
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI
M TOÁN 
 

BÁO CÁO C�A BAN GIÁM �	C 
 
 
 

Ban Giám ��c Công ty c� ph
n 	
u t� Phát tri�n Nhà và 	ô th� IDICO ( IDICO-UDICO) �� trình báo cáo 
này cùng v�i Báo cáo tài chính �ã ���c ki�m toán cho n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 
2008. 
 
CÔNG TY 
Công ty c� ph
n 	
u t� Phát tri�n Nhà và 	ô th� IDICO ( IDICO-UDICO) Là doanh nghi�p ���c c� ph
n 
hóa t� công ty 	
u t� Phát tri�n Nhà và 	ô th� theo quy�t ��nh s� 2028/Q	-BXD ngày 21/12/2004 c�a 
B tr��ng B xây d�ng, ho�t �ng theo gi�y phép kinh doanh s� 4703000201 do s� K� ho�ch 	
u t� 
t nh 	�ng nai c�p ngày 16/02/2005, s.a ��i l
n 2 ngày 04/06/2007 v�i s� v�n �i�u l� là 80 t& ��ng. 
 
 H�I ��NG QU�N TR� VÀ BAN GIÁM �	C 
Các thành viên c�a Hi ��ng qu�n tr� và Ban giám ��c công ty �ã �i�u hành công ty trong n�m và ��n 
ngày thành l�p báo cáo này g�m : 
Hi ��ng qu�n tr� : 
 Ông Ph�m Thi�u S�n   Ch� t�ch ( ��n ngày 30/12/2008 ) 
 Ông V" Công Khái   Ch� t�ch ( t� ngày 30/12/2008 ) 
 Ông V" Công Khái   1y viên ( ��n ngày 30/12/2008 ) 

Ông Ph�m Thi�u S�n   1y viên ( t� ngày 30/12/2008 ) 
 Ông Tr�nh Xuân T�n   1y viên 
 Ông Tr
n v�n Phú   1y viên 
 Ông Phan V�n Quang  1y viên 
Ban Giám ��c : 

Ông V" Công Khái   Giám ��c ( ��n ngày 01/01/2009 ) 
Ông Tr
n v�n Phú   Giám ��c ( t� ngày 02/01/2009 ) 
Ông Tr
n v�n Phú   Phó Giám ��c ( ��n ngày 01/01/2009 ) 

 Ông Phan v�n Quang   Phó Giám 	�c 
 Ông 	- Huy Th�o   Phó Giám 	�c 
 Ông Tr
n Cao Th�ng   Phó Giám 	�c ( t� ngày 02/01/2009 ) 
 
CÁC S� KI�N SAU NGÀY K�T THÚC NIÊN �� K� TOÁN 
Theo nh�n ��nh c�a Ban Giám ��c, xét trên nh!ng khía c�nh tr#ng y�u, không có s� ki�n b�t th��ng 
nào x�y ra sau ngày khóa s� k� toán làm �nh h��ng ��n tình hình tài chính và ho�t �ng c�a Công ty 
c
n thi�t ph�i �i�u ch nh ho�c trình bày trên Báo cáo tài chính cho n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 
12 n�m 2008. 
 
KI
M TOÁN VIÊN 
Báo cáo tài chính cho n�m tài chính k�t thúc cùng ngày ���c ki�m toán b�i Công ty H�p danh Ki�m 
toán Vi�t nam (CPA VIETNAM ) – Thành viên ��i di�n Moore Stephens International Limited. 
 
TRÁCH NHI�M C�A BAN GIÁM �	C 
Ban Giám ��c Công ty có trách nhi�m l�p Báo cáo tài chính hàng n�m ph�n ánh mt cách trung th�c và 
h�p lý tình hình tài chính c"ng nh� k�t qu� ho�t �ng kinh doanh và tình hình l�u chuy�n ti�n t� c�a 
Công ty trong n�m. Trong vi�c l�p báo cáo tài chính này, Ban Giám ��c ���c yêu c
u ph�i:  
 
• L�a ch#n các chính sách k� toán thích h�p và áp d�ng các chính sách �ó mt cách nh�t quán; 
• 	�a ra các phán �oán và ��c tính mt cách h�p lý và th�n tr#ng; 
• Nêu rõ các nguyên t�c k� toán thích h�p có ���c tuân th� hay không, có nh!ng áp d�ng sai l�ch 

tr#ng y�u c
n ���c công b� và gi�i thích trong báo cáo tài chính hay không; 
• Thi�t k�, th�c hi�n và duy trì h� th�ng ki�m soát ni b liên quan t�i vi�c l�p và trình bày h�p lý các 

Báo cáo tài chính �� Báo cáo tài chính không b� sai sót tr#ng y�u k� c� do gian l�n ho�c b� l-i. 



