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I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1 - Hình thức sở hữu vốn:
Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 với tiền thân là Công ty xây dựng và kinh doanh nhà Hà
Đông được thành lập theo quyết định số 327/QĐ-UB ngày 1/10/1995 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây và
được đổi tên thành Công ty Xây dựng đầu tư phát triển đô thị số 3 thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà
và Đô thị theo quyết định 1151/QĐ-BXD ngày 18/8/2000 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. Đến năm 2004 Công
ty tiến hành cổ phần hoá và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000209 do sở kế
hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tây cấp ngày 20/9/2004, thay đổi lần 10 ngày 22/10/2010 với mã số doanh nghiệp
0500227640 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Trụ sở chính của Công ty đặt tại: số 40 đường Lê Hồng Phong – P. Hà Cầu- Q. Hà Đông – TP. Hà
Nội, với số vốn là 15.000.000.000 đồng và đến tháng 07/2010 Công ty tăng vốn điều lệ lên 99.999.440.000
đồng với cơ cấu vốn như sau:
+ Vốn nhà nước

51.000.000.000 đồng

:

+ Vốn của các cổ đông trong và ngoài Công ty:

48.999.440.000 đồng

Công ty có các đơn vị trực thuộc sau:
Tên đơn vị
- Chi nhánh Công ty tại TP HCM

Địa chỉ
P603 Toà nhà 159 Điện Biên Phủ- HCM

- Các Đội xây lắp

Tại trụ sở Công ty

Công ty có các công ty con sau:
Tên đơn vị

Địa chỉ

- Công ty CP Đầu tư và xây lắp điện nước HUD3.1

B4-TT13, KĐT Văn Quán, Hà Đông

- Công ty CP Xây lắp và phát triển nhà HUD3.2

Số 15 lô LK11 Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội

- Công ty CP Xây lắp và phát triển nhà HUD3.3

Số 01 lô LK14 Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội

2 - Lĩnh vực kinh doanh
3 - Ngành nghề kinh doanh
+ Thi công, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, bưu chính viễn thông,
đường dây và trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ tầng trong các khu đô thị và công nghiệp. Xây dựng
các công trình công cộng, công viên sinh vật cảnh. Xây dựng các công trình văn hoá thể thao, du lịch, tu bổ
tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá xã hội.
+ Lắp đặt điện nước, thi công lắp đặt thiết bị kỹ thuật công trình.
+ Lập, quản lý các dự án đầu tư xây dựng.
+ Trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng.
+ Sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng.
+ Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, công nghệ xây dựng (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi Nhà
nước cho phép).
+ Đầu tư các dự án phát triển nhà và đô thị.

+ Sản xuất vỏ bao xi măng.
+ Đầu tư phát triển các khu du lịch sinh thái.
+ Sản xuất kinh doanh đồ gỗ dân dụng và công nghiệp.
+ Kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng các khu công nghiệp.
+ Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp.
4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
+ Năm 2011 trước áp lực từ lói suất ngõn hàng tăng cao cùng với đó là dũng tiền bị thắt chặt, đó đẩy
thị trường bất động sản vào tỡnh trạng trầm lắng, thanh khoản kộm. Trước tình hình đó Công ty đã sắp xếp lại
nhân sự, đào tạo nâng cao tay nghề cho kỹ sư, công nhân và đẩy mạnh công tác thi công các công trình đang
thực hiện dở dang từ năm trước chuyển qua tại Vân Canh, Việt Hưng, Chánh Mỹ, Thanh Hoá… với mục tiêu
đảm bảo chất lượng, mỹ thuật công trình bàn giao cho chủ đầu tư đúng tiến độ. Bên cạnh đó Công ty nâng cao
công tác tiếp thị tại các tỉnh thành phố lớn.
+ Tính đến hết quý I năm 2012 được sự quan tâm giúp đỡ của Tập đoàn, Ngân hàng Đầu tư và phát
triển Hà Tây với sự nỗ lực của bản thân Công ty đã thực hiện giá trị sản lượng xây lắp đạt 91,448 tỷ đồng
bằng 26% kế hoạch năm (Kế hoạch giá trị sản lượng năm 2012 là 350 tỷ đồng). Giá trị đầu tư Dự án đạt 58,8
tỷ đồng bằng 25% kế hoạch năm (kế hoạch điều chỉnh giá trị đầu tư năm 2012 là 240 tỷ đồng).

