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Mẫu số B01a-DN
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC )

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011
Đơn vị tính:VNĐ
TÀI SẢN

MÃ
SỐ

1

2

A-TÀI SẢN NGẮN HẠN

THUYẾ
T MINH

3

SỐ CUỐI KỲ

SỐ ĐẦU NĂM

4

5

100

218.759.924.089

210.456.249.735

I.Tiền và các khoản tương đương tiền

110

53.524.247.178

40.608.495.999

1-Tiền

111

2.299.632.782

3.244.495.999

2-Các khoản tương đương tiền

112

51.224.614.396

37.364.000.000

II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

120

68.887.406.057

118.539.732.700

1-Đầu tư ngắn hạn

121

73.994.032.463

129.123.164.341

2-Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)

129

(5.106.626.406)

(10.583.431.641)

III.Các khoản phải thu ngắn hạn

130

65.347.675.829

50.768.169.812

1-Phải thu khách hàng

131

61.137.376.936

50.195.202.842

2-Trả trước cho người bán

132

801.462.309

162.853.391

3-Phải thu nội bộ ngắn hạn
4-Phải thu theo tiến độ kế hoạch hđồng
xdựng

133

5-Các khoản phải thu khác

135

3.538.814.584

540.091.579

6-Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

139

(129.978.000)

(129.978.000)

IV.Hàng tồn kho

140

779.595.025

447.851.224

1-Hàng tồn kho

141

779.595.025

447.851.224

2-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

149

V.Tài sản ngắn hạn khác

150

30.221.000.000

92.000.000

1-Chi phí trả trước ngắn hạn

151

2-Thuế GTGT được khấu trừ

152

3-Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước

154

4-Tài sản ngắn hạn khác

158

30.221.000.000

92.000.000

B-TÀI SẢN DÀI HẠN

200

40.395.470.369

36.888.794.019

(100=110+120+130+140+150)

V.01

V.02

134
V.03

V.04

V.05

(200=210+220+240+250+260)
I.Các khoản phải thu dài hạn

210

1-Phải thu dài hạn của khách hàng

211

-
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2-Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

212

3-Phải thu dài hạn nội bộ

213

V.06

4-Phải thu dài hạn khác

218

V.07

5-Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)

219

II.Tài sản cố định

220

1-Tài sản cố định hữu hình

221

V.08

35.154.515.225

26.768.320.046

35.092.015.225

26.705.820.046

- Nguyên giá

222

79.843.520.531

73.460.023.000

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

223

(44.751.505.306)

(46.754.202.954)

2-Tài sản cố định thuê tài chính

224

- Nguyên giá

225

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

226

3-Tài sản cố định vô hình

227

- Nguyên giá

228

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

229

V.09

-

V.10

-

4-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

230

V.11

III.Bất động sản đầu tư

240

V.12

- Nguyên giá

241

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

242

IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

250

1-Đầu tư vào công ty con

251

2-Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

252

3-Đầu tư dài hạn khác

258

4-Dự phòng giảm gía đầu tư tài chính dài hạn (*)

259

V.Tài sản dài hạn khác

260

1-Chi phí trả trước dài hạn

261

V.14

2-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

262

V.21

3-Tài sản dài hạn khác
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
(270=100+200)

268

V.13

62.500.000

62.500.000
-

5.240.955.144

10.120.473.973

20.990.954.414

20,991,045,273

(15.749.999.270)

(10.870.571.300)
-

270

NGUỒN VỐN

MÃ
SỐ

THUYẾ
T
MINH

1

2

3

259.155.394.458

247.345.043.754

SỐ CUỐI NĂM

SỐ ĐẦU NĂM

4

5

A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)

300

38.647.897.945

25.402.091.288

I.Nợ ngắn hạn

310

38.609.876.881

25.145.925.432

1-Vay và nợ ngắn hạn

311

2-Phải trả người bán

312

9.102.411.111

8.815.173.807

3-Người mua trả tiền trước

313

V.15

3.000
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4-Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

