CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I
Địa chỉ:Km7 xã Cộng hoà - Yên hưng - Quảng Ninh
Tel: 033 3 682 723
Fax: 033 3 681 743

Báo cáo tài chính
Quí III Năm 2011
Mẫu số B01 - DN

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
1. Tiền
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Đầu tư ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
1. Phải thu khách hàng
2. Trả trước cho người bán
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Các khoản phải thu khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu dài hạn khác
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư dài hạn khác
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
V. Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn
2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VI. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
A. NỢ PHẢI TRẢ
I. Nợ ngắn hạn
1. Vay và nợ ngắn hạn
2. Phải trả người bán
3. Người mua trả tiền trước
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Mã chỉ tiêu Thuyết minh

Số cuối kỳ
18,796,412,545
1,080,349,114
1,080,349,114

Số đầu năm

100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149
150
151
152
154
158
200
210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268
269
270

0
0
0
6,028,323,656
1,398,760,449
2,786,908,923
0
0
1,842,654,284
0
10,958,059,483
10,958,059,483
0
729,680,292
0
409,889,141
0
319,791,151
19,777,875,543
131,285,653
0
0
0
131,285,653
0
16,856,768,519
7,887,849,822
22,117,715,557
-14,229,865,735
1,907,696,953
2,552,821,156
-645,124,203
536,606,932
1,575,980,000
-1,039,373,068
6,524,614,812
0
0
0
2,600,000,000
0
2,600,000,000
0
0
189,821,371
41,821,371
0
148,000,000
0
38,574,288,088

19,707,621,109
612,610,867
612,610,867
0
500,000,000
500,000,000
0
3,194,147,091
1,209,011,030
130,453,200
0
0
1,854,682,861
0
14,829,410,638
14,829,410,638
0
571,452,513
0
341,349,942
0
230,102,571
16,182,765,622
36,532,182
0
0
0
36,532,182
0
14,448,029,668
9,242,912,791
22,117,715,557
-12,874,802,766
892,826,545
1,163,171,636
-270,345,091
662,591,932
1,575,980,000
-913,388,068
3,649,698,400
0
0
0
1,500,000,000
0
1,500,000,000
0
0
198,203,772
112,203,772
0
86,000,000
0
35,890,386,731

300
310
311
312
313
314

18,509,826,419
10,938,329,694
2,501,669,185
975,098,670
0
1,177,609,222

15,096,248,201
10,993,681,553
2,926,457,273
820,007,574
188,225,911
997,526,135

5. Phải trả người lao động
6. Chi phí phải trả
7. Phải trả nội bộ
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả dài hạn người bán
2. Phải trả dài hạn nội bộ
3. Phải trả dài hạn khác
4. Vay và nợ dài hạn
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
7. Dự phòng phải trả dài hạn
8. Doanh thu chưa thực hiện
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU
I. Vốn chủ sở hữu
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Vốn khác của chủ sở hữu
4. Cổ phiếu quỹ
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
7. Quỹ đầu tư phát triển
8. Quỹ dự phòng tài chính
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG
1. Tài sản thuê ngoài
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
4. Nợ khó đòi đã xử lý
5. Ngoại tệ các loại
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án

315
316
317
318
319
320
323
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
430
432
433
439
440
01
02
03
04
05
06

4,016,579,773
0
143,988,900
0
620,351,944
0
1,503,032,000
7,571,496,725
0
0
30,000,000
7,007,504,357
0
533,992,368

4,137,579,908
114,675,000
0
0
315,658,752
0
1,493,551,000
4,102,566,648
0
0
30,000,000
3,499,224,080
0
573,342,568

0
0
20,064,461,669
20,064,461,669
10,000,000,000
100,000,000
0
-950,000
0
0
5,691,855,930
819,689,800
1,154,783,600
2,299,082,339
0
0
0
0
0
0
38,574,288,088
0
0
0
0
0
0
0

0
0
20,794,138,530
20,794,138,530
10,000,000,000
100,000,000
0
-950,000
0
0
3,856,029,470
661,062,000
890,404,000
5,287,593,060
0
0
0
0
0
0
35,890,386,731
0
0
0
0
0
0
0

Ngày 20 tháng 10 năm 2011
Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I
Địa chỉ: km7 - Xã Cộng hoà - Yên hưng - Quảng Ninh
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Báo cáo tài chính
Quý III năm tài chính năm 2011
Mẫu số B 02 - DN
DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ III Năm 2011

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu Thuyết minh

Quý này năm nay

Quý này năm trước

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

0

0

0

0

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)

10

14,367,420,023

17,837,843,696

58,939,185,356

57,162,723,198

4. Giá vốn hàng bán

11

11,279,257,331

13,489,238,821

48,051,212,818

44,403,300,487

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)

20

3,088,162,692

4,348,604,875

10,887,972,538

12,759,422,711

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

69,949,157

25,782,567

88,013,841

41,797,524

7. Chi phí tài chính

22

336,517,517

67,417,770

905,629,080

197,749,427

23

336,517,517

67,417,770

905,629,080

197,749,427

- Trong đó: Chi phí lãi vay

14,367,420,023

Số lũy kế từ đầu năm đến Số lũy kế từ đầu năm đến
cuối quý này
cuối quý này
(Năm trước)
(Năm nay)

17,837,843,696

58,939,185,356

57,162,723,198

8. Chi phí bán hàng

24

816,803,547

1,493,064,769

2,943,566,177

3,953,821,340

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

25

1,091,626,502

1,291,155,382

4,116,593,595

3,578,720,507

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}

30

913,164,283

1,522,749,521

3,010,197,527

5,070,928,961

11. Thu nhập khác

31

0

0

0

0

12. Chi phí khác

32

0

0

11,646,741

0

13. Lợi nhuận khác(40=31-32)

40

0

0

-11,646,741

0

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

45

0

0

0

0

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

50

913,164,283

1,522,749,521

2,998,550,786

5,070,928,961

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành

51

228,291,071

190,343,690

749,637,697

633,866,120

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

52

0

0

0

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)

60

684,873,212

1,332,405,831

2,248,913,089

4,437,062,841

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số

61

0

0

0

0

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ

62

0

0

0

0

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)

70

685

1,332

2,249

4,437
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Báo cáo tài chính
Quý III năm tài chính năm 2011
Mẫu số B 03 - DN

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ III Năm 2011

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế

01

2. Điều chỉnh cho các khoản

Thuyết minh

Lũy kế từ đầu năm đến
cuối quý này
(Năm nay)
0

Lũy kế từ đầu năm đến
cuối quý này
(Năm trước)
0

913,164,283

1,522,749,521

0

0

02

628,396,364

496,642,468

- Các khoản dự phòng

03

0

0

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái ch ưa thực hiện

04

0

0

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

05

0

0

- Chi phí lãi vay

06

336,517,517

67,417,770

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

08

1,878,078,164

2,086,809,759

- Tăng, giảm các khoản phải thu

09

131,629,660

-1,143,709,884

- Tăng, giảm hàng tồn kho

10

-453,839,034

269,104,687

- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể l ãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)

11

392,058,506

1,869,195,229

- Tăng, giảm chi phí trả trước

12

190,128,639

93,638,573

- Tiền lãi vay đã trả

13

-336,517,517

-67,417,770
-42,463,081

- Khấu hao TSCĐ

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

14

0

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

15

0

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

16

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

1,801,538,418
0

0

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

21

-3,065,221,879

0

2.Tiền thu từ thanh lý, nh ượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

22

0

0

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đ ơn vị khác

23

0

-500,000,000

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

24

0

0

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

25

-600,000,000

-500,000,000
0

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

-124,000,000
2,941,157,513

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

26

0

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

27

0

0

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

-3,665,221,879

-1,000,000,000

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

0

0

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 đ ã phát hành

32

0

0

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

33

11,659,306,851

6,786,816,364

4.Tiền chi trả nợ gốc vay

34

-11,400,000,000

-5,630,000,000

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính

35

-138,000,000

-51,900,000

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

36

-14,000,000

-14,000,000

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

107,306,851

1,090,916,364

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

50

-1,756,376,610

3,032,073,877

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

2,836,725,724

2,927,635,902

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

61

0

0

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

70

1,080,349,114

5,959,709,779

Ngày 20 tháng 10 năm 2011
Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

MÉu sè B 09 -DN

ThuyÕt minh b¸o c¸o tμi chÝnh
(C¸c ghi chó nμy lμ mét bé phËn hîp thμnh vμ cÇn ph¶i ®−îc ®äc cïng B¸o c¸o Tμi chÝnh)

QUÍ III n¨m 2011
I.

§Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp
1. H×nh thøc së h÷u vèn:
C«ng ty cæ phÇn Viglacera – H¹ Long I lμ C«ng ty cæ phÇn ®−îc thμnh lËp theo
QuyÕt ®Þnh sè 1643/Q§-BXD ngμy 03/12/2003 cña Bé tr−ëng Bé X©y dùng vÒ viÖc
chuyÓn XÝ nghiÖp g¹ch Yªn H−ng - C«ng ty Gèm X©y dùng H¹ Long thuéc Tæng
C«ng ty Thñy tinh vμ Gèm X©y dùng thμnh c«ng ty cæ phÇn.
GiÊy ®¨ng ký kinh doanh sè 22.03.000191 ®¨ng ký lÇn ®Çu ngμy 22 th¸ng 12 n¨m
2003(®¨ng ký thay ®æi lÇn thø nhÊt ngμy 25 th¸ng 3 n¨m 2005; ®¨ng ký thay ®æi lÇn
thø hai ngμy 28 th¸ng 07 n¨m 2006; ®¨ng ký thay ®æi lÇn thø ba ngμy 02/01/2007;
®¨ng ký thay ®æi lÇn thø t− ngμy 20 th¸ng 10 n¨m 2008; ®¨ng ký thay ®æi lÇn thø
n¨m ngμy 08 th¸ng 05 n¨m 2009 ).
Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lμ 10.000.000.000 ®ång (M−êi tû ®ång ViÖt Nam).
2. LÜnh vùc kinh doanh
- Th−¬ng m¹i, dÞch vô vμ s¶n xuÊt
3. Ngμnh nghÒ kinh doanh:
GiÊy ®¨ng ký kinh doanh ®¨ng ký lÇn ®Çu ngμy 22 th¸ng 12 n¨m 2003
-

S¶n xuÊt vμ kinh doanh gèm x©y dùng b»ng ®Êt sÐt nung vμ c¸c lo¹i vËt liÖu
x©y dùng kh¸c.
Kinh doanh vËn t¶i
Kinh doanh dÞch vô th−¬ng m¹i
Kinh doanh vμ ®Çu t− bÊt ®éng s¶n
Kinh doanh dÞch vô du lÞch
Khai th¸c vμ chÕ biÕn nguyªn nhiªn vËt liÖu s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng
Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu
Kinh doanh ®¹i lý x¨ng dÇu

GiÊy ®¨ng ký kinh doanh thay ®æi lÇn thø nhÊt ngμy 25 th¸ng 3 n¨m 2005 bæ sung
thªm c¸c ngμnh nghÒ kinh doanh sau
II.

X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i, bÕn thñy,
thñy lîi, c¬ së h¹ tÇng kü thuËt
Trang trÝ néi thÊt c¸c c«ng tr×nh
X©y dùng ®−êng d©y vμ tr¹m biÕn thÕ ®iÖn ®Õn 35 kv.

Niªn ®é kÕ to¸n, ®¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n
1. Niªn ®é kÕ to¸n cña C«ng ty b¾t ®Çu tõ ngμy 01/01/2010 vμ kÕt thóc vμo ngμy
31/12/2010
2. §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n
§¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n lμ ®ång ViÖt Nam (VND)
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III.

ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông
1. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông:
C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1141/
TC/Q§/C§KT ngμy 01/11/1995, QuyÕt ®Þnh sè 167/2000/Q§-BTC ngμy
25/10/2000, QuyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§ - BTC ngμy 20/03/2006 cña Bé tr−ëng BTC;
c¸c ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam do Bé Tμi chÝnh ban hμnh vμ c¸c v¨n b¶n söa ®æi,
bæ sung, h−íng dÉn thùc hiÖn kÌm theo.
2. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông
C«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chung

IV.

Tuyªn bè vÒ viÖc tu©n thñ ChuÈn mùc kÕ to¸n vμ ChÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam
C«ng ty ®· ¸p dông ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam trong viÖc lËp b¸o c¸o tμi chÝnh
vμ trong h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh n¨m 2010

V.

C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông
1. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh c¸c kho¶n tiÒn: tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hμng, tiÒn ®ang
chuyÓn:
Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn lμ c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n
kh«ng qu¸ 3 th¸ng cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi dÔ dμng thμnh tiÒn vμ kh«ng cã nhiÒu rñi
ro trong chuyÓn ®æi thμnh tiÒn kÓ tõ ngμy mua kho¶n ®Çu t− ®ã t¹i thêi ®iÓm b¸o
c¸o.
2.ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ®èi víi hμng tån kho
- Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ hμng tån kho: Hμng tån kho ®−îc tÝnh theo gi¸ gèc.
Tr−êng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®−îc thÊp h¬n gi¸ gèc th× ph¶i tÝnh theo
gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®−îc. Gi¸ gèc hμng tån kho bao gåm chi phÝ mua, chi
phÝ chÕ biÕn vμ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c ph¸t sinh ®Ó cã ®−îc hμng tån
kho ë ®Þa ®iÓm vμ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i.
Gi¸ gèc cña hμng tån kho mua ngoμi bao gåm gi¸ mua, c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®−îc
hoμn l¹i, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n trong qu¸ tr×nh mua hμng vμ c¸c chi
phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua hμng tån kho.
Gi¸ gèc cña hμng tån kho do ®¬n vÞ tù s¶n xuÊt bao gåm chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu
trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh vμ chi phÝ s¶n
xuÊt chung biÕn ®æi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ nguyªn liÖu vËt liÖu thμnh
thμnh phÈm.
S¶n phÈm dë dang cuèi kú ®−îc ®¸nh gi¸ theo ph−¬ng ph¸p s¶n phÈm hoμn thμnh
t−¬ng ®−¬ng.
Nh÷ng chi phÝ kh«ng ®−îc tÝnh vμo gi¸ gèc cña hμng tån kho:
+ C¸c kho¶n chiÕt khÊu th−¬ng m¹i vμ gi¶m gi¸ hμng mua do hμng mua kh«ng
®óng quy c¸ch, phÈm chÊt.
+ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng vμ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh
kh¸c ph¸t sinh trªn møc b×nh th−êng.
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+ Chi phÝ b¶o qu¶n hμng tån kho trõ c¸c chi phÝ b¶o qu¶n hμng tån kho cÇn thiÕt
cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiÕp theo vμ chi phÝ b¶o qu¶n hμng tån kho ph¸t sinh trong
qu¸ tr×nh mua hμng.
+ Chi phÝ b¸n hμng.
+ Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp.
- Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hμng tån kho cuèi kú: Gi¸ trÞ hμng tån kho cuèi
kú ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn sau mçi lÇn nhËp kho.
- Ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n hμng tån kho: C«ng ty ¸p dông ph−¬ng ph¸p kª khai
th−êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n hμng tån kho.
- LËp dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho
3. Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n ph¶i thu th−¬ng m¹i vμ ph¶i thu kh¸c:
- Nguyªn t¾c ghi nhËn: C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hμng, kho¶n tr¶ tr−íc cho ng−êi
b¸n, ph¶i thu néi bé, vμ c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o, nÕu:
+ Cã thêi h¹n thu håi hoÆc thanh to¸n d−íi 1 n¨m (hoÆc trong mét chu kú s¶n xuÊt
kinh doanh) ®−îc ph©n lo¹i lμ Tμi s¶n ng¾n h¹n.
+ Cã thêi h¹n thu håi hoÆc thanh to¸n trªn 1 n¨m (hoÆc trªn mét chu kú s¶n xuÊt
kinh doanh) ®−îc ph©n lo¹i lμ Tμi s¶n dμi h¹n.
- LËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi
4 . Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh c¸c kho¶n ph¶i thu theo tiÕn ®é hîp ®ång x©y dùng
- Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh kho¶n ph¶i thu theo tiÕn ®é hîp ®ång x©y dùng
- Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh kho¶n ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é hîp ®ång x©y dùng
5 .Ghi nhËn vμ khÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh:
- Nguyªn t¾c ghi nhËn TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh
Tμi s¶n cè ®Þnh ®−îc ghi nhËn theo gi¸ gèc. Trong qu¸ tr×nh sö dông, tμi s¶n cè ®Þnh
®−îc ghi nhËn theo nguyªn gi¸, hao mßn luü kÕ vμ gi¸ trÞ cßn l¹i.
- Ph−¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh: KhÊu hao ®−îc trÝch
theo ph−¬ng ph¸p ®−êng th¼ng. Thêi gian khÊu hao ®−îc −íc tÝnh nh− sau:
-