II- KỲ KẾ TOÁN, ĐỢN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN
1- Niên độ kế toán của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.
(Bắt đầu từ ngày 01/01/năm dương lịch kết thúc ngày 31/12/năm dương lịch).

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán.
Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ Việt Nam đồng trong ghi chép kế toán và không dùng đồng tiền ngoại
tệ.

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG
1. Chế độ kế toán áp dụng.

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐBTC ngày 25/03/2006, bổ sung theo quy định tại Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày
31/12/2009 và các văn bản khác của Nhà nước về chế độ tài chính kế toán.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán.
Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 cam kết nghiêm chỉnh chấp hành chế độ chính sách của
Nhà nước trong hoạt động tài chính kế toán đó là: Luật kế toán, Nghị định, Thông tư và các văn bản khác của
Nhà nước ban hành để làm căn cứ trong việc quản lý kinh tế tài chính nhằm thu thập, xử lý, phân tích và phản
ánh tình hình hoạt động của đơn vị thông qua các Sổ kế toán, Báo cáo tài chính và các Báo cáo khác có liên
quan.
3. Hình thức kế toán áp dụng.
-

Hình thức tổ chức bộ máy kế toán: Tập trung

-

Hình thức sổ kế toán: Nhật ký chung

-

Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán:

Mọi chứng từ kế toán phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo đúng quy định
làm căn cứ ghi sổ kế toán. Chứng từ đó được sắp xếp theo trình tự thời gian phát sinh kèm theo trang Sổ nhật
ký chung và được lưu tại kho của đơn vị.

- Hệ thống Tài khoản kế toán thống nhất được áp dụng tại đơn vị theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 25/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính
-

Công tác kế toán: Kế toán trên máy vi tính.

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các
khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng
chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho.
-

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Đơn vị áp dụng giao khoán trên cơ sở "Hợp đồng giao khoán" cho
các Đội xây lắp. Do vậy việc tổ chức mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ sản xuất được chuyển thẳng
tới từng công trình không qua nhập xuất kho ở Công ty.

-

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Kiểm kê thực tế.

-

Phương pháp hạch toán hàng tồn: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán
hàng tồn kho.

-

Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không trích lập.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư.
-

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo chi phí thực tế để hình thành đưa vào sử
dụng, đánh giá theo giá trị thực tế.

-

Phương pháp khấu hao, tỷ lệ khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:
+ Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
+ Tỷ lệ khấu hao tính theo Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ tài chính.

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản dầu tư
-

Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá
trình nắm giữ chờ tăng giá, hoặc cho thuê hoạt động, bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên
giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

-

Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Bất động sản đầu tư được tính, trích như khấu hao
TSCĐ khác của Công ty.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
-

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

-

Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

-

Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.

-

Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
-

Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay.

-

Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ.

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

Chi phí trả trước

-

Chi phí khác

-

Phương pháp phân bổ chi phí trả trước

-

Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
-

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

-

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

-

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

-

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
-

Nguyên tắc ghi nhận Doanh thu bán hàng: Trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành được Chủ đầu tư xác
nhận trong kỳ (Quyết toán; Bảng thanh toán khối lượng).

-

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu Hợp đồng xây dựng: Ghi nhận Doanh thu và chi phí theo theo Hợp đồng tương
ứng với phần công việc đã hoàn thành được Chủ đầu tư xác nhận trong kỳ (Quyết toán, Bảng thanh toán khối
lượng).

-

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu kinh doanh BĐS: Ghi nhận Doanh thu trên cơ sở số căn hộ theo m2 sàn bàn
giao cho khách hàng.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí 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.
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.
Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.
13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập
doanh nghiệp hoãn lại
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế
TNDN trong năm hiện hành.
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số
chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.
14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
15- Phân phối lợi nhuận
Kế hoạch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên
năm 2012. Tỷ lệ phân phối cụ thể như sau:
+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 37%
+ Trích quỹ dự phòng tài chính: 5%
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%
+ Chi trả cổ tức: 48%
V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán.

