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CONG TY CO PHAN KHo vAN MITN NAM
lB Hodng Di6u, Phudng 13, Qufln 4
Thdnh ph6 HO Chf Minh, CHXHCN VierNam

BAo CAo COA BAN GIAM DOC

Ban Gi6m tt6c C6ng ty C6 phan Kho Vfln Mi6n Nam (ggi tit Dr "C6ng ry") de rinh b6o c6o ndy cirng v6i b6o
c6o tii chinh cria cdng ty k! ho4t ilQng 6 th6ng k6t thric ngdy 30 th6ng 6 ndm20tz.

HQI DONG QUAN TRI vA BAN GIAM D6C

C6c thdnh vi6n cria HQi d6ng Quin tri vdr Ban Gi6m il6c Cdng ty cl6 tti6u hdnh Cdng ty trong kj, vd tl6n ngdy
lflp b5o c6o ndy g6m:

HOi ddne Ouin tri

rnAcH NHrEM ct.q, naN GrAM DOc

Ban Gi6m di5c C6ng ty c6 tr6ch nhi€m l$p b6o c6o tdi chinh hdng n6m phdn 6nh mQt c6ch trung thgc vd hqp l!
tinh hinh tdi chlnh cflng nhu k6t qut ho4t ilQng kinh doanh vd ttnh hinh luu chuyEn tiAn tC cia C6ng ty trong
lci. Trong viQc lflp c6c b6o c6o tdi chinh ndy, Ban Gi6m d6c duo. c y6u cAu ph6i:

Lya chgn c6c chinh s6ch k6 to6n thich hqp vd 6p dpng c6c chinh s6ch cl6 mQt c6ch nhdt qu6n;
Dua ra c6c xdt doan vd u6c tinh mQt c6ch hqp lf vd th{n trgng;
N6u 16 c6c nguy€n tic k6 todn thich hqp c6 dugc tudn thri hay khdng, c6 nhirng 6p dung sai lQch trgng y6u
cAn dugc c6ng b6 vd gi6i thich trong b6o c6o tdi chinh hay kh6ng; 

-

LQp b6o c6o tdi chinh tr€n co sd ho4t tlQng li€n tUc tnr trudng hqp kh6ng th6 cho ring C6ng ty sE tii5p tpc
ho4t ilQng kinh doanh; vi
Thi6t k6 vi thlrc hien hQ th6ng ki6m so6t nQi b0 mQt c6ch hii'u hiQu cho mUc ttich lflp vd trinh biy b6o c6o
tdi chlnh hqp li nhim han chi5 rui ro vd gian I4n.

Bd Dodn Thl D6ng
Bd Nguy6n Thi DiQu
Ong D[ng Vii Thanh
Ong Trdn Menh Dtc
6ng Dinh.Quang Holrn

Qng lGudt Ttrng Phong
Ong T6 Hni
Ong Nguy6n Th6 Vinh

Ban Gi6m d6c
Gg-oang vrrnanrt
Bd Dodn Thi DOng
Ong Trdn Manh Dric

ooc

Cht tlch
Ph6 Chri tich (tU nhiQm ngdy l9 th6ng 4 ndm20l2)
Thanh vi6n @6 nhiQm ngny l9 th6ng 4ndm20l2)
Thdnh vi6n 06 nhiem ngdy l9 thdng4ndm2Ol2)
Thdnh vi6n G6 nhiem ngdy 19 th6ng 4 ndm 2012)
Thdnh vi6n (b6 nhiem ngdy l9 thfung4 ndm20l2)
Thanh vi€n (tu nhiQm ngdy 19 th6ng 4 ndm20l2)
Thanh vi6n (tit nhi€m ngdy 19 th6ng 4 ndm20l2)

T6ng Gi6m el6c

Ph6 T6ng Gi6m il5c
Ph6 T6ng Gi6m d6c

x6c nh{n ring C6ng ty it6 tudn thri c6c y6u cAu n6u tr€n trong viQc l{p b6o c6o tdi chinh.

cho Bqr6i6m d5c,
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Ban Gi6m tl6c C6ng ty chiu tr6ch nhi6m tlim bdo ring s6 ki5 toan dugc ghi chdp mQt c6ch phir hqp dC phdn
6nh mQt c6ch hqp,l! tinh hinh rdi chtnh cria C6ng ry.d b6t.b) thdi <li6m niro vd cldm b6o r[ng b6o c6o tdi chinh
tudn tht c6c Chudn muc k6 to6n ViQt Nam, HQ th6ng k6 torin ViQt Nam vd c6c quy tlinh hiQn hdnh c6 li6n
quan tpi ViCt Nam. Ban Gi6m d6c ciing chiu tr6ch nhiQm ttim b6o an todn cho tdi sin cria C6ng ty vd thgc
hiQn c6c biQn ph6p thich hqp d6 ng[n ch{n vd phAt hien c6c hdnh vi gian l6n vd sai phpm kh6c.
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NAO cAo KITM ToAN

C6c c6 il6ng, HQi d6ng Qudn tr!vi Ban Gi6m tl6c
Cdng ty C6 phin Kho vfln Mi6n Nam

chuAn mgc ki5 to6n ViQt Nam, hQ th6ng k6 to6n ViQt Nam vd cdc quy dinh hign hdnh c6 li6n quan t4i

Chring t6i tld ki€m toSn bAng c6n tl6i t<i5 toan tpi ngdy 30 th6ng 6 ndm 2012 cimg vdi b6o c6o k6t qui hoat
dQng kinh doanh, b6o c5o luu chuy€n ti6n tQ cho k! hoqt itQng 6 th6ng k6t thfic ngdy 30 th6ng 6 ndm20l2 vd
thuyi5t minh b6o.c6o tii chinh kdm theo (ggi chung ld "b6o i6o tai ihfrh"; cria Cbng ty Cd phAn Kho Van
MirSn Nam (gqi t8t ld "C6ng ty"), lflp ngdy 8 thdng 8 n6m 2012, tit hang 3 dr5n trang Zi. Cac b5o c6o tdi chinh
kim theo kh6ng nh6m phin 6nh tinh hinh tdi chinh, k6t qun ho4t ttQng kinh doanh va tmfr hinh luu chuy6n ti6n
tE theo ciic nguy6n tdc vd th6ng lQ ki5 to6n tlugc ch6p nhfln chung tqi cdc nudc kh6c ngodi ViQt Nam.

Trich nhiGm cria Ban Gi6m tl6c vi Ki6m to6n vi6n

\rhu dd tinh bdy trong B6o c6o cta Ban Gi6m d6c tpi trang l, Ban Gi6m d6c C6ng ty c6 tr6ch nhiQm l{p b6o
crio tai chinh. Trdch nhiQm cria chfng tdi ld dua ra f kii5n vC b6o c6o tdi chinh ndy dga tr6n ki5t qui cria cuQc
kiEm torin.