314

5-Phải trả người lao động

315

6-Chi phí phải trả

316

7-Phải trả nội bộ

317

8-Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD

318

9-Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

319

10-Dự phòng phải trả ngắn hạn

320

11-Quỹ khen thưởng, phúc lợi

323

12-Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP

327

II.Nợ dài hạn

330

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

V.20

5-Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

335

V.21

6-Dự phòng trợ cấp mất việc làm

336

7-Dự phòng phải trả dài hạn

337

8-Doanh thu chưa thực hiện

338

9-Quỹ phát triển khoa học & công nghệ

339

B-VỐN CHỦ SỠ HỮU 400=(410+430)

400

I.Vốn chủ sở hữu

410

1-Vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.261.907.122

2.825.472.803

4.324.046.151

6.000.928.797

V.17

7.413.011.958

5.899.066.402

V.18

10.178.857.508

800.266.525

V.16

2.329.643.031

805.014.098

38.021.064

256.165.856

38.021.064

256.165.856

220.507.496.513

221.942.952.466

220.507.496.513

221.942.952.466

411

100.800.000.000

100.800.000.000

2-Thặng dư vốn cổ phần

412

69.222.867.374

69.222.867.374

3-Vốn khác của chủ sở hữu

413

4-Cổ phiếu quỹ (*)

414

(1.310.055.006)

(251.386.896)

5-Chênh lệch đánh giá lại tài sản

415

6-Chênh lệch tỷ giá hối đoái

416

7-Quỹ đầu tư phát triển

417

34.863.778.793

30.763.178.793

8-Quỹ dự phòng tài chính

418

5.469.400.471

4.631.764.132

9-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

419

10-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

420

11.461.504.881

16.776.529.063

11-Nguồn vốn đầu tư XDCB

421

II.Nguồn kinh phí và quỹ khác

430

1-Nguồn kinh phí

432

2-Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

433

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =
300+400)

440

V.16

V.19

V.22

0
V.23

259.155.394.458

247.345.043.754
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CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
CHỈ TIÊU
1- Tài sản thuê ngoài
2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia
công
3- Hàng hoá 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

THUYẾT
MINH

SỐ CUỐI NĂM

SỐ ĐẦU NĂM

24

86,130,626

86,130,626
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XUẤT KINH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
( Theo phương pháp gián tiếp )
QÚY 2 NĂM 2011

TT

CHỈ TIÊU

MÃ
SỐ

1

2

3

LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI
NĂM NAY

NĂM TRƯỚC

5

4

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ H Đ S X K D

I
1
2

3

Lợi nhuận trước thuế

01

15.301.590.753

12.002.323.993

Khấu hao tài sản cố định

02

2.317.613.891

2.551.137.506

Các khoản dự phòng

03

-597.377.265

-2.075.242.318

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

04

Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

05

Chi phí lãi vay

06

Điều chỉnh cho các khoản :

Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động

08

17.021.827.379

9.647.129.068

Tăng, giảm các khoản phải thu

09

-44.069.897.099

-3.058.515.798

Tăng, giảm hàng tồn kho

10

-331.743.801

264.766.516

Tăng, giảm các khoản phải trả ( không kể lãi vay, thuế TN )

