
NGUỒN VỐN Mã số Thuyết Số cuối kỳ Số đầu kỳ
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN                                                   100     196.403.488.367 188.874.057.475
         I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG TIỀN                              110     9.979.626.717 16.191.533.399
            1. Tiền                                                       111 V.01 9.979.626.717 16.191.533.399

            2. Các khoản tương đương tiền                               112     

       II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN                       120 V.02
            1. Đầu tư ngắn hạn                                          121     

            2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)  129     

      III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN                                130     110.052.723.332 83.291.305.077
            1. Phải thu khách hàng (131)                                131     97.312.054.211 73.194.840.562

            2. Trả trước cho người bán (331)                           132     6.212.238.780 4.177.110.374

            3. Phải thu nội bộ                                          133     

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

            5. Các khoản phải thu khác (138,141)                       135 V.03 7.898.767.829 7.270.695.579

            6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)              139     -1.370.337.488 -1.351.341.438

      IV. HÀNG TỒN KHO                                                   140     73.698.254.571 85.604.411.719
            1. Hàng tồn kho                                              141 V.04 73.698.254.571 85.604.411.719

            2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)                    149     

       V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC                                       150     2.672.883.747 3.786.807.280
            1. Chi phí trả trước ngắn hạn                              151     428.972.502

            2. Thuế GTGT được khấu trừ                                 152     1.097.682.345 2.255.710.675

            3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước                  154 V.05

            3. Tài sản ngắn hạn khác (144)                   158     1.575.201.402 1.102.124.103

B -  TÀI SẢN DÀI HẠN                                                   200     205.107.786.597 212.149.803.249
        I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN                                 210     
            1. Phải thu dài hạn của khách hàng                       211     

            1. Vốn ở các đơn vị trực thuộc                            212     

            2. Phải thu nội bộ dài hạn                                213 V.06

            3. Phải thu dài hạn khác                                   218 V.07

            4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)                219     

       II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH                                              220     127.141.946.116 134.183.962.768
            1. Tài sản cố định hữu hình                                221 V.08 117.677.889.835 124.571.081.485

               - Nguyên giá                                              222     186.695.442.468 186.695.442.468

               - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                            223     -69.017.552.633 -62.124.360.983

            2. Tài sản cố định thuê tài chính                         224 V.09

               - Nguyên giá                                              225     

               - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                            226     

            3. Tài sản cố định vô hình                                 227 V.10 8.707.056.281 8.855.881.283

               - Nguyên giá                                              228     9.783.160.506 9.783.160.506

               - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                            229     -1.076.104.225 -927.279.223

            4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                         230 V.11 757.000.000 757.000.000

      III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ                                         240 V.12
              - Nguyên giá                                               241     

              - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                             242     

      IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN                         250     67.532.160.000 67.532.160.000
            1. Đầu tư vào công ty con                                   251     

            2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh               252     63.000.000.000 63.000.000.000

            3. Đầu tư dài hạn khác                                     258 V.13 4.532.160.000 4.532.160.000

            4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)   259     

     V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC                                          260     10.433.680.481 10.433.680.481
            1. Chi phí trả trước dài hạn                               261 V.14 10.433.680.481 10.433.680.481

            2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại                        262 V.21

            3. Tài sản dài hạn khác                                   268     

                         Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)           270     401.511.274.964 401.023.860.724
A -  NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)                                      300     154.769.612.633 151.286.929.642
     I. NỢ NGẮN HẠN                                                     310     126.468.112.633 116.689.929.642
            1. Vay và nợ ngắn hạn                                      311 V.15 78.346.107.883 82.329.391.500

            2. Phải trả người bán                                      312     32.976.997.652 25.277.251.851

            3. Người mua trả tiền trước                                313     4.089.537.483 3.496.904.206

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 LÊ VĂN SỸ - PHƯỜNG 10 –QUẬN PHÚ NHUẬN – TP. HỒ CHÍ MINH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Sáu tháng đầu năm Năm 2013



            4. Thuế và các khoản nộp Nhà Nước                       314 V.16 967.568.179 1.254.625.403

            5. Phải trả công nhân viên                                315     2.718.856.522

            6. Chi phí phải trả                                          316 V.17

            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 khác (138,338)          319 V.18 5.823.893.928 1.600.757.787

          10. Dự phòng phải trả ngắn hạn                             320     

            11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 1.545.150.986 2.730.998.895

       II. NỢ DÀI HẠN                                                   330     28.301.500.000 34.597.000.000
            1. Phải trả dài hạn người bán                            331     

            2. Phải trả dài hạn nội bộ                               332 V.19

            3. Phải trả dài hạn khác                                  333     

            4. Vay và nợ dài hạn                                       334 V.20 28.301.500.000 34.597.000.000

            5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                       335 V.21

            6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm (351,416)               336     

            7.Dự phòng phải trả dài hạn                              337     

            8.Doanh thu chưa thực hiện 338

B -  VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)                                  400     246.741.662.331 249.736.931.082
       I. VỐN CHỦ SỞ HỮU                                               410 V.22 246.741.662.331 249.736.931.082
            1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                             411     82.869.880.000 82.869.880.000

            2. Thặng dư vốn cổ phần                                    412     77.064.971.200 77.064.971.200

            3. Vốn khác của chủ sở hữu                               413     13.030.515.170 13.030.515.170

            4. Cổ phiếu ngân qũy                                       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     54.459.146.629 49.789.156.298

