
Đơn vị báo cáo:

Địa chỉ:

Loại báo cáo:
HN-BCTC hợp 

nhất

  Đơn vị tính: Đồng VN

TÀI SẢN Mã số Số cuối năm (3) Số đầu năm (-3)

1 2 3 4

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 200.081.144.348 144.919.335.244

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 11.052.023.644 22.154.756.734

  1.Tiền 111 1.750.911.153 3.549.054.592

  2. Các khoản tương đương tiền 112 9.301.112.491 18.605.702.142

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 60.942.774.911 27.049.200.000

  1. Đầu tư ngắn hạn 121 60.942.774.911 27.049.200.000

  2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 76.201.884.368 34.280.107.964

  1. Phải thu khách hàng 131 60.763.622.278 17.878.656.822

  2. Trả trước cho người bán 132 10.460.508.028 11.974.191.825

  3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133

  4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134

  5. Các khoản phải thu khác 135 6.289.300.429 5.403.986.547

  6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -1.311.546.367 -976.727.230

IV. Hàng tồn kho 140 50.888.174.634 59.926.227.735

  1. Hàng tồn kho 141 50.888.174.634 59.926.227.735

  2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 996.286.791 1.509.042.811

  1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 240.690.655 110.766.797

  2. Thuế GTGT được khấu trừ 152

  3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 167.747.531

  4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157

  5. Tài sản ngắn hạn khác 158 755.596.136 1.230.528.483

B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 +

269)
200 379.509.710.514 361.315.041.854

I- Các khoản phải thu dài hạn 210 184.733.000 165.227.000

  1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211

  2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212

  3. Phải thu dài hạn nội bộ 213

  4. Phải thu dài hạn khác 218 184.733.000 165.227.000
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  5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 0 0

II. Tài sản cố định 220 358.089.054.870 332.804.178.557

  1. Tài sản cố định hữu hình 221 39.522.829.212 43.201.772.476

      - Nguyên giá 222 80.508.157.684 81.537.063.367

      - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 -40.985.328.472 -38.335.290.891

  2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 0 0

      - Nguyên giá 225 0 0

      - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 0 0

  3. Tài sản cố định vô hình 227 250.566.079.407 254.344.040.367

      - Nguyên giá 228 267.369.660.270 267.066.771.570

      - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 -16.803.580.863 -12.722.731.203

  4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 68.000.146.251 35.258.365.714

III. Bất động sản đầu tư 240 0 0

    - Nguyên giá 241 0 0

      - Giá trị hao mòn luỹ kế 242 0 0

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 3.264.966.000 3.624.966.000

  1. Đầu tư vào công ty con 251

  2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 2.778.116.000 2.778.116.000

  3. Đầu tư dài hạn khác 258 486.850.000 846.850.000

  4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259

V. Tài sản dài hạn khác 260 17.970.956.644 24.720.670.297

  1. Chi phí trả trước dài hạn 261 17.970.956.644 24.720.670.297

  2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262

  3. Tài sản dài hạn khác 268

VI. Lợi thế thương mại 269

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 579.590.854.862 506.234.377.098

NGUỒN VỐN

A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 517.947.159.873 447.068.652.329

I. Nợ ngắn hạn 310 98.661.386.355 131.500.232.561

  1. Vay và nợ ngắn hạn 311 40.916.198.161 67.636.501.770

  2. Phải trả người bán 312 27.509.834.752 22.493.363.946

  3. Người mua trả tiền trước 313 7.794.502.361 20.143.521.769

  4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 1.561.032.348 1.301.521.715

  5. Phải trả người lao động 315 1.400.853.504 1.067.330.495

  6. Chi phí phải trả 316 12.283.388.895 8.276.348.142

  7. Phải trả nội bộ 317

  8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318

  9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 7.160.744.464 10.538.182.249

  10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320

  11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 34.831.870 43.462.475



  12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 327

II. Nợ dài hạn 330 419.285.773.518 315.568.419.768

  1. Phải trả dài hạn người bán 331

  2. Phải trả dài hạn nội bộ 332

  3. Phải trả dài hạn khác 333

  4. Vay và nợ dài hạn 334 6.654.132.000 14.210.122.700

  5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335

  6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336

  7. Dự phòng phải trả dài hạn 337

  8. Doanh thu chưa thực hiện 338 412.631.641.518 301.358.297.068

  9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400 61.643.694.989 59.165.724.769

I. Vốn chủ sở hữu 410 61.643.694.989 59.165.724.769

  1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 50.000.000.000 50.000.000.000