Co s& cria f ki6n

Chung t6i tli thlrc hiQn ki6m toiiLn theo c6c chuAn mgc ki6m todn ViQt Nam. C5c chuAn mgc ndy y6u cAu chring
t6i phii ldp k6 ho4ch vd thlrc hiQn cOng vi6c ki6m to6n d6 it4t dugc su cl6m bdo hqp lf ring c6c b6o c6o tdi
chinh khdng c6 cdc sai s6t trqng yt5u. C6ng viQc ki6m to6n bao g6m viQc ki6m tra, trCn co sd chgn m6u, c6c
bang chrmix6c minh cho cdc J6iie, vd cic thOng tin trinh bdy tr6n bda c6o tai chinh. Chring tOi ctng tl6ng
thd ti6n hdnh d6nh gi6 cdc nguy6n tic ki5 to6n dugc 6p dung vd nhirng udc tinh quan trgng cria Ban Gi6m d6c,
ciing nhu cdch trinh bdy t6ng qudt cua b6o c6o tdi chinh. Chung t6i tin tuong rlng c6ng viQc ki6m to6n d5
cung cdp nhitng co sd hqp Iy cho ! ki€n cria chring t6i.

f t<ii6n

Theo y ki6n cria chring t6i, b6o c6o tdi chinh kdm theo tld phdn 6nh trung thgc vd hqp Jy, tr6n c6c khfa cpnh
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y6u, tinh hinh tai chlnh cria Cdng ty tai ngdy 30 thrlng 6 ndm 2012 cirrrgnhu ki5t qui ho4t tlQng kinh'va 
iintr hinh luu chuy6n ticn t9 cio t<y'hoq"t iQng 6 thingk6t thric ngdy 31 thdng 6 ia^ 2012, pntr hqp

i9

Ph6 T6ng Gi6m tl6c
Chung chi fiCm to6n vi6n sO O+SS/KTV
T\ay mAt vd ilpi diQn cho
CONG TY TNHH DELOITTE VIPT NAM
Ngiy8th6ng8ndm20l2
Thanh p66 Hd qhi Minh, CHXHCN viet Nam

T6n Deloitte duqc d0ng dB chi mQt hoic nhi6u thdnh vi6n cua Ddoitte Touche Tohmatsu Limited,
mot cong ty TNHH c6 tru s0 tai Anh, vd mang tu6i cdc Mng thdnh {6n m6i thdnh vi6n ld mQt
t6 chuc dOc l4p vd mit ph5p lf. vui tong xem tai website ***.oeoifr.com/about oB ui6t tncm
th6ng tin chi ti6t vB co c5u phSp lf cOa Debitte Toucfie Totrmatsu Limited va c6c h6ng thdnh vi6n.

Hulnh Vii E4i Trgng
Ki6m toin vi6n
Chrmg chi ki6m to6n vi6n s6 tZO+lftV
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 

 MẪU B 01-DN 
Đơn vị: VNĐ 

TÀI SẢN 
Mã 
số 

Thuyết 
minh 30/6/2012 31/12/2011

 
A.  TÀI SẢN NGẮN HẠN 100  135,710,217,799 123.923.083.960
   
I.  Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4 52.579.732.563 56.839.351.320
 1. Tiền 111  5.179.732.563 4.835.728.189
 2. Các khoản tương đương tiền 112  47.400.000.000 52.003.623.131
 
II.  Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 5 2.664.142.020 2.409.966.840
 1. Đầu tư ngắn hạn 121  6.979.120.100 6.979.120.100
 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (4.314.978.080) (4.569.153.260)
   
III.  Các khoản phải thu ngắn hạn 130  67.537.510.191 55.694.266.046
 1. Phải thu khách hàng 131 57.275.719.806 48.302.465.144
 2. Trả trước cho người bán 132  1.849.799.513 1.252.471.681
 3. Các khoản phải thu khác 135  9.404.016.602 7.415.773.968
 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 6 (992.025.730) (1.276.444.747)
   
IV.  Hàng tồn kho 140  6.588.517.481 4.057.443.164
 1. Hàng tồn kho 141 7 6.588.517.481 4.057.443.164
   
V.  Tài sản ngắn hạn khác 150  6.340.315.544 4.922.056.590
 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 880.533.159 595.461.503
 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152  271.162.307 68.233.332
 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước  154  798.310.365 653.589.111
 4. Tài sản ngắn hạn khác 158  4.390.309.713 3.604.772.644
   
B.  TÀI SẢN DÀI HẠN 200  35.694.624.548 38.643.473.902
   
I.  Tài sản cố định 220  33.077.151.176 35.761.175.903
 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 31.610.530.228 34.182.685.705
          - Nguyên giá 222 98.520.494.203 98.408.597.620
          - Giá trị hao mòn lũy kế 223  (66.909.963.975) (64.225.911.915)
 2. Tài sản cố định vô hình 227 9 1.466.620.948 1.578.490.198
          - Nguyên giá 228 2.534.943.731 2.534.943.731
          - Giá trị hao mòn lũy kế 229  (1.068.322.783) (956.453.533)
   
II.  Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1.680.000.000 1.680.000.000
 1. Đầu tư vào công ty liên kết 252 10 1.680.000.000 1.680.000.000
   
III.  Tài sản dài hạn khác 260 937.473.372 1.202.297.999
 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 542.544.772 813.369.399
 2. Tài sản dài hạn khác 268  394.928.600 388.928.600
   

TỔNG TÀI SẢN 270  171.404.842.347 162.566.557.862
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) 
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 

MẪU B 01-DN 
Đơn vị: VNĐ 

NGUỒN VỐN Mã số
Thuyết 
minh 30/6/2012 31/12/2011

 
A.   NỢ PHẢI TRẢ 300   44.243.941.721 36.685.793.030
   
I.   Nợ ngắn hạn 310   43.586.880.456 35.963.815.481
     1. Phải trả người bán 312 30.549.340.993 23.960.739.800
     2. Người mua trả tiền trước 313   181.430.278 280.479.408
     3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 12 2.984.571.983 2.812.708.795
    4. Phải trả người lao động 315 4.954.665.487 4.840.831.002
    5. Chi phí phải trả 316  500.067.517 532.574.435
    6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319   3.203.687.465 2.304.976.704
    7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323   1.213.116.733 1.231.505.337
   
II.  Nợ dài hạn 330  657.061.265 721.977.549
    1. Phải trả dài hạn khác 333  465.096.000 425.096.000
    2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336  191.965.265 296.881.549
   
B.  NGUỒN VỐN 400   127.160.900.626 125.880.764.832
   
I.  Vốn chủ sở hữu 410 13 127.160.900.626 125.880.764.832
    1. Vốn điều lệ  411   83.518.570.000 83.518.570.000
    2. Vốn khác của chủ sở hữu 413   5.654.810.040 4.453.538.386
    3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416   126.623.172 37.257.128
    4. Quỹ đầu tư phát triển 417   20.836.829.464 18.434.286.157
    5. Quỹ dự phòng tài chính 418   4.078.708.499 3.763.537.087
    6. Lợi nhuận chưa phân phối 420   12.945.359.451 15.673.576.074
   

TỔNG NGUỒN VỐN 440  171.404.842.347 162.566.557.862
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Cho k| ho4t

BANG cAxoOI xE roAx (ri6p theo)
T4i ngdy 30 thtug 6ndm20l2

30l6not2

379.141.911.814
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170.403,59
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Bdo c6o tii chlnh
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rrAu s6 B ol-DN
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Thuv6t
cAc csi rr0u xcoAr BANG cAn o6r rc roAx minn
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2. Nqkh6 ddi d-dxf ly (VllD) 004

