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COÂNG TY COÅ PHAÀN GOØ ÑAØNG

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Ngaøy 30 thaùng 9 naêm 2012

Ñôn vò tính: VNÑ

TAØI SAÛN
 Maõ 

soá 

 Thuyeát 

minh  
 30/09/2012  31/12/2011 

A. Taøi saûn ngaén haïn 100 478.289.805.592     501.728.560.778        
  I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 110 34.165.360.951      29.753.096.347          
  1. Tieàn 111 V.01 3.310.620.951         4.903.096.347            
  2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 112 30.854.740.000       24.850.000.000          
  II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 -                       -                              
  1. Ñaàu tö ngaén haïn 121 -                        -                              
  2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn 129 -                              
  III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 130 V.02 91.510.343.897      204.154.565.033        
  1. Phaûi thu khaùch haøng 131 52.863.424.610       80.506.523.807          
  2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 10.457.528.175       56.831.864.669          
  3. Phaûi thu noäi boä 133 -                        -                              
  4. Phaûi thu theo tieán ñoä hôïp ñoàng xaây döïng 134 -                        -                              
  3. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 29.865.383.581       68.492.169.026          
  4. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi 139 (1.675.992.469)        (1.675.992.469)           
  IV. Haøng toàn kho 140 V.03 343.271.203.016     259.347.350.920        
  1. Haøng toàn kho 141 343.271.203.016      259.347.350.920        
  2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho 149 -                        -                              
  V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150 9.342.897.728        8.473.548.478            
  1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151 V.04 2.751.064.807         2.438.153.270            
  2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 152 5.355.308.271         4.589.159.454            
  3. Caùc khoaûn thueá phaûi thu 152 -                        -                              
  4. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 V.05 1.236.524.650         1.446.235.754            
B. Taøi saûn daøi haïn 200 261.503.275.172     178.690.835.851        
  I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 210 -                       -                              
  II. Taøi saûn coá ñònh 220 129.409.615.141     57.050.975.221          
  1. TSCÑ höõu hình 221 V.06 23.174.138.652       23.288.239.602          
     - Nguyeân giaù 222 53.836.570.437       50.166.863.139          
     - Giaù trò hao moøn luõy keá 223 (30.662.431.785)      (26.878.623.537)         
  2. TSCÑ thueâ taøi chính 224 -                        -                              
     - Nguyeân giaù 225 -                        -                              
     - Giaù trò hao moøn luõy keá 226 -                        -                              
  3. TSCÑ voâ hình 227 V.07 38.163.082.401       28.210.410.597          
     - Nguyeân giaù 228 41.454.128.180       30.183.703.180          
     - Giaù trò hao moøn luõy keá 229 (3.291.045.779)        (1.973.292.583)           
  4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 V.08 68.072.394.088       5.552.325.022            
  III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö 240 -                       -                              
  IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 250 125.844.261.676     118.540.681.556        
  1. Ñaàu tö vaøo coâng ty con 251 V.9 125.844.261.676      118.540.681.556        
  4. Döï phoøng giaûm giaù chöùng khoaùn ñaàu tö daøi haïn229 -                        -                              
  V. Taøi saûn daøi haïn khaùc 260 6.249.398.355        3.099.179.074            
  1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 261 V.10 6.249.398.355         3.099.179.074            
  VI. Lôïi theá thöông maïi 269 -                       -                              
TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 270 739.793.080.764     680.419.396.629        

Trang 1



COÂNG TY COÅ PHAÀN GOØ ÑAØNG

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Ngaøy 30 thaùng 9 naêm 2012

Ñôn vò tính: VNÑ

NGUOÀN VOÁN
Maõ 

soá

 Thuyeát 

minh  
 30/09/2012  31/12/2011 

A. Nôï phaûi traû 300 424.879.579.386     428.386.232.414        
  I. Nôï ngaén haïn 310 424.879.579.386     428.386.232.414        
  1. Vay vaø nôï ngaén haïn 311 V.11 345.261.590.400      328.622.484.864        
  2. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 312 56.047.401.085       83.975.249.502          
  3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 313 2.773.383.493         1.301.320.479            
  4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc 314 V.12 1.684.007.762         1.531.326.319            
  5. Phaûi traû coâng nhaân vieân 315 3.524.651.559         2.720.279.206            
  6. Chi phí phaûi traû 316 1.445.638.668         2.265.659.236            
  7. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 319 V.13 12.757.024.994       7.796.232.278            
  8. Quyõ döï khen thöôûng, phuùc lôïi 323 V.14 1.385.881.425         173.680.530               
  II. Nôï daøi haïn 320 -                       -                          
B. Voán chuû sôû höõu 400 V.15 314.913.501.378     252.033.164.215        
  I. Voán chuû sôû höõu 410 314.913.501.378     252.033.164.215        
  1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 411 119.999.300.000      119.999.300.000        
  2. Thaëng dö voán coå phaàn 412 7.306.910.000         7.306.910.000            
  3. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 416 -                        -                           
  4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 417 13.395.418.625       6.855.356.319            
  5. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 420 174.211.872.753      117.871.597.896        
  II. Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc 430 -                       -                          
TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 440 739.793.080.764     680.419.396.629       

-                     -                       
 CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN  30/09/2012  31/12/2011 
 1. Taøi saûn thueâ ngoaøi -                        -                           
 2. Vaät tö, haøng hoùa nhaän giöõ hoä, nhaän kyù gôûi -                        -                           
 3. Haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù gôûi -                        -                           
 4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù -                        -                           
 5. Ngoaïi teä tieàn maët vaø tieàn gôûi NH - USD 213,137.49 136.916,30                 
    Ngoaïi teä tieàn maët vaø tieàn gôûi NH - EUR 1,507.48 2.377,65                     
 6. Döï toaùn chi söï nghieäp, döï aùn -                        -                           

NGUYEÃN THÒ NGOÏC HAØ NGUYEÃN VAÊN ÑAÏO
Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm ñoác
Ngaøy 18 thaùng 10 naêm 2012
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COÂNG TY COÅ PHAÀN GOØ ÑAØNG

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Cho giai ñoaïn töø ngaøy 01/01/2011 ñeán ngaøy 30/9/2011

Ñôn vò tính: VNÑ

Maõ 

soá

 Thuyeát 

minh 
 Quyù 3/2012 

 Luõy keá 9 thaùng 

naêm 2012 
 Quyù 3/2011 

 Luõy keá 9 thaùng 

naêm 2011 

1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 201.364.944.458      631.915.233.091    206.303.478.112     634.488.140.038    
2. Caùc khoaûn giaûm tröø 03 -                         17.154.327.784       2.073.339.659         9.319.841.709        