            8. Quỹ dự phòng tài chính                                  418     6.796.252.501 6.447.745.760

            9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                        419     

           10. Lợi nhuận chưa phân phối                                420     12.520.896.831 20.534.662.654

           11. Nguồn vốn đầu tư XDCB                                    421     

       II. NGUỒN KINH PHÍ                                                 430     
            2. Nguồn kinh phí                                             432 V.23

            3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ                        433     

                Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)                  440     401.511.274.964 401.023.860.724

             (đã ký)                                                                    (đã ký)                                                                     (đã ký)

  Nghiêm Minh Tuấn                                                  Hoàng Thế Bắc                                                           Kiều Hữu

                                 NGƯỜI LẬP BIỂU                                             KẾ TOÁN TRƯỞNG                                             TỔNG GIÁM ĐỐC                                             



Coâng Ty Coå Phaàn Döôïc Phaåm Trung Öông VIDIPHA

 184/2 Leâ Vaên Syõ - F10 - Quaän Phuù Nhuaän - Tp.HCM

Chỉ tiêu
Mã 
số

TM Kỳ này Kỳ trước LK Kỳ này LK Kỳ trước

1.DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG 

CẤP DỊCH VỤ

01 VI.25 80.920.077.311 78.236.268.328 155.835.012.132 159.137.345.559

2.CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ 02           75.849.920 598.207.715 220.644.986 901.611.840
            - CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI 03           
            - GIẢM GIÁ HÀNG BÁN 04           779.807 12.275.520 779.807 16.653.520

            - HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI 05           75.070.113 585.932.195 219.865.179 884.958.320

3.DOANH THU THUẦN VẾ BÁN HÀNG 
VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ(10=01-02)

10           80.844.227.391 77.638.060.613 155.614.367.146 158.235.733.719

4.GIÁ VỐN BÁN HÀNG 11 VI.27 62.634.195.262 63.808.132.640 122.148.453.840 129.440.771.235

5.LỢI NHUẬN GỘP VỀ BÁN HÀNG VÀ 
CUNG CẤP DỊCH VỤ.(20=10-11)

20           18.210.032.129 13.829.927.973 33.465.913.306 28.794.962.484

6.DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 21 VI.26 174.360.103 189.089.448 244.320.337 -721.915.808

7.CHI PHÍ TÀI CHÍNH 22 VI.28 1.281.474.767 2.302.345.144 2.367.898.288 3.332.891.964

       - TRONG ĐÓ : LÃI VAY PHẢI TRẢ 23           1.254.086.605 2.023.442.974 2.340.510.126 3.051.659.225

8.CHI PHÍ BÁN HÀNG 24           1.506.621.139 2.609.478.543 3.184.739.037 4.892.945.458

9.CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 25           6.958.446.664 4.496.572.857 11.622.153.472 8.453.068.835

10.LỢI NHUẬN THUẦN TỪ CÁC HOẠT 
ĐỘNG KINH DOANH[30=20+(21-22)-
(24+25)]

30           8.637.849.662 4.610.620.877 16.535.442.846 11.394.140.419

11.THU NHẬP KHÁC 31           7.899.095.994 3.564.360.261 13.113.601.983 3.740.808.651

12.CHI PHÍ KHÁC 32           7.624.412.513 3.726.384.261 12.730.575.900 3.806.603.682

11.LỢI NHUẬN KHÁC(40 = 31 - 32) 40           274.683.481 -162.024.000 383.026.083 -65.795.031

12.TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (50 
= 30 + 40)

50           8.912.533.143 4.448.596.877 16.918.468.929 11.328.345.388

13.CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH 51 VI.30 1.617.254.235 1.195.621.393 3.045.520.883 2.968.764.670

16.CHI PHÍ THUẾ TNDN HOÃN LẠI 52 VI.30

17.LỢI NHUẬN SAU THUẾ (60 = 50 - 51 - 
52)

60           7.295.278.908 3.252.975.484 13.872.948.046 8.359.580.718

18.LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU 70           880 1.675

                             (đã ký)                                                                    (đã ký)                                                                       (đã ký)

                     Nghiêm Minh Tuấn                                           Hoàng Thế Bắc                                                              Kiều Hữu

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quí 2 Năm 2013

                                              NGƯỜI LẬP BIỂU                                             KẾ TOÁN TRƯỞNG                                             TỔNG GIÁM ĐỐC                                             



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Naêm 2013 Naêm 2012

1 2 3 4 5

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Lợi nhuận trước thuế 1           16.918.468.929        11.303.830.910 

2. Điều chỉnh cho các khoản

    - Khấu hao TSCĐ 2              7.042.016.652           7.599.603.989 

    - Các khoản dự phòng 3

    - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 4                   27.388.162              266.760.691 

    - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 5          (12.440.309.144)         (4.930.048.164)

    - Chi phí lãi vay 6              2.340.510.126           3.051.659.225 

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn
lưu động 8           13.888.074.725        17.291.806.651 

    - Tăng, giảm các khoản phải thu 9          (13.922.454.031)         (8.892.995.990)

    - Tăng, giảm hàng tồn kho 10            11.906.157.149       (11.178.672.449)

- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả,
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 11            12.254.253.825         10.545.662.325 

    - Tăng, giảm chi phí trả trước 12                 428.972.502 

    - Tiền lãi vay đã trả 13            (2.340.510.126)         (3.051.659.225)

    - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14            (3.071.316.565)         (1.773.143.277)

    - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15              1.126.315.130              411.743.909 

    - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16            (5.592.819.411)         (1.679.685.073)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20           14.676.673.198          1.673.056.871 

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            (997.110.962)

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

hạn khác 22

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

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

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25            (716.264.745)

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

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27                 244.320.337            (736.387.856)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 244.320.337              (2.449.763.563)       

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

Qúy II Năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu
Mã 
số

Thuyết 
minh

Luõy keá töø ñaàu naêm ñeán cuoái quyù II



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

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            57.844.815.270         51.856.792.790 

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34          (68.123.598.887)       (31.150.034.473)

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36          (10.854.116.600)       (12.232.420.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40         (21.132.900.217)          8.474.338.317 

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50            (6.211.906.682)           7.697.631.625 

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60            16.191.533.399           7.932.293.040 

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

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70              9.979.626.717         15.629.924.665 

Người lập biểu                                   Kế toán trưởng                                 

(đã ký) (đã ký)

Nghiêm Minh Tuấn                          Hoàng Thế Bắc                                  

Lập, ngày 12 tháng 08 năm 2013

Tổng Giám đốc

Kiều Hữu



Coâng Ty Coå Phaàn Döôïc Phaåm Trung Öông VIDIPHA Maãu soá B 09a - DN
 184/2 Leâ Vaên Syõ - F10 - Quaän Phuù Nhuaän - Tp.HCM (Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC

    Ngaøy 20/03/2006 cuûa Boä tröôûng BTC)

BAÛN THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Quyù II Naêm 2013

I - Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp
1 - Hình thöùc sôû höõu voán : 

- Coå ñoâng goùp voán

+ Nhaø nöôùc : 31,12%
+ Coå ñoâng trong Coâng ty : 27,85%
+ Coå ñoâng ngoaøi Coâng ty : 41,03%

+ Trong ñoù : Coå ñoâng nöôùc ngoaøi :   2,17%
2 - Lónh vöïc kinh doanh : Döôïc phaåm
3 - Ngaønh ngheà kinh doanh : Saûn xuaát, kinh doanh döôïc phaåm
4 - Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp trong naêm taøi chính coù aûnh höôûng ñeán baùo caùo taøi chính :
- Aùp duïng thueá suaát thueá TNDN 25% 

I - Nieân ñoä keá toaùn, ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn
1 - Nieân ñoä keá toaùn : Baét ñaàu töø ngaøy 01 thaùng 01 vaø keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng 12 haøng naêm
2 - Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn : Vieät Nam Ñoàng

II - Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng
1 - Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng : Cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam
2- Tuyeân boá veà vieäc tuaân thuû chuaån möïc keá toaùn vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam

Caùc baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty ñöôïc laäp theo Heä thoáng keá toaùn Vieät Nam vaø Heä thoáng Chuaån möïc Keá 
toaùn Vieät Nam do Boä Taøi chính ban haønh :toaùn Vieät Nam do Boä Taøi chính ban haønh :

Quyeát ñònh soá 149/2001/QÑ-BTC ngaøy 31/12/2001 veà vieäc ban haønh boán chuaån möïc Keá toaùn Vieät Nam (ñôït 1).
Quyeát ñònh soá 165/2002/QÑ-BTC ngaøy 31/12/2002 veà vieäc ban haønh saùu chuaån möïc Keá toaùn Vieät Nam (ñôït 2).
Quyeát ñònh soá 234/2003/QÑ-BTC ngaøy 30/12/2003 veà vieäc ban haønh saùu chuaån möïc Keá toaùn Vieät Nam (ñôït 3).
Quyeát ñònh soá 12/2005/QÑ-BTC ngaøy 15/02/2005 veà vieäc ban haønh saùu chuaån möïc Keá toaùn Vieät Nam (ñôït 4).
Quyeát ñònh soá 100/2005/QÑ-BTC ngaøy 28/12/2005 veà vieäc ban haønh boán chuaån möïc Keá toaùn Vieät Nam (ñôït 5).

Vì vaäy baûng caân ñoái keá toaùn, baùo caùo keát quûa hoaït ñoäng kinh doanh, baùo caùo löu chuyeån tieàn teä vaø vieäc söû duïng 
caùc baùo caùo naøy khoâng daønh cho caùc ñoái töôïng khoâng ñöôïc cung caáp caùc thoâng tin veà heä thoáng Chuaån möïc 
Keá toaùn Vieät Nam vaø cheá ñoä Keá toaùn Vieät Nam.
3 - Hình thöùc keá toaùn aùp duïng : Nhaät kyù chung

IV - Caùc chính saùch keá toaùn aùp duïng
1 - Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn.

- Nguyeân taéc xaùc ñònh caùc khoaûn töông ñöông tieàn :
Laø caùc khoaûn ñaàu tö coù thôøi haïn thu hoài hoaëc ñaùo haïn khoâng quaù 3 thaùng, coù khaõ naêng chuyeån ñoåi thaønh tieàn 
deã daøng.
- Nguyeân taéc vaø phöông phaùp chuyeån ñoåi caùc ñoàng tieàn khaùc ra ñoàng tieàn söû duïng trong keá toaùn.
Theo tyû giaù ngaân haøng Ngoaïi thöông coâng boá vaøo ngaøy phaùt sinh nghieäp vuï
2 - Nguyeân taéc ghi nhaän haøng toàn kho :

- Nguyeân taéc ghi nhaän haøng toàn kho : Phöong phaùp bình quaân gia quyeàn.
- Phöông phaùp tính giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø: Kieåm keâ
- Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho : Kieåm keâ thöôøng xuyeân
- Phöông phaùp laäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho.
3- Nguyeân taéc ghi nhaän vaø khaáu hao TSCÑ vaø baát ñoäng saûn ñaàu tö:

- Nguyeân taéc ghi nhaän TSCÑ höõu hình, TSCÑ voâ hình : Theo nguyeân giaù.
- Phöông phaùp khaáu hao TSCÑ höõu hình, TSCÑ voâ hình : Theo phöông phaùp ñöôøng thaúng
4- Nguyeân taéc ghi nhaän vaø khaáu hao baát ñoäng saûn ñaàu tö4- Nguyeân taéc ghi nhaän vaø khaáu hao baát ñoäng saûn ñaàu tö



- Nguyeân taéc ghi nhaän baát ñoäng saûn ñaàu tö :
- Phöông phaùp khaáu hao baát ñoäng saûn ñaàu tö.
5- Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính:

- Caùc khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty con, coâng ty lieân keát, voán goùp vaøo cô sôû kinh doanh ñoàng kieåm soaùt;
Theo thực tế phaùt sinh
- Caùc khoaûn ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn : Theo th ực tế phaùt sinh
- Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn, daøi haïn khaùc : Theo thực tế phaùt sinh
- Phöông phaùp laäp döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn, daøi haïn.
6- Nguyeân taéc ghi nhaän vaø voán hoùa caùc khoaûn chi phí ñi vay:

- Nguyeân taéc ghi nhaän chi phí ñi vay : Theo thöïc teá phaùt sinh
- Tyû leä voán hoùa ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh chi phí ñi vay ñöôïc voán hoùa trong kyø;
7- Nguyeân taéc ghi nhaän vaø voán hoùa caùc khoaûn chi phí khaùc:

- Chi phí traû tröôùc;
- Chi phí khaùc;
- Phöông phaùp phaân boå chi phí traû tröôùc ;
- Phöông phaùp vaø thôøi gian phaân boå lôïi theá thöông maïi.
8- Nguyeân taéc ghi nhaän chi phí phaûi traû.

9- Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän caùc khoaûn döï phoøng phaûi traû.

Theo quy ñònh
10- Nguyeân taéc ghi nhaän voán chuû sôû höõu:

 - Nguyeân taéc ghi nhaän voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu, thaëng dö voán coå phaàn, voán khaùc cuûa chuû sôû höõu.
- Nguyeân taéc ghi nhaän cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn.
- Nguyeân taéc ghi nhaän cheânh leäch tyû giaù.
- Nguyeân taéc ghi nhaän lôïi nhuaän chöa phaân phoái.
11- Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän doanh thu:

- Doanh thu baùn haøng;
- Doanh thu cung caáp dòch vuï;- Doanh thu cung caáp dòch vuï;
- Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính;
- Doanh thu hôïp ñoàng xaây döïng.
Caên cöù hôïp ñoàng, hoaù ñôn,…
12- Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí taøi chính.

Theo thöïc teá phaùt sinh
13- Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí thueá TNDN hieän haønh, chi phí thueá TNDN hoaõn laïi.

Theo quy ñònh
14- Caùc nghieäp vuï döï phoøng ruûi ro hoái ñoaùi.

15- Caùc nguyeân taéc vaø phöông phaùp keá toaùn khaùc.

V - Thoâng tin boå sung cho caùc khoaûn muïc trình baøy trong baûng caân ñoâi keá toaùn 
vaø baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh.
1 - Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn

        - Tieàn maët 
        - Tieàn göûi ngaân haøng
        - Tieàn ñang chuyeån

Coäng

2 - Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn:

- Chöùng khoaùn ñaàu tö ngaén haïn
- Ñaàu tö ngaén haïn khaùc   
Trong ñoù :

+Tieàn göûi VND NH Vietcombank kyø haïn 12 thaùng
Coäng

3 - Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn khaùc

   - Phaûi thu veà coå phaàn hoaù
   - Phaûi thu veà coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia
   - Phaûi thu ngöôøi lao ñoäng

-                           
Cuoái quyù II             Ñaàu naêm

Cuoái quyù II             Ñaàu naêm
363.443.393            130.996.936                     

9.979.626.717          16.191.533.399                 

Cuoái quyù II             Ñaàu naêm

9.616.183.324         16.060.536.463                

   - Phaûi thu ngöôøi lao ñoäng



   - Phaûi thu khaùc
Trong ñoù :

+ Baûo hieåm XH + YT noäp thöøa
+ Thueâ ñaát Cty GB noäp hoä
+ Thueá TNCN khaáu tröø taïi nguoàn
+ Phaûi thu khaùc
+ Taïm öùng
+ Thueá VAT nhaäp taïm

Coäng
4 - Haøng toàn kho

        - Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng
        - Nguyeân lieäu, vaät lieäu
        - Coâng cuï, duïng cuï
        - Chi phí SX, KD dôû dang
        - Thaønh phaåm
        - Haøng göûi ñi baùn
        - Haøng hoaù baát ñoäng saûn

Coäng giaù goác haøng toàn kho :
* Giaù trò ghi soå cuûa haøng toàn kho duøng ñeå theá chaáp, caàm coá ñaûm baûo caùc khoaûn nôï phaûi traû:……....
* Giaù trò hoaøn nhaäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho trong naêm:.……
* Caùc tröôøng hôïp hoaëc söï kieän daãn ñeán phaûi trích theâm hoaëc hoaøn nhaäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho:….
5 - Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu Nhaø nöôùc