3-20 n¨m
6-8 n¨m
6-8 n¨m
14 n¨m

Nhμ cöa, vËt kiÕn tróc
M¸y mãc, thiÕt bÞ
Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i
Th−¬ng hiÖu

6. Hîp ®ång thuª tμi chÝnh
- Nguyªn t¾c ghi nhËn nguyªn gi¸ TSC§ thuª tμi chÝnh: Tμi s¶n cè ®Þnh thuª tμi
chÝnh ®−îc ghi nhËn nguyªn gi¸ theo gi¸ trÞ hîp lý hoÆc gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n
thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu( kh«ng bao gåm thuÕ GTGT) vμ c¸c chi phÝ trùc tiÕp
ph¸t sinh ban ®Çu liªn quan ®Õn TSC§ thuª tμi chÝnh. Trong qu¸ tr×nh sö dông, tμi
s¶n cè ®Þnh thuª tμi chÝnh ®−îc ghi nhËn theo nguyªn gi¸, hao mßn luü kÕ vμ gi¸ trÞ
cßn l¹i.
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- Nguyªn t¾c vμ ph−¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ thuª tμi chÝnh: TSC§ thuª tμi
chÝnh ®−îc trÝch khÊu hao nh− TSC§ cña c«ng ty
§èi víi TSC§ thuª tμi chÝnh kh«ng ch¾c ch¾n sÏ ®−îc mua l¹i th× sÏ ®−îc tÝnh trÝch
khÊu hao theo thêi h¹n thuª khi thêi h¹n thuª ng¾n h¬n thêi gian sö dông h÷u Ých
cña nã.
- Ph−¬ng ph¸p ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr−íc: C¸c lo¹i chi phÝ tr¶ tr−íc nÕu chØ liªn
quan ®Õn n¨m tμi chÝnh hiÖn t¹i th× ®−îc ghi nhËn vμo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh
trong n¨m tμi chÝnh
ViÖc tÝnh vμ ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n vμo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh tõng
kú h¹ch to¸n ®−îc c¨n cø vμo tÝnh chÊt, møc ®é tõng lo¹i chi phÝ ®Ó chän ph−¬ng
ph¸p vμ tiªu thøc ph©n bæ hîp lý.
7. Ghi nhËn vμ khÊu hao bÊt ®éng s¶n ®Çu t−
- Nguyªn t¾c ghi nhËn bÊt ®éng s¶n ®Çu t−
- Nguyªn t¾c vμ ph−¬ng ph¸p khÊu hao bÊt ®éng s¶n ®Çu t−
8. Nguyªn t¾c vèn ho¸ c¸c kho¶n chi phÝ ®i vay vμ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c
- Nguyªn t¾c vèn ho¸ c¸c kho¶n chi phÝ ®i vay
- Tû lÖ vèn ho¸ chi phÝ ®i vay ®−îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ ®i vay ®−îc vèn ho¸
trong kú
- Nguyªn t¾c vèn ho¸ c¸c kho¶n chio phÝ kh¸c
+ Chi phÝ tr¶ tr−íc
+ Chi phÝ kh¸c
- Ph−¬ng ph¸p ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr−íc
- Ph−¬ng ph¸p ph©n bæ lîi thÕ th−¬ng m¹i
9 . Nguyªn t¾c kÕ to¸n chi phÝ nghiªn cøu vμ triÓn khai
10 . KÕ to¸n c¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh
-

Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty con , c«ng ty liªn kÕt
Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n ®Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n , dμi h¹n
Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n ®Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n , dμi h¹n kh¸c
Ph−¬ng ph¸p lËp dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n , dμi h¹n