  2. Thặng dư vốn cổ phần 412

  3. Vốn khác của chủ sở hữu 413

  4. Cổ phiếu quỹ 414

  5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415

  6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416

  7. Quỹ đầu tư phát triển 417 2.983.852.454 2.492.110.937

  8. Quỹ dự phòng tài chính 418 1.521.204.054 1.176.984.992

  9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419

  10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 7.138.638.481 5.496.628.840

  11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421

  12. Quỹ hỗ trợ sẵp xếp doanh nghiệp 422

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 0 0

  1. Nguồn kinh phí 432

  2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433

C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400 + 439) 440 579.590.854.862 506.234.377.098

Ghi chú :  - Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và “Mã số”.

- Mục loại báo cáo: Ghi rõ báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính riêng.

- Đơn vị tính: Đề nghị ghi chi tiết đơn vị tính là VND.



Đơn vị báo cáo:

Địa chỉ:

Loại báo cáo: HN-BCTC hợp nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

                                                                          Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU Mã số Năm nay Năm trước

1 2 3 4

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 202.271.003.701 165.183.383.116

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01

- 02)
10 202.271.003.701 165.183.383.116

4. Giá vốn hàng bán 11 183.194.688.159 150.828.984.789

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -

11)
20 19.076.315.542 14.354.398.327

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 4.296.432.443 6.605.794.363

7. Chi phí tài chính 22 4.258.270.953 6.867.269.311

  - Trong đó:  Chi phí lãi vay 23 4.258.270.953 6.704.698.661

8. Chi phí bán hàng 24 766.540.341 2.132.714.912

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 11.498.969.037 9.068.805.253

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21

- 22) - (24 + 25)}
30 6.848.967.654 2.891.403.214

11. Thu nhập khác 31 285.982.410 3.480.209.926

12. Chi phí khác 32 451.571.312 1.223.855.169

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 -165.588.902 2.256.354.757

14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45) 50 6.683.378.752 5.147.757.971

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 214.735.950 94.440.963

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 -

52)
60 6.468.642.802 5.053.317.008

    18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số

    18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 1.294 1.011

   

Lập, ngày  tháng  năm 
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Ghi chú :  - Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và “Mã số”.

- Mục loại báo cáo: Ghi rõ báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính riêng.

- Đơn vị tính: Đề nghị ghi chi tiết đơn vị tính là VND.



Đơn vị báo cáo:

Địa chỉ:

Loại báo cáo: HN-BCTC hợp nhất

Đơn vị tính: đồng VND

Chỉ tiêu Mã số Năm nay Năm trước

1 2 3 4

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Lợi nhuận trước thuế 1 6.683.378.752 5.147.757.971

2. Điều chỉnh cho các khoản 12.952.178.917 13.803.004.064

    - Khấu hao TSCĐ 2 8.520.446.507 7.381.392.063

    - Các khoản dự phòng 3 334.819.137 -339.184.147

    - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 4

    - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 5 -161.357.680 56.097.487

    - Chi phí lãi vay 6 4.258.270.953 6.704.698.661

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 8 19.635.557.669 18.950.762.035

    - Tăng, giảm các khoản phải thu 9 -41.636.169.194 -421.784.527

    - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 9.038.053.101 -32.621.563.523

    - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp 

phải nộp) 
11 105.132.634.300 52.765.263.842

    - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 6.725.824.574 667.809.784

    - Tiền lãi vay đã trả 13 -5.835.395.565 -13.642.638.808

    - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 -46.988.419 -386.975.795

    - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15

    - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 -304.303.187 -171.175.909

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 92.709.213.279 25.139.697.099

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 -32.448.329.853 -10.538.129.189

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 275.454.546

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 -33.893.574.911 -500.000.000

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 0 0

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 0 0

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 0 0

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 -66.066.450.218 -11.038.129.189

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 0 0

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 167.833.400.372 194.765.912.069

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 -202.109.694.681 -215.280.402.810

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 -3.469.201.842 -2.426.616.120

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 -37.745.496.151 -22.941.106.861

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 -11.102.733.090 -8.839.538.951

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 22.154.756.734 30.994.295.685

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 0

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 11.052.023.644 22.154.756.734

Lập, ngày  tháng  năm 
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)
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Ghi chú :  - Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và “Mã số”.

-          Mục loại báo cáo: Ghi rõ báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính riêng.

-          Các chỉ tiêu được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi số âm -xxx

-          Đơn vị tính: Đề nghị ghi chi tiết đơn vị tính là VND.
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