(Đơn vị tính:Việt nam đồng)

Cuối quý

01- Tiền

Đầu năm

- Tiền mặt

2.429.183.846

4.931.492.346

- Tiền gửi ngân hàng

4.315.651.601

781.633.558

- Các khoản tương đương tiền

8.795.000.000

2.500.000.000

15.539.835.447

8.213.125.904

- Tiền đang chuyển
Cộng

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Cuối quý

Đầu năm

Cuối quý

Đầu năm

32.483.000.000

32.483.000.000

763.877.234

763.877.234

- Phải thu về các Đội xây lắp, công ty con

4.674.013.835

2.290.276.150

- Phải thu khác

2.247.885.749

2.190.408.785

40.168.776.818

37.727.562.169

Cuối quý

Đầu năm

355.837.521.751

396.916.650.481

355.837.521.751

396.916.650.481

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn
- Đầu tư ngắn hạn khác
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
Cộng

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác
- Phải thu về tiền uỷ thác của nhà đầu tư
- Phải thu về chi phí Ban điều hành Bắc Ninh

Cộng
04- Hàng tồn kho
- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hoá kho bảo thuế
- Hàng hoá bất động sản
Cộng giá gốc hàng tồn kho

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả.
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ.
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn
kho.

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:
Cộng
06- Tài sản ngắn hạn khác

Cuối quý

Đầu năm

795.541.069
85.057.610
880.598.679
Cuối quý

Đầu năm

50.733.838.742

39.836.561.921

50.733.838.742

39.836.561.921

Cuối quý

Đầu năm

- Tài sản thiếu chờ xử lý
- Tạm ứng
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn
Cộng
07- Phải thu dài hạn khác
- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận uỷ thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

Cộng

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:
Nhà cửa, vật kiến
trúc

Máy móc,
thiết bị

Phương tiện vận
tải, truyền dẫn

Thiết bị dụng
cụ quản lý

Tài sản cố định
hữu hình khác

Khoản mục

Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ hữu hình
Số dư đầu năm

5.107.708.209

939.144.340

22.727.273

6.069.579.822

5.107.708.209

939.144.340

22.727.273

6.069.579.822

2.970.458.889

789.552.908

22.727.273

3.782.739.070

Số tăng trong kỳ

140.903.121

30.624.144

171.527.265

- Khấu hao trong kỳ

140.903.121

30.624.144

171.527.265

Số tăng trong kỳ
- Mua trong kỳ
- Đầu tư XDCB hoàn thành
- Tăng khác
Số giảm trong kỳ
- Chuyển sang bất động sản đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư cuối quý
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm

- Tăng khác
Số giảm trong kỳ

- Chuyển sang bất động sản đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư cuối quý

3.111.362.010

820.177.052

22.727.273

3.954.266.335

- Tại ngày đầu năm

2.137.249.320

149.591.432

2.286.840.752

- Tại ngày cuối quý

1.996.346.199

118.967.288

2.115.313.487

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay.
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng.
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:
- Các thay đổi tăng, giảm khác trong phần máy móc thiết bị, phương tiện vận tải truyền dẫn, thiết bị dụng cụ quản lý, tài sản cố định hữu hình khác:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục

Nhà cửa,
vật kiến
trúc

Máy
móc, thiết

Phương
tiện vận tải,
truyền

TSCĐ hữu
hình khác

Tài sản
cố định
vô

bị
dẫn
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính
Số dư đầu kỳ
- Thuê tài chính trong kỳ
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính
- Tăng khác
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính
- Giảm khác
Số dư cuối quý
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu kỳ
- Khấu hao trong kỳ
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính
- Tăng khác
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính
- Giảm khác
Số dư cuối quý
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài
chính
- Tại ngày đầu kỳ
- Tại ngày cuối quý
* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:
* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:
* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

hình

Tổng
cộng

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:
Quyền
Khoản mục

Nguyên giá TSCĐ vô hình
Số dư đầu năm
Số tăng trong kỳ
- Mua trong kỳ
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp
- Tăng do hợp nhất kinh doanh
- Tăng khác
Số giảm trong kỳ
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư cuối quý
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm
Số tăng trong kỳ
- Khấu hao trong năm

sử dụng
đất

Quyền
phát

Bản quyền,
bằng

hành

sáng chế

TSCĐ vô hình
khác

Tổng cộng

- Tăng khác
Số giảm trong kỳ
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư cuối quý
Giá trị còn lại
- Tại ngày đầu năm
- Tại ngày cuối quý