11 . KÕ to¸n ho¹t ®éng liªn doanh
- Nguyªn t¾c kÕ to¸n ho¹t ®éng liªn doanh d−íi h×nh thøc : Ho¹t ®éng liªn doanh
®ång kiÓm so¸t vμ tμi s¶n ®ång kiÓm so¸t : C¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t
12 . Ghi nhËn c¸c kho¶n ph¶i th−¬ng m¹i vμ ph¶i tr¶ kh¸c
- C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng−êi b¸n , ph¶i tr¶ néi bé , ph¶i tr¶ kh¸c , kho¶n vay t¹i thêi
®iÓm b¸o c¸o , nÕu :
+ Cã thêi h¹n thanh to¸n d−íi 1 n¨m hoÆc trong mét chu kú s¶n xuÊt kinh
doanh ®−îc ph©n lo¹i lμ nî ng¾n h¹n
+ Cã thêi h¹n thanh to¸n trªn 1 n¨m hoÆc trªn mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh
®−îc ph©n lo¹i lμ nî dμi h¹n
Tμi s¶n thiÕu chê xö lý ®−îc ph©n lo¹i lμ nî ng¾n h¹n
ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ®−îc ph©n lo¹i lμ nî dμi h¹n
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13. Ghi nhËn chi phÝ ph¶i tr¶, trÝch tr−íc chi phÝ söa ch÷a lín, chi phÝ b¶o
hμnh s¶n phÈm, trÝch quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lμm
C¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ch−a ph¸t sinh nh−ng ®−îc trÝch tr−íc vμo chi phÝ s¶n
xuÊt, kinh doanh trong kú ®Ó ®¶m b¶o khi chi phÝ ph¸t sinh thùc tÕ kh«ng g©y ®ét
biÕn cho chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së ®¶m b¶o nguyªn t¾c phï hîp gi÷a
doanh thu vμ chi phÝ. Khi c¸c chi phÝ ®ã ph¸t sinh, nÕu cã chªnh lÖch víi sè ®· trÝch,
kÕ to¸n tiÕn hμnh ghi bæ sung hoÆc ghi gi¶m chi phÝ t−¬ng øng víi phÇn chªnh lÖch.
§èi víi nh÷ng TSC§ ®Æc thï, viÖc söa ch÷a cã tÝnh chu kú gåm.... th× chi phÝ söa
ch÷a lín nh÷ng tμi s¶n nμy ®−îc trÝch trªn cë së theo kÕ ho¹ch ®· ®−îc Héi ®ång
Qu¶n trÞ phª duyÖt ®−îc h¹ch to¸n vμo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh.
Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lμm ®−îc trÝch theo tû lÖ 3% trªn quü tiÒn l−¬ng lμm
c¬ së ®ãng b¶o hiÓm x· héi vμ h¹ch to¸n vμo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong kú
14. Ghi nhËn chi phÝ tr¶ tr−íc , dù phßng
C¸c chi phÝ tr¶ tr−íc chØ liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m tμi chÝnh
hiÖn t¹i ®−îc ghi nhËn lμ chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n.
C¸c chi phÝ sau ®©y ®· ph¸t sinh trong n¨m tμi chÝnh nh−ng ®−îc h¹ch to¸n vμo chi
phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n ®Ó ph©n bæ dÇn vμo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh:
- C«ng cô dông cô xuÊt dïng cã gi¸ trÞ lín;
15 . Ghi nhËn c¸c tr¸i phiÕu cã thÓ chuyÓn ®æi
16 . Nguyªn t¾c chuyÓn ®æi ngo¹i tÖ vμ c¸c nghiÖp vô dù phßng rñi ro hèi ®o¸i
17 . Nguån vèn chñ së h÷u
- Ghi nhËn vμ tr×nh bμy cæ phiÕu mua l¹i
- Ghi nhËn cæ tøc Cæ tøc ph¶i tr¶ cho c¸c cæ ®«ng ®−îc ghi nhËn lμ kho¶n ph¶i tr¶
trong B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n cña C«ng ty sau khi cã th«ng b¸o chia cæ tøc cña Héi
®ång Qu¶n trÞ C«ng ty.
- Nguyªn t¾c trÝch lËp c¸c kho¶n dù tr÷ c¸c quü tõ lîi nhuËn sau thuÕ:
Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp sau khi ®−îc Héi ®ång Qu¶n trÞ phª
duyÖt ®−îc trÝch c¸c quü theo §iÒu lÖ C«ng ty vμ c¸c quy ®Þnh ph¸p lý hiÖn hμnh, sÏ
ph©n chia cho c¸c bªn dùa trªn tû lÖ vèn gãp.
18. Nguyªn t¾c ghi nhËn doanh thu
- Nguyªn t¾c ghi nhËn doanh thu b¸n hμng :
+ PhÇn lín rñi ro vμ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u s¶n phÈm hoÆc hμng hãa
®· ®−îc chuyÓn giao cho ng−êi mua;
+ C«ng ty kh«ng cßn n¾m gi÷ quyÒn qu¶n lý hμng hãa nh− ng−êi së h÷u hμng
hãa hoÆc quyÒn kiÓm so¸t hμng hãa;
Doanh thu ®−îc x¸c ®Þnh t−¬ng ®èi ch¾c ch¾n;
C«ng ty ®· thu ®−îc hoÆc sÏ thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch b¸n
hμng;
X¸c ®Þnh ®−îc chi phÝ liªn quan ®Õn giao dÞch b¸n hμng
- Nguyªn t¾c ghi nhËn doanh thu cung cÊp dÞch vô ®−îc ghi nhËn khi kÕt qu¶
cña giao dÞch ®ã ®−îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy. Tr−êng hîp viÖc cung cÊp
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dÞch vô liªn quan ®Õn nhiÒu kú th× doanh thu ®−îc ghi nhËn trong kú theo kÕt qu¶
phÇn c«ng viÖc ®· hoμn thμnh vμo ngμy lËp B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n cña kú ®ã. KÕt
qu¶ cña giao dÞch cung cÊp dÞch vô ®−îc x¸c ®Þnh khi tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau:
Doanh thu ®−îc x¸c ®Þnh t−¬ng ®èi ch¾c ch¾n;
Cã kh¶ n¨ng thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch cung cÊp dÞch vô ®ã;
X¸c ®Þnh ®−îc phÇn c«ng viÖc ®· hoμn thμnh vμo ngμy lËp B¶ng c©n ®èi kÕ
to¸n;
X¸c ®Þnh ®−îc chi phÝ ph¸t sinh cho giao dÞch vμ chi phÝ ®Ó hoμn thμnh
giao dÞch cung cÊp dÞch vô ®ã
PhÇn c«ng viÖc cung cÊp dÞch vô ®· hoμn thμnh ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p
®¸nh gi¸ c«ng viÖc hoμn thμnh.
- Nguyªn t¾c ghi nhËn doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh: Doanh thu ph¸t sinh tõ
tiÒn l·i, tiÒn b¶n quyÒn, cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia vμ c¸c kho¶n doanh thu ho¹t
®éng tμi chÝnh kh¸c ®−îc ghi nhËn khi tháa m·n ®ång thêi hai (2) ®iÒu kiÖn sau:
Cã kh¶ n¨ng thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch ®ã;
Doanh thu ®−îc x¸c ®Þnh t−¬ng ®èi ch¾c ch¾n.
Cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia ®−îc ghi nhËn khi C«ng ty ®−îc quyÒn nhËn cæ tøc
hoÆc ®−îc quyÒn nhËn lîi nhuËn tõ viÖc gãp vèn.
19 . Nguyªn t¾c ghi nhËn doanh thu , chi phÝ hîp ®ång x©y dùng
+ Nguyªn t¾c ghi nhËn doanh thu hîp ®ång x©y dùng
+ Nguyªn t¾c ghi nhËn chi phÝ hîp ®ång x©y dùng
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VI- th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bμy trong b¶n c©n ®èi kÕ to¸n vμ
b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh

1

N¨m nay

N¨m tr−íc

+ TiÒn mÆt

957,108,575

764,743,310

+ TiÒn göi ng©n hμng

123,240,539

5,194,966,469

1,080,349,114

5,959,709,779

+ TiÒn ®ang chuyÓn
+ Kú phiÕu ng©n hμng
+ TÝn phiÕu kho b¹c
+ C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn kh¸c
Céng

2

C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n

N¨m nay

N¨m tr−íc

+ Ph¶i thu cña kh¸ch hμng

1,398,760,449

1,128,514,790

+ Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n

2,786,908,923

1,640,717,849

1,842,654,286

1,842,023,155

1,842,654,286

1,842,023,155

6,028,323,658

4,611,255,794

+ Ph¶i thu néi bé
+ Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång XD
+ C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c
* T¹m øng
* Ký quü, ký c−îc ng¾n h¹n
* Ph¶i thu kh¸c
+ Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi
Gi¸ trÞ thuÇn cña ph¶i thu th−¬ng m¹i vμ ph¶i thu kh¸c

3

Hμng tån kho

N¨m nay

N¨m tr−íc

+ Hμng mua ®ang ®i trªn ®−êng
+ Nguyªn liÖu, vËt liÖu

3,568,719,674

3,038,442,691

13,481,753

22,580,641

+ Chi phÝ SXKD dë dang

2,617,093,468

2,702,157,566

+ Thμnh phÈm

4,758,764,588

3,657,900,827

10,958,059,483

9,421,081,725

10,958,059,483

9,421,081,725

+ C«ng cô, dông cô

+ Hμng ho¸
+ Hμng göi b¸n
Gi¸ gèc hμng tån kho
+ Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho
Gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®−îc cña hμng tån kho
* Gi¸ trÞ hoμn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho trong n¨m
* Gi¸ trÞ hμng tån kho dïng ®Ó thÕ chÊp cho c¸c kho¶n nî
* Lý do trÝch thªm hoÆc hoμn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho

4

C¸c kho¶n thuÕ ph¶i thu
+ ThuÕ GTGT cßn ®−îc khÊu trõ
+ C¸c kho¶n thuÕ nép thõa cho Nhμ n−íc
* ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp

N¨m nay
409,889,141

N¨m tr−íc
702,075,495

Céng

5

C¸c kho¶n ph¶i thu dμi h¹n
+ Ph¶i thu dμi h¹n kh¸ch hμng
+ Ph¶i thu dμi h¹n néi bé
* Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc
* Cho vay néi bé
* Ph¶i thu néi bé kh¸c
+ Ph¶i thu dμi h¹n kh¸c
Céng gi¸ gèc
+ Dù phßng ph¶i thu dμi h¹n khã ®ßi
Gi¸ trÞ thuÇn cña c¸c kho¶n ph¶i thu dμi h¹n

409,889,141

N¨m nay

702,075,495

N¨m tr−íc

6- T¨ng, gi¶m tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh
Kho¶n môc
1. Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh
- Sè d− ®Çu n¨m
- T¨ng trong n¨m
+ Mua trong n¨m:
+ §Çu t− XDCB hoμn thμnh
+ Do ®iÒu ®éng
+ T¨ng do nhËn bμn giao
+ Do kiÓm kª
+ Do lu©n chuyÓn nhãm
+ T¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i
+ T¨ng do s¸p nhËp
+ T¨ng kh¸c
- Gi¶m trong n¨m
+ ChuyÓn sang bÊt ®éng s¶n ®Çu t−
+ ChuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn
+ Thanh lý, nh−îng b¸n
+ §iÒu ®éng tμi s¶n
+ Gi¶m do bμn giao
+ ChuyÓn thμnh c«ng cô dông cô
+ Gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i
+ Kh«ng cÇn dïng, chê thanh lý
+ Gi¶m kh¸c
- Sè d− cuèi n¨m
2. Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ
- Sè d− ®Çu n¨m:
- T¨ng trong n¨m:
+ KhÊu hao trong n¨m
+ T¨ng do nhËn bμn giao
+ Do kiÓm kª
+ Do lu©n chuyÓn nhãm
+ T¨ng do s¸p nhËp
+ T¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i
+ T¨ng kh¸c
- Gi¶m trong n¨m
+ ChuyÓn sang bÊt ®éng s¶n ®Çu t−
+ ChuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn
+ Thanh lý, nh−îng b¸n
+ Gi¶m do s¸p nhËp
+ Do ®iÒu ®éng
+ Gi¶m do bμn giao
+ ChuyÓn thμnh c«ng cô
+ Do lu©n chuyÓn nhãm
+ Do ®¸nh gi¸ l¹i
+ Kh«ng cÇn dïng, chê thanh lý
+ Gi¶m kh¸c
- Sè d− cuèi n¨m
3- Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ h÷u h×nh
+ T¹i ngμy ®Çu n¨m
+ T¹i ngμy cuèi n¨m

Nhμ
cöa

M¸y mãc
thiÕt bÞ
thiÕt bÞ

Ph−¬ng
tiÖn,vËn t¶i
truyÒn dÉn

ThiÕt bÞ
dông cô
qu¶n lý

TSC§
kh¸c

Tæng
céng

9,257,599,143

11,040,544,462

1,787,599,370

31,972,582

22,117,715,557

9,257,599,143

11,040,544,462

1,787,599,370

31,972,582

22,117,715,557

6,000,056,781
239,225,391
239,225,391

5,993,173,279
177,838,332
177,838,332

1,771,744,649
15,854,721
15,854,721

31,972,582

13,796,947,291
432,918,444
432,918,444

6,239,282,172
3,018,316,971

6,171,011,611
4,869,532,851

1,787,599,370
0

31,972,582

14,229,865,735
7,887,849,822
8,320,768,266
7,887,849,822

* Gi¸ trÞ cßn l¹i cuèi n¨m cña TSC§ h÷u h×nh ®· dïng ®Ó thÕ chÊp, cÇm cè c¸c kho¶n vay
* Nguyªn gi¸ TSC§ cuèi n¨m ®· khÊu hao hÕt nh−ng vÉn cßn sö dông:
* Nguyªn gi¸ TSC§ cuèi n¨m chê thanh lý :
* C¸c cam kÕt vÒ viÖc mua b¸n TSC§ h÷u h×nh cã gi¸ trÞ lín ch−a thùc hiÖn

7- T¨ng, gi¶m tμi s¶n cè ®Þnh thuª tμi chÝnh:
Nhμ cöa

Kho¶n môc
1. Nguyªn gi¸ TSC§ thuª tμi chÝnh
- Sè d− ®Çu n¨m
- T¨ng trong n¨m
+ Thuª TC trong n¨m:
+ Mua l¹i TSC§ thuª TC
- Gi¶m trong n¨m

M¸y mãc

Ph−¬ng

ThiÕt bÞ

TSC§

Tæng

thiÕt bÞ

tiÖn,vËn t¶i

dông cô

kh¸c

céng

truyÒn dÉn

qu¶n lý

1,134,603,818
723,227,520
723,227,520

694,989,818

1,829,593,636
723,227,520
723,227,520

+ Tr¶ l¹i TSC§ thuª TC
- Sè d− cuèi n¨m
2. Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ
- Sè d− ®Çu n¨m
- T¨ng trong n¨m
+ KhÊu hao trong n¨m
+ Mua l¹i TSC§ thuª TC
- Gi¶m trong n¨m
+ Tr¶ l¹i TSC§ thuª TC
- Sè d− cuèi n¨m
3. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ thuª TC
+ T¹i ngμy ®Çu n¨m
+ T¹i ngμy cuèi n¨m
* TiÒn thuª ph¸t sinh thªm ®−îc ghi nhËn lμ chi phÝ trong n¨m
* C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn thuÕ ph¸t sinh thªm
* §iÒu kho¶n gia h¹n thuª hoÆc quyÒn ®−îc mua tμi s¶n
8 - T¨ng gi¶m tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh
Kho¶n môc

QuyÒn
sö dông

1,857,831,338

694,989,818

2,552,821,156

144,816,043
95,733,769
95,733,769

346,828,240
57,749,151
57,749,151

491,644,283
153,482,920
153,482,920

240,549,812
1,617,281,526

404,577,391
290,412,427

645,127,203
1,907,693,953
1,337,952,353
1,907,693,953

PhÇn mÒm
m¸y tÝnh

®Êt

1. Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh
- Sè d− ®Çu n¨m
- T¨ng trong n¨m
+ Mua trong n¨m
+ T¹o ra tõ néi bé doanh nghiÖp
+ T¨ng do hîp nhÊt kinh doanh
+ T¨ng kh¸c
- Gi¶m trong n¨m
+ Thanh lý nh−îng b¸n
+ Gi¶m kh¸c
- Sè d− cuèi n¨m
2. Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ
- Sè d− ®Çu n¨m
+ KhÊu hao trong n¨m
+ T¨ng kh¸c
- Gi¶m trong n¨m
+ Thanh lý nh−îng b¸n
+ Gi¶m kh¸c
- Sè d− cuèi n¨m
3. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ v« h×nh
+ T¹i ngμy ®Çu n¨m
+ T¹i ngμy cuèi n¨m

Bản quyền
bằng

Th−¬ng
hiÖu

sáng chế
75,980,000

Lîi thÕ
th−¬ng

Tæng
céng

m¹i
1,500,000,000

1,575,980,000

75,980,000

1,500,000,000

42,306,639
9,495,000

955,071,429
32,500,000

1,575,980,000
0
997,378,068
41,995,000

51,801,639
24,178,361

987,571,429
512,428,571

1,039,373,068
536,606,932
578,601,932
536,606,932

9- Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang

N¨m nay

+ Chi phÝ XDCB dë dang

N¨m tr−íc

6,524,614,812

3,639,449,076

Trong ®ã: Nh÷ng c«ng tr×nh lín

10- T¨ng, gi¶m bÊt ®éng s¶n ®Çu t−
Kho¶n môc
1- Nguyªn gi¸ bÊt ®éng s¶n ®Çu t−
- QuyÒn sö dông ®Êt
- Nhμ
- Nhμ vμ quyÒn sö dông ®Êt

2- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ
- QuyÒn sö dông ®Êt
- Nhμ
- Nhμ vμ quyÒn sö dông ®Êt

3- Gi¸ trÞ cßn l¹i cña bÊt ®éng s¶n ®Çu t−
- QuyÒn sö dông ®Êt
- Nhμ
- Nhμ vμ quyÒn sö dông ®Êt

Sè ®Çu n¨m

T¨ng trong n¨m Gi¶m trong n¨m

Sè cuèi n¨m

11- C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n, dμi h¹n

11.1

§Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n

N¨m nay

N¨m tr−íc

- §Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n
+ Chøng kho¸n ng¾n h¹n lμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn
+ Chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n kh¸c
- §Çu t− ng¾n h¹n kh¸c

500,000,000

Gi¸ trÞ thuÇn cña ®Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n

11.2

§Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n

N¨m nay

N¨m tr−íc

- §Çu t− vμo c«ng ty con
- §Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt

2,600,000,000

- §Çu t− vμo c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t
- §Çu t− dμi h¹n kh¸c:
+ §Çu t− chøng kho¸n dμi h¹n
+ Cho vay dμi h¹n
+ §Çu t− dμi h¹n kh¸c
- Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− dμi h¹n

Gi¸ trÞ thuÇn cña ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n

12

Chi phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n

N¨m nay

N¨m tr−íc

- Sè d− ®Çu n¨m

36,049,010

14,118,545

- T¨ng trong n¨m

10,281,868

5,161,427

- §· kÕt chuyÓn vμo chi phÝ SXKD trong n¨m

4,509,507

- Gi¶m kh¸c
Sè d− cuèi n¨m

41,821,371

19,279,972

13

Tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i vμ thuÕ thu nhËp ph¶i tr¶

14

C¸c kho¶n vay vμ nî ng¾n h¹n

N¨m nay

N¨m tr−íc

- Vay ng¾n h¹n

2,285,070,108

1,977,766,305

216,599,077

42,799,194

2,501,669,185

2,020,565,499

N¨m nay

N¨m tr−íc

- Vay dμi h¹n ®Õn h¹n tr¶
- Nî thuª tμi chÝnh ®Õn h¹n tr¶
- Tr¸i phiÕu ph¸t hμnh ®Õn h¹n tr¶
Céng

15

Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n vμ ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc
- Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n

975,098,670

- Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc
Céng

263,427,993
4,671,600

975,098,670

268,099,593

16

ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép nhμ n−íc

16.1 ThuÕ ph¶i nép nhμ n−íc
- ThuÕ GTGT

Sè d−

Sè d−

Sè ph¸t sinh trong kú

®Çu n¨m

Sè ph¶i tr¶

Sè ®· tr¶

cuèi n¨m

1,067,495,906

-10,621,776

-148,175,017

1,205,049,147

521,346,626

228,291,071

67,819,290

10,714,760

67,819,290

10,714,760

449,976,299

1,444,054,978

1,135,315,196

758,716,081

56,991,000

9,004,000

56,991,000

9,004,000

- ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt
- ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu
- ThuÕ TNDN
- ThuÕ tμi nguyªn

749,637,697

- ThuÕ nhμ ®Êt
- TiÒn thuª ®Êt
- ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n
Céng

8,985,400

8,985,400

16.2 C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c
- C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ
- C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c
Céng

56,991,000

9,004,000

56,991,000

9,004,000

Tæng céng

506,967,299

1,453,058,978

1,192,306,196

767,720,081

17 Chi phÝ ph¶i tr¶

N¨m nay

N¨m tr−íc

- Chi phÝ ph¶i tr¶

872,638,951

* Chi phÝ ¨n ca
* Chi phÝ söa ch÷a lín

872,638,951

* Chi phÝ trÝch tr−íc kh¸c
- Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lμm

Céng

18 C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c

Sè d−

533,992,368

575,737,968

533,992,368

1,448,376,919

Sè d−

Sè ph¸t sinh trong kú

®Çu n¨m

Sè ph¶i tr¶

Sè ®· tr¶

cuèi n¨m

- Tμi s¶n thõa chê sö lý
- B¶o hiÓm y tÕ

127,324,069

119,036,319

140,000,000

106,360,388

- B¶o hiÓm x· héi

308,340,932

574,108,700

481,481,200

400,968,432

- Kinh phÝ c«ng ®oμn

167,830,683

94,951,674

190,000,000

72,782,357

- Doanh thu ch−a thùc hiÖn
- Bảo hiểm thất nghiệp

23,613,422

52,191,700

40,000,000

35,805,122

- Quü c«ng Ých ( CBCNV tù ®ãng )

-52,919,736

32,863,000

57,165,000

-77,221,736

- C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c

3,470,178

4,435,645

(d ư co TK 141 )
Céng

19

Ph¶i tr¶ dμi h¹n néi bé

577,659,548

873,151,393

908,646,200

N¨m nay

N¨m tr−íc

N¨m nay

N¨m tr−íc

543,130,208

- Ph¶i tr¶ dμi h¹n néi bé vÒ cÊp trªn
- Vay dμi h¹n néi bé
- Ph¶i tr¶ dμi h¹n néi bé kh¸c
Céng

20

C¸c kho¶n vay vμ nî dμi h¹n

20.1 Vay dμi h¹n
- Vay ng©n hμng

5,486,873,246

- Vay ®èi t−îng kh¸c
Céng

5,486,873,246

0

1,520,631,111

382,221,642

20.2 Nî dμi h¹n
- Thuª tμi chÝnh
- Tr¸i phiÕu ph¸t hμnh
- Nî dμi h¹n kh¸c
Céng
Tæng céng

1,520,631,111

382,221,642

7,007,504,357

382,221,642

* Gi¸ trÞ tr¸i phiÕu cã thÓ chuyÓn ®æi
* Thêi h¹n thanh to¸n tr¸i phiÕu

20.3 C¸c kho¶n nî thuª tμi chÝnh
DiÔn
gi¶i

N¨m tr−íc

N¨m nay

Tæng kho¶n

Tr¶ tiÒn

Tr¶ nî

thanh to¸n

l·i thuª

gèc

tiÒn thuª TC

Tæng kho¶n

Tr¶ tiÒn

Tr¶ nî

thanh to¸n

l·i thuª

gèc

tiÒn thuª TC

D−íi 1 n¨m
Tõ 1-5 n¨m

127,036,428

20,556,208

106,480,220

219,766,985

81,766,985

138,000,000

Trªn 5 n¨m

21- Vèn chñ së h÷u
21.1 B¶ng ®èi chiÕu biÕn ®éng cña Vèn chñ së h÷u
Vèn gãp
DiÔn gi¶i