3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 10 VI.16 201.364.944.458      614.760.905.307    204.230.138.453     625.168.298.329    
4. Giaù voán haøng baùn 11 161.139.411.513       478.429.304.165     171.884.906.605      504.707.340.328     

5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 20 40.225.532.945       136.331.601.142    32.345.231.848       120.460.958.001    
6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 VI.17 18.258.824.260        37.609.874.022       21.338.870.206        55.390.910.393       

7. Chi phí taøi chính 22 VI.18 4.640.199.806          15.086.454.694       4.469.154.651         14.345.329.186       

 - Trong ñoù: laõi vay 23 4.640.199.806         15.086.454.694      4.683.136.083         13.545.875.441      

8. Chi phí baùn haøng 24 VI.19 16.096.384.170        49.350.451.322       13.096.141.941        48.542.567.456       

9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 VI.20 7.396.900.542          22.338.438.351       10.816.683.646        24.552.342.716       

10. Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh/(loã) 30 30.350.872.687       87.166.130.797      25.302.121.816       88.411.629.036      
11. Thu nhaäp khaùc 31 VI.21 1.093.412.953          3.420.567.257        844.730.463            1.833.697.218        

12. Chi phí khaùc 32 VI.22 471.784.176            2.654.802.337        1.159.136.370         3.319.788.180        

13. Lôïi nhuaän khaùc/(loã) 40 621.628.777            765.764.920          (314.405.907)          (1.486.090.962)      
14. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá/(loã) 50 30.972.501.464       87.931.895.717      24.987.715.909       86.925.538.074      
15. Chi phí thueá doanh nghieäp hieän haønh 51 VI.23 758.324.996            3.051.628.554        460.698.921            3.014.146.969        

16. Chi phí thueá doanh nghieäp hoaõn laïi 52 -                         -                       -                        -                       

17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 59 30.214.176.468       84.880.267.163      24.527.016.988       83.911.391.105      
18. Lôïi nhuaän cô baûn treân coå phieáu 60 VI.24 2.518                     7.073                    3.066                     10.489                  

NGUYEÃN THÒ NGOÏC HAØ NGUYEÃN VAÊN ÑAÏO
Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm ñoác

Ngaøy 18 thaùng 10 naêm 2012

CHÆ TIEÂU

Trang 3



COÂNG TY COÅ PHAÀN GOØ ÑAØNG

BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ 
Cho giai ñoaïn töø ngaøy 01/01/2011 ñeán ngaøy 30/9/2011

Ñôn vò tính: VNÑ

Maõ 

soá
 Quyù 3/2012 

 Luõy keá 9 thaùng naêm 

2012 
 Quyù 3/2011 

 Luõy keá 9 thaùng 

naêm 2011 

Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng kinh doanh
Lôïi nhuaän tröôùc thueá 01 30.972.501.464          87.931.895.717        24.987.715.909      86.925.538.074      
Ñieàu chænh cho caùc khoaûn

Khaáu hao taøi saûn coá ñònh 02 1.894.445.890,0          5.409.693.981,0        1.059.409.713         3.758.598.811         

Caùc khoaûn döï phoøng 03 -                           -                         0                           847.343.531           

(Laõi)/loã cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän 04 -                           -                         3.790.008.740         2.047.004.198         

(Laõi)/loã do töø hoaït ñoäng ñaàu tö 05 (16.290.354.530)          (33.833.266.814)        (23.199.431.586)      (53.251.931.586)      

Chi phí laõi vay 06 4.738.922.443            15.086.454.694         4.683.136.083         13.545.875.441       

Lôïi nhuaän thay ñoåi voán löu ñoäng 08 21.315.515.267         74.594.777.578       11.320.838.859     53.872.428.469     

(Taêng)/giaûm caùc khoaûn phaûi thu 09 112.726.702.772         112.087.783.423       41.261.055.064       (53.594.066.744)      

(Taêng)/giaûm haøng toàn kho 10 (41.942.433.020)          (83.923.852.096)        8.637.458.759         (46.687.160.114)      

Taêng/ (giaûm) caùc khoaûn phaûi traû 11 (76.933.765.645)          (85.055.537.706)        (29.273.885.827)      9.581.229.724         

(Taêng)/ giaûm chi phí traû tröôùc 12 (4.354.584.079)           (3.463.130.818)         982.541.659           656.479.746           

Tieàn laõi vay ñaõ traû 13 (4.738.922.443)           (15.086.454.694)        (4.683.136.083)        (13.545.875.441)      

Tieàn chi khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh 16 8.291.097.944            -                         -                        -                        

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 20 14.363.610.796          (846.414.313)           28.244.872.431      (49.716.964.360)     

Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö
Tieàn chi ñeå mua saém, xaây döïng TSCÑ vaø taøi saûn daøi haïn khaùc 21 (62.656.298.783)          (78.271.957.503)        (1.764.834.826)        (4.344.388.721)        

Tieàn thu töø thanh lyù TSCÑ vaø taøi saûn daøi haïn khaùc 22 (22.727.273)                530.378.077             3.183.561.905         3.183.561.905         

Tieàn thu hoài cho vay, baùn laïi caùc coâng cuï nôï 24 -                           -                         -                        -                        

Tieàn chi ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc 25 (1.592.110.909)           (7.303.580.120)         (2.058.916.554)        (19.166.237.737)      

Tieàn thu laõi cho vay, coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia 27 16.354.509.146           33.806.512.339         20.015.869.681       50.068.369.681       

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö 30 (47.916.627.819)         (51.238.647.207)       19.375.680.206      29.741.305.128      

Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng taøi chính
Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu, nhaän voán goùp 31 -                           -                         -                        -                        

Tieàn chi traû voán goùp, mua laïi coå phieáu 32 -                           -                         -                        -                        

Tieàn vay vaø nôï ngaén haïn, daøi haïn nhaän ñöôïc 33 441.786.195.972         1.002.947.792.766    223.153.154.284      777.147.943.000      

Tieàn chi traû nôï goác vay 34 (380.029.906.957)        (934.450.536.642)      (254.672.239.797)     (735.794.839.930)     

Tieàn chi traû nôï thueâ taøi chính 35 -                           -                         -                        -                        
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COÂNG TY COÅ PHAÀN GOØ ÑAØNG

BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ 
Cho giai ñoaïn töø ngaøy 01/01/2011 ñeán ngaøy 30/9/2011