11

9.839.289.096

-2.317.512.171

Tăng, giảm chi phí trả trước

12

-638.608.918

1.227.964.415

Tiền lãi vay đã trả

13

Thuế thu nhập đã nộp

14

-1.981.999.535

-3.589.953.219

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

15

Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh

16

-232.771.500

-792.403.500

20

-20.393.904.378

1.381.475.311

-10.703.809.070

LƯU CHUYỂN TIỀN thuần từ hoạt động KD
II

-2.831.090.113

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ H Đ ĐẦU TƯ

1

Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác

21

2

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác

22

3

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

23

-74.432.000.000

4

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

24

35.980.000.000

5

Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

25

6

Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

26

1.947.110.000

7

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

27

5.636.649.264

LƯU CHUYỂN TIỀN thuần TỪ H Đ ĐẦU TƯ

30

-10.703.809.070

III

-30.868.240.736

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ H Đ TÀI CHÍNH

1

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

31

55.129.222.737

2

Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu mua lại cổ phiếu của DN

32

-1.058.668.110

3

Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

33

4

Tiền chi trả nợ gốc vay

34

5

Tiền chi trả nợ thuê tài chính

35

6

Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

36

-10.057.090.000

LƯU CHUYỂN TIỀN thuần TỪ H Đ TÀI CHÍNH

40

44.013.464.627

-9.403.320.000

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

50

12.915.751.179

-38.890.085.425

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

40.608.495.999

39.885.944.900

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

61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

70

53.524.247.178

995.859.475

-9.403.320.000
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Maãu soá B 09 – DN
Ban haønh theo quy QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC
Ngaøy 23/03/2006 cuûa Boä tröôûng BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QÚY II NĂM 2011
Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi vaø phaûi ñöôïc ñoïc keøm vôùi baùo caùo
taøi chính quùy 2 naêm 2011 cuûa Coâng Ty Coå Phaàn Vaän Taûi Haø Tieân (goïi taét laø coâng ty)
I. ÑAËC ÑIEÅM HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DOANH NGHIEÄP
1.Hình thöùc sô û höõu voán: Coâng ty coå phaàn
2.Lónh vöïc kinh doanh:
Dòch vuï vaø thöông maïi.
3. Ngaønh ngheà kinh doanh:
Kinh doanh dòch vuï vaän taûi ñöôøng thuyû, vaän taûi ñöôøng boä trong vaø ngoaøi nöôùc; Kinh doanh
toång hôïp vaät tö, thieát bò, phöông tieän vaän taûi, khai thaùc beán baõi vaø kinh doanh caùc ngaønh ngheà
khaùc theo phaïm vi cho pheùp cuûa phaùp luaät.
4. Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp trong naêm taøi chính coù aûnh höôûng ñeán baùo caùo
taøi chính.
II. KYØ KEÁ TOAÙN, ÑÔN VÒ TIEÀN TEÄ SÖÛ DUÏNG TRONG KEÁ TOAÙN
1. Kyø keá toaùn naêm: baét ñaàu töø ngaøy 01 thaùng 01 ñeán ngaøy 31 thaùng 12 haøng naêm .
Naêm 2011 laø naêm taøi chính thöù 12 cuûa Coâng Ty.
2.Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn:
Ñôn vò tieàn teä ñöôïc söû duïng trong ghi cheùp keá toaùn vaø laäp baùo caùo taøi chính laø Ñoàng Vieät
Nam ( VNÑ ).
III. CHUAÅN MÖÏC VAØ CHEÁ ÑOÄ KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG
1. Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng: Coâng ty aùp duïng keá toaùn Doanh nghieäp Vieät Nam
2. Tuyeân boá veà vieäc tuaân thuû Chuaån möïc keá toaùn vaø Cheá ñoä keá toaùn: Ban Giaùm Ñoác ñaûm
baûo ñaõ tuaân thuû ñaày ñuû yeâu caàu cuûa caùc chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp Vieät Nam
hieän haønh trong vieäc laäp caùc baùo caùo taøi chính.
3. Hình thöùc keá toaùn aùp duïng: Coâng ty söû duïng hình thöùc nhaät kyùchöùng töø.
