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I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)
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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
- Các quỹ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Nguồn vốn đầu tư XDCB
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

Số dư cuối kỳ

52.975.915.611 47.534.487.152
1.652.172.708 3.461.254.182
42.130.616.715 37.391.761.199
6.223.145.823 3.529.308.810
2.969.980.365 3.152.162.961
29.322.151.854 28.570.208.193
21.049.183.194 20.197.239.533
14.933.520.201 14.262.870.767
2.410.264.410 2.397.235.953
3.705.398.583 3.537.132.813
7.782.000.000
490.968.660
82.298.067.465
45.688.377.124
41.180.257.531
4.508.119.593
36.609.690.341
37.151.009.222
27.482.700.000

7.882.000.000
490.968.660
76.104.695.345
39.198.078.543
34.693.160.471
4.504.918.072
36.906.616.802.
37.014.405.659
27.482.700.000

2.532.750.537
7.135.558.685

3.411.189.573
6.120.516.086

-541.318.881
-392.508.769
-148.810.112

-107.788.857
-107.788.857

82.298.067.465 76.104.695.345

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)
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Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo
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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

38.474.342.193

137.380.553.515

38.474.342.193
35.480.376.283
2.993.965.910
109.815.938
536.734.613
229.197.012
1.267.477.658
1.070.372.565
238.843.985
37.932.965
200.911.020
1.271.283.585
350.709.064
920.574.521
335

137.380.553.515
123.819.115.007
13.561.438.508
132.730.460
2.206.789.108
960.032.841
3.967.716.904
6.559.630.115
677.618.160
400.707.579
276.910.581
6.836.540.696
641.565.379
6.194.975.317
2.254
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V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
(Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
%
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
Lần
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

Kỳ trước

Kỳ báo cáo

Long An, Ngày 03 thán 02 năm 2010
Tổng Giám đốc/Giám đốc công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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