giaûm giaù haøng baùn  
- Haûng baùn bò traû laïi  
- Thueá GTGT phaûi noäp (phöông phaùp tröïc tieáp)  
- Thueá tieâu thuï ñaëc bieät  
- Thueá xuaát khaåu  



27- Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Kyø naøy Kyø tröôùc 
(Maõ soá 10) Töø 1/1/2012 - 

31/3/2012 
Töø 1/1/2011 - 31/3/2011 

Trong ñoù:  
- Doanh thu thuaàn trao ñoåi saûn phaåm, haøng hoaù  
- Doanh thu thuaàn trao ñoåi dòch vuï  
28- Giaù voán haøng baùn (Maõ soá 11) Kyø naøy Kyø tröôùc 

Töø 1/1/2012 - 
31/3/2012 

Töø 1/1/2011 - 31/3/2011 

- Giaù voán cuûa haøng hoaù ñaõ baùn        24,523,280,913          22,612,509,964 
* Giaù voán kinh doanh baát ñoäng saûn           9,132,431,058            2,978,551,677 
* Giaù voán thi coâng xaây laép xaây laép        14,315,780,206          17,735,510,575 
* Giaù voán thöông maïi          1,075,069,649            1,898,447,712 
- Giaù voán cuûa thaønh phaåm ñaõ baùn  
- Giaù voán cuûa dòch vuï ñaõ cung caáp  
- Giaù trò coøn laïi, chi phí nhöôïng baùn, thanh lyù cuûa BÑS  
ñaàu tö ñaõ baùn  
- Chi phí kinh doanh Baát ñoäng saûn ñaàu tö  
- Hao huït, maát maùt haøng toàn kho  
- Caùc khoaûn chi phí vöôït möùc bình thöôøng  
- Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho  

Coäng        24,523,280,913          22,612,509,964 
29- Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính (Maõ soá 21) Kyø naøy Kyø tröôùc 

Töø 1/1/2012 - 
31/3/2012 

Töø 1/1/2011 - 31/3/2011 

- Laõi tieàn göûi, tieàn cho vay               12,726,725               865,918,470 
- Laõi ñaàu tö töø hoaït ñoäng hôïp taùc kinh doanh  
- Coå töùc töø ñaàu tö coå phieáu  
- Coå töùc, lôïi nhuaän ñöôïc chia töø Coâng ty lieân keát                  34,154,400 
- Thanh lyù coå phieáu                               -  
- Thu nhaäp töø vieäc baùn coå phieáu ñaàu tö               72,788,400  
- Cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän              331,129,148               124,861,228 
- Lãi do bán ngoại tệ                  83,603,586 

Coäng             416,644,273             1,108,537,684 
30- Chi phí taøi chính (Maõ soá 22) Kyø naøy Kyø tröôùc 

Töø 1/1/2012 - 
31/3/2012 

Töø 1/1/2011 - 31/3/2011 

- Laõi tieàn vay          2,376,412,522               676,272,221 
- Chieát khaáu thanh toaùn, laõi baùn haøng traû chaäm  
- Thanh lyù caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn, daøi haïn  
- Giaù voán chöùng khoaùn  
- Cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän   



- Cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän                401,008,200 
- Lỗ cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän              335,753,858  
- Döï phoøng giaûm giaù caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn, daøi haïn               187,462,000 
- Chi phí taøi chính khaùc                 1,490,702                    6,049,000 

Coäng          2,713,657,082             1,270,791,421 
  
 Kyø naøy Kyø tröôùc 

31- Chi phí baùn haøng  Töø 1/1/2012 - 
31/3/2012 

Töø 1/1/2011 - 31/3/2011 

- Chi phí nhaân vieân             117,558,000                  75,631,000 
- Chi phí vaät lieäu quaûn lyù   
- Chi phí duïng cuï, ñoà duøng    
- Chi phí khaáu hao TSCÑ               23,432,842   
- Chi phí dòch vuï mua ngoaøi               44,285,537   
- Chi phí baèng tieàn khaùc               95,132,781                  15,277,409 

Coäng              280,409,160                  90,908,409 
  
 Kyø naøy Kyø tröôùc 
32- Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp  Töø 1/1/2012 - 