3. Ngopi tQ ruSD) OO7

4. Ngopi te (EUR) 007

Gi6 tri vflt tu hdng h6a nhfln git h0 t4i ngdy tdt ttlic ni€n tlQ kiS toan the hien gi6 tri crla c6c loai hang h6a tlang
gtli Ci c6c kho cta C6ng ty theo c6c hg'p ttdng cho thu6 kho.
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lB Hodng.DiQu, Phudng 13, Qufln 4
Thdnh ph6 Hd Chi Minh, CHXHCN Vigt Nam

CHi TIf,U

l. Doanh thu b6n hang vd cung c6p dich vu
2. C6c khoan gi6m trir doanh thu

3. Doanh thu thuAn vd b6n hdng vi cung c6p dich w
4. Gi6 v5n hang b6n vd dich 4r cung c6p

5. Lqi nhuan g$p vA b6n hdng vir cung c6p dich vu
6. Doanh thu ho4t tlQng tdi chinh

7. Chi phi tai chinh

8. Chi phi bdn hing
9. Chi phi quan ly doanh nghiQp

10. tryr nhufln thuan tir ho4t ilQng kinh doanh

I l. Thu nhip tfi6c
t2- Cti phi kh6c

13- I{r nhu4n kh6c

14. I{r nhuin tnr6c thu6

15- Chi phi thuiS thu nhfp doanh nghiQp hiQn hdnh

16- LSr nhuin sau thuti

B6o cdo tii chinh
Cho k) hoat dQng 6 th6ng k6t ttrfc ngdy 30 th6ng 6 ndm20l2

BAO CAO KET QUA HoAT DQNG KIIYH DoANH
Cho k! ho4t tlQng 6 th6ng tiSt thflc ngdy 30 th6ng 6 ndm20l2

Mtr Thuv6t Tir lllaDlz
s6 mlntr ddn30l6t20l2

MAU B O2-DN

Eon vi: VNE

Tt llll20lt
ddn3016120ll

0l
02

l0
n
20

2t
22

24

25

30

3l
32

40

50

5l
60

70

15 295.636.t25.152

295.636.125J5;

t6 Q40.729.335.746)
54.906.789.406

18 2.974.515.447

19 04.626.842\
(3s.826.838.842)

(5.28e.0s4.155)

16.690.785.0r4

213.36',1.468

(10.382.1e8)

20 202985.270
16.893.770.284

2t @.068.s27.571)
12.825.242.713

319.139.1 16.t23

319.139.116.123

(259.427.432.742)

59.711.683.381

3.075.571.338
(r.s72.3s9.991)

(38.64s.841.736)

(s.4s3.735.1e0)

17.115.3t7.802

245.129.107

(22s.s6s.7tt)
19.563.396

17.134.88r.198

(4.158.701.049)

t2.976.180.149

1.536 1.554

,aY'< W
Truong Vin ThuAn
I(6 toen tru&ng

LG Minh Hf,i
Nguoi l$p

1
EI
u
iII
I
F

il
tt
H

ffi
":i cc pHAnr \lot

Ngdy8th6ng8ndm20l2

Cdc thnyiit minh kdm theo ti trang 8 ttih tory 2i ld bA ph,An hqp thdnh cia bdo cdo tdi chinh



:g

E
-.r.l

=i
Erl

=
-4

-1
--d
E

-{

=rlrlLrrIff
h-L
L{

tr
hLrffr-
E
ht
bLLr-
L-r-.I

f,I

CONG TY CO PHAN KHo vAN MIEN NAM
1B Hoing DiQu, Phulng 13, Qufn 4 Bdo c6o tii chinh
Thanh ph6 Hd Chi Minh, CrXHCN Viet Nam Cho lcy hoet dong 6 theng k6t thtc ngay 30 th6ng 6 nam 2Ol2

nAo cAo Ltl,u CHUYEx rffix ru
Cho k| ho4t ttQng 6 th6ng ki5t thric ngdy 30 th6ng 6 nhm20l2

MA
t

so
Tir l/ll20l2

diin30t6t2Lt2

MAU B O3.DN

Eon vi: M{E
Tt 1/1/2011

ddin30l6l20ttCHi TIEU

I. LUU CHUYEN TITN TTI HoAT DQNG KIIIH DoANH
1. Lgi nhufln trufc thu6 01
2. Di6u chinh cho c6c khoin:

Kh6u hao tdi sin c6 ainfr 02
C6c L,'hoan dy phdng 03
Ldi tir hopt ctQng clAu tu 05
Chiphl ldi vay 06
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1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 
 

Hình thức sở hữu vốn 
 

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (gọi tắt là “Công ty”) là công ty cổ phần được chuyển đổi từ 
Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Kho Vận Miền Nam theo Quyết định số 1546/QĐ-BTM ngày 27 
tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương). Công ty hoạt động theo Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh số 0300645369 đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2006 và thay đổi lần 
thứ 7 ngày 1 tháng 12 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Cổ đông 
chính của Công ty là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (“SCIC”) với tỷ lệ sở hữu 
chiếm 47,73% vốn điều lệ của Công ty, tương đương với quyền biểu quyết tương ứng. Cổ phiếu của 
Công ty chính thức đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 
4 tháng 2 năm 2010 với mã cổ phiếu là STG.  
 
Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 là 366 người (năm 2011: 350 người). 
 

   Hoạt động chính 
 
Hoạt động chính của Công ty là vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, kinh doanh kho, bãi, cảng, nhà 
xưởng, văn phòng làm việc, xếp dỡ, giao nhận hàng hóa, dịch vụ đại lý vận tải bằng đường hàng 
không, đường biển, đường bộ, đường sắt, vận tải đa phương thức, đại lý tàu biển, môi giới hàng hải, 
dịch vụ logistics, dịch vụ hải quan, dịch vụ phát chuyển nhanh, kinh doanh kho ngoại Quan CFS 
(gom, phát hàng lẻ), ICD (cảng thông quan nội địa), trung tâm phân phối (logistics center), dịch vụ 
kinh doanh hàng quá cảnh và chuyển tải hàng hóa, đại lý kinh doanh xăng dầu, mua bán dầu nhớt, 
hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), sản xuất gia công các sản phẩm dầu nhớt, dầu mỡ bôi 
trơn. sản xuất bao bì các loại (trừ tái chế phế thải, sản xuất bột giấy, chế biến gỗ), mua bán, sửa chữa 
tân trang các loại thùng phi sắt - nhựa, mua bán vật tư, thiết bị vận tải kho hàng, mua bán hàng may 
mặc và nguyên phụ liệu may mặc, kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không hoạt động tại trụ sở), kinh 
doanh lữ hành nội địa và quốc tế, đại lý bán vé máy bay, vé tàu hỏa. đại lý bảo hiểm, cho thuê xe ô tô, 
mua bán phụ gia, nguyên liệu pha chế dầu nhờn, kinh doanh bất động sản, kinh doanh vận tải hàng 
hóa bằng ô tô; vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, đại lý bán vé tàu thủy, bán buôn 
phân bón, bình ắc quy. 
 