IV. CHÍNH SAÙCH KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG
Baùo caùo taøi chính ñöôïc trình baøy theo nguyeân taéc giaù goác.
1. Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn:
Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông bao goàm tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng, tieàn ñang chuyeån vaø
caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn coù thôøi haïn thu hoài ñaùo haïn khoâng quùa 03 thaùng keå töø ngaøy mua, deã
daøng chuyeån ñoåi thaønh moät löôïng tieàn xaùc ñònh cuõng nhö khoâng coù nhieàu ruûi ro trong vieäc chuyeån
ñoåi.
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2.Nguyeân taéc ghi nhaän haøng toàn kho:
Haøng toàn kho ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû giaù goác. Giaù goác bao goàm chi phí mua, chi phí cheá
bieán vaø caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp phaùt sinh ñeå coù ñöôïc haøng toàn kho ôû ñòa ñieåm vaø traïng thaùi
hieän taïi.
Giaù goác haøng toàn kho ñöôïc tính theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn vaø ñöôïc haïch toaùn
theo phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø.
Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho ñöôïc ghi nhaän khi giaù goác lôùn hôn giaù trò thuaàn coù theå
thöïc hieän ñöôïc. Giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc laø giaù baùn öôùc tính cuûa haøng toàn kho tröø chi
phí öôùc tính ñeå hoaøn thaønh saûn phaåm vaø chi phí öôùc tính caàn thieát cho vieäc tieâu thuï chuùng.
3. Nguyeân taéc ghi nhaän vaø khaáu hao TSCÑ vaø baát ñoäng saûn ñaàu tö:
- Nguyeân taéc ghi nhaän taøi saûn coá ñònh:
Taøi saûn coá ñònh ñöôïc theå hieän theo nguyeân giaù tröø hao moøn luyõ keá. Nguyeân giaù taøi saûn coá
ñònh bao goàm toaøn boä caùc chi phí maø Coâng Ty phaûi boû ra ñeå coù ñöôïc taøi saûn coá ñònh tính ñeán thôøi
ñieåm ñöa taøi saûn ñoù vaøo traïng thaùi saün saøng söû duïng. Caùc chi phí phaùt sinh sau ghi nhaän ban ñaàu
chæ ñöôïc ghi taêng nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh neáu caùc chi phí naøy chaéc chaén laøm taêng lôïi ích kinh
teá trong töông lai do söû duïng taøi saûn ñoù. Caùc chi phí khoâng thoaû maõn ñieàu kieän treân ñöôïc ghi nhaän
laø chi phí trong kyø.
Khi taøi saûn ñöôïc baùn hay thanh lyù, nguyeân giaù vaø khaáu hao luyõ keá ñöôïc xoaù soå vaø baát kyø caùc
khoaûn laõi loã naøo phaùt sinh do vieäc thanh lyù ñeàu ñöôïc tính vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh
doanh.
- Phöông phaùp khaáu hao taøi saûn coá ñònh:
Taøi saûn coá ñònh khaáu hao theo phöông phaùp ñöôøng thaúng ñeå tröø daàn nguyeân giaù taøi saûn coá
ñònh theo thôøi gian höõu duïng öôùc tính, phuø hôïp vôùi höôùng daãn taïi Thoâng tö soá 203 / 2009 / TT-BTC
ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2009 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi Chính. Soá naêm khaáu hao cuûa caùc loaïi taøi saûn coá
ñònh nhö sau:
TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH HÖÕU HÌNH:
SOÁ NAÊM
Nhaø cöûa, vaät kieán truùc
5-10 naêm
Maùy moùc thieát bò
6 naêm
Phöông tieän vaän taûi boä
6 naêm
Phöông tieän vaän taûi thuyû
10 naêm
Thieát bò vaên phoøng
3 naêm
4. 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 chöùng khoaùn, coâng ty con, coâng ty lieân keát, voán goùp vaøo cô sôû kinh
doanh ñoàng kieåm soaùt ñöôïc ghi nhaän theo giaù goác.
- Phöông phaùp laäp döï phoøng giaûm giaù chöùng khoaùn ñöôïc laäp cho töøng loaïi chöùng khoaùn ñöôïc
mua baùn treân thò tröôøng vaø coù giaù thò tröôøng giaûm so vôùi giaù ñang haïch toaùn treân soå saùch
- Döï phoøng toån thaát cho caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính vaøo caùc toå chöùc kinh teá khaùc ñöôïc trích laäp
khi caùc toå chöùc kinh teá naøy bò loã ( tröø tröôøng hôïp loã theo keá hoaïch ñaõ ñöôïc xaùc ñònh theo phöông
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aùn kinh doanh tröôùc khi ñaàu tö ) vôùi möùc trích laäp töông öùng vôùi tyû leä goùp voán cuûa Coâng ty trong
caùc toå chöùc kinh teá naøy .