        - Thueá GTGT coøn ñöôïc khaáu tröø
Coäng

6 - Phaûi thu daøi haïn noäi boä

Coäng
07- Phaûi thu daøi haïn khaùc

-                           -                                    

1.097.682.345         

6.666.329.725         

7.898.767.829          

Cuoái quyù II

7.898.767.829         

            Ñaàu naêm
7.270.695.579                   

            Ñaàu naêm

26.148.524.293                

85.604.411.719                 

7.270.695.579                  

3.184.413.516                  

            Ñaàu naêm
2.255.710.675                   

            Ñaàu naêmCuoái quyù II

7.270.695.579                  

7.746.250.632         

2.255.710.675                  

152.517.197            

Cuoái quyù II

1.097.682.345          

18.562.843.378       

1.227.049.469                  
47.250.679.101       
1.218.402.367         

73.698.254.571        

Cuoái quyù II

55.044.424.441                

07- Phaûi thu daøi haïn khaùc

Coäng

8 - Taêng giaûm taøi saûn coá ñònh höõu hình

Maùy moùc 
thieát bò

TSCÑ höõu 
hình khaùc

Toång coäng

Nguyeân giaù TSCÑ höõu hình -                      

Soá dö ñaàu naêm 67.418.313.444   186.695.442.468     

 - Mua trong naêm -                      

 - Ñaàu tö  XDCB hoaøn thaønh -                      

 - Taêng khaùc -                      

 - Chuyeån sang BÑS ñaàu tö -                      

 - Thanh ly,ù nhöôïng baùn -                      

 - Giaûm khaùc -                      

Soá dö Cuoái quyù II 67.418.313.444   186.695.442.468     

Giaù trò hao moøn luõy keá
Soá dö ñaàu naêm 44.700.823.780   191.098.500      62.124.360.983   

 - Khaáu hao trong naêm 4.709.675.400     6.893.191.650    

 - Taêng khaùc -                      

 - Chuyeån sang BÑS ñaàu tö -                      

 - Thanh ly,ù nhöôïng baùn -                      

 - Giaûm khaùc -                      

Soá dö Cuoái quyù II 49.410.499.180   191.098.500      69.017.552.633   

Giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ HH
 - Tai ngaøy ñaàu naêm 22.717.489.664   (191.098.500)    124.571.081.485     

 - Tai ngaøy Cuoái quyù II 18.007.814.264   (191.098.500)    117.677.889.835     

1.773.215.490       169.513.236          240.787.524                      

12.440.915.349      3.251.138.302       3.723.901.302                    

97.493.857.367     2.235.646.081       131.670.623                      

3.855.571.925                    

-                                    -                           

5.486.784.383       

372.458.147                      

3.483.113.778                    10.667.699.859      

Khoaûn muïc
Nhaø cöûa, vaät 
kieán truùc

Phöông tieän 
vaän taûi truyeàn 

daãn

3.081.625.066       

99.267.072.857     

3.855.571.925                    

Thieát bòï duïng cuï 
quaûn lyù

5.486.784.383       

            Ñaàu naêmCuoái quyù II

109.934.772.716    

109.934.772.716    

2.405.159.317       

 - Tai ngaøy Cuoái quyù II 18.007.814.264   (191.098.500)    117.677.889.835     97.493.857.367     2.235.646.081       131.670.623                      



        * Nguyeân giaù TSCÑ Cuoái quyù II ñaõ khaáu hao heát nhöng vaãn coøn söû duïng :

9 - Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính :

10 - Taêng giaûm taøi saûn coá ñònh voâ hình

Quyeàn phaùt 
haønh

…… Toång coäng

Nguyeân giaù TSCÑ voâ hình
Soá dö ñaàu naêm 9.783.160.506  

 - Mua trong naêm
 - Taïo ra töø noäi boä doanh nghieäp
 - Taêng do hôïp nhaát kinh doanh
 - Taêng khaùc
 - Thanh ly,ù nhöôïng baùn
 - Giaûm khaùc
Soá dö Cuoái quyù II 0 0 9.783.160.506  

Giaù trò hao moøn luõy keá
Soá dö ñaàu naêm 927.279.223     

 - Khaáu hao trong naêm 148.825.002

 - Taêng khaùc
 - Thanh ly,ù nhöôïng baùn
 - Giaûm khaùc
Soá dö Cuoái quyù II 1.076.104.225  

Giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ VH

9.223.160.506     

Khoaûn muïc

9.223.160.506     

Quyeàn söû 
duïng ñaát

560.000.000       -                             

32.401.872.949         

560.000.000       

TSCÑ voâ hình khaùc

148.825.002

927.279.223        

1.076.104.225     

Baûn quyeàn, 
baèng saùng cheá

Giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ VH
 - Tai ngaøy ñaàu naêm 8.855.881.283    

 - Tai ngaøy Cuoái quyù II 8.707.056.281    

        - Thuyeát minh soá lieäu vaø giaûi trình khaùc

11 - Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang

- Chi phí XDCB dôû dang
Trong ñoù : Nhöõng coâng trình lôùn :

- Xaây döïng nhaø maùy GMP-WHO taïi BD
10 - Taêng giaûm baát ñoäng saûn ñaàu tö :

13 - Ñaàu tö daøi haïn khaùc: Cuoái quyù II
Giaù trò

       - Ñaàu tö vaøo cty lieân doanh lieân keát
- Coâng ty CP The Prince President JSC (Novaland - Vidipha)
Trong ñoù :