 

• L�p Báo cáo tài chính trên c� s� ho�t �ng liên t�c tr� tr��ng h�p không th� cho r'ng Công ty s$ 
ti�p t�c ho�t �ng kinh doanh. 

 
Ban Giám ��c xác nh�n r'ng Công ty �ã tuân th� các yêu c
u nêu trên trong vi�c l�p Báo cáo tài chính.  
Ban Giám ��c Công ty ch�u trách nhi�m ��m b�o r'ng s� sách k� toán ���c ghi chép mt cách phù 
h�p �� ph�n ánh mt cách h�p lý tình hình tài chính c�a Công ty � b�t k2 th�i �i�m nào và ��m b�o 
r'ng Báo cáo tài chính tuân th� các Chu)n m�c k� toán Vi�t Nam, H� th�ng k� toán Vi�t Nam và các 
quy ��nh có liên quan. Ban Giám ��c c"ng ch�u trách nhi�m ��m b�o an toàn cho tài s�n c�a Công ty và 
vì v�y th�c hi�n các bi�n pháp thích h�p �� ng�n ch�n và phát hi�n các hành vi gian l�n và sai ph�m 
khác. 
 
Thay m�t Ban Giám ��c, 

 
 
 
 
 
 

____________________________ 

Tr
n v�n Phú 
Giám ��c 
	�ng Nai, ngày 10 tháng 03 n�m 2009 
 
PHÊ CHU&N CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 
Theo �ây, chúng tôi phê chu)n các Báo cáo tài chính kèm theo, các Báo cáo tài chính này trình bày 
trung th�c và h�p lý tình hình tài chính c�a Công ty t�i ngày 31 tháng 12 n�m 2008 và k�t qu� ho�t 
�ng kinh doanh, l�u chuy�n ti�n t� cho n�m tài chính k�t thúc cùng ngày, phù h�p v�i các Chu)n m�c 
K� toán Vi�t Nam, h� th�ng K� toán Vi�t Nam và các quy ��nh có liên quan. 
 
Thay m�t Hi ��ng Qu�n tr�, 
 
 
 
 
 
_____________________ 
V" Công Khái 
Ch� t�ch 
	�ng Nai, ngày 10 tháng 03 n�m 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

BÁO CÁO KI
M TOÁN 
V� Báo cáo tài chính n�m 2008 c�a Công ty C� ph
n 	
u t�  

phát tri�n Nhà và 	ô th� IDICO( IDICO- UDICO) 
 
Kính g'i:  H(i �!ng Qu)n tr�, Ban Giám �%c và các C� �ông c a công ty C� phn  

�u t� Phát tri�n Nhà và �ô th� IDICO (UDICO - IDICO)  
 
Chúng tôi �ã ti�n hành ki�m toán B�ng Cân ��i k� toán t�i ngày 31 tháng 12 n�m 2008, Báo cáo K�t 
qu� ho�t �ng kinh doanh, Báo cáo L�u chuy�n ti�n t� và các Thuy�t minh Báo cáo tài chính n�m tài 
chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2008 c�a Công ty C� ph
n 	
u t� Phát tri�n Nhà và 	ô th� IDICO 
(g#i t�t là “Công ty”).  
 
Vi�c l�p và trình bày Báo cáo tài chính này thuc trách nhi�m c�a Giám ��c Công ty. Trách nhi�m c�a 
chúng tôi là ��a ra ý ki�n v� các báo cáo này c�n c� trên k�t qu� ki�m toán c�a chúng tôi.  
 