31/3/2012 
Töø 1/1/2011 - 31/3/2011 

- Chi phí nhaân vieân quaûn lyù             358,417,596               547,156,193 
- Chi phí vaät lieäu quaûn lyù               77,426,296                  43,979,399 
- Chi phí  ñoà duøng vaên phoøng                     7,896,262 
- Chi phí khaáu hao TSCÑ             114,408,715               114,408,715 
- Thueá, phí vaø leä phí               37,102,386                  17,065,691 
- Chi phí döï phoøng    
- Chi phí dòch vuï mua ngoaøi             778,825,583               390,473,602 
-Chi phí khaùc baèng tieàn              248,714,109                  70,081,787 
- Lôïi theá thöông maïi   

Coäng           1,614,894,685             1,191,061,649 
 Kyø naøy Kyø tröôùc 
   

33- Thu nhaäp khaùc Töø 1/1/2012 - 
31/3/2012 

Töø 1/1/2011 - 31/3/2011 

- Cho thueâ nhaø                                  -   
- Cho thueâ maùy   
- Thanh lyù TSCÑ   
- Chieát khaáu thöông maïi   
- Hoa hoàng ñöôïc höôûng    
- Khaùc                  22,803,400 

Coäng                                 -                   22,803,400 



 Kyø naøy Kyø tröôùc 
Töø 1/1/2012 - 

31/3/2012 
Töø 1/1/2011 - 31/3/2011 

34- Chi phí khaùc                                -                   22,803,400 
- Thanh lyù TSCÑ   
- Khaùc                  22,803,400 
35- Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh     

- Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp tính treân thu nhaäp   
chòu thueá naêm hieän haønh  
* Hoaït ñoäng kinh doanh baát ñoäng saûn                741,652,587 
* Hoaït ñoäng thi coâng xaây laép vaø khaùc                  90,169,245 
- Ñieàu chænh chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp cuûa caùc  
naêm tröôùc vaøo chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän   
haønh naêm nay  
- Toång chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh  

Coäng                                -                831,821,832 
36- Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi Kyø naøy Kyø tröôùc 
(Maõ soá 52) Töø 1/1/2012 - 

31/3/2012 
Töø 1/1/2011 - 31/3/2011 

- Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi phaùt sinh  
töø caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi phaûi chòu thueá  
- Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi phaùt sinh  
töø vieäc hoaøn nhaäp taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi  
- Thu nhaäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi phaùt sinh  
töø caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi ñöôïc khaáu tröø  
- Thu nhaäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi phaùt   
sinh töø caùc khoaûn loã tính thueá vaø öu ñaõi thueá chöa söû duïng  
- Thu nhaäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi phaùt sinh  
töø vieäc hoaøn nhaäp thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû  
- Toång chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi  

Coäng  
VII- Thoâng tin boå sung cho caùc khoaûn muïc trình baøy trong Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä 

Ñôn vò tính:……. 
37- Caùc giao dòch khoâng baèng tieàn aûnh höôûng ñeán baùo caùo löu chuyeån tieàn teä vaø caùc khoaûn  
tieàn do doanh nghieäp naém giöõ nhöng khoâng ñöôïc söû duïng  

Kyø naøy Kyø tröôùc 
a- Mua taøi saûn baèng caùch nhaän caùc khoaûn nôï lieân quan  Töø 1/1/2012 - 

31/3/2012 
Töø 1/1/2011 - 31/3/2011 

tröïc tieáp hoaëc thoâng qua nghieäp vuï cho thueâ taøi chính:  
- Mua doanh nghieäp thoâng qua phaùt haønh coå phieáu:  
- Chuyeån nôï thaønh voán chuû sôû höõu:  