- Giaù trò goùp voán :
       - Ñaàu tö coå phieáu
- Mua coå phaàn Coâng ty CP Y DP Vieät Nam 200          

- Mua coå phaàn Coâng ty CP DP Pharmedic 2.671       

- Mua coå phaàn Coâng ty CP Mekophar 55.000     

- Mua coå phaàn Coâng ty CP Döôïc Phaåm OPC 102.375   

Coäng
14 - Chi phí traû tröôùc daøi haïn

- Chi phí traû tröôùc veà thueâ hoaït ñoäng TSCÑ
- Chi phí thaønh laäp doanh nghieäp
- Chi phí nghieân cöùu coù giaù trò lôùn
- Chi phí Cho giai ñoaïn trieån khai khoâng ñuû tieâu chuaån ghi nhaän laø

TSCÑ voâ hình
Coäng

15 - Vay vaø nôï ngaén haïn 

9.660.000                        

2.182.500.000                 

Cuoái quyù II

55.000                        

102.375                      

2.300.000.000                 

67.532.160.000        

10.433.680.481        

67.532.160.000                 

40.000.000                                 

10.433.680.481       

Cuoái quyù II

40.000.000                      

8.707.056.281    

757.000.000                    

8.855.881.283    

63.000.000.000                

63.000.000.000               

Giaù trò

200                             

757.000.000                    

Số lượng

2.182.500.000                            

2.671                          

Cuoái quyù II

10.433.680.481                 

2.300.000.000                            

63.000.000.000                          

            Ñaàu naêm

4.532.160.000                             

9.660.000                                   

4.532.160.000                  

            Ñaàu naêm

Ñaàu naêm
Số lượng

757.000.000                     

757.000.000                      

63.000.000.000                           

10.433.680.481                

            Ñaàu naêm15 - Vay vaø nôï ngaén haïn Cuoái quyù II             Ñaàu naêm



 - Vay ngaén haïn
Trong ñoù :

 - Vay ngaén haïn NH Vietcombank
 - Vay ngaén haïn NH Vietinbank
 - Vay ngaén haïn NH HSBC
 - Vay khaùc -The Prince President JSC (Novaland - Vidipha)

Coäng
16 - Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc

- Thueá GTGT
- Thueá xuaát, nhaäp khaåu
- Thueá TNDN
- Thueá thu nhaäp caù nhaân
- Thueá taøi nguyeân
- Thueá nhaø ñaát vaø tieàn thueâ ñaát
- Caùc loaïi thueá khaùc
- Caùc khoaûn phí, leä phí vaø caùc khoaûn phaûi noäp khaùc

Coäng
17 - Chi phí phaûi traû

- Trích tröôùc chi phí tieàn löông trong thôøi gian nghæ 
pheùp
- Chi phí söûa chöõa lôùn TSCÑ
- Chi phí trong thôøi gian ngöøng kinh doanh

Coäng
18 - Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc

    - Taøi saûn thöøa chôø giaûi quyeát
    - Kinh phí coâng ñoaøn
    - Baûo hieåm xaõ hoäi, y teá

78.042.516              

72.371.062                       
(97.314.814)             85.416.889                       
63.401.756              

-                                    
Cuoái quyù II             Ñaàu naêm

-                           

            Ñaàu naêm
1.254.625.402                   967.568.179             

Cuoái quyù II

            Ñaàu naêm

966.681.280            
14.826.812                       (77.155.617)             

2.037.120.000         

78.346.107.883       

234.702.359                     
Cuoái quyù II

53.900.000.000       
78.346.107.883        82.329.391.500                 

3.417.760.000                  

82.329.391.500                

18.011.631.500                
7.776.550.200         
14.632.437.683       

60.900.000.000                

992.476.962                     
12.619.269                       

    - Baûo hieåm xaõ hoäi, y teá
    - Baûo hieåm thaát nghieäp
    - Chi phí nhaäp khaåu
    - Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc
Trong ñoù :

- Coå töùc tö nhaân 2007+2008+2009+2010+2011 :
-Nhaäp taïm NVL (do chöa coù hoùa ñôn):
-Cty CP Döôïc Laâm Ñoàng
- Ñoåi haøng cho Cty Döôïc Traâm Baûo Khoa

Coäng
19 - Phaûi traû daøi haïn noäi boä

- Vay daøi haïn noäi boä
- Phaûi traû daøi haïn noäi boä khaùc

20 - Caùc khoaûn vay vaø nôï daøi haïn

a - Vay daøi haïn
- Vay ngaân haøng phaùt trieån Vieät Nam
- Vay ñoái töôïng khaùc
- Traùi phieáu phaùt haønh
b - Nôï daøi haïn
- Thueâ taøi chính
- Nôï daøi haïn khaùc

Coäng

21- Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû

22 - Voán chuû sôû höõu

a- Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa voán chuû sôû höõu Ñôn vò tính : Trieäu ñoàng