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

Cơ sở lập báo cáo tài chính  
 

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VNĐ), theo nguyên tắc giá gốc và 
phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành 
có liên quan tại Việt Nam.   
 
Các báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh 
doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung 
tại các nước khác ngoài Việt Nam. 
 
Năm tài chính 
 
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Báo cáo tài 
chính giữa niên độ của Công ty được lập cho giai đoạn 6 tháng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 
hàng năm. 
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3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 
 
Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính: 

 
Ước tính kế toán  
 
Việc lập báo cáo tài chính tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam 
và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam yêu cầu Ban 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 các số liệu báo cáo về doanh thu và chi 
phí trong kỳ hoạt động. Số liệu phát sinh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra. 

  
 Công cụ tài chính 
 
Ghi nhận ban đầu 
 
Tài sản tài chính 
 
Tại ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao dịch có 
liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản tài chính đó. Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền 
và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu khách hàng 
và phải thu khác, các khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn và dài hạn. 
 
Công nợ tài chính 
 
Tại ngày ghi nhận ban đầu, công nợ tài chính được ghi nhận theo giá gốc trừ đi các chi phí giao dịch 
có liên quan  trực tiếp đến việc phát hành công nợ tài chính đó. Công nợ tài chính của Công ty bao 
gồm các khoản phải trả người bán và phải trả khác, chi phí phải trả và nhận ký cược, ký quỹ dài hạn. 
 
Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu 
 
Hiện tại, chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu. 
 
Tiền và các khoản tương đương tiền 

 
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các 
khoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên 
quan đến việc biến động giá trị. 

 
 Dự phòng phải thu khó đòi 

 
Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu 
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. 
 

 Hàng tồn kho 
 

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện 
được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động 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 gốc của 
hàng tồn kho được xác định theo phương pháp nhập trước xuất trước. Giá trị thuần có thể thực hiện 
được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán 
hàng và phân phối phát sinh. 
 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập cho hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém 
phẩm chất và trong trường hợp giá trị ghi sổ của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện 
được tại ngày kết thúc niên độ kế toán. 
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Tài sản cố định hữu hình và khấu hao 
 

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài 
sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài 
sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp 
đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể như sau: 
 Số năm
Nhà xưởng và vật kiến trúc 6 - 40
Máy móc và thiết bị 6 - 10
Thiết bị văn phòng 3 - 5
Phương tiện vận tải 6 - 10

  
Các khoản lãi, lỗ phát sinh khi thanh lý, bán tài sản là chênh lệch giữa thu nhập từ thanh lý và giá trị 
còn lại của tài sản và được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

 
 Thuê hoạt động 
 

Một khoản thuê được xem là thuê hoạt động khi bên cho thuê vẫn được hưởng phần lớn các quyền lợi 
và phải chịu rủi ro về quyền sở hữu tài sản. 
 
Doanh thu cho thuê hoạt động được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian cho 
thuê. Chi phí trực tiếp ban đầu phát sinh trong quá trình đàm phán ký hợp đồng thuê hoạt động được 
ghi nhận vào giá trị còn lại của tài sản cho thuê và kế toán theo phương pháp đường thẳng trong suốt 
thời gian cho thuê. 
 
Chi phí thuê hoạt động được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp 
đường thẳng trong suốt thời gian thuê. 
 
Tài sản cố định vô hình và khấu hao  
 
Tài sản cố định vô hình thể hiện quyền sử dụng đất, phần mềm máy tính và trang web được trình bày 
theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. 
 
Quyền sử dụng đất thể hiện quyền Công ty sử dụng lô đất tại 36/1 Sương Nguyệt Ánh, Phường 9, 
Thành phố Đà Lạt, CHXHCN Việt Nam trong 50 năm. Quyền sử dụng đất được khấu hao theo 
phương pháp đường thẳng theo thời gian sử dụng của lô đất.  
 
Phần mềm máy tính và trang web được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong vòng 5 năm. 
 
Các khoản đầu tư chứng khoán 
 
Các khoản đầu tư chứng khoán được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua khoản đầu tư chứng khoán và 
được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản 
đầu tư chứng khoán.  
 
Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư chứng khoán được xác định theo nguyên giá trừ các 
khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. 
 
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được trích lập theo các quy định về kế toán hiện hành. Theo 
đó, Công ty được phép trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư chứng khoán tự do trao đổi có giá trị 
ghi sổ cao hơn giá thị trường tại ngày kết thúc niên độ kế toán.  
 
Đầu tư tài chính dài hạn 

 
Đầu tư tài chính dài hạn là các khoản đầu tư vào công ty liên kết được xác định giá trị ban đầu theo 
nguyên giá và các chi phí liên quan đến giao dịch này. Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư 
tài chính dài hạn được xác định theo nguyên giá trừ các khoản giảm giá khoản đầu tư.  
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Công ty liên kết là một công ty mà Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con 
hay công ty liên doanh của Công ty. Ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa ra 
các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không có ảnh hưởng 
về mặt kiểm soát hoặc đồng kiểm soát những chính sách này. 
 
Các khoản trả trước dài hạn 
 
Chi phí trả trước dài hạn bao gồm giá trị công cụ, dụng cụ, linh kiện loại nhỏ đã xuất dùng, được xem 
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 chi phí này được vốn hóa 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. 
 
Ghi nhận doanh thu 

 
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau: 
 
(a) Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng 

hóa cho người mua; 
(b) Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền 

kiểm soát hàng hóa; 
(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 
(d) Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và 
(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 
 
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 thì 
doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc niên 
độ 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: 
 
(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 
(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 
(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán; và 
(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành việc cung cấp dịch vụ đó. 
 
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 từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi. 
 
Ngoại tệ   

  
Công ty áp dụng xử lý chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn của Thông tư số 201/2009/TT-BTC của Bộ 
Tài chính ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2009. Theo đó, các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại 
ngoại tệ được chuyển đổi 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 tại ngày này và được xử lý như sau: 

 

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc đánh giá lại các khoản tiền, phải thu và phải trả ngắn hạn có gốc 
ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được ghi nhận trên khoản mục chênh lệch tỷ giá hối đoái 
thuộc mục vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán.  
 

- Chênh lệch phát sinh từ việc đánh giá lại các khoản phải thu dài hạn được ghi nhận vào kết quả hoạt 
động kinh doanh trong kỳ. 

  

Hướng dẫn của Thông tư số 201/2009/TT-BTC như trên có khác biệt so với quy định của Chuẩn mực 
kế toán Việt Nam số 10 (VAS 10) “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái”. Theo VAS 10, tất 
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cả chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được hạch 
toán vào kết quả hoạt động kinh doanh. Ban Giám đốc Công ty quyết định áp dụng ghi nhận chênh 
lệch tỷ giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 201/2009/TT-BTC và tin tưởng việc áp dụng đó cùng với 
việc đồng thời công bố đầy đủ thông tin về sự khác biệt trong trường hợp áp dụng theo hướng dẫn 
theo VAS 10 sẽ cung cấp đầy đủ hơn các thông tin cho người sử dụng báo cáo tài chính. Nếu Công ty 
áp dụng hạch toán chênh lệch tỷ giá theo VAS 10 thì lợi nhuận trước thuế cho kỳ kế toán kết thúc 
ngày 30 tháng 6 năm 2012 sẽ tăng 89.366.044 đồng và khoản mục chênh lệch tỷ giá hối đoái trên 
bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 sẽ có số dư bằng không.  

