


































Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q1, TP.HCM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Cho quý I kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015
Phụ lục 1: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

 Vốn góp của chủ 
sở hữu 

 Thặng dư vốn 
cổ phần 

 Cổ phiếu 
quỹ 

 Vốn khác của 
chủ sở hữu  Chênh lệch tỷ giá 

 Quỹ đầu tư phát 
triển 

 Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân 

phối  Cộng 

Số đầu năm trước 3.180.000.000.000    70.790.410.045    (902.752.100)   5.517.214.120    (208.252.407.562)    142.991.341.928    10.666.024.631     3.200.809.831.062        
Tăng vốn trong năm trước -                                 -                            -                       -                          -                               -                              -                                     
Lợi nhuận trong năm trước -                                 -                            -                       -                          -                               -                              304.929.116.394   304.929.116.394           
Tăng khác -                                 -                            -                       -                          -                               -                              -                             -                                     
Kết chuyển vào kết quả kinh doanh -                                 -                            -                       -                          208.252.407.562      -                              -                             208.252.407.562           
Giảm vốn trong năm trước - - - - - - - - 
Giảm khác - - - - - - - 
Số dư cuối năm trước 3.180.000.000.000    70.790.410.045    (902.752.100)   5.517.214.120    -                               142.991.341.928    315.595.141.025   3.713.991.355.018        

Số dư đầu kỳ 3.180.000.000.000    70.790.410.045    (902.752.100)   5.517.214.120    -                               142.991.341.928    315.595.141.025   3.713.991.355.018        
Tăng vốn trong kỳ -                                 -                       -                          -                               -                              -                             -                                     
Lợi nhuận trong kỳ -                                 -                            -                       -                          -                               -                              250.359.686.384   250.359.686.384           
Tăng khác -                                 -                            -                       -                          -                               -                              -                             -                                     
Giảm vốn trong kỳ -                                 -                            -                       -                          -                               -                              -                             -                                     
Giảm khác - - - - - - - - 
Số dư cuối kỳ 3.180.000.000.000    70.790.410.045    (902.752.100)   5.517.214.120    -                           142.991.341.928    565.954.827.409   3.964.351.041.402        



Phụ lục 2 Số liệu so sánh

Mã 
số Khoản mục

 Số trước điều 
chỉnh 

Mã 
số Khoản mục  Số sau điều chỉnh 

I. TÀI SẢN I. TÀI SẢN
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 36.041.229.700        Đầu tư tài chính ngắn hạn 36.041.229.700        -                        

121 Đầu tư ngắn hạn 40.756.599.414        121 Chứng khoán kinh doanh 10.756.599.414        30.000.000.000    
129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (4.715.369.714)         122 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (4.715.369.714)         -                        

123 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 30.000.000.000        

131 Phải thu khách hàng 425.704.660.118      131 Phải thu ngắn hạn của khách hàng 425.704.660.118      -                        
132 Trả trước cho người bán 40.133.276.007        132 Trả trước cho người bán ngắn hạn 40.133.276.007        -                        
135 Các khoản phải thu khác 33.640.289.200        136 Phải thu ngắn hạn khác 34.520.282.199        (879.992.999)        

158 Tài sản ngắn hạn khác 879.992.999             155 Tài sản ngắn hạn khác -                            879.992.999         

218 Phải thu dài hạn khác -                            216 Phải thu dài hạn khác 9.593.600.647          (9.593.600.647)     

258 Đầu tư dài hạn khác 56.000.000.000        253 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 56.000.000.000        -                        

268 Tài sản dài hạn khác 9.593.600.647          268 Tài sản dài hạn khác -                            9.593.600.647      

II. NGUỒN VỐN II. NGUỒN VỐN
311 Vay và nợ ngắn hạn 2.110.415.323.465   320 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.110.415.323.465   -                        
312 Phải trả người bán 1.020.201.834.642   311 Phải trả người bán ngắn hạn 1.020.201.834.642   -                        
313 Người mua trả tiền trước 32.546.594.476        312 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 32.546.594.476        -                        
316 Chi phí phải trả 394.975.021.501      315 Chi phí phải trả ngắn hạn 394.975.021.501      -                        

317 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 
khác 94.085.536.062        319 Phải trả ngắn hạn khác 94.085.536.062        -                        

334 Vay và nợ dài hạn 5.097.134.755.677   338 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 5.097.134.755.677   -                        

Vốn chủ sở hữu
411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3.180.000.000.000   411 Vốn góp của chủ sở hữu 3.180.000.000.000   -                        

411a Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 3.180.000.000.000       
411b Cổ phiếu ưu đãi -                               

417 Quỹ đầu tư phát triển 105.804.960.608      418 Quỹ đầu tư phát triển 142.991.341.928      37.186.381.320    
418 Quỹ dự phòng tài chính 37.186.381.320        
420 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 315.595.141.025      421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 315.595.141.025      -                        

421a LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 10.666.024.631            
421b LNST chưa phân phối kỳ này 304.929.116.394          

Số liệu đầu năm theo báo cáo kiểm toán độc lập năm 2014 Điều chỉnh theo Thông tư 200/2014/TT/BTC

Thực hiện theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chính, Công ty điều chỉnh lại các khoản mục số đầu năm 2015 như sau:

Chênh lệch