3.919.907                         

Cuoái quyù II             Ñaàu naêm

Cuoái quyù II             Ñaàu naêm
28.301.500.000       34.597.000.000                

10.500.000              
35.918.383              

5.734.494.337         1.405.703.009                  
24.118.677              

Cuoái quyù II             Ñaàu naêm
5.823.893.928          1.600.757.787                   

5.688.075.954         1.327.707.305                  

(97.314.814)             85.416.889                       
99.193.972              

275.704                            

33.346.920                       

27.720.000                       
50.000.000                       



Thaëng 
dö voán 
coå phaàn

Voán khaùc 
cuûa chuû sôû 
höõu

CP 
quyõ

Cheânh 
leäch 

ñaùnh giaù 
laïi taøi 
saûn

Cheânh 
leäch tyû 
giaù hoái 
ñoaùi

Quõy ñaàu 
tö phaùt 
trieån

Quõy döï 
phoøng taøi 
chính

Coäng

A 2 3 4 5 6 7 8 9
Soá dö ñaàu naêm tröôùc 77.064  13.030         54.459  6.796         234.218       
- Taêng voán trong naêm tröôùc -              
- Laõi trong naêm tröôùc -              
- Taêng khaùc -              
- Giaûm voán trong naêm tröôùc -              
- Loã trong naêm tröôùc -              
- Giaûm khaùc -              
Soá dö cuoái naêm tröôùc 77.064  13.030         -        -          54.459  6.796         234.218       
Soá dö cuoái naêm tröôùc 77.064  13.030         -        -          54.459  6.796         234.218       
- Taêng voán trong naêm nay -              
- Laõi taêng trong naêm nay -              
- Taêng khaùc -              
- Giaûm voán trong naêm nay -              
- Loã trong naêm nay -              
- Giaûm khaùc -              
Soá dö Cuoái quyù II nay 77.064  13.030         -        -          54.459  6.796         234.218       

b - Chi tieát voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu
Ñôn vò tính : Trieäu ñoàng

Ñaàu naêm
- Voán goùp Nhaø nöôùc 25.790         

82.869       

1
82.869       

Voán ñaàu tö 
cuûa chuû sôû 
höõu

82.869       

Cuoái quyù II
25.790           

82.869       

- Voán goùp Nhaø nöôùc 25.790         
- Voán goùp caùc ñoái töôïng khaùc 57.079         
- Trong ñoù :
+ Coå ñoâng trong Coâng ty : 30.420         

+ Coå ñoâng ngoaøi Coâng ty : 26.659         

Coäng 82.869         
* Giaù trò traùi phieáu ñaõ chuyeån thaønh coå phieáu trong naêm
* Soá löôïng coå phieáu quõy

c - Caùc giao dòch veà voán vôùi caùc chuû sôû höõu vaø 
phaân phoái coå töùc, lôïi nhuaän

- Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu
+ Voán goùp ñaàu naêm
+ Voán goùp taêng trong naêm
+ Voán goùp giaûm trong naêm
+ Voán goùp cuoái trong naêm

- Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ chia
d - Coå töùc

- Coå töùc ñaõ coâng boá sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä keá toaùn : 16%/naêm
      + Coå töùc ñaõ coâng boá treân coå phieáu thöôøng : 16%/naêm
      + Coå töùc ñaõ coâng boá treân coå phieáu öu ñaõi : 
- Coå töùc cuûa coå phieáu öu ñaõi luõy keá chöa ñöôïc ghi nhaän :

ñ - Coå phieáu
- Soá löôïng coå phieáu ñöôïc pheùp phaùt haønh
- Soá löôïng coå phieáu ñaõ ñöôïc phaùt haønh vaø goùp voán ñaày ñuû

+ Coå phieáu thöôøng
+ Coå phieáu öu ñaõi

- Soá löôïng coå phieáu ñöôïc mua laïi
+ Coå phieáu thöôøng
+ Coå phieáu öu ñaõi

8.286.988                         
8.286.988                         

8.286.988               8.286.988                         
8.286.988               
8.286.988               

Cuoái quyù II             Ñaàu naêm

82.869.880.000       82.869.880.000                

82.869.880.000                82.869.880.000       

26.659          

57.079           

82.869           

Cuoái quyù II

30.420          

25.790           

            Ñaàu naêm

+ Coå phieáu öu ñaõi



- Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh
+ Coå phieáu thöôøng
+ Coå phieáu öu ñaõi

* Meänh giaù coå phieáu : 10.000 ñoàng

e - Caùc quõy cuûa doanh nghieäp :
- Quyõ ñaàu tö phaùt trieån
- Quyõ döï phoøng taøi chính
- Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu
- Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi

* Muïc ñích trích laäp vaø söû duïng caùc quõy cuûa doanh nghieäp : Theo quy ñònh

g - Thu nhaäp vaø chi phí, laõi hoaëc loã ñöôïc haùch toaùn tröïc tieáp vaøo Voán chuû sôû höõu theo quy ñònh cuûa caùc chuaån möïc 
keá toaùn cuï theå

23 - Nguoàn kinh phí Cuoái quyù II/2013
- Nguoàn kinh phí ñöôïc caáp trong naêm
- Chi söï nghieäp
- Nguoàn kinh phí coøn laïi cuoái kyø

24 - Taøi saûn thueâ ngoaøi Cuoái quyù II/2013
1 - Giaù trò taøi saûn thueâ ngoaøi
- TSCÑ thueâ ngoaøi
- Taøi saûn khaùc thueâ ngoaøi
2 - Toång soá tieàn thueâ toái thieåu trong töông lai cuûa hôïp ñoàng thueâ hoaït ñoäng TSCÑ khoâng huûy ngang theo 
caùc thôøi haïn
- Töø 1 naêm trôû xuoáng

            Ñaàu naêm

            Ñaàu naêm

49.789.156.298                

1.545.150.986        2.730.998.895                  

6.796.252.501        6.447.745.760                  
13.030.515.170      13.030.515.170                