  
Chi phí đi vay 

 
Chi phí lãi vay được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh. 

 
Các khoản dự phòng 
 
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. 
 

 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 phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác 
với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế 
không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao 
gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không 
được khấu trừ. 
 

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 mục 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 sản được thu hồi 
hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh và chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục                          
được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. 
 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền 
hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi 
các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập 
doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu 
nhập hiện hành trên cơ sở thuần. 
 

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và thuế thu nhập hoãn lại 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 tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có 
thẩm quyền. 
 

 Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam. 
 
Các quỹ 

 
Công ty được trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế hàng năm theo điều lệ Công ty và theo Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. 
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4. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 
 30/6/2012  31/12/2011
 VNĐ  VNĐ
   

Tiền mặt 337.570.355  706.161.400
Tiền gửi ngân hàng 4.842.162.208  4.129.566.789
Các khoản tương đương tiền 47.400.000.000  52.003.623.131
 52.579.732.563  56.839.351.320
 
Các khoản tương đương tiền thể hiện các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng bằng Đồng Việt 
Nam với thời gian đáo hạn từ 1 tuần đến 1 tháng với lãi suất từ 9% đến 11% (Năm 2011: từ 13,5% 
đến 14% ) 
 
 

5. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 
 30/6/2012  31/12/2011
 VNĐ  VNĐ
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn   
Chứng khoán đã niêm yết 4.516.720.100  4.516.720.100
Chứng khoán chưa niêm yết 2.462.400.000  2.462.400.000
 6.979.120.100  6.979.120.100
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (4.314.978.080)  (4.569.153.260)
 2.664.142.020  2.409.966.840
 
Công ty trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dựa trên giá đóng cửa tại ngày giao dịch cuối năm tài 
chính đối với những chứng khoán niêm yết. Đối với những chứng khoán chưa niêm yết, Công ty trích 
lập dự phòng dựa trên báo giá trung bình của 3 công ty chứng khoán, trường hợp không thu thập 
được giá thị trường của chứng khoán chưa niêm yết thì Công ty không trích lập dự phòng. 
  
 

6. DỰ PHÒNG PHẢI THU NGẮN HẠN KHÓ ĐÒI 
 
Công ty TNHH Dos-Tex Việt Nam được Ban Quản Lý các Khu Công nghiệp Tỉnh Hưng Yên (thuộc 
UBND Tỉnh Hưng Yên) quyết định thành lập theo Giấy Chứng nhận Đầu tư số 052043000082 
(chứng nhận lần đầu ngày 23 tháng 2 năm 2009, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 21 tháng 8 
năm 2009). Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2011, Công ty đã trích lập 100% dự phòng phải thu khó 
đòi cho Công ty TNHH Dos-Tex Việt Nam với số tiền là 789.775.980 đồng. Ban Quản lý các Khu 
Công nghiệp Tỉnh Hưng Yên, Cơ quan quyết định thành lập, đã có ý kiến là Công ty TNHH Dos-Tex 
Việt Nam đã ngừng hoạt động, không có khả năng thanh toán theo Công văn trả lời số 499/BQL-DT 
ngày 27 tháng 10 năm 2011 nên Ban Giám đốc Công ty đang xem xét việc xử lý tài chính của khoản 
nợ không có khả năng thu hồi này. Theo Khoản 4 Điều 6 quy định về điều kiện Xử lý tài chính các 
khoản nợ không có khả năng thu hồi tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành 
ngày 7 tháng 12 năm 2009 thì đối với tổ chức kinh tế là khách nợ đã ngừng hoạt động, không có khả 
năng chi trả, điều kiện để xử lý khoản nợ là khi có “Xác nhận của cơ quan quyết định thành lập doanh 
nghiệp hoặc tổ chức đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động không có 
khả năng thanh toán”.  
 
Tại ngày lập báo cáo này, Công ty vẫn chưa xử lý khoản nợ không có khả năng thu hồi nói trên. 
 

 
7. HÀNG TỒN KHO 

 30/6/2012  31/12/2011
 VNĐ  VNĐ
   

Hàng mua đang đi đường 216.163.636  -
Công cụ, dụng cụ  7.405.000  16,291,000
Hàng hoá 6.364.948.845  4,041,152,164
 6.588.517.481  4,057,443,164
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8. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 
 Nhà xưởng và Máy móc và Phương tiện Thiết bị  
 vật kiến trúc thiết bị vận tải văn phòng  Tổng
 VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ  VNĐ
NGUYÊN GIÁ   
Tại ngày 1/1/2012 50.797.337.102 5.437.641.499 39.810.344.625 2.363.274.394  98.408.597.620
Tăng - 91.500.000 - 86.641.820  178.141.820
Thanh lý - (16.476.190) - (49.769.047)  (66.245.237)
Tại ngày 30/6/2012 50.797.337.102 5.512.665.309 39.810.344.625 2.400.147.167  98.520.494.203
   
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ   
Tại ngày 1/1/2012 41.590.397.865 3.477.102.245 17.662.799.165 1.495.612.640  64.225.911.915
Khấu hao trong kỳ 872.875.602 174.734.908 1.561.009.506 137.214.981  2.745.834.997
Thanh lý - (12.013.890) - (49.769.047)  (61.782.937)
Tại ngày 30/6/2012 42.463.273.467 3.639.823.263 19.223.808.671 1.583.058.574  66.909.963.975
   
GIÁ TRỊ CÒN LẠI   
Tại ngày 30/6/2012 8.334.063.635 1.872.842.046 20.586.535.954 817.088.593  31.610.530.228
   
Tại ngày 31/12/2011 9.206.939.237 1.960.539.254 22.147.545.460 867.661.754  34.182.685.705

 
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2012, tài sản cố định của Công ty bao gồm một số tài sản đã khấu hao hết 
nhưng vẫn đang còn tiếp tục sử dụng với nguyên giá là 39.895.281.528 đồng (Năm 2011: 
29.206.800.048 đồng).  
 