- Khi thanh lyù moät khoaûn ñaàu tö, phaàn cheânh leäch giöõa giaù trò thanh lyù thuaàn vaø giaù trò ghi soå
ñöôïc haïch toaùn vaøo thu nhaäp hoaëc chi phí trong naêm.
6. Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn chi phí ñi vay:
- Chi phí ñi vay ñöôïc ghi nhaän vaøo chi phí trong naêm
7. Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn chi phí phaûi traû, trích tröôùc, chi phí söûa chöõa lôùn :
- Chi phí phaûi traû ñöôïc ghi nhaän döïa treân caùc öôùc tính hôïp lyù veà soá tieàn phaûi traû cho caùc haøng
hoùa, dòch vuï ñaõ söû duïng trong naêm
- Vieäc trích tröôùc chi phí söûa chöõa lôùn TSCÑ ñöôïc caên cöù vaøo keá hoaïch chi phí söûa chöõa TSCÑ.
Neáu chi phí söûa chöõa lôùn TSCÑ thöïc teá cao hôn soá ñaõ trích thì phaàn cheânh leäch ñöôïc haïch toaùn
toaøn boä vaøo chi phí. Neáu chi phí söûa chöõa lôùn thöïc teá nhoû hôn soá ñaõ trích thì phaàn cheânh leäch
ñöôïc haïch toaùn giaûm chi phí trong naêm.
8. Nguyeân taéc ghi nhaän quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm:
Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm ñöôïc duøng ñeå chi traû trôï caáp thoâi vieäc, maát vieäc. Möùc
trích quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm laø 3 % quyõ löông laøm cô sôû ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi vaø ñöôïc
haïch toaùn vaøo chi phí trong naêm. Tröôøng hôïp quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm khoâng ñuû ñeå chi
phí trôï caáp cho ngöôøi lao ñoäng thoâi vieäc, maát vieäc laøm trong naêm thì phaàn cheânh leäch thieáu ñöôïc
haïch toaùn vaøo chi phí trong naêm.
9. Nguyeân taéc ghi nhaän coå phieáu quyõ, coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia:
- Khi coå phaàn trong voán chuû sôû höõu ñöôïc mua laïi, khoaûn tieàn traû bao goàm taát caû caùc chi phí lieân
quan ñeán giao dòch ñöôïc ghi nhaän laø coå phieáu quyõ vaø ñöôïc phaûn aùnh laø moät khoaûn giaûm tröø trong
voán chuû sôû höõu
- Tieàn laõi vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia ñöôïc ghi nhaän khi Coâng ty coù khaû naêng thu ñöôïc töø lôïi ích
kinh teá vaø doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén.
- Coå töùc ñöôïc ghi nhaän laø nôï phaûi traû trong naêm, khi tyû leä coå töùc ñöôïc coâng boá . Coå töùc vaø lôïi
nhuaän ñöôïc chia ñöôïc ghi nhaän khi coå ñoâng coù quyeàn nhaän coå töùc hoaëc caùc beân tham gia goùp voán
ñöôïc quyeàn nhaän lôïi nhuaän töø vieäc goùp voán.
10. Nguyeân taéc ghi nhaän nguoàn voán chuû sôû höõu, trích laäp caùc quyõ:
- Nguyeân taéc ghi nhaän voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu : ñöôïc ghi nhaän theo soá thöïc teá ñöôïc caùc coå
ñoâng ñaõ ñaàu tö
- Nguyeân taéc ghi nhaän thaëng dö voán coå phaàn : ñöôïc ghi nhaän phaàn cheânh leäch do phaùt haønh
coå phieáu cao hôn meänh giaù.
- Caùc quyõ ñöôïc trích laäp vaø söû duïng theo Ñieàu leä Coâng ty
11. Nguyeân taéc ghi nhaän doanh thu:
Khi cung caáp dòch vuï, doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi khoâng coøn nhöõng yeáu toá khoâng chaéc
chaén ñaùng keå lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn tieàn hoaêïc chi phí keøm theo. Trong tröôøng hôïp dòch vuï
ñöôïc thöïc hieän trong nhieàu kyø keá toaùn thì vieäc xaùc ñònh doanh thu trong töøng kyø ñöôïc thöïc hieän
caên cöù vaøo tyû leä hoaøn thaønh dòch vuï taïi ngaøy cuoái kyø.
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12. Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí taøi chính
13. Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh:
Coâng ty coù nghóa vuï noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp vôùi thueá suaát 25 % treân thu nhaäp chòu
thueá
Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp trong naêm bao goàm thueá thu nhaäp hieän haønh vaø thueá thu
nhaäp hoaõn laïi
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 ÑOÁI 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
- Caùc khoûan töông ñöông tieàn ( tieàn gôûi kyø haïn 3
thaùng trôû xuoáng )
Coäng