ThÆng d−

Cæ phiÕu

Chªnh lÖch

Chªnh

Qòy ®Çu t−

Quü dù

Quü kh¸c

Lîi nhu©n

vèn cæ

ng©n

®¸nh gi¸ l¹i

lÖch tû gi¸

ph¸t triÓn

phßng

thuéc vèn

sau thuÕ

phÇn

quü

tμi s¶n

hèi ®o¸i

tμi chÝnh

chñ së h÷u

ch−a ph©n
phèi

A
1. Sè d− ®Çu n¨m tr−íc

1

2

3

4

5

10,000,000,000

- T¨ng vèn trong n¨m tr−íc

6

7

8

9

3,856,029,470

661,062,000

890,404,000

1,835,826,460

158,627,800

264,379,600

2,500,000,000

100,000,000

- Lîi nhuËn t¨ng trong n¨m tr−íc
- Chia cæ tøc
2. Sè d− cuèi n¨m tr−íc

10,000,000,000

5,691,855,930

819,689,800

1,154,783,600

2,500,000,000

3. Sè d− ®Çu n¨m nay

10,000,000,000

5,691,855,930

819,689,800

1,154,783,600

2,500,000,000

- T¨ng vèn n¨m
- Lîi nhuËn t¨ng trong n¨m

2,248,913,089

- Chia cæ tøc

2,407,830,750

4. Sè d− cuèi n¨m nay

10,000,000,000

100,000,000

5,691,855,930

21.2 Chi tiÕt vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u
N¨m nay
DiÔn gi¶i

Tæng sè

N¨m tr−íc

Vèn cæ

Vèn cæ

phÇn

phÇn −u

th−êng

®·i

- Vèn ®Çu t− cña Nhμ n−íc

2,600,000,000

2,600,000,000

- Vèn gãp ( cæ ®«ng,thμnh viªn )

7,400,000,000

6,777,000,000

623,000,000

Tæng sè

Vèn cæ

Vèn cæ

phÇn

phÇn −u

th−êng

®·i

1,950,000,000

1,950,000,000

5,550,000,000

4,927,000,000

623,000,000

819,689,800

1,154,783,600

2,341,082,339

- ThÆng d− vèn

100,000,000

100,000,000

- Cæ phiÕu ng©n
Céng

10,100,000,000

9,377,000,000

623,000,000

7,600,000,000

6,877,000,000

623,000,000

21.3- C¸c giao dÞch vÒ vèn chñ së h÷u vμ ph©n phèi cæ tøc, lîi nhuËn
- Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u
+ Vèn gãp ®Çu n¨m

®ång

+ Vèn gãp t¨ng trong n¨m

®ång

+ Vèn gãp gi¶m trong n¨m
+ Vèn gãp cuèi n¨m

®ång

- Cæ tøc, lîi nhuËn ®· chia :

®ång

21.4- Cæ tøc

N¨m nay

N¨m tr−íc

N¨m nay

N¨m tr−íc

- Cæ tøc ®· c«ng bè sau ngμy kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n :
+ Cæ tøc ®· c«ng bè trªn cæ phiÕu th−êng

%

+ Cæ tøc ®· c«ng bè trªn cæ phiÕu −u ®·i

%

- Cæ tøc cña cæ phiÕu −u ®·i luü kÕ ch−a ®−îc ghi nhËn

21.5- Cæ phiÕu
- Sè l−îng cæ phiÕu ®−îc phÐp ph¸t hμnh
- Sè l−îng cæ phiÕu ®· ®−îc ph¸t hμnh vμ gãp vèn ®Çy ®ñ
+ Cæ phiÕu th−êng
+ Cæ phiÕu −u ®·i

- Sè l−îng cæ phiÕu ®−îc mua l¹i
+ Cæ phiÕu th−êng

: 1.000.000

+ Cæ phiÕu −u ®·i
- Sè l−îng cæ phiÕu ®ang l−u hμnh
+ Cæ phiÕu th−êng

: 1.000.000

+ Cæ phiÕu −u ®·i
* MÖnh gi¸ cæ phiÕu

10.000 ®

21.6 -Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u
- Quü hç trî vμ s¾p xÕp cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp :
21.7 - Môc ®Ých trÝch lËp Quü ®Çu t− ph¸t triÓn , Quü dù phßng tμi chÝnh vμ quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u :
* Quü ®Çu t− ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®−îc sö dông vμo viÖc ®Çu t− më réng qui m« s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc ®Çu t− chiÒu s©u cña doanh nghiÖp
* Quü dù phßng tμi chÝnh nh»m ®¶m b¶o cho C«ng ty cã thÓ ho¹t ®éng b×nh th−êng khi gÆp rñi ro, thua lç trong kinh doanh hoÆc ®Ò phßng nh÷ng tæn thÊt ,
thiÖt h¹i bÊt ngê do nh÷ngnguyªn nh©n kh¸ch quan , bÊt kh¶ kh¸ng : thiªn tai , ho¶ ho¹n , sù biÕn ®éng vÒ kinh tÕ , tμi chÝnh trong n−íc .
* Quü khen th−ëng phóc lîi dïng cho c«ng t¸c khen th−ëng , khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt , phôc vô nhu cÇu phóc lîi c«ng céng , c¶i thiÖn vμ n©ng cao
®êi sèng vËt chÊt , tinh thÇn cña ng−êi lao ®éng .

21.8 - Thu nhËp , chi phÝ , l·i hoÆc lç ®−îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vμo Vèn chñ së h÷u theo quy ®Þnh cña c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n
22 - Nguån kinh phÝ

N¨m nay

N¨m tr−íc

N¨m nay

N¨m tr−íc

- Nguån kinh phÝ ®−îc cÊp trong n¨m
- Chi sù nghiÖp
- Nguån kinh phÝ cßn l¹i cuèi kú

23 - Tμi s¶n thuª ngoμi
23.1 - Gi¸ trÞ tμi s¶n thuª ngoμi
- TSC§ thuª ngoμi
- Tμi s¶n kh¸c thuª ngoμi
23.2 - Tæng sè tiÒn thuª tèi thiÓu trong t−¬ng lai cña Hîp ®ång thuª ho¹t ®éng TSC§ kh«ng huû ngang theo c¸c thêi h¹n
- §Õn 1 n¨m
- Tõ 1- 5 n¨m
- Trªn 5 n¨m

24. Doanh thu

N¨m nay

N¨m tr−íc

24.1 Doanh thu b¸n hμng vμ cung cÊp dich vô
- Tæng doanh thu

0

0

0

0

0

0

0

0

+ Doanh thu b¸n hμng
* Doanh thu b¸n s¶n phÈm ( b¸n ra ngoμi )
* Doanh thu b¸n hμng ho¸ ( b¸n ra ngoμi )
* Doanh thu b¸n néi bé
+ Doanh thu cung cÊp dÞch vô
* Doanh thu cung cÊp cho bªn ngoμi
* Doanh thu cung cÊp néi bé
C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu
+ ChiÕt khÊu th−¬ng m¹i
+ Gi¶m gi¸ hμng b¸n
+ Hμng b¸n bÞ tr¶ l¹i
+ ThuÕ GTGT ph¶i nép ( PP trùc tiÕp )
+ ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt
+ ThuÕ xuÊt khÈu
- Doanh thu thuÇn
+ Doanh thu thuÇn b¸n hμng ( b¸n ra ngoμi )
+ Doanh thu thuÇn b¸n hμng ho¸ ( b¸n ra ngoμi )
+ Doanh thu thuÇn cung cÊp dÞch vô ( b¸n ra ngoμi )
+ Doanh thu néi bé

24.2 Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh
- L·i tiÒn göi, tiÒn cho vay
- L·i ®Çu t− tr¸i phiÕu, kú phiÕu, tÝn phiÕu
- Cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia
- L·i b¸n ngo¹i tÖ
- L·i chªnh lÖch tû gi¸
- L·i b¸n hμng tr¶ chËm
- Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh kh¸c
Céng

24.3 Doanh thu hîp ®ång x©y dùng
- Doanh thu cña hîp ®ång x©y dùng ®−îc ghi trong kú
- Tæng doanh thu luü kÕ cña hîp ®ång x©y dùng ®−îc ghi ®Õn thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o
- Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ cho kh¸ch hμng liªn quan ®Õn hîp ®ång x©y dùng
- Sè tiÒn cßn ph¶i thu cho kh¸ch hμng liªn quan ®Õn hîp ®ång x©y dùng
N¨m nay