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Cuối quý

- Tổng số chi phí XDCB dở dang:

Đầu năm

4.860.054.316

4.860.054.316

4.163.437.500

4.163.437.500

696.616.816

696.616.816

Trong đó:
+ Dù ¸n 123 T« HiÖu
+ Dù ¸n T1 ®Õn T10 l« CT18 ViÖt H-ng
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:
Khoản mục
Nguyên giá bất động sản đầu tư
- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng
Giá trị hao mòn lũy kế
- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất

Số

Tăng

Giảm

Số

đầu năm

trong kỳ

trong kỳ

cuối quý

- Cơ sở hạ tầng
Giá trị còn lại của bất động sản
đầu tư
- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13 – Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Cuối quý
Số lượng

a - Đầu tư vào công ty con
- Công ty CP Đầu tư và xây lắp Điện nước
HUD3.1
- Công ty CP Xây lắp và Phát triển nhà
HUD3.2
- Công ty CP Xây lắp và Phát triển nhà
HUD3.3

Giá
trị

Số
lượng

Đầu năm
Giá trị

1.326.000 13.260.000.000 1.326.000 13.260.000.000
408.000 4.080.000.000 408.000 4.080.000.000

408.000

4.080.000.000

408.000

4.080.000.000

510.000

5.100.000.000

510.000

5.100.000.000

12.610.000.000 1.214.200
5.000.000.000 500.000

12.610.000.000
5.000.000.000

500.000

5.000.000.000

500.000

5.000.000.000

214.200

2.610.000.000

214.200

2.610.000.000

Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/
loại cổ phiếu của công ty con:
+Về số lượng (đối với cổ phiếu)
+ Về giá trị
b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/
loại cổ phiếu của công liên doanh, liên kết:
+Về số lượng (đối với cổ phiếu)
+ Về giá trị
c - Đầu tư dài hạn khác
- Đầu tư cổ phiếu
1. Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị
HUD8
2. Công ty CP Đầu tư PTĐT Kiến Hưng
3. Công ty CP NIKKO Việt Nam

- Đầu tư trái phiếu
- Đầu tư dài hạn khác
- Cho vay dài hạn
- Lí do thay đối với từng khoản đầu tư/
loại cổ phiếu, trái phiếu:
+Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)
+ Về giá trị.”

1.214.200
500.000

14- Chi phí trả trước dài hạn

Cuối quý

Đầu năm

- Thương hiệu HUD
- Công cụ dụng cụ

31.057.500

62.115.000

523.067.395

1.046.131.795

554.124.895

1.108.246.795

- Chi phí quản lý doanh nghiệp
- Chi phí sửa chữa trụ sở thuê
Cộng

15- Vay và nợ ngắn hạn

Cuối quý

- Vay ngắn hạn
+ Vay ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Tây

Đầu năm

135.639.155.500

70.407.104.300

91.804.163.200

41.856.347.000

43.834.992.300

28.550.757.300

+ Vay ngân hàng Techcombank Đông Đô
+ Vay ngân hàng ACB
+ Vay đối tượng khác
- Nợ dài hạn đến hạn trả
Cộng

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

135.639.155.500

70.407.104.300

Cuối quý

Đầu năm

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp

113.454.926

5.594.113.060

- Thuế thu nhập cá nhân

704.346.944

1.441.745.707

- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng

17- Chi phí phải trả

817.801.870

Cuối quý

Đầu năm

- Trích trước chi phí Dự án

13.770.892.464

15.311.563.250

+ Dự án CT18 Việt Hưng

13.533.962.290

15.311.563.250

+ Dự án Đông Sơn- Thanh Hóa

236.930.174

- Trích trước chi phí lãi vay

118.000.000
Cộng

18-

7.035.858.767

18- Khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

13.770.892.464

15.429.563.250

Cuối quý

Đầu năm

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn

25.468.819

30.576.341

1.155.689.131

1.155.689.131

- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Phải trả về cổ phần hoá
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Cổ tức phải trả