Soá cuoái quùy (ñ)
258.525.944
2.041.106.838
51.224.614.396

Soá ñaàu naêm (ñ)
111.759.293
3.132.736.706
37.364.000.000

53.524.247.178

40.608.495.999

2. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn.
Soá cuoái quùy (ñ)
- Chöùng khoaùn ñaàu tö ngaén haïn:
+ Coå phieáu
+ Traùi phieáu, tín phieáu, kyø phieáu
- Ñaàu tö ngaén haïn khaùc (tieàn gửi coù kyø haïn töø 1
naêm trôû xuoáng )
- Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn
Coäng

Soá ñaàu naêm (ñ)

8.154.032.463

16.063.164.341

65.840.000.000

113.060.000.000

(5.106.626.406)
68.887.406.057

(10.583.431.641)
118.539.732.700

3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn :
Khoaûn döï phoøng ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn,
chi tieát nhö sau :
- Soá ñaàu naêm
- Hoaøn nhaäp döï phoøng trong naêm
- Soá cuoái naêm

(10.583.431.641)
5.476.805.235
(5.106.626.406)

(12.077.243.905)
1.493.812.264
(10.583.431.641)

4. Caùc khoaûn phaûi thu khaùch haøng :
- Coâng ty CP Xi maêng Haø tieân 1

- Coâng ty CP Minh Tieán
- Coâng ty CP VT & TM Quốc tế ITC
- Coâng ty TNHH Beton Lafarge
- Công ty CP TAFICO Taây ninh

Soá cuoái quyù (ñ)
53.465.630.513
2.406.204.891
708.810.517
3.892.498.893

Soá ñaàu naêm (ñ)
44.607.755.243
1.915.159.181
361.836.983
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- Khaùch haøng khaùc
Coäng

664.232.122
61.137.376.936

3.310.451.435
50.195.202.842

Soá cuoái quùy (ñ)
122.978.000
350.489.530

Soá ñaàu naêm (ñ)
122.978.000
338.767.000

3.044.038.889
21.308.165
3.538.814.584

78.346.579
540.091.579

5. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn khaùc :
- DNTN Laâm Thaønh veà hao huït Clinker, voû bao (*)

- Coâng ty Baûo hieåm Vieãn ñoâng – Boài thöôøng toån
thaát clinker do XL bò chìm
- Laõi tieàn gôûi NH coù kyø haïn
- Phaûi thu khaùc
Coäng
6. Caùc khoaûn traû tröôùc cho ngöôøi baùn:
- Coâng ty TNHH Gia Phuùc

- Cty Xi maêng Haûi Phoøng
- Coâng ty TNHH tö vaán quaûn lyù Ñan thanh
- Cty TNHH TM DV Nguyeãn Aùnh Hoaøng
- Caùc nhaø cung caáp khaùc
Coäng

Soá cuoái quùy (ñ)
500.000.000
100.000.000
80.000.000
100.000.000
21.462.309
801.462.309

Soá ñaàu naêm (ñ)

Soá cuoái quùy (ñ)
(129.978.000)

Soá ñaàu naêm (ñ)
(129.978.000)

Soá cuoái quùy (ñ)
772.402.380
7.192.645
779.595.025

Soá ñaàu naêm (ñ)
433.987.145
13.864.079
447.851.224

Soá cuoái quùy (ñ)
3.338.183.769
1.923.723.353
-

Soá ñaàu naêm (ñ)
1.456.295.141
1.303.949.798
65.227.864

5.261.907.122

2.825.472.803

Soá cuoái quùy (ñ)
221.000.000
30.000.000.000
30.221.000.000

Soá ñaàu naêm (ñ)
92.000.000
92.000.000

162.853.391
162.853.391

7. Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi:
Khoaûn döï phoøng nôï phaûi thu DNTN Laâm Thaønh