54.459.146.629      
Cuoái quyù II             Ñaàu naêm

8.286.988               8.286.988                         
8.286.988               8.286.988                         

- Töø 1 naêm trôû xuoáng
- Treân 1 naêm ñeán 5 naêm
- Treân 5 naêm

VI- Thoâng tin boå sung cho caùc khoaûn muïc trình baøy trong Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh (Ñvt: VN ñoàng)

                                            
25- Toång doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (Maõ soá 01)

Trong ñoù :
- Doanh thu baùn haøng
- Doanh thu cung caáp dòch vuï

26- Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu (Maõ soá 02)

Trong ñoù :
+ Chieát khaáu thöông maïi
+ Giaûm giaù haøng baùn
+ Haøng baùn bò traû laïi
+ Thueá GTGT phaûi noäp (PP tröïc tieáp)
+ Thueá tieâu thuï ñaëc bieät
+ Thueá xuaát khaåu

27- Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (Maõ soá 10)

Trong ñoù :
+ Doanh thu thuaàn trao ñoåi haøng hoaù
+ Doanh thu thuaàn trao ñoåi dòch vuï

28 - Giaù voán haøng baùn (Maõ soá 11)

- Giaù voán cuûa haøng hoùa ñaõ baùn
- Giaù voán cuûa thaønh phaåm ñaõ baùn
- Giaù voán cuûa dòch vuï ñaõ cung caáp
- Giaù trò coøn laïi, chi phí nhöôïng baùn, thanh lyù cuûa

129.440.771.235              122.148.453.840     

155.614.367.146     

Cuoái quyù II/2012Cuoái quyù II/2013

158.235.733.740              

219.865.179            884.958.320                     

158.235.733.740               155.614.367.146      

779.807                   16.653.520                       

220.644.986             901.611.840                      

159.137.345.580               

155.835.012.132     159.137.345.580              

Cuoái quyù II/2013 Cuoái quyù II/2012
155.835.012.132      

- Giaù trò coøn laïi, chi phí nhöôïng baùn, thanh lyù cuûa



   BÑS ñaàu tö ñaõ baùn
- Chi phí kinh doanh Baát ñoäng saûn ñaàu tö
- Hao huït, maát maùt haøng toàn kho
- Caùc khoaûn chi phí vöôït möùc bình thöôøng
- Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho

Coäng :
29 - Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính (Maõ soá 21)

- Laõi tieàn göûi, tieàn cho vay
- Laõi ñaàu tö traùi phieáu, kyø phieáu, tín phieáu
- Coå töùc, lôïi nhuaän ñöôïc chia
- Laõi baùn ngoaïi teä
- Laõi cheânh leäch tyû giaù
- Laõi baùn haøng traû chaäm
- Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính khaùc

Coäng :
* Năm 2012 ñc giaûm thu nhaäp töø lieân doanh ñaõ ghi nhaän trong naêm 2011 :1.002.923.395 ñoàng 

do ñieàu chænh laïi hôïp ñoàng lieân doanh : "tieàn thöông quyeàn ñöôïc thay theá baèng caên hoä"

30 - Chi phí taøi chính (Maõ soá 22)

- Laõi tieàn vay
- Chieát khaáu thanh toaùn, laõi baùn haøng traû chaäm
- Loã do thanh lyù caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn, daøi haïn
- Loã baùn ngoaïi teä
- Loã cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän
- Loã cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän
- Döï phoøng giaûm giaù caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn, daøi haïn
- Chi phí taøi chính khaùc

Coäng :

27.388.162              

3.051.659.225                  

(721.915.808)                    244.320.337             

136.933.450            

14.472.048                       

Cuoái quyù II/2012

2.340.510.126         

2.367.898.288          

(1.002.923.395)                 

107.386.887            142.047.176                     

124.488.363                     

3.332.891.964                   

122.148.453.840      129.440.771.235               

Cuoái quyù II/2013 Cuoái quyù II/2012

Cuoái quyù II/2013

281.232.739                     

Coäng :

31- Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh (Maõ soá 51)

-  Chi phí Thueá thu nhaäp Doanh nghieäp tính
treân thu nhaäp chòu thueá naêm hieän haønh
- Ñieàu chænh chi phí thueá TNDN cuûa caùc 
naêm tröôùc vaøo chi phí thueá TNDN hieän haønh naêm nay
- Toång chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh 

32- Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi (Maõ soá 52)

33- Chi phí saûn xuaát, kinh doanh theo yeáu toá

- Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu
- Chi phí nhaân coâng
- Chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh
- Chi phí dòch vuï mua ngoaøi
- Chi phí khaùc baèng tieàn

Coäng

Laäp, Ngaøy 12  thaùng  08 naêm 2013

  NGƯỜI LẬP BiỂU KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

Cuoái quyù II/2012Cuoái quyù II/2013

2.367.898.288          

100.898.040.715     98.128.041.454                
Cuoái quyù II/2013 Cuoái quyù II/2011

3.045.520.883          

3.045.520.883         2.968.764.670                  

Cuoái quyù II/2013

3.332.891.964                   

3.751.205.556         

12.937.384.915       10.753.454.639                
7.042.016.652         7.599.603.989                  

127.147.315.624      

7.788.442.920                  
2.518.667.786         

(ñaõ kyù)

Nghieâm Minh Tuấn Hoaøng Theá Baéc

2.968.764.670                   

Cuoái quyù II/2012

130.546.883.071               

(ñaõ kyù) (ñaõ kyù)

Kieàu Höõu

6.277.340.069                  