Ñôn vò tính: VNÑ

Maõ 

soá
 Quyù 3/2012 

 Luõy keá 9 thaùng naêm 

2012 
 Quyù 3/2011 

 Luõy keá 9 thaùng 

naêm 2011 

Coå töùc, lôïi nhuaän traû cho chuû sôû höõu 36 -                           (11.999.930.000)        -                        (8.000.000.000)        

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính 40 61.756.289.015          56.497.326.124        (31.519.085.513)     33.353.103.070      

Löu chuyeån tieàn thuaàn trong kyø 50 28.203.271.992          4.412.264.604         16.101.467.124      13.377.443.838      

Tieàn vaø töông ñöông tieàn ñaàu kyø 60 5.962.088.959            29.753.096.347         3.101.992.985         5.826.016.271         

Tieàn toàn cuoái kyø 70 34.165.360.951          34.165.360.951        19.203.460.109      19.203.460.109      

-                                        -                                  

NGUYEÃN THÒ NGOÏC HAØ NGUYEÃN VAÊN ÑAÏO
Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm ñoác
Ngaøy 18 thaùng 10 naêm 2012
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CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG  
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Cho thời kỳ tài chính từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/9/2012 
 
 

Trang 6 

Bảng thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với các báo cáo tài 
chính được đính kèm.  
 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 
 
1. Hình thức sở hữu vốn 

 
Công ty Cổ phần Gò Đàng được chuyển đổi từ Công ty TNHH Chế biến Thuỷ sản Gò Đàng 
Tiền Giang theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 530300064 ngày 
11/5/2007 và thay đổi đến lần thứ 1 ngày 03/6/2011 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiềng 
Giang cấp.   

 
Trụ sở chính của Công ty đặt tại lô 45 Khu Công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
 

2. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính 
 

Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:  
 
� Chế biến thủy sản; 
� Nuôi trồng thủy sản; 
� Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi; mua bán, cho thuê nhà máy, xí nghiệp, 

bất động sản; 
� Thu mua thủy sản; 
� Đầu tư tài chính. 

 
Hoạt động chính của Công ty là thu mua, chế biến và nuôi trồng thuỷ sản. 
 

 
3. Danh sách các công ty con  

 
Tên Công ty Địa chỉ Lĩnh vực kinh 

doanh 
Tỷ lệ 

lợi ích 
Quyền 

biểu 
quyết 

Công ty TNHH Thương 
mại Gò Đàng 

Phường Cô Giang - quận 
1 - Tp. HCM 

Thương mại và 
dịch vụ 

99% 100% 

Công ty TNHH XNK Thuỷ 
sản An Phát 

Khu Công nghiệp Gò 
Đàng - Tiền Giang 

Thương mại và 
dịch vụ 

99,8% 100% 

Công ty TNHH TM Thuỷ 
sản Việt Đức 

Khu Công nghiệp Gò 
Đàng - Tiền Giang 

Thương mại và 
dịch vụ 

99% 100% 

Công ty TNHH MTV Gò 
Đàng VĨnh Long  

Mỹ Thanh – Mỹ Phước – 
Mang Thít – Vĩnh Long 

Sản xuất và chế 
biến 

100% 100% 

Công ty TNHH MTV Gò 
Đàng Bến Tre 

Khu công nghiệp An Hiệp 
– Châu Thành – Bến Tre 

Thương mại và sản 
xuất 

100% 100% 

 
 

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ NĂM TÀI CHÍNH 
 

1. Cơ sở lập báo cáo tài chính 
 

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá 
gốc và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán 
tại Việt Nam.  
 

2. Năm tài chính 
 
Năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc ngày 31/12 hàng năm. 
 
 
 
 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG  
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Cho thời kỳ tài chính từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/9/2012 
 
 

Trang 7 

 
III. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 
 

1. Ước tính kế toán 
 

Việc lập báo cáo tài chính tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện 
hành khác về kế toán tại Việt Nam yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phải có những ước tính và giả 
định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ 
và tài sản tiềm tàng tại ngày kết thúc niên độ kế toán cũng như số liệu báo cáo về doanh thu và 
chi phí trong suốt thời kỳ tài chính. Số liệu phát sinh thực tế có thể khác với các ước tính, giả 
định đặt ra.  

 
2. Tiền và 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 thu hồi 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. 
 

3. Các khoản phải thu và dự phòng nợ phải thu khó đòi 
 
Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu 
từ khách hàng và phải thu khác cùng với dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi.  
 
Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ 
ba tháng trở lên, hoặc các khoản phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị 
thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được 
phản ánh vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ. 
 

4. Hàng tồn kho 
 

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện 
được. Giá gốc của hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công 
trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái 
hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính trừ chi phí để hoàn thành cùng 
chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.  
 
Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị 
được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. 

 
D� phòng gi�m giá hàng t�n kho 
 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho hàng tồn kho lỗi thời, hư hỏng, kém phẩm 
chất trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện 
được tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Số tăng hoặc giảm khoản dự phòng giảm giá hàng 
tồn kho được kết chuyển vào giá vốn hàng bán trong kỳ. 

 
5. Tài sản cố định hữu hình và trích khấu hao 
 

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên 
giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài 
sản vào hoạt động như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định 
được vốn hóa và chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh. Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và 
bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản đều được hạch toán vào báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh. 
 
Tài sản cố định hữu hình được trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời 
gian hữu dụng ước tính của các tài sản như sau: 
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Nhóm tài sản  Thời gian khấu hao  
   
Nhà cửa   05 - 07 
Máy móc, thiết bị  05 - 10 
Thiết bị quản lý         07 
Phương tiện vận chuyển  05 - 07 
Tài sản cố định hữu hình khác  03 - 06 

 
6. Tài sản cố định vô hình và khấu hao 
 

Quy�n s� d�ng đ�t 
 
Tài sản cố định vô hình thể hiện giá trị quyền sử dụng đất và được trình bày theo nguyên giá 
trừ giá trị hao mòn lũy kế. Quyền sử dụng đất được khấu theo phương pháp đường thẳng dựa 
trên thời gian sử dụng lô đất. 

 
Ph	n m�m 
 
Phần mềm được ghi nhận ban đầu theo giá mua và được khấu hao theo phương pháp đường 
thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính 
 

7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
 

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc 
cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc. Chi phí này bao gồm chi 
phí dịch vụ và lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu 
hao của những tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản 
ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.  
 

8. Các khoản trả trước dài hạn 
 

Chi phí trả trước dài hạn bao gồm chi phí sửa chữa nhà xưởng và công cụ, dụng cụ và các 
khoản chi phí trả trước dài hạn khác và được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong 
tương lai cho Công ty với thời hạn từ một năm trở lên. Các khoản chi này được vốn hoá dưới 
hình thức các khoản trả trước dài hạn và được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng trong vòng ba năm theo các quy định kế toán hiện 
hành. 
 