 

9. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 
 Quyền sử Phần mềm Trang  
 dụng đất máy tính web  Tổng
 VNĐ VNĐ VNĐ  VNĐ
NGUYÊN GIÁ   
Tại ngày 1/1/2012 và 30/6/2012 1.287.550.000 1.069.512.750 177.880.981  2.534.943.731
   
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ     
Tại ngày 1/1/2012 145.922.356 640.869.123 169.662.054  956.453.533
Khấu hao trong kỳ 12,875,502 97,391,952 1,601,796  111,869,250
Tại ngày 30/6/2012 158,797,858 738,261,075 171,263,850  1,068,322,783
   
GIÁ TRỊ CÒN LẠI      
Tại ngày 30/6/2012 1.128.752.142 331.251.675 6.617.131  1.466.620.948
   
Tại ngày 31/12/2011 1.141.627.644 428.643.627 8.218.927  1.578.490.198
 
 

10. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT 
 

Đầu tư vào công ty liên kết thể hiện khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần SDB Việt Nam (“Công ty 
liên kết”), một công ty cổ phần được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 
41132000017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13 tháng 12 năm 2007, 
và các giấy chứng nhận sửa đổi. Hoạt động chính của Công ty liên kết là kinh doanh dịch vụ kho bãi; 
dịch vụ đại lý vận tải; dịch vụ thủ tục, hải quan; dịch vụ logictics. Giá gốc của khoản đầu tư là 
1.680.000.000 đồng (năm 2011: 1.680.000.000 đồng) chiếm 35% (năm 2011: 35%) vốn điều lệ cũng 
như quyền biểu quyết trong Công ty liên kết. Tại ngày kết thúc niên độ kế toán, Công ty liên kết 
không phát sinh lỗ lũy kế nên không cần trích lập dự phòng. 
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11. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN 
 Từ 1/1/2012

đến 30/6/2012
 Từ 1/1/2011

đến 31/12/2011
 VNĐ  VNĐ
  
Số dư đầu kỳ 813.369.399  1,425,272,285
Tăng trong kỳ 26.121.737  333,759,730
Phân bổ vào chi phí trong kỳ (296.946.364)  (945,662,616)
Số dư cuối kỳ 542.544.772  813,369,399

 
 
12. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 

 30/6/2012  31/12/2011
 VNĐ  VNĐ
  
Thuế giá trị gia tang 678.150.961  810.667.734
Thuế xuât nhập khẩu 33.214.766  -
Thuế thu nhập doanh nghiệp  2.068.527.571  1.754.870.771
Thuế thu nhập cá nhân  199.205.485  245.767.203
Các loại thuế khác  5.473.200  1.403.087
 2.984.571.983  2.812.708.795

 



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM  
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13. VỐN CHỦ SỞ HỮU 
 

Thay đổi trong vốn chủ sở hữu 

 Vốn điều lệ
Vốn khác của 

chủ sở hữu
Chênh lệch tỉ

giá hối đoái
Quỹ đầu tư 

và phát triển
Quỹ dự phòng 

tài chính
Lợi nhuận chưa 

phân phối Tổng 
 VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ 
  
Tại ngày 1/1/2011 83.518.570.000 2.906.976.300 (477.756.234) 10.915.825.004 2.965.054.250 18.603.456.223 118.432.125.543 
Lợi nhuận trong năm - - - - - 24.025.433.074 24.025.433.074 
Chênh lệch tỉ giá hối đoái - - 515.013.362 - - - 515.013.362 
Phân phối quỹ - 1.546.562.086 - 7.518.461.153 1.589.789.912 (10.654.813.151) - 
Chia cổ tức - - - - - (10.857.414.100) (10.857.414.100) 
Chi từ quỹ - - - - (522.160.715) - (522.160.715) 
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi - - - - (4.824.461.137) (4.824.461.137) 
Giảm khác - - - - (269.146.360) (618.624.835) (887.771.195) 
Tại ngày 31/12/2011 83.518.570.000 4.453.538.386 37.257.128 18.434.286.157 3.763.537.087 15.673.576.074 125.880.764.832 
Lợi nhuận trong kỳ - - - - - 12.825.242.713 12.774.221.346 
Chênh lệch tỉ giá hối đoái - - 89.366.044 - - - 89.366.044 
Phân phối quỹ - 1.201.271.654 - 2.402.543.307 720.762.992 (4.324.577.953) - 
Chia cổ tức - - - - - (8.351.857.000) (8.351.857.000) 
Chi từ quỹ - - - - - - - 
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi - - - - - (2.396.515.722) (2.396.515.722) 
Giảm khác - - - - (405.591.580) (480.508.661) (886.100.241) 
Tại ngày 30/6/2012 83.518.570.000 5.654.810.040 126.623.172 20.836.829.464 4.078.708.499 12.945.359.451 127.160.900.626 
 
Theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 19 tháng 4 năm 2012, các cổ đông Công ty đã quyết định trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 là 
16.703.714.000 đồng (năm 2011 đã tạm trích và trả 8.351.857.500 đồng) từ lợi nhuận chưa phân phối. Cũng tại cuộc họp này, Công ty đã quyết định thanh toán thù lao cho Hội 
đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 480.508.661 đồng.  
 
Các khoản giảm khác từ quỹ dự phòng tài chính bao gồm xử lý nợ phải thu khó đòi đối với Công ty Alisped USA, một khách hàng được xử lý theo quyết định số 214/QĐ-KVMN 
của Tổng Giám Đốc (căn cứ theo quy chế KTTC ban hành kèm theo QĐ số 396/QĐ-KVMN ngày 29 tháng 9 năm 2011). 
 
Các quỹ đầu tư và phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khen thưởng phúc lợi được trích lập theo điều lệ của Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 số 
025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2012.  
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Vốn điều lệ 
 
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ của Công ty là 83.518.570.000 đồng. Số 
lượng cổ phần và mệnh giá cổ phần như sau: 
 30/6/2012
 
Số lượng cổ phần được phép phát hành 8.351.857
Số cổ phần đã phát hành và góp vốn đầy đủ 8.351.857
Mệnh giá cổ phiếu (VNĐ) 10.000
 
Công ty chỉ có một loại cổ phần thường không hưởng cổ tức cố định. Cổ đông sở hữu cổ phần thường 
được nhận cổ tức khi được công bố và có quyền biểu quyết theo tỉ lệ một quyền biểu quyết cho mỗi 
cổ phần sở hữu tại các cuộc họp cổ đông của Công ty. Tất cả các cổ phần đều có quyền thừa hưởng 
như nhau đối với giá trị tài sản thuần của Công ty. 

 
Tình hình góp vốn điều lệ Công ty của các cổ đông cùng với tỉ lệ sở hữu tại ngày kết thúc niên độ kế 
toán như sau: 

 Số lượng cổ phiếu  Vốn đã góp 
 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012  31/12/2011
  VNĐ  VNĐ
    

SCIC 3.985.942 3.985.942  39.859.420.000  39.859.420.000
Các cổ đông khác 4.365.915 4.365.915  43.659.150.000  43.659.150.000
 
 

14. BỘ PHẬN THEO LĨNH VỰC KINH DOANH  
 

Để phục vụ mục đích quản lý, cơ cấu tổ chức của Công ty được chia thành 2 bộ phận hoạt động - Bộ 
phận dịch vụ cảng, kho vận, giao nhận vận tải và Bộ phận kinh doanh xăng dầu, nhớt. Công ty lập 
báo cáo bộ phận theo hai bộ phận kinh doanh này. Các thông tin bộ phận về hoạt động kinh doanh 
của Công ty như sau: 

 
Chỉ tiêu Dịch vụ kho vận, 

giao nhận vận tải
Kinh doanh 

xăng dầu, nhớt Tổng cộng
 VNĐ VNĐ VNĐ

Cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc 
ngày 30 tháng 6 năm 2012  

 

Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài 207.641.303.984 87.994.821.168 295.636.125.152
Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ 
phận khác -

 
- -

Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp 156.308.423.667  84.420.912.079 240.729.335.746
Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ 
cung cấp 51.332.880.317