25- Gi¸ vèn hμng b¸n

N¨m tr−íc

- Gi¸ vèn cña thμnh phÈm ( b¸n ra ngoμi )
- Gi¸ vèn b¸n hμng ho¸ ( b¸n ra ngoμi )
- Gi¸ vèn cung cÊp dÞch vô ( ra ngoμi )
- Gi¸ vèn néi bé
Céng

0

0

N¨m nay

26- Chi phÝ tμi chÝnh
- Chi phÝ l·i vay

N¨m tr−íc

254,750,532

48,000,838

81,766,985

19,416,932

336,517,517

67,417,770

27.1 Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu

6,249,989,639

7,057,941,152

- Nguyªn liÖu + vËt liÖu

4,985,635,069

4,585,427,472

- VËt liÖu

1,218,284,994

2,421,053,228

46,069,576

51,460,452

5,730,514,387

5,764,557,055

628,396,364

996,642,468

27.4 Chi phÝ dÞch vô mua ngoμi

1,930,952,715

1,761,899,436

27.5 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn

1,024,182,156

1,285,760,494

15,564,035,261

16,866,800,605

- Chi phÝ thuª tμi chÝnh, thuª tμi s¶n
- Lç do thanh lý c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n
- Lç ph¸t sinh khi b¸n ngo¹i tÖ
- Chi phÝ ho¹t ®éng tμi chÝnh kh¸c
Céng

27- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè

-' C«ng cô dông cô
27.2 Chi phÝ nh©n c«ng
27.3 Chi phÝ khÊu hao TSC§

Céng
28- ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép vμ lîi nhuËn sau thuÕ trong kú

N¨m nay
- Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr−íc thuÕ

N¨m tr−íc

913,164,283

1,522,749,521

- Tæng thu nhËp chÞu thuÕ

913,164,283

1,522,749,521

- ThuÕ TNDN ph¶i nép

228,291,071

190,343,690

- Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN

684,873,212

1,332,405,831

- C¸c kho¶n ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m lîi nhuËn kÕ to¸n
®Ó x¸c ®Þnh lîi nhuËn chÞu thuÕ TNDN
+ C¸c kho¶n ®iÒu chØnh t¨ng
+ C¸c kho¶n ®iÒu chØnh gi¶m

29- TiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú
29.1 C¸c giao dÞch kh«ng b»ng tiÒn
- Mua tμi s¶n b»ng c¸ch nhËn c¸c kho¶n nî liªn quan trùc tiÕp hoÆc th«ng qua nghiÖp vô
cho thuª tμi chÝnh
- Mua doanh nghiÖp th«ng qua ph¸t hμnh cæ phiÕu
- ChuyÓn nî thμnh vèn chñ së h÷u
29.2 Mua vμ thanh lý c«ng ty con hoÆc ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c trong kú b¸o c¸o
- Tæng gi¸ trÞ mua hoÆc thanh lý
- PhÇn gi¸ trÞ mua hoÆc thanh lý ®−îc thanh to¸n b»ng tiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn
- Sè tiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn thùc cã trong c«ng ty con hoÆc ®¬n vÞ kinh doanh
kh¸c ®−îc mua hoÆc thanh lý
- PhÇn gi¸ trÞ tμi s¶n vμ c«ng nî kh«ng ph¶i lμ tiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn trong
C«ng ty con hoÆc ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c ®−îc mua hoÆc thanh lý trong kú

+ §Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n
+ C¸c kho¶n ph¶i thu
+ Hμng tån kho
+ Tμi s¶n cè ®Þnh
+ §Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n
+ Nî ng¾n h¹n
+ Nî dμi h¹n
29.3 C¸c kho¶n tiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn doanh nghiÖp n¾m gi÷ nh−ng kh«ng sö dông
- C¸c kho¶n tiÒn nhËn ký quü, ký c−îc ng¾n h¹n, dμi h¹n : 20.000.000 ®ång
- Kinh phÝ dù ¸n
VII - Nh÷ng th«ng tin kh¸c

1 - Nh÷ng kho¶n nî ngÉu nhiªn , kho¶n cam kÕt vμ nh÷ng th«ng tin tμi chÝnh kh¸c :
2 - Th«ng tin so s¸nh ( nh÷ng thay ®æi vÒ th«ng tin n¨m tr−íc )
3 - Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t thùc tr¹ng tμi chÝnh vμ kÕt qu¶ kinh doanh cña DN
ChØ tiªu

§VT

N¨m nay

N¨m tr−íc

2

3

4

- Tμi s¶n cè ®Þnh/Tæng tμi s¶n

%

51.27

30.21

- Tμi s¶n l−u ®éng/Tæng tμi s¶n

%

48.73

67.75

- Nî ph¶i tr¶/Tæng nguån vèn

%

47.98

37.01

- Nguån vèn chñ së h÷u/Tæng nguån vèn

%

52.02

62.98

2.1 Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hμnh

LÇn

2.08

2.7

2.2 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n

LÇn

1.72

2

2.3 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh

LÇn

0.1

2.95

2.4 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dμi h¹n

LÇn

2.22

9.76

- Tû suÊt lîi nhuËn tr−íc thuÕ trªn doanh thu

%

6.35

8.54

- Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn doanh thu

%

4.76

7.41

- Tû suÊt lîi nhuËn tr−íc thuÕ trªn tæng tμi s¶n

%

2.36

4.82

- Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn tæng tμi s¶n

%

1.77

4.22

%

3.41

6.69

1
1. Bè trÝ c¬ cÊu tμi s¶n vμ c¬ cÊu nguån vèn
1.1 Bè trÝ c¬ cÊu tμi s¶n

1.2 Bè trÝ c¬ cÊu nguån vèn

2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n

3. Tû suÊt sinh lêi
3.1 Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu

3.2 Tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng tμi s¶n

3.3 Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn nguèn vèn
chñ së h÷u

Ngμy 20 th¸ng 10 N¨m 2011
LËp biÓu

KÕ to¸n tr−ëng

Gi¸m ®èc

VII- nh÷ng th«ng tin kh¸c

1- Nh÷ng kho¶n nî ngÉu nhiªn, kho¶n cam kÕt vμ nh÷ng th«ng tin tμi chÝnh kh¸c
2- Th«ng tin so s¸nh ( nh÷ng thay ®æi vÒ th«ng tin n¨m tr−íc )
3- Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t thùc tr¹ng tμi chÝnh vμ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nhiÖp
ChØ tiªu

§VT

N¨m nay

N¨m tr−íc

1

2

3

4

1. Bè trÝ c¬ cÊu tμi s¶n vμ c¬ cÊu nguån vèn
1.1 Bè trÝ c¬ cÊu tμi s¶n
- Tμi s¶n cè ®Þnh/Tæng tμi s¶n
- Tμi s¶n l−u ®éng/Tæng tμi s¶n
1.2 Bè trÝ c¬ cÊu nguån vèn
- Nî ph¶i tr¶/Tæng nguån vèn
- Nguån vèn chñ së h÷u/Tæng nguån vèn
2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n
2.1 Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hμnh
2.2 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n
2.3 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh
2.4 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dμi h¹n
3. Tû suÊt sinh lêi
3.1 Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu
- Tû suÊt lîi nhuËn tr−íc thuÕ trªn doanh thu
- Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn doanh thu
3.2 Tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng tμi s¶n
- Tû suÊt lîi nhuËn tr−íc thuÕ trªn tæng tμi s¶n
- Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn tæng tμi s¶n
3.3 Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn nguèn vèn chñ së h÷u