9. Chi phí lãi vay  
 
Lãi tiền vay của khoản vay liên quan trực tiếp đến việc mua sắm, đầu tư xây dựng hoặc sản 
xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh 
doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc 
kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi 
giảm nguyên giá tài sản liên quan.  
 
Lãi tiền vay của các khoản vay khác được ghi nhận là chi phí hoạt động tài chính ngay khi phát 
sinh.  

 

10. Chi phí phải trả 
 
Chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và 
dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã thanh toán hoặc nhận được hóa 
đơn của nhà cung cấp hay chưa.  
 

11. Tiền lương và các khoản trích theo lương 
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Tiền lương được tính và trích lập trong chi phí trong kỳ theo hợp đồng lao động. Công ty trích 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp dựa trên lương hợp đồng như sau: 
Bảo hiểm xã hội được trích vào chi phí là 17% và 7% từ lương công nhân viên; Bảo hiểm y tế 
được trích vào chi phí là 3% và 1,5% từ lương công nhân viên và Bảo hiểm thất nghiệp được 
trích vào chi phí là 1% và 1% từ lương công nhân viên. Kinh phí công đoàn được trích vào chi 
phí là 2% trên lương cơ bản. 
 

12. Các khoản dự phòng phải trả 
 

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự 
kiện đã xảy ra, và Công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng 
được xác định trên cơ sở ước tính của Ban Giám đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh 
toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc niên độ kế toán.  
 

13. Vốn chủ sở hữu 
 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu là vốn góp của các cổ đông được ghi nhận theo mệnh giá. 
 
Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận khi phát sinh chênh lệch tăng (giảm) do phát hành cổ 
phiếu cao (thấp) hơn mệnh giá và chênh lệch tăng (giảm) so với giá mua lại khi tái phát hành 
cổ phiếu quỹ.  
 
Các quỹ được trích lập từ lợi nhuận sau thuế theo Quyết định của Hội đồng Quản trị và được 
Đại hội cổ đông thông qua. 

 

14. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ 
 

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ do Công ty sử dụng 
(VND) được hạch toán theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ 
các nghiệp vụ này được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.  
 
Số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên 
độ kế toán được chuyển đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày kết thúc niên độ. 
Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại các tài khoản này được hạch toán vào báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh. Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các số dư tại ngày kết thúc 
niên độ kế toán không được dùng để chia cho chủ sở hữu.  

 

15. Ghi nhận doanh thu  
 
Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tín cậy và Công 
ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng được ghi 
nhận khi các rủi ro trọng yếu và các quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển sang người mua. 
 
Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi 
và lãi suất áp dụng. 
 
Lãi các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi. 
 

16. Ghi nhận chi phí 
 

Chi phí được ghi nhận theo thực tế phát sinh và tương xứng với doanh thu. 
 

17. Các bên liên quan 
 

Một bên được xem là có liên quan đến Công ty nếu có khả năng kiểm soát Công ty hay có ảnh 
hưởng đáng kể tới các hoạt động cũng như tài chính của Công ty. Các giao dịch chủ yếu giữa 
Công ty và các bên liên quan, nếu có, sẽ được trình bày trong các báo cáo tài chính. 
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Trong việc xem xét mối quan hệ của từng bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú ý 
chứ không phải chỉ là hình thức pháp lý. 
 

18. Thuế  
 

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn 
lại. 
 
Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ. Thu nhập chịu thuế 
khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.  
 
Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính 
thuế thu nhập của các khoản tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận 
theo phương pháp bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận 
cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận 
khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm 
thời.  
 
Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài được thu 
hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào kết quả hoạt 
động kinh doanh và chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó có liên quan tới khoản mục 
ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.  
 
Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy 
nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu 
nhập doanh nghiệp tuỳ thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.  
 
Công ty được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi là 15% trên thu nhập 
chịu thuế trong vòng 10 năm đầu hoạt động và bằng 25% trong các năm tiếp theo. Công ty 
được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 03 năm kể từ khi kinh doanh bắt đầu có lãi và giảm 
50% trong 07 năm tiếp theo. Công ty đã được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 03 năm từ 
năm 2006 đến năm 2008.  
 
Ngoài thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty có nghĩa vụ nộp các khoản thuế khác theo các quy 
định về thuế hiện hành. 

 



1. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn

Tieàn maët

Tieàn göûi ngaân haøng

Tieàn ñang göûi tieát kieäm 

Coäng

2.

Phaûi thu khaùch haøng 

Giaûm tröø khoaûn chieát khaáu boä chöùng töø

Traû tröôùc cho ngöôøi baùn

Phaûi thu khaùc

(2.2) Chi tieát caùc khoaûn phaûi thu khaùc:

Phaûi thu tieàn cho möôïn ñeán caùc Coâng ty con

Phaûi thu tieàn cho möôïn ñeán caù nhaân

Phaûi thu tieàn hoaøn thueá

Phaûi thu öùng tröôùc tieàn ñaát vaø thi coâng coâng trình

Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 

Coäng

3.

9.664.650.000            

85.985.219.887      

7.753.129.438        

6.292.759.880            

Coäng

95.294.327.018      (2.1)

93.186.336.366      

29.865.383.581      

-                       

(2.2)

-                           

Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi (2.3)

-                       
91.510.343.897     

       (1.675.992.469,00)

204.154.565.033        Giaù trò thuaàn caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn

(1.675.992.469)       

4.776.331.845        2.684.205.624            

Haøng toàn kho

228.000.000          

-                       

9.114.225.000            

2.346.042.342            

30/09/2012

01/01/2012

44.683.046.060          

30/09/2012

23.996.755.416      

205.830.557.502         

(2.1) Trong ñoù, soá dö caùc khoaûn phaûi thu khaùch haøng baèng ngoaïi teä laø 41,184.00 EUR vaø 2,404,62.73 USD töông

ñöông 45.558.941.948 ñoàng. 