24.999.860.000

- Thù lao Hội đồng quản trị và BKS
- Phải trả các Đội chi phí công trình

95.185.634.005

110.242.286.271

- Phải trả tổ chức, cá nhân tiền nhận uỷ thác đ.tư

32.483.000.000

32.483.000.000

109.127.636

109.127.636

3.000.000.000

3.000.000.000

15.646.500.000

15.646.500.000

2.014.958.139

2.014.958.139

- Phải trả chuyển nhượng BĐS

465.906.560

465..906.560

- Phải trả Ban an toàn chung Công ty

138.521.141

138.521.141

1.662.851.328

2.054.403.628

687.684.800

687.684.800

4.379.215.600

4.281.010.600

- Phải trả các bên góp vốn Dự án Kiến Hưng
- Phải trả đối tác quỹ xúc tiến đầu tư DA Hanel
- Phải trả đối tác góp vốn Dự án Đông Sơn
- Phải trả đối tác tiền lãi thực hiện DA Tô Hiệu

- Phải trả tiền lãi vay vốn
- Phải trả tiền ký quỹ khách hàng mua CT18 VH
- Phải trả khác về các Dự án

- Các khoản phải trả, phải nộp khác
Cộng

19- Phải trả dài hạn nội bộ

39.287.948

44.763.894

181.993.705.107

172.354.428.141

Cuối quý

Đầu năm

Cuối quý

Đầu năm

Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị
-

Vay Tổng công ty
Lãi vay Tổng công ty
Kinh phí BQL Bắc Ninh, chi phí bảo lãnh
Phải trả dự án Đầu tư Việt Hưng
Cộng

20- Vay và nợ dài hạn
a - Vay dài hạn
- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành
b - Nợ dài hạn
- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác
Cộng

- Các khoản nợ thuê tài chính
Năm nay
Thời hạn

Từ 1 năm trở
xuống
Trên 1 năm đến
5 năm
Trên 5 năm

Tổng khoản
thanh toán tiền
thuê tài chính

Năm trước

Trả tiền

Trả nợ

lãi thuê

gốc

Tổng khoản
thanh toán tiền
thuê tài chính

Trả tiền lãi
thuê

Trả nợ
gốc

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Cuối quý

Đầu năm

Cuối quý

Đầu năm

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến
khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến
khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến
khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
đã được ghi nhận từ các năm trước
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời
chịu thuế
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các
năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- Vốn chủ sở hữu
a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư
của chủ

Thặng dư
vốn cổ phần

sở hữu

A

Số dư đầu năm
trước

1

2

Vốn
khác
của
chủ
sở
hữu

Cổ
phiếu
quỹ

3

4

C/L
C/L
đánh
tỷ giá
giá
lại TS hối
đoái
5

6

Quỹ đầu tư
phát triển

Quỹ
dự phòng
tài chính

7

8

1.877.503.114

4.578.006.951

Lợi nhuận
chưa phân
phối

9

Nguồn vốn
đầu tư
XDCB

10

Cộng

11

35.651.039.723

99.999.440.000

142.105.989.788

- Tăng vốn trong
năm trước
- Lãi trong năm
trước

48.453.631.180
48.453.631.180

- Trích lập các quỹ

(11.672.484.036)

- Chi trả cổ tức

(18.411.237.707)

- Lợi nhuận tạm
chia
- Giảm khác

(1.453.336.738)

7.520.930.436
1.504.186.087

(2.647.367.513)
(18.411.237.707)

(1.721.245.852)

(1.453.336.738)

(1.721.245.852)

Số dư cuối năm
trước

99.999.440.000

9.398.433.550

6.082.193.038

50.846.366.570

166.326.433.158

Số dư đầu năm
nay

99.999.440.000

9.398.433.550

6.082.193.038

50.846.366.570

166.326.433.158

3.476.987.984

3.476.987.984

2.628.380.621 (27.567.752.422)