8. Haøng toàn kho
- Nguyeân lieäu, vaät lieäu
- Coâng cuï, duïng cuï
Coäng giaù goác haøng toàn kho
9. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc
- Thueá thu nhaäp doanh nghieäp
- Thueá GTGT
- Thueá Thu nhaäp caù nhaân
- Caùc loaïi thueá khaùc
Coäng
10. Taøi saûn ngaén haïn khaùc :
- Taïm öùng
- Kyù quyõ döï thaàu
Coäng
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11. Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh höõu hình :
Ñvt: ñoàng
DIEÃN GIAÛI

Nhaø cöûa, vaät kieán
truùc

Maùy moùc thieát bò

2.342.306.294

109.090.909

Phöông tieän vaän
taûi thuyû

Phöông tieän vaän
taûi boä

Duïng cuï quaûn lyù

Coäng

Nguyeân giaù
Soá ñaàu naêm
Mua saém môùi trong kyø

63.380.702.711

5.678.771.489

10.691.860.000

1.949.151.597

73.460.023.000

11.949.070

10.703.809.070

Ñaàu tö XDCB hoaøn thaønh
Thanh lyù
Soá cuoái kyø

4.236.901.513

83.410.026

4.320.311.539

2.342.306.294

109.090.909

69.835.661.198

5.595.361.463

1.961.100.667

79.843.520.531

2.331.349.170

27.272.718

37.736.498.944

5.196.132.573

1.462.949.549

46.754.202.954

6.574.218

9.090.906

2.104.161.495

84.722.220

113.065.052

2.317.613.891

4.236.901.513

83.410.026

Giaù trò hao moøn
Soá ñaàu naêm
Khaáu hao trong kyø
Thanh lyù, nhöôïng baùn
Giaûm khaùc
Soá cuoái kyø

4.320.311.539

-

-

-

-

-

-

2.337.923.388

36.363.624

35.603.758.926

5.197.444.767

1.576.014.601

44.751.505.306

10.957.124

81.818.191

25.644.203.767

482.638.916

486.202.048

26.705.820.046

4.382.906

72.727.285

34.231.902.272

397.916.696

385.086.066

35.092.015.225

Giaù trò coøn laïi
Taïi ngaøy ñaàu naêm
Taïi ngaøy cuoái kyø
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Giaù trò coøn laïi cuoái naêm cuûa TSCÑ höõu hình ñaõ duøng ñeå theá chaáp, caàm coá ñaûm baûo caùc khoaûn
vay:
Nguyeân giaù TSCÑ cuoái kyø ñaõ khaáu hao heát nhöng vaãn coøn söû duïng:
26.774.691.528 ñ
Nguyeân giaù TSCÑ cuoái kyø chôø thanh lyù:
1.372.663.618 ñ
Caùc cam keát veà vieäc mua, baùn TSCÑ höõu hình coù giaù trò lôùn trong töông lai:
Caùc thay ñoåi khaùc veà TSCÑ höõu hình.
12. Taêng giaûm taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính
10. Taêng giaûm taøi saûn coá ñònh voâ hình.
11. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang:
Soá cuoái quùy (ñ)

- Toång chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang
+ CP thieát keá xaø lan töï haønh
Coäng

Soá ñaàu naêm (ñ)

62.500.000
62.500.000

62.500.000
62.500.000

12. Taêng giaûm baát ñoäng saûn ñaàu tö.
13. Ñaàu tö daøi haïn khaùc:
+ Coå phieáu REE
+ Coå phieáu HT1
Coäng

Soá cuoái quùy (ñ)
75.144
20.990.879.270
20.990.954.414

Soá ñaàu naêm (ñ)
142.773
20.990.902.500
20.991.045.273

14. Chi phí traû tröôùc daøi haïn:
Taám paneaux ñaäy haàm haøng xaø lan
+ Soá ñaàu naêm
+ Taêng trong naêm
+ Keát chuyeån vaøo chi phí SXKD trong naêm
+ Soá cuoái naêm

-

0

0

15. Khoaûn döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn :
Soá ñaàu naêm
Trích laäp döï phoøng trong naêm
Soá cuoái naêm

(10.870.571.300)
(4.879.427.970)
(15.749.999.270)