68.492.169.026          

(2.3) Khoaûn döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi ñeán Coâng ty NORD CAPITAL SP.Z.O.O.
-                           

864.296.320          

          80.506.523.807 

          68.492.169.026 

                            -   

30/09/2012

10.457.528.175                56.831.864.669 

1.031.569.442        

01/01/2012

30.854.740.000      

34.165.360.951     

-                       

Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn

COÂNG TY COÅ PHAÀN GOØ ÑAØNG

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 
Cho giai ñoaïn töø ngaøy 01/01/2012 ñeán ngaøy 30/09/2012

Ñôn vò tính: VNÑ

30/09/2012

2.279.051.509        

29.753.096.347          

-                           

4.157.304.324            

24.850.000.000          

-                           

259.347.350.920        
-                           

29.865.383.581     

5.309.896.601            

77.899.862.510          

778.945.871               

343.271.203.016    

6.952.601.591        

V. Thoâng tin boå sung cho caùc khoaûn muïc trình baøy trong baûng caân ñoái keá toaùn

(42.430.902.408)     

01/01/2012

745.792.023               

01/01/2012

27.988.396.692      

123.267.819.619         

45.798.066.439          

259.347.350.920         

214.591.829.407    

Nguyeân vaät lieäu

Coââng cuï, duïng cuï

Chi phí saûn xuaát dôû dang

Thaønh phaåm toàn kho

-                       

-                       
Coäng giaù trò thuaàn haøng toàn kho

26.001                  Haøng hoùa toàn kho

Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho

Haøng ñang chuyeån

Coäng 

343.271.203.016    
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COÂNG TY COÅ PHAÀN GOØ ÑAØNG

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 
Cho giai ñoaïn töø ngaøy 01/01/2012 ñeán ngaøy 30/09/2012

Ñôn vò tính: VNÑ

4.

5

Taïm öùng nhaân vieân

6. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 

Nguyeân giaù 

Khaáu hao luyõ keá

7. Taøi saûn coá ñònh voâ hình

Nguyeân giaù 

Taêng

Taïi ngaøy 30/09/2012

Khaáu hao luyõ keá

Taêng

Taïi ngaøy 30/09/2012

Taïi ngaøy 30/09/2012

Taïi ngaøy 01/01/2012

Taïi ngaøy 01/01/2012

Taïi ngaøy 01/01/2012

27.676.365.376           

8.231.637

30/09/2012

2.751.064.807           

440.880       

3.099.963.603            

26.878.622      

-             -              

56.412      

30.662.432

392.780     

-           

12.315.507   

23.803.443

1.815.841     971.005       

Taïi ngaøy 30/09/2012

Taøi saûn ngaén haïn khaùc

Taïi ngaøy 01/01/2012

Taêng

Taïi ngaøy 01/01/2012

Taïi ngaøy 30/09/2012

Giaûm

Giaù trò coøn laïi

37.721.078.267          

1.019.944     4.091.941       403.545       

308.131          

1.225.712.109             

2.438.153.270            

01/01/2012

28.210.410.597          

3.291.045.779           

534.045.221          

40.821.041.870          

92.041.087            

633.086.310          

99.041.089            

2.219.260    

 Quyeàn söû duïng ñaát 
coù thôøi haïn 

29.550.616.870           

10.295.635

-            

1.709.798305.359

844.425

308.131       

11.270.425.000           

442.004.134          

1.973.292.583            

41.454.128.180          

1.317.753.196            

2.798.534618.093

1.446.235.754           

Coäng

Ñôn vò tính: Ngaøn ñoàng

4.368.832.102            

Chi phí traû tröôùc ngaén haïn ñöôïc keát chuyeån vaøo keát quaû kinh doanh theo phöông phaùp ñöôøng thaúng döïa treân thôøi

gian höõu duïng öôùc tính laø moät naêm.

Chi phí traû tröôùc ngaén haïn

Taïi ngaøy 01/01

-           

1.236.524.650        

-            

1.446.235.754            

811.756          

50.166.863

4.481.463       815.957     

53.836.570

1.511.913   

712.540

811.756       Giaûm -             -              

Taïi ngaøy 30/09/2012

350.769    

3.614.491

12.259.553   

24.774.448 4.215.490

7.492.281

1.958.769

1.904.69314.478.81313.027.320  407.181

3.371.065

11.543.890 267.324 1.286.621

20.519.601

1.874.251.494             

191.082.176          

38.163.082.401          

 Phaàn meàm quaûn 
lyù 

23.174.139

633.086.310          30.183.703.180          

-                       

23.288.241

11.270.425.000          

 Coäng 

Phaùt sinh trong ky 4.681.743.639            

Taïi ngaøy 30/9

Keát chuyeån chi phí 

Maùy moùc 

thieát bò

1.236.524.650       

Phöông tieän 

vaän taûi
Nhaø xöôûng

Coäng

Taøi saûn coá 

ñònh khaùc

01/01/2012

-                           

94.447      

Kyù quyõ thueâ maët baèng (phaân xöôûng Bình Ñöùc)

Duïng cuï 

quaûn lyù

Taêng

Taïi ngaøy 01/01/2012 2.399.64920.547.144

784.213       
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COÂNG TY COÅ PHAÀN GOØ ÑAØNG

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 
Cho giai ñoaïn töø ngaøy 01/01/2012 ñeán ngaøy 30/09/2012

Ñôn vò tính: VNÑ

8. Xaây döïng cô baûn dôû dang

Coâng trình khu nuoâi caù 

Mua saém taøi saûn coá ñònh

Caùc coâng trình xaây döïng

Tieàn mua quyeàn söû duïng ñaát (chöa ra giaáy)

Nhaø taäp theå

Khaùc

9. Ñaàu tö vaøo coâng ty con

10.

Tieàn thueâ ñaát

0%

708.701.312               

Coäng 5.552.325.022           68.072.394.088     

3.099.179.074            

3.857.004.499            

01/01/2012
30/9/2012

          49.900.000.000       49.900.000.000 

255.566.903               

(*)

6.249.398.355           

593.510.756               

Keát chuyeån chi phí 

                        -   

        3.059.324.057 

Chi phí traû tröôùc daøi haïn vaøo ngaøy 30/09/2012, bao goàm:

Giai ñoaïn töø ngaøy 01/01/2012 ñeán ngaøy 30/09/2012, Coâng ty ñaõ nhaän ñöôïc coå töùc ñöôïc chia töø Coâng ty TNHH XNK

Thuyû saûn An Phaùt laø 32.000.000.000 ñoàng.