C* s+ ý ki,n 
Chúng tôi �ã th�c hi�n công vi�c ki�m toán theo các Chu)n m�c Ki�m toán Vi�t Nam. Các Chu)n m�c 
này yêu c
u công vi�c ki�m toán l�p k� ho�ch và th�c hi�n �� có s� ��m b�o h�p lý r'ng Báo cáo tài 
chính không còn ch�a ��ng các sai sót tr#ng y�u. Chúng tôi �ã th�c hi�n vi�c ki�m tra theo ph��ng 
pháp ch#n m+u và áp d�ng các th. nghi�m c
n thi�t, các b'ng ch�ng xác minh nh!ng thông tin trong 
Báo cáo tài chính; �ánh giá vi�c tuân th� các chu)n m�c và ch� � k� toán hi�n hành, các nguyên t�c 
và ph��ng pháp k� toán ���c áp d�ng, các ��c tính và xét �oán quan tr#ng c�a Ban Giám ��c c"ng 
nh� cách trình bày t�ng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho r'ng công vi�c ki�m toán c�a chúng 
tôi �ã ��a ra nh!ng c� s� h�p lý �� làm c�n c� cho ý ki�n c�a chúng tôi.  
  
Ý ki,n c a Ki�m toán viên 
Theo ý ki�n c�a chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo �ã ph�n ánh trung th�c và h�p lý, trên các khía 
c�nh tr#ng y�u, tình hình tài chính c�a Công ty t�i ngày 31 tháng 12 n�m 2008 c"ng nh� k�t qu� ho�t 
�ng kinh doanh và các lu�ng l�u chuy�n ti�n t� c�a n�m tài chính k�t thúc vào ngày trên, phù h�p v�i 
Chu)n m�c và ch� � k� toán hi�n hành và tuân th� các quy ��nh pháp lý có liên quan. 
 
L�u ý  
Vi�c ghi nh!n V�n và Tài s n c� ��nh vô hình là giá tr� th�ng hi�u IDICO v	i s� ti�n 2.000.000.000 

��ng có s� khác bi�t so v	i quy ��nh t�i chu"n m�c K� toán Vi�t nam s� 04 – Tài s n c� ��nh vô hình. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CÔNG TY C� PH�N ��U T� PHÁT TRI
N NHÀ VÀ �Ô TH� IDICO( IDICO – UDICO)   
Báo cáo tài chính cho n"m tài chính k,t thúc ngày 31 tháng 12 n"m 2008 
 

 

VND VND
A-TÀI S�N NG�N H�N 100 288.648.556.457    187.818.456.347    
        (100 = 110+120+130+140+150)
I- Ti-n 110 5,1 16.445.774.155      28.640.011.490      
1. Ti�n 111 16.445.774.155      28.640.011.490      
III.Các kho)n ph)i thu ng.n h/n 130 175.984.396.351    80.536.025.210      
1. Ph�i thu khách hàng 131 55.711.520.743      64.220.570.368      
2. Tr� tr��c cho ng��i bán 132 117.060.998.957    14.311.319.892      
5. Các kho�n ph�i thu khác 135 5,2 3.298.141.956        2.004.134.950        
6. D� phòng ph�i thu ng�n h�n khó �òi 139 (86.265.305)            
IV. Hàng t!n kho 140 5,3 90.365.971.473      76.122.061.219      
1. Hàng t�n kho 141 90.365.971.473      76.122.061.219      
V. Tài s)n ng.n h/n khác 150 5.852.414.478        2.520.358.428        
1. Chi phí tr� tr��c ng�n h�n 151 1.446.400.596        537.779.414           
2. Thu� GTGT ���c kh�u tr� 152 2.534.092.801        -                         
3. Thu� và các kho�n khác ph�i thu Nhà N��c 154 141.654.839           -                         
4. Tài s�n ng�n h�n khác 158 1.730.266.242        1.982.579.014        
B - TÀI S�N DÀI H�N 200 149.777.820.845    139.254.511.909    
       (200 = 220+240+250+260)
II. Tài s)n c% ��nh 220 121.126.811.792    110.408.015.205    
1. Tài s�n c� ��nh h!u hình 221 5,4 52.603.230.987      32.424.321.722      
- Nguyên giá 222 88.676.328.437     62.117.999.939     

- Giá tr� hao mòn l�y k� 223 (36.073.097.450)    (29.693.678.217)    

3. Tài s�n c� ��nh vô hình 227 5,5 1.641.666.667        1.741.666.667        
- Nguyên giá 228 2.000.000.000       2.000.000.000       

- Giá tr� hao mòn l�y k� 229 (358.333.333)         (258.333.333)         