 
3.573.909.089 54.906.789.406

Doanh thu hoạt động tài chính và thu 
nhập khác 3.018.201.944

 
169.680.971 3.187.882.915

Các chi phí trực tiếp 35.782.420.829  2.560.776.961 38.343.197.790
Chi phí khấu hao và chi phí phân bổ 2.767.527.911  90.176.336 2.857.704.247
Lợi nhuận trước thuế 15.801.133.521  1.092.636.763 16.893.770.284
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 3.795.368.380  273.159.191 4.068.527.571
Lợi nhuận sau thuế  12.005.765.141 819.477.572 12.825.242.713
  
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 
Tài sản bộ phận 97.872.655.179  12.596.515.560 110.469.170.739
Tài sản không phân bổ -  - 60.935.671.608
Tổng tài sản 97.872.655.179  12.596.515.560 171.404.842.347
Nợ phải trả bộ phận 36.451.385.582  953.646.353 37.405.031.935
Nợ phải trả không phân bổ -  - 6.838.909.786
Tổng nợ phải trả 36.451.385.582  953.646.353 44.243.941.721
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Cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc 
ngày 30 tháng 6 năm 2011 

 

Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài 241.406.703.436  77.732.412.687  319.139.116.123
Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ 
phận khác 

 -   -  -

Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp 184.563.171.417  74.864.261.325  259.427.432.742
Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ 
cung cấp 

56.843.532.019  2.868.151.362  59.711.683.381

Doanh thu hoạt động tài chính,và thu 
nhập khác 

3.320.700.385  60  3.320.700.445

Các chi phí trực tiếp 40.580.477.135  1.991.439.885  42.571.917.020
Chi phí khấu hao và chi phí phân bổ  3.238.235.924   87.349.684  3.325.585.608
Lợi nhuận trước thuế 16.345.519.345 789.361.853  17.134.881.198
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 3.961.360.585  197.340.463  4.158.701.049
Lợi nhuận sau thuế  12.384.158.760  592.021.390 12.976.180.150
  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011  
Tài sản bộ phận 104.109.033.059  13.836.367.897 117.945.400.956
Tài sản không phân bổ  -   -  53.803.109.102
Tổng tài sản 104.109.033.059  13.836.367.897 171.748.510.058
Nợ phải trả bộ phận 38.380.100.754 924.174.698 39.304.275.452
Nợ phải trả không phân bổ -  - 8.931.072.656
Tổng nợ phải trả 38.380.100.754  924.174.698 48.235.348.108
 
 

15. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 
 Từ 1/1/2012

đến 30/6/2012
 Từ 1/1/2011

đến 30/6/2011
 VNĐ  VNĐ
  
Doanh thu bán hàng 87.921.876.550  77.596.049.049
Doanh thu cung cấp dịch vụ 207.714.248.602  241.543.067.074
 295.636.125.152  319.139.116.123
 
 

16. GIÁ VỐN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP 
 Từ 1/1/2012

đến 30/6/2012
 Từ 1/1/2011

đến 30/6/2011
 VNĐ  VNĐ
  
Giá vốn của hàng hóa đã bán 85.908.540.874  76,615,663,429
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 154.820.794.872  182,811,769,313
 240.729.335.746  259,427,432,742
 
 

17. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ 
 Từ 1/1/2012

đến 30/6/2012
 Từ 1/1/2011

đến 30/6/2011
 VNĐ  VNĐ
  
Chi phí nguyên liệu, vật liệu 296.508.119  416.159.627
Chi phí nhân công 27.199.275.353  27.514.430.458
Chi phí khấu hao tài sản cố định 2.857.704.347  3.325.585.608
Chi phí dịch vụ mua ngoài 6.834.171.553  7.757.994.846
Chi phí khác 4.112.800.095  4.511.353.392
 41.300.459.467  43.525.523.931
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18. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 
 

 Từ 1/1/2012
đến 30/6/2012

 Từ 1/1/2011
đến 30/6/2011

 VNĐ  VNĐ
  
Lãi tiền gửi   2.147.563.660  924.402.605
Cổ tức, lợi nhuận được chia 619.660.000  555.062.150
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 207.291.787  1.577.605.220
Lãi do bán ngoại tệ -  18.501.363
 2.974.515.447  3.075.571.338
 
 

19. CHI PHÍ TÀI CHÍNH 
 

 Từ 1/1/2012
đến 30/6/2012

 Từ 1/1/2011
đến 30/6/2011

 VNĐ  VNĐ
  
Lãi tiền vay 5.139.278  -
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 267.095.871  473.269.944
Lỗ do bán ngoại tệ 16.566.873  129.056.147
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư (214.175.180)  970.033.900
 74.626.842  1.572.359.991

 
 

20. LỢI NHUẬN KHÁC 
 

 Từ 1/1/2012
đến 30/6/2012

 
Từ 1/1/2011

đến 30/6/2011
 VNĐ  VNĐ
  
Thu từ thanh lý tài sản cố định 818.181  191.800.000
Khác 212.549.287  53.329.107
Thu nhập khác 213.367.468  245.129.107
  
Giá trị còn lại của tài sản cố định đã thanh lý (4.462.300)  (214.787.939)
Khác (5.919.898)  (10.777.772)
Chi phí khác (10.382.198)  (225.565.711)
  
Lợi nhuận khác 202.985.270  19.563.396
 
 

21. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH 
  Từ 1/1/2012

đến 30/6/2012
 Từ 1/1/2011

đến 30/6/2011
 VNĐ  VNĐ
  
Lợi nhuận trước thuế 16.893.770.284  17.134.881.198
Trừ: Thu nhập không chịu thuế (619.660.000)  (500.077.002)
Thu nhập chịu thuế 16.274.110.284  16.634.804.196
Thuế suất 25%  25%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 4.068.527.571  4.158.701. 049

  
Công ty có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 25% tính trên thu nhập chịu thuế. 
 
Công ty không ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả vì không có 
chênh lệch tạm thời đáng kể giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản 
và nợ phải trả trên báo cáo tài chính. 
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22. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU  
 
Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công 
ty được thực hiện trên cơ sở các số liệu sau: 

  
Từ 1/1/2012

đến 30/6/2012 
 

Từ 1/1/2011
đến 30/6/2011

 VNĐ  VNĐ
   
Lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu 12.825.242.713  12.976.180.149
Số cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền của cổ phần 
phổ thông  8.351.857  8.351.857
Lãi cơ bản trên cố phiếu 1.536  1.554

 
 
23. CAM KẾT THUÊ HOẠT ĐỘNG 

 Từ 1/1/2012
đến 30/6/2012

 
Từ 1/1/2011

đến 30/6/2011
 VNĐ  VNĐ

Chi phí thuê hoạt động tối thiểu đã ghi nhận vào  
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ 11.093.555.528

 
4.154.538.036

 
Tại ngày kết thúc niên độ kế toán, Công ty có các khoản cam kết thuê hoạt động không hủy ngang với 
lịch thanh toán như sau: 
 30/6/2012  31/12/2011
 VNĐ  VNĐ
  
Trong vòng một năm 10,435,503,047  8.856.205.020
 10,435,503,047  10,435,503,047
  
Các khoản thanh toán thuê hoạt động thể hiện số tiền thuê đất dài hạn và thuê văn phòng tại các xí 
nghiệp. 