Coäng 

(706.785.218)              

               599.000.000 

-                           

6.249.398.355           
-                           

          30.069.297.102 

            3.059.324.057 

 30/09/2012 

25/05/2006

04/10/2005           599.000.000 

100%

0,2%99,8%

99%

      30.069.297.102 

1%

-                           

30/09/2012

2.656.861.060            

9.080.898.542        

2.731.622.200        

314.449.532          

1.466.471.179            

179.189.539               

541.101.932               

47.091.188.815      

1.665.317.187        

7.188.917.812        

01/01/2012

Coâng ty TNHH TM 

TS Vieät Ñöùc 

Coâng ty TNHH 

XNK TS An Phaùt 

Coâng ty TNHH TM 

Goø Ñaøng 

                1.000 

1%

              50.000 

Coâng ty TNHH 1TV 

GÑ VL 

              40.000 04/10/2005

Chi phí khaùc

              94.800 

Phaùt sinh trong kyø

Taïi ngaøy 01/01

Tröø caùc khoaûn giaûm khaùc

Taïi ngaøy 30/9

Coäng

Tieàn thueâ ao

Tyû leä bieåu quyeátThôøi ñieåm thaønh 

laäp

Teân Coâng ty 

Giaùn 

tieáp

Voán ñieàu leä ñaêng 

kyù 

(trieäu ñoàng)

Chi phí traû tröôùc daøi haïn

                     -   

99%30/10/1998

Tröïc 

tieáp 

      42.216.640.517 100%

        118.540.681.556 

          34.913.060.397 

Voán ñaõ goùp

    125.844.261.676 

-                           

                3.800 

-                       

0%

2.196.461.865            

Chi phí ñaøo ao 3.203.858.831            

Coâng ty TNHH 1TV 

GÑ BT

              81.000 23/03/2010

                            -   
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COÂNG TY COÅ PHAÀN GOØ ÑAØNG

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 
Cho giai ñoaïn töø ngaøy 01/01/2012 ñeán ngaøy 30/09/2012

Ñôn vò tính: VNÑ

11.

Chi tiết các khoản vay theo từng ngân hàng tại ngày 30/9/2012

Eximbank - CN Hòa Bình 11.1

Sacombank - CN Tiền Giang 11.2

Phương Tây - CN Tiền Giang

HSBC (Việt Nam) 11.3

Vietcom bank  - CN Tiền Giang 11.4

Ngân hàng Á Châu 11.5

Ngân hàng ANZ (Việt Nam) 11.6

Ngân Hàng Đông Á CN Tiền Giang11.7

Cộng

Giảm trừ khoản phải thu khách hàng đã chiết khấu

Tổng cộng

387.692.492.808    

01/01/2012

-                         

    345.261.590.400 

-                             

Vay chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu 54.329.275.644           

Vay và nợ ngắn hạn 

      42.430.902.408 

Quy ra VND

30/09/2012

(11.1) (a) Vay từ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - CN Hòa Bình với hạn mức vay 50 tỷ đồng
hoặc ngoại tệ tương đương. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là quyền đòi nợ và toàn bộ hàng hoá hình thành từ
vốn vay và hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Gò Đàng.

Cộng

-                              

68.054.258.400           

Vay ngắn hạn - USD

Vay ngắn hạn - HKD -                         

188.938.702.640         

(11.2) Vay ngắn hạn từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín với hạn mức tín dụng: 3,000,000 USD hoặc VNĐ
tương đương; lãi suất vay theo từng giấy nhận nợ khoảng 5%/năm. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là quyền đòi
nợ và toàn bộ hàng hoá hình thành từ vốn vay và hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Gò Đàng.

(11.3) Vay ngắn hạn từ Ngân hàng TNHH 1 thành viên HSBC Việt Nam theo hợp đồng tín dụng số VNM CDT 111512
ngày 04/10/2011 với tổng hạn mức tín dụng: 2.800.000 USD hoặc tương đương VNĐ hay HKD; lãi suất cho vay cơ
bản của thời hạn tương ứng cộng 2%/năm. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này bao gồm: 

216.000

0 0 0

- Hợp đồng thế hàng hoá trong kho của Công ty trị giá 10.000.000.000 VNĐ và quyền thụ hưởng trong các hợp đồng
bảo hiểm từ Công ty bảo hiểm Bảo Việt. 

- Hợp đồng thế chấp máy móc, thiết bị của Công ty và quyền sử dụng đất cùng với tài sản gắn liền với đất tại huyện
Trung An, Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang với giá trị tối thiểu là 30.000.000.000 VNĐ.

328.622.484.864         

Vay ngắn hạn - VND 17.300.248.180           

4.498.848.0000

0

3.761.000 0 0 78.334.108.000

5.974.808 0 0 124.443.297.692

270.000

Nguyên tệ

Tên ngân hàng USD EUR VND VND

3.718.197 36.401 0 77.442.607.116

2.619.000 0 0 54.548.532.000

0 5.623.560.000

2.055.000 0 0 42.801.540.000

(42.430.902.408)         

-                                  

(11.4) Vay ngắn hạn từ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - CN Tiền Giang theo hợp đồng
tín dụng hạn mức số 0164/TD2/11LD ngày 05/8/2011. Hạn mức tín dụng: 20 tỷ đồng; lãi suất vay theo từng lần nhận
nợ cụ thể. Khoản vay này không có tài sản đảm bảo. 

345.261.590.400        

18.614.005         36.401              -                         387.692.492.808         

0

0

 - Hợp đồng thế chấp các khoản phải thu của Công ty trị giá 25.000.000.000 VNĐ;
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COÂNG TY COÅ PHAÀN GOØ ÑAØNG

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 
Cho giai ñoaïn töø ngaøy 01/01/2012 ñeán ngaøy 30/09/2012

Ñôn vò tính: VNÑ

12. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 

Thueá nhaäp khaåu

Thueá TNDN 

Thueá TNCN 

13. Phaûi traû khaùc

BHXH, BHYT, BHTN, KPCÑ

Tieàn möôïc töø Coâng ty con (An Phaùt)

Tieàn nhaän ñaët coïc mua pheá phaåm, pheá lieäu

Caùc khoaûn vay, möôïn caù nhaân vaø toå chöùc khoâng laõi suaát

Caùc khoaûn phaûi traû khaùc

14. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 

Quyõ khen thöông phuùc lôïi taêng do trích quyõ töø lôïi nhuaän sau thueá. 

7.796.232.278           

30/09/2012 01/01/2012

6.830.310                  

Coäng

8.359.667.790        

501.222.781          

12.757.024.994     

     10.002.540.000     8.801.939.105         1.385.881.425 

71.028.613                

61.960.394                

01/01/2012

53.573.457            

2.915.274.273        

690.000.000          

290.860.150          

3.468.205.950            

-                           

851.196.018               

3.470.000.000            

 Cuoái kyø  

-                       -                           

Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 

Ñaàu kyø  Giaûm trong kyø  Taêng trong kyø 

Coäng

-                       

1.684.007.762       

185.280.530      

1.398.337.312            

1.531.326.319           

1.578.853.249        

51.581.056            

30/09/2012

(11.7) (f) Vay ngắn hạn từ Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Tiền Giang với hạn mức 2.000.000 USD. Tài sản đảm bảo
cho khoản vay này là hàng hoá tồn kho thành phẩm và các khoản phải thu hình thành từ vốn vay thuộc quyền sở hữu
của Công ty Cổ phần Gò Đàng.