4. Chi phí xây d�ng c� b�n d� dang 230 5,6 66.881.914.138      76.242.026.816      
III. B0t �(ng s)n �u t� 240 5,7 6.077.780.684        6.947.170.080        
- Nguyên giá 241 8.693.893.944        8.693.893.944        
- Giá tr� hao mòn l"y k� 242 (2.616.113.260)       (1.746.723.864)      
IV. Các kho)n �u t� tài chính dài h/n 250 22.573.228.369      21.861.990.632      
3. 	
u t� dài h�n khác 258 5,8 22.573.228.369      23.400.990.632      
4. D� phòng gi�m giá �
u t� tài chính dài h�n 259 -                          (1.539.000.000)      
V. Tài s)n dài h/n khác 260 -                          37.335.992             
1. Chi phí tr� tr��c dài h�n 261 -                          37.335.992             
T�NG C�NG TÀI S�N (270 = 100+200) 270 438.426.377.302    327.072.968.256    

M+u B 01 - DN
B�NG CÂN �	I K� TOÁN

T/i ngày 31 tháng 12 n"m 2008

TÀI S�N
Mã 
s%

Thuy,t minh
31/12/2008 01/01/2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B�NG CÂN �	I K� TOÁN (ti,p theo)             M1u B 01-DN 
T/i ngày 31 tháng 12 n"m 2008 
 

VND VND

A- N� PH�I TR� 300 317,125,271,640  202,126,564,074    

    (300=310+320)

I. N2 ng.n h/n 310 298,377,817,858  176,077,815,549    

1. Vay và n� ng�n h�n 311 5.9 93,991,699,055    11,880,000,000      

2. Ph�i tr� ng��i bán 312 48,185,709,122    23,651,609,021      

3. Ng��i mua tr� ti�n tr��c 313 74,007,241,121    27,948,416,788      

4. Thu� và các kho�n ph�i np Nhà n��c 314 5.10 736,462,536         7,175,979,874        

5. Ph�i tr� ng��i lao �ng 315 201,605,500         1,770,082,124        

6. Chi phí ph�i tr� 316 5.11 53,809,211,691    81,627,558,633      

9. Các kho�n ph�i tr�, ph�i np ng�n h�n khác 319 5.12 27,445,888,833    22,024,169,109      

II. N2 dài h/n 330 18,747,453,782    26,048,748,525      

4. Vay và n� dài h�n 334 5.13 18,417,234,328    25,712,837,696      

6. D� phòng tr� c�p m�t vi�c làm 336 330,219,454         335,910,829           

B -V	N CH� S3 H�U 400 121,301,105,662  124,946,404,182    

    (400 = 410+420 )

I. V%n ch  s+ h4u 410 120,607,688,366  124,556,322,818    

1. V�n �
u t� c�a ch� s� h!u 411 5.14 80,000,000,000    80,000,000,000      

2. Th�ng d� v�n c� ph
n 412 5.14 16,200,000,000    16,200,000,000      

7. Q"y �
u t� phát tri�n 417 5.14 12,976,276,638    8,989,746,711        

8. Q"y d� phòng tài chính 418 5.14 2,479,429,248      1,218,565,545        

10. L�i nhu�n sau thu� ch�a phân ph�i 420 5.14 8,951,982,480      18,148,010,562      

II. Ngu!n kinh phí và qu5 khác 430 693,417,296         390,081,364           

1. Q"y khen th��ng và phúc l�i 431 693,417,296         390,081,364           

T�NG C�NG NGU�N V	N  (440 = 300+400) 440 438,426,377,302  327,072,968,256    

01/01/2008
NGU�N V	N Mã s%

Thuy,t 
minh

31/12/2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BÁO CÁO K�T QU� HO�T ��NG S�N XU�T KINH DOANH         M1u B 02-DN 
Cho n"m tài chính k,t thúc ngày 31 tháng 12 n"m 2008 
 