(3.679.732.870)

(24.999.860.000)

(24.999.860.000)

- Tăng vốn trong
năm nay
- Lãi trong năm nay
- Trích lập các quỹ
- Chi trả cổ tức
- Lợi nhuận tạm
chia cho đối tác

21.259.638.931

- Giảm khác
(8.459.111)
(8.459.111)

Số dư cuối năm
nay

99.999.440.000

30.658.072.481

8.710.573.659

1.747.283.021

141.115.369.161

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cuối quý

Đầu năm

- Vốn góp của Nhà nước

51.000.000.000

51.000.000.000

- Vốn góp của các đối tượng khác

48.999.440.000

48.999.440.000

48.999.440.000

48.999.440.000

+ Do pháp nhân nắm giữ
+ Do thể nhân nắm giữ
Cộng

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ
tức, chia lợi nhuận
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
+ Vốn góp đầu năm

99.999.440.000

99.999.440.000

Năm nay

Năm trước

99.999.440.000

99.999.440.000

99.999.440.000

99.999.440.000

+ Vốn góp tăng trong năm
+ Vốn góp giảm trong năm
+ Vốn góp cuối năm

d- Cổ tức
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

đ- Cổ phiếu

Cuối năm

Đầu năm

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

9.999.944

9.999.944

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

9.999.944

9.999.944

9.999.944

9.999.944

+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
+ Cổ phiếu phổ thông

9.999.944

9.999.944

9.999.944

9.999.944

+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng Việt nam

e- Các quỹ của doanh nghiệp:
- Quỹ đầu tư phát triển: 30.658.072.481, đồng
- Quỹ dự phòng tài chính: 8.710.573.659, đồng
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp
- Quỹ đầu tư phát triển: Công ty dùng nguồn quỹ này để bổ sung vốn lưu động, vốn cố định đáp ứng yêu của
sản xuất kinh doanh.
- Quỹ dự phòng tài chính: Công ty dùng nguồn quỹ này để dự phòng bù đắp rủi ro về tài chính có thể xảy ra
trong tương lai.

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các
chuẩn mực kế toán cụ thể.

23- Nguồn kinh phí

Năm nay

Năm trước

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

24- Tài sản thuê ngoài
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài
- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài
sản không hủy ngang theo các thời hạn
- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

Cuối quý

Đầu năm

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
(Đơn vị tính: đồng Việt nam)

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số
01)

Năm nay

Năm trước

95.214.404.660

96.417.693.365

Trong đó:
- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu sản xuất bê tông thương phẩm
- Doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có
hoạt động xây lắp)
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận
trong kỳ;

44.143.104.660

20.344.657.002

51.071.300.000

76.073.036.363

51.071.300.000

76.073.036.363

95.214.404.660

96.417.693.365

+ Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây dựng được
ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)
Trong đó:
- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(Mã số 10)
Trong đó:

- Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hóa
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ
- Doanh thu thuần kinh doanh BĐS

44.143.104.660

20.344.657.002

- Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng

51.071.300.000

76.073.036.363

28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Năm nay

Năm trước

- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán

49.821.758.054

71.973.311.373

37.103.756.906

17.101.521.748

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS
đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Cộng

29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

86.925.514.960

89.074.833.121

Năm nay

Năm trước

6.566.138.197

83.879.145

- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia

750.000.000

- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

1.811.572.000

- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

7.316.138.197

1.895.451.145

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)
- Lãi tiền vay

Năm nay

Năm trước

4.878.566.434

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

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã
số 51)

4.878.566.434

Năm nay

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

Năm trước

908.995.995

1.174.943.580

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

908.995.995

1.174.943.580

`

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Năm nay
(Mã số 52)
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản
chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập
tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản
chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ
tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn
nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Năm trước

33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Năm nay

Năm trước

Cộng

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
(Đơn vị tính: Việt nam đồng)
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh
nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng
Năm nay
a-

Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc
thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:

b-

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

c-

Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương
đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được
sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc

khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VIII- Những thông tin khác
1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
3- Thông tin về các bên liên quan:

Năm trước