(11.6) Vay ngắn hạn từ Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam theo hợp đồng tín dụng ngày 22/3/2012; hạn mức tín
dụng: 4,000,000 USD hoặc VNĐ tương đương; lãi suất vay theo từng lần nhận nợ. Tài sản đảm bảo cho khoản vay
này được quy định cụ thể tại hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số MA1.22.03.2012 ngày 24/4/2012.

-                              

(11.5) Vay ngắn hạn từ Ngân hàng TMCP Á Châu- CN Tiền Giang theo hợp đồng tín dụng hạn mức số
TIG.DN.0415.0212 ngày 14/3/2012. Tổng hạn mức tín dụng là 4.000.000 USD và 10.000.000.000 đồng; thời hạn cấp
hạn mức là 60 tháng; lãi suất vay được quy định cụ thể trong từng hợp đồng tín dụng cụ thể. 7,5%/năm và hợp đồng
tín dụng số H003/3 ngày 29/12/2011; số tiền vay 290.000 USD; 7,2%/năm. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này được
quy định cụ thể tại hợp hồng cầm cố, thế chấp tài sản số TIG.BĐDN.01080411 ngày 18/4/2012, số
TIG.BĐDN.01150212 ngày 14/3/2012 và số 222201 ngày 15/3/2012.
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COÂNG TY COÅ PHAÀN GOØ ÑAØNG

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 
Cho giai ñoaïn töø ngaøy 01/01/2012 ñeán ngaøy 30/09/2012

Ñôn vò tính: VNÑ

15. Voán chuû sôû höõu

Coå ñoâng

Voán chuû sôû höõu

Lôïi nhuaän chöa phaân phoái giaûm do:

Coäng

b - Coå phieáu

Soá löôïng coå phieáu ñaêng kyù phaùt haønh

Soá löôïng coå phieáu ñaõ baùn ra coâng chuùng

  - Coå phieáu phoå thoâng

Soá löôïng coå phieáu ñöôïc mua laïi

Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh

  - Coå phieáu phoå thoâng

Meänh giaù coå phieáu ñang löu haønh: 10.000 ñoàng/coå phieáu

11.999.930            

11.999.930            

-                       

30/09/2012

11.999.930            

11.999.930            

Leâ Sôn Tuøng

           2.601.240 7.500.000.000        

           1.512.151 9.000.000.000        

11.999.930                11.999.930            

900.000             

7.500.000.000                   2.451.240 

Voán ñaêng kyù Voán goùp thöïc teá

Giaù tròSoá coå phaànSoá coå phaàn

        26.012.400.000 

Theo Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh, voán ñieàu leä cuûa Coâng ty laø 119.999.300.000 ñoàng, ñöôïc chia thaønh

11.999.930 coå phaàn phoå thoâng, meänh giaù coå phaàn laø 10.000 ñoàng.

        24.512.400.000 

11.999.930                

11.999.930                

01/01/2012

       11.999.930.000 

Nguyeãn Thò Thanh Truùc 750.000             

Coå ñoâng saùng laäp

Nguyeãn Vaên Ñaïo 750.000             

        13.395.418.625 

        42.336.680.000 

        12.016.310.000 

11.999.930                

11.999.930                

-                           

-                       

tong menh gia

Nhoùm coå ñoâng khaùc

-                    Leâ Thò Lieâm

Coäng

Lôïi nhuaän chöa phaân phoái

Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu

11.999.930        119.999.300.000    

          7.306.910.000 

      174.211.872.753  117.871.597.896 

a. Thay ñoåi trong voán chuû sôû höõu

Coäng 252.033.164.215 

11.999.930         

                     -   

(28.539.992.306)  

Quyõ ñaàu tö phaùt trieån

Caùc coå ñoâng khaùc

           1.201.631 

           4.233.668 

314.913.501.378      91.420.329.469     

84.880.267.163         (28.539.992.306)

119.999.300.000      

Giaûm trong kyø Taïi ngaøy 30/09/2011

      119.999.300.000 

6.855.356.319     

Thaëng dö voán coå phaàn 7.306.910.000                          -   -                       

        6.540.062.306 

Chia coå töùc baèng tieàn cho coå ñoâng 

Trích quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi

Taïi ngaøy 

01/01/2012

                     -   119.999.300.000 

9.599.930           95.999.300.000      

 Kyø naøy 

        15.121.510.000 

-                       

6.540.062.306        

28.539.992.306      

Trích quyõ ñaàu tö phaùt trieån

       10.000.000.000 

Taêng trong kyø

                    -   

                          -   
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COÂNG TY COÅ PHAÀN GOØ ÑAØNG

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 
Cho giai ñoaïn töø ngaøy 01/01/2012 ñeán ngaøy 30/09/2012

Ñôn vò tính: VNÑ

VI. 

16.

17. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính

Laõi tieàn göûi, laõi cho vay

Laõi cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi

Coå töùc, lôïi nhuaän ñöôïc chia töø coâng ty con

Thu nhaäp taøi chính khaùc

Coäng

18. Chi phí hoaït ñoäng taøi chính

19. Chi phí baùn haøng 

Chi phí vaät lieäu, bao bì

Chi phí vaän chuyeån, cöôùc taøu …

Chi hoa hoàng moâi giôùi

Chi phí baèng tieàn khaùc

Coäng

20. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 

Chi phí nhaân vieân quaûn lyù

Chi phí coâng cuï duïng cuï

Chi phí khaáu hao TSCÑ

Chi phí thueâ kho

Chi phí dòch vuï mua ngoaøi

Chi phí baèng tieàn khaùc 

Coäng

 9 thaùng 

naêm 2012 

518.007.362.734         

3.785.686.387            

68.369.681                

50.000.000.000          

-                           

Coäng 

Doanh thu baùn haøng - Xuaát khaåu

-                       

2.204.464.036        

54.575.707.554          

614.760.905.307    

634.488.140.038         

Coäng doanh thu thuaàn

Giaûm giaù haøng baùn (16.727.427.099)     

Doanh thu gia coâng vaø doanh thu khaùc

Haøng baùn bò traû laïi

Doanh thu baùn haøng - Trong nöôùc

32.000.000.000      

 9 thaùng 

naêm 2011 

488.091.245.902    

Doanh thu

Chi phí laõi vay

Loã cheânh leäch tyû giaù

143.823.987.189    

(8.550.884.357)           