VND VND

1. Doanh thu bán hàng và cung c�p d�ch v� 01 5,15 681.328.051.357    510.781.223.225    

2. Các kho�n gi�m tr� doanh thu 02

3. Doanh thu thu
n v� bán hàng và cung c�p d�ch v� 10

 (10=01-02) 681.328.051.357    510.781.223.225    

4. Giá v�n hàng bán 11 5,16 658.804.280.962    487.243.616.333    

5. L2i nhu6n g(p v- bán hàng và cung c0p d�ch v7 20

(20=10-11) 22.523.770.395      23.537.606.892      

6. Doanh thu ho�t �ng tài chính 21 5,17 4.046.258.356        626.152.134           

7. Chi phí tài chính 22 5,18 3.667.446.373        3.725.822.927        

- Trong �ó : Chi phí lãi vay 23 5.206.446.373        3.725.822.927        

8. Chi phí bán hàng 24 552.324.773           

9. Chi phí qu�n lý doanh nghi�p 25 5.132.411.496        4.174.359.867        

10. L2i nhu6n thun t8 ho/t �(ng kinh doanh 30

(30=20+(21-22)-(24+25)) 17.217.846.109      16.263.576.232      

11. Thu nh�p khác 31 1.672.896.637        3.709.483.695        

12. Chi phí khác 32 170.031.569           72                           

13. L2i nhu6n khác (40=31-32) 40 1.502.865.068        3.709.483.623        

14. T�ng l2i nhu6n k, toán tr�9c thu, 50

(50=30+40) 18.720.711.177      19.973.059.855      

15. Chi phí thu� TNDN hi�n hành 51 5,19 1.768.728.697        1.825.049.293        

16. Chi phí thu� TNDN hoãn l�i 52

17. L2i nhu6n sau thu, thu nh6p doanh nghi:p 60

(60 = 50 - 51 - 52) 16.951.982.480      18.148.010.562      

18.Lãi c� b�n trên c� phi�u 70 5.20 2.119                      3.037                      

N"m 2007
CH; TIÊU Mã s%

Thuy,t 
minh

N"m 2008

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BÁO CÁO L�U CHUY
N TI�N T�            M1u B 03-DN 
(theo ph��ng pháp tr�c ti�p) 
Cho n"m tài chính k,t thúc ngày 31 tháng 12 n"m 2008 

I. L�u chuy�n ti-n t8 ho/t �(ng kinh doanh

1. Ti�n thu t� bán hàng, cung c�p d�ch v� và doanh thu khác 01 571.427.375.888  576.339.346.416  

2. Ti�n chi tr� cho ng��i cung c�p hàng hóa và d�ch v� 02 (609.812.108.015)    (505.983.964.619)    

3. Ti�n chi tr� cho ng��i lao �ng 03 (7.506.578.194)     (6.914.405.208)     

4. Ti�n chi tr� lãi vay 04 (5.430.210.995)     (4.198.301.539)     

5. Ti�n chi np thu� thu nh�p doanh nghi�p 05 (2.188.647.982)     (1.546.784.847)     

6. Ti�n thu khác t� ho�t �ng kinh doanh 06 7.976.075.675      22.761.952.771    

7. Ti�n chi khác cho ho�t �ng kinh doanh 07 (6.186.727.478)     (23.657.264.564)   

L�u chuy�n ti�n thun t� ho�t ��ng kinh doanh 20 (51.720.821.101)  56.800.578.410   

II. L�u chuy�n ti-n t8 ho/t �(ng �u t�

1. Ti�n chi �� mua s�m, xây d�ng TSC	 và các tài s�n dài h� 21 (24.679.969.871)   (3.043.839.883)     

5. Ti�n chi �
u t� góp v�n vào ��n v� khác 25 (7.000.000.000)     (12.000.000.000)   

6. Ti�n thu h�i �
u t� góp v�n vào ��n v� khác 26 9.629.000.000      

7. Ti�n thu lãi cho vay, c� t�c và l�i nhu�n ���c chia 27 2.627.904.950      626.151.673         

L�u chuy�n ti�n thun t� ho�t ��ng �u t� 30 (19.423.064.921)  (14.417.688.210)  

III. L�u chuy�n ti-n t8 ho/t �(ng tài chính

1. Ti�n thu t� phát hành c� phi�u, nh�n v�n góp c�a ch� s� h! 31 -                        40.425.489.282    

3. Ti�n vay ng�n h�n, dài h�n nh�n ���c 33 239.666.411.846  130.338.770.682  

4. Ti�n chi tr� n� g�c vay 34 (164.850.316.159)    (198.416.564.574)    

6. C� t�c, l�i nhu�n �ã tr� cho ch� s� h!u 36 (15.866.447.000)   

L�u chuy�n ti�n thun t� ho�t ��ng tài chính 40 58.949.648.687   (27.652.304.610)  

L�u chuy�n ti-n thun trong k< ( 50 = 20+30+40 ) 50 (12.194.237.335)   14.730.585.590    

Ti-n và t�*ng ��*ng ti-n �u k< 60 28.640.011.490    13.909.425.900    

3nh h��ng c�a thay ��i t& giá h�i �oái quy ��i ngo�i t� 61

Ti-n và t�*ng ��*ng ti-n cu%i k< ( 70 = 50+60+61 ) 70 16.445.774.155    28.640.011.490    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