b- Mua vaø thanh lyù coâng ty con hoaëc ñôn vò kinh doanh  
khaùc trong kyø baùo caùo  
- Toång giaù trò mua hoaëc thanh lyù;  
- Phaàn giaù trò mua hoaëc thanh lyù ñöôïc thanh toaùn baèng   
tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn;  
- Soá tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn thöïc coù trong   
coâng ty con hoaëc ñôn vò kinh doanh khaùc ñöôïc mua hoaëc  
thanh lyù;  
- Phaàn giaù trò taøi saûn (Toång hôïp theo töøng loaïi taøi saûn)  
vaø nôï phaûi traû khoâng phaûi laø tieàn vaø caùc khoaûn töông   
ñöông tieàn trong coâng ty con hoaëc ñôn vò kinh doanh   
khaùc ñöôïc mua hoaëc thanh lyù trong kyø.  
VIII- Nhöõng thoâng tin khaùc  
1. Thoâng tin caùc beân lieân quan   
1.1 Ñaàu tö vaøo Coâng ty con :  
  - Coâng ty Coå phaàn Indeco toång voán  tö laø 300.500.000.000 ñ , trong ñoù Coâng ty ñaàu tö vôùi soá voán  
90.300.000.000 ñ, chieám tyû leä 30% , soá voán thöïc goùp taïi ngaøy 31/3/2012 laø : 11.807.622.125 ñoàng 
chiếm 
tỷ lệ 93% nên vẫn là công ty con .  
1.2 Ñaàu tö vaøo Coâng ty lieân keát :  
- Coâng ty Coå phaàn Xaây döïng Mieàn ñoâng , toång voán ñaàu tö 7.000.000.000 ñ, trong ñoù Coâng ty ñaàu tö  
vôùi soá 
voán 2.450.000.000 ñoàng, chieám tyû leä 37% . Taïi ngaøy 31/3/2012 Coâng ty ñaõ goùp ñuû . 
- Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Haï taàng Kinh baéc , toång voán ñaàu tö 7.000.000.000 ñoàng, trong 
ñoù 
Coâng ty goùp voán 3.430.000.000 , chieám tyû leä 49% , soá voán thöïc goùp taïi ngaøy 31/3/2012 laø 
1.536.364.950 ñ 
- Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö vaø Xaây döïng Thaùi Bình döông, toång voán ñaàu tö 12.000.000.000 ñoàng trong 
ñoù 
Coâng ty goùp voán 3.600.000.000 ñoàng , chieám tyû leä 30% , taïi ngaøy 31/3/2012 Coâng ty ñaõ goùp ñuû .  
- Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö vaø XDCT Mieàn ñoâng   
        Mua haøng hoùa, dòch vuï             4,065,357,545 
        Baùn haøng hoùa, dòch vuï               754,551,880 
- Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö vaø Xaây döïng Thaùi Bình 
Döông  

 

        Mua haøng hoùa, dòch vuï             1,073,004,716 
        Baùn haøng hoùa, dòch vuï               439,488,132 
- Coâng ty Coå phaàn Indeco  
        Mua haøng hoùa, dòch vuï           10,484,637,764 
        Baùn haøng hoùa, dòch vuï               389,741,228 
3. Soá dö coâng nôï vôùi caùc beân lieân quan  



- Coâng ty Coå phaàn Xaây döïng Mieàn ñoâng   Phaûi thu            2,492,236,839 
- Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Haï taàng Kinh Baéc  Phaûi traû               637,042,323 
- Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö vaø Xaây döïng Thaùi Bình Döông   Phaûi traû          17,880,773,456 
- Coâng ty Coå phaàn Indeco  Phaûi trả            5,341,358,317 
VIII- Nhöõng thoâng tin khaùc  
1- Nhöõng khoaûn nôï tieàm taøng, khoaûn cam keát vaø nhöõng thoâng tin taøi chính khaùc 
: 
2- Nhöõng söï kieän phaùt sinh sau ngaøy keát thuùc kyø keá toaùn naêm : 
3- Taøi saûn, doanh thu, keát quaû kinh doanh theo boä phaän (theo lónh vöïc kinh doanh hoaëc khu vöïc ñòa lyù ) 
theo quy ñònh cuûa Chuaån möïc keá toaùn soá 28 "Baùo caùo boä phaän"  
4- Thoâng tin so saùnh (nhöõng thay ñoåi veà thoâng tin trong baùo caùo taøi chính cuûa caùc nieân ñoä keá toaùn tröôùc 
) 
5- Thoâng tin veà hoaït ñoäng lieân tuïc :  
6- Nhöõng thoâng tin khaùc   

       Laäp, ngaøy 23  thaùng  4  naêm 2012 
   NGÖÔØI LAÄP BIEÅU                KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG        TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 
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