625.168.298.329        

Thoâng tin boå sung Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh

631.915.233.091    

61.905.069.750          

Tröø

(768.957.352)              

13.545.875.441          15.086.454.694      

-                       

-                       

-                       

1.598.897.647        

37.609.874.022     

1.806.512.339        

890.334.920               

 9 thaùng 

naêm 2011 

-                           

14.345.329.186          

28.600.446.230          

 9 thaùng 

naêm 2011 

               515.994.013 

1.037.083.872        

22.338.438.351     

 9 thaùng 

naêm 2012 

-                      

(426.900.685)         

1.536.854.325            

55.390.910.393          

5.004.577.737        

-                       

731.350.462          

10.800.000.000      

19.422.617.213          

3.232.000                  

12.800.000.000          

1.037.083.872            

24.552.342.716          

6.262.795.733            

Coäng

4.765.426.280        

16.903.175.081      

15.086.454.694     

29.665.479.685      

        2.214.005.241 

 9 thaùng 

naêm 2011 

 9 thaùng 

naêm 2012 

 9 thaùng 

naêm 2011 

 9 thaùng 

naêm 2012 

-                           

799.453.745               

 9 thaùng 

naêm 2012 

          567.791.315 

48.542.567.456          

3.558.896.191            

49.350.451.322     

                  3.510.000 

-                      -                           
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COÂNG TY COÅ PHAÀN GOØ ÑAØNG

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 
Cho giai ñoaïn töø ngaøy 01/01/2012 ñeán ngaøy 30/09/2012

Ñôn vò tính: VNÑ

21. Thu nhaäp khaùc

22.

23. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp

Lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá

Caùc khoaûn thu nhaäp khoâng chòu thueá

Caùc khoaûn khoâng ñöôïc khaáu tröø

Thu nhaäp chòu thueá öôùc tính naêm nay

Thueá suaát thueá TNDN hieän haønh

Thueá TNDN hieän haønh

Thueá TNDN ñöôïc mieãn/giaûm 

Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh 

24.

Coå phieáu phoå thoâng ñang löu haønh bình quaân 

1.

Baùn haøng cho

Coâng ty TNHH Thöông maïi Goø Ñaøng

Mua haøng töø

Coâng ty TNHH XNK Thuûy saûn An Phaùt (phí löu kho, gia coâng)

Coâng ty TNHH 1 TV Goø Ñaøng VL ( Phí gia coâng)

Coâng ty TNHH 1 TV Goø Ñaøng BT ( Phí gia coâng)

Nhaän coå töùc

7.073                        

 9 thaùng 

naêm 2011 

86.921.338.074          

40.188.626.254          

3.014.146.969            

11.999.930                

15%

Coâng ty TNHH XNK TS An Phaùt

 9 thaùng 

naêm 2012 

VII. Caùc thoâng tin khaùc

24.369.201.955          

Lôïi nhuaän hoaëc (loã) phaân boå cho coå ñoâng sôû höõu coå

phieáu phoå thoâng 84.880.267.163          

Laõi cô baûn treân coå phieáu

Trong quaù trình hoaït ñoäng kinh, Coâng ty phaùt sinh caùc nghieäp vuï vôùi caùc Beân lieân quan chuû yeáu sau:

1.705.471.000            

86.924.501.195          

29.303.677.348          

Coäng

497.871.391          

2.156.930.946        

-                           

-                       

 9 thaùng 

naêm 2012 

-                      -                           
3.420.567.257       

530.378.077          

Chi phí khoâng coù hoaù ñôn chöùng töø

Coäng

Giaù trò coøn laïi cuûa taøi saûn coá ñònh thanh lyù

Chi phí khaùc 

2.890.189.180        

-                      

2.654.802.337       

 9 thaùng 

naêm 2012 

-                           

960.987.532               

87.931.895.717      

-                           

 9 thaùng 

naêm 2012 

1.833.697.218           

872.709.686               

-                           

50.052.500.000          

2.194.362.454        

 9 thaùng 

naêm 2012 

 9 thaùng 

naêm 2011 

3.014.146.969           

3.319.788.180           

 9 thaùng 

naêm 2011 

3.319.788.180            

3.319.788.180            

6.028.293.938            

58.126.258.171      

Nghieäp vuï vôùi caùc Beân lieân quan

32.000.000.000          

Laõi cô baûn treân coå phieáu

3.051.628.554       

5.667.310.172        

15%

-                       

Thu baùn pheá lieäu töø hoaït ñoäng saûn xuaát caù

32.000.000.000      

8.718.938.726        

-                          

Thu nhöôïng baùn taøi saûn

Thu nhaäp khaùc

-                              
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COÂNG TY COÅ PHAÀN GOØ ÑAØNG

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 
Cho giai ñoaïn töø ngaøy 01/01/2012 ñeán ngaøy 30/09/2012

Ñôn vò tính: VNÑ

2.

NGUYEÃN THÒ NGOÏC HAØ
Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm ñoác

6.487.267.790            

Caùc khoaûn coâng nôï vôùi caùc Beân lieân quan taïi ngaøy 30/09/2012 nhö sau:

Phaûi thu baùn haøng

Coâng ty TNHH Thöông maïi Goø Ñaøng

2.915.274.273            Coâng ty TNHH XNK Thuûy saûn An Phaùt

Coå ñoâng - Baø Nguyeãn Thò Thanh Truùc

20.393.762.499          

Ngaøy 18 thaùng 10 naêm 2012

NGUYEÃN VAÊN ÑAÏO

Khoâng coù söï kieän troïng yeáu naøo phaùt sinh sau ngaøy keát thuùc thôøi kyø taøi chính caàn phaûi ñieàu chænh hoaëc phaûi coâng boá

trong baùo caùo taøi chính.

Caùc söï kieän phaùt sinh sau ngaøy keát thuùc naêm taøi chính

199.718.750               

30/09/2012

Phaûi thu khaùc

Coâng ty TNHH 01 TV Goø Ñaøng VL 

Coâng ty TNHH Thöông maïi Goø Ñaøng 3.602.992.917            

Phaûi traû khaùc 

Coâng ty TNHH XNK Thuûy saûn An Phaùt

Coâng ty TNHH 01 TV Goø Ñaøng VL 

Coâng ty TNHH 01 TV Goø Ñaøng BT

Coå ñoâng - OÂng Leâ Sôn Tuøng 1.872.400.000            

2.733.265.800            

Traû  tröôùc ngöôøi baùn 

15.808.363.910          

Phaûi traû ngöôøi baùn 

63.772.380                
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