Công ty CP An Phú

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Quý 2 năm 2010

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)
Stt
I
1
2
3
4
5
II
1
2

3
4
5
III
IV
1
2
V
1

2

VI

Nội dung
Tài sản ngắn hạn
Tiền và các khoản tương đương tiền
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
Các khoản phải thu ngắn hạn
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác
Tài sản dài hạn
Các khoản phải thu dài hạn
Tài sản cố định
- Tài sản cố định hữu hình
- Tài sản cố định vô hình
- Tài sản cố định thuê tài chính
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Bất động sản đầu tư
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
Tài sản dài hạn khác
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
Nợ phải trả
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Vốn chủ sở hữu
Vốn chủ sở hữu
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Thặng dư vốn cổ phần
- Vốn khác của chủ sở hữu
- Cổ phiếu quỹ
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Nguồn vốn đầu tư XDCB
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
Nguồn kinh phí và quỹ khác
- Quỹ khen thưởng phúc lợi
- Nguồn kinh phí
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

Số dư đầu kỳ
626,874,860,247
2,391,331,082
38,037,562,700
407,288,800,805
177,067,707,099
2,089,458,561
612,254,726,863

Số dư cuối kỳ
590,202,841,434
1,852,216,830
41,339,924,914
253,500,814,611
284,561,619,390
8,948,265,689
612,638,104,977

830,661,429
830,661,429

1,179,594,121
666,973,632
512,620,489

610,551,324,140
872,741,294
1,239,129,587,110
362,677,949,569
348,228,298,113
14,449,651,456
876,451,637,541
876,451,637,541
820,474,830,000
27,625,000,000

(791,051,821)
3,987,910,082
3,795,029,830

610,551,324,140
907,186,716
1,202,840,946,411
338,457,656,147
305,072,134,575
33,385,521,572
864,383,290,264
864,383,290,264
820,474,830,000
27,625,000,000

3,987,910,082
6,339,582,964

21,359,919,450

5,955,967,218

1,239,129,587,110

1,202,840,946,411

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Chỉ tiêu
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp dịch vụ
Giá vốn hàng bán
LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
Thu nhập khác
Chi phí khác
Lợi nhuận khác
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Kỳ báo cáo

Luỹ kế

161,469,847,231

229,107,361,834

0

0

161,469,847,231

229,107,361,834

150,421,733,363

210,165,907,450

11,048,113,868

18,941,454,384

10,397,075,128

18,286,612,273

12,344,597,415

22,178,515,639

794,789,788

1,615,584,133

2,805,449,528

5,598,021,682

5,500,352,265

7,835,945,203

7,350,000

104,856,000

0

0

7,350,000

104,856,000

5,507,702,265

7,940,801,203

1,376,925,566

1,985,200,301

4,130,776,699

5,955,600,902

V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
(Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)
STT
1

2

3

4

Chỉ tiêu

Cơ cấu tài sản
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
Cơ cấu nguồn vốn
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn
Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán nhanh
- Khả năng thanh toán hiện hành
Tỷ suất lợi nhuận
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu

Đơn vị
tính

Kỳ trước

Kỳ báo cáo

%

50.19%

50.93%

49.81%

49.07%

27.95%

28.14%

72.05%

71.86%

0.17

0.14

1.95

1.93

0.15%

0.50%

2.70%

2.60%

0.21%

0.69%

%

Lần

%

Ngày 16 tháng 7 năm 2010

Tổng Giám đốc công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