 
 

24. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH 
 

Quản lý rủi ro vốn 
 
Công ty quản trị nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa 
lợi ích của các cổ đông thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và công nợ. Cấu trúc vốn của Công ty 
bao gồm các khoản nợ, tiền và các khoản tương đương tiền, và phần vốn thuộc sở hữu của các cổ 
đông của Công ty (bao gồm vốn góp, các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối). 
 
Các chính sách kế toán chủ yếu 
 
Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp mà Công ty áp dụng (bao gồm các tiêu 
chí để ghi nhận, cơ sở xác định giá trị và cơ sở ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí) đối với từng 
loại tài sản tài chính, công nợ tài chính và công cụ vốn được trình bày tại Thuyết minh số 3.  

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM  
1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4 Báo cáo tài chính 
Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam    Cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2012    
 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)   
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính  
 
 

21 

Các loại công cụ tài chính  
 Giá trị ghi sổ 
  30/6/2012  31/12/2011
  VNĐ  VNĐ
Tài sản tài chính   
Tiền và các khoản tương đương tiền  52.579.732.563  56,839,351,320
Phải thu khách hàng và phải thu khác  
(trừ dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi)

 
65.687.710.678  54,441,794,365

Đầu tư ngắn hạn  2.664.142.020  2,409,966,840
Tài sản tài chính khác   810.702.600  816,888,600
  121.742.287.861  114,508,001,125
Công nợ tài chính    
Phải trả khách hàng và phải trả khác  33.753.028.458  26,265,716,504
Chi phí phải trả 500.067.517  532,574,435
Công nợ tài chính khác  465.096.000  425,096,000
  34.718.191.975  27,223,386,939
 
Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày kết thúc niên 
độ kế toán do Thông tư 210 cũng như các quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác 
định giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và công nợ tài chính. Thông tư 210 yêu cầu áp dụng 
Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế về việc trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối 
với công cụ tài chính nhưng không đưa ra hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận 
công cụ tài chính bao gồm cả việc áp dụng giá trị hợp lý, nhằm phù hợp với Chuẩn mực báo cáo tài 
chính Quốc tế. 
 
Mục tiêu quản lý rủi ro tài chính 
 
Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro tỷ giá và rủi ro về giá), rủi ro tín dụng và 
rủi ro thanh khoản. 
 
Rủi ro thị trường 
 
Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái và giá.  
 
Quản lý rủi ro tỷ giá 
 
Công ty thực hiện một số các giao dịch có gốc ngoại tệ, theo đó Công ty sẽ chịu rủi ro khi có biến 
động về tỷ giá. Tuy nhiên, Công ty không có rủi ro lớn về tỉ giá vì luôn đảm bảo dự trữ nguồn ngoại 
tệ cần thiết để đáp ứng các nhu cầu của Công ty. Giá trị ghi sổ của các tài sản bằng tiền và công nợ 
bằng tiền có gốc bằng ngoại tệ tại thời điểm cuối kỳ như sau: 
 
 Công nợ  Tài sản 
 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011
 VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ
      
Đô la Mỹ (USD) 3.663.243.117 5.866.629.234  9.001.254.977 16.117.737.461
Euro (EUR) 203.204.370 294.696.308  8.689.720 199.958.457
Yên Nhật (JPY) - 4.370.181  - -
Đôla Úc (AUD) 29.530.748 30.310.547  - -
Đôla Singapore (SGD) 8.541.685 19.564.140  - -

 
Quản lý rủi ro về giá hàng hóa  
 
Công ty mua nguyên vật liệu, hàng hóa và thuê dịch vụ từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước để 
phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, Công ty sẽ  chịu rủi ro từ việc thay đổi giá bán 
của nguyên vật liệu, hàng hóa và giá thuê dịch vụ. 
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Rủi ro tín dụng 
 
Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp 
đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và thường 
xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không. Công ty không 
có bất kỳ rủi ro tín dụng trọng yếu nào với các khách hàng hoặc đối tác bởi vì các khoản phải thu đến 
từ một số lượng lớn khách hàng hoạt động trong nhiều ngành khác nhau và phân bổ ở các khu vực địa 
lý khác nhau. 
 
Quản lý rủi ro thanh khoản 
 
Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính 
hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội 
giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong trong kỳ ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn 
mà Công ty tin rằng có thể tạo ra trong kỳ đó. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các 
yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy trì đủ mức dự 
phòng tiền và,các khoản vay nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn 
hơn. 
 
Bảng dưới đây trình bày chi tiết các mức đáo hạn theo hợp đồng còn lại đối với công nợ tài chính phi 
phái sinh và thời hạn thánh toán như đã được thỏa thuận. Bảng dưới đây được trình bày dựa trên dòng 
tiền chưa chiết khấu của công nợ tài chính tính theo ngày sớm nhất mà Công ty phải trả. Ngày đáo 
hạn theo hợp đồng được dựa trên ngày sớm nhất mà Công ty phải trả. 

 
Dưới 1 năm Từ 1-5 năm Tổng

VNĐ VNĐ VNĐ
30/6/2012 
Phải trả khách hàng và phải trả khác 33.753.028.458 - 33.753.028.458
Chi phí phải trả 500.067.517 - 500.067.517
Công nợ khác - 465.096.000 465.096.000
 
31/12/2011  
Phải trả khách hàng và phải trả khác 26.265.716.504 - 26.265.716.504
Chi phí phải trả 532.574.435 - 532.574.435
Công nợ khác - 425.096.000 425.096.000

 
Ban Giám đốc đánh giá mức tập trung rủi ro thanh khoản ở mức thấp. Ban Giám đốc tin tưởng rằng 
Công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. 
 
Bảng sau đây trình bày chi tiết mức đáo hạn cho tài sản tài chính phi phái sinh. Bảng được lập trên cơ 
sở mức đáo hạn theo hợp đồng chưa chiết khấu của tài sản tài chính gồm lãi từ các tài sản đó, nếu có. 
Việc trình bày thông tin tài sản tài chính phi phái sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro 
thanh khoản của Công ty khi tính thanh khoản được quản lý trên cơ sở công nợ và tài sản thuần. 
 

Dưới 1 năm Từ 1-5 năm Tổng
VNĐ VNĐ VNĐ

30/6/2012  
Tiền và các khoản tương đương tiền 52.579.732.563 - 52.579.732.563
Phải thu khách hàng và phải thu khác  
(trừ dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi) 65.687.710.678 - 65.687.710.678
Đầu tư ngắn hạn 2.664.142.020 - 2.664.142.020
Tài sản tài chính khác 415.774.000 394.928.600 810.702.600

 
31/12/2011  
Tiền và các khoản tương đương tiền 56.839.351.320 - 56.839.351.320
Phải thu khách hàng và phải thu khác  
(trừ dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi) 54.441.794.365 - 54.441.794.365
Đầu tư ngắn hạn 2.409.966.840 - 2.409.966.840
Tài sản tài chính khác 427.960.000 388.928.600 816.888.600
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