(7.234.337.200)
(3.636.234.100)
(10.870.571.300)

16. Chi phí phaûi traû ngöôøi baùn:
DNTN Anh Huy
HTX Cô khí & thöông maïi 2 / 9
Coâng ty CP khoaùng saûn Hieäp löïc
HTX DV Vaän taûi Lieân Minh
Coâng ty TNHH Vuõ Nam Sôn
Coâng ty TNHH Thaïnh Long
DNTN Hoaøng Baûo Long
DNTN Kim Truoâng
Cty TNHH MTV vaän taûi Shipmarin
Cty TNHH MTV xaây laép An Giang

Soá cuoái quùy (ñ)
340.000.000
300.000
2.741.589.672
1.535.633.930
201.462.247
32.500.000
436.332.688
383.382.436

Soá ñaàu naêm (ñ)
1.485.061.100
300.000
1.415.269.631
11.064.702
506.008.398
252.205.281
-
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Nhaø cung caáp khaùc
Coäng

3.431.210.138
9.102.411.111

5.145.264.695
8.815.173.807

Soá cuoái quùy (ñ)
-139.613
4.483.261
389.087.809
10.057.090.000
-271.663.949
10.178.857.508

Soá ñaàu naêm (ñ)
5.608.496
3.439.362
389.337.486
401.881.181
800.266.525

18. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc
- Baûo hieåm xaõ hoäi
- Baûo hieåm y teá
- Kinh phí coâng ñoaøn
- Coå töùc, lôïi nhuaän phaûi traû
- Caùc khoaûn phaûi traû khaùc
Coäng
19. Phaûi traû daøi haïn noäi boä.
20. Vay vaø nôï daøi haïn.
21. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû
a. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi:
22. Voán chuû sôû höõu
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a. Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa voán chuû sôû höõu
Ñvt: ñoàng
Noäi dung

Voán goùp

Coå phieáu quõi

Thaëng dö voán

Quõy ñaàu tö phaùt
trieån

Quyõ döï phoøng taøi
chính

A

1

2

3

4

5

Soá dö ñaàu naêm tröôùc

100.800.000.000

(7.288.574.052)

Lôïi nhuaän naêm tröôùc

-

-

Baùn coå phieáu quyõ

56.991.898.530

7.037.187.156

12.230.968.844

Lôïi nhuaän sau thueá
chöa phaân phoái
6

Coäng
7

22.377.348.670

3.451.764.132

23.573.735.448

199.906.172.728

-

-

16.752.726.772

16.752.726.772

-

19.268.156.000

Trích laäp caùc quyõ

-

-

-

8.385.830.123

1.180.000.000

(12.251.021.157)

(2.685.191.034)

Chia coå töùc naêm tröôùc

-

-

-

-

-

(11.298.912.000)

(11.298.912.000)

Soá dö cuoái naêm tröôùc

100.800.000.000

(251.386.896)

69.222.867.374

30.763.178.793

4.631.764.132

16.776.529.063

221.942.952.466

Soá dö ñaàu naêm nay

100.800.000.000

(251.386.896)

69.222.867.374

30.763.178.793

4.631.764.132

16.776.529.063

221.942.952.466

-

-

-

11.437.702.590

11.437.702.590

Lôïi nhuaän naêm nay
Trích laäp caùc quyõ

-

-

-

4.100.600.000

837.636.339

(6.695.636.772)

(1.757.400.433)

Coå töùc naêm 2010

-

-

-

-

-

(10.057.090.000)

(10.057.090.000)

(1.058.668.110)

-

-

(1.058.668.110)

(1.310.055.006)

69.222.867.374

11.461.504.881

220.507.496.513

Mua coå phieáu quyõ
Soá dö cuoái kyø

100.800.000.000

34.863.778.793

5.469.400.471
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b. Chi tieát voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu :
- Voán goùp cuûa Nhaø nöôùc
- Voán goùp cuûa caùc coå ñoâng
Coäng

Soá cuoái quùy (ñ)
50.479.700.000
50.320.300.000
100.800.000.000

Soá ñaàu naêm (ñ)
50.479.700.000
50.320.300.000
100.800.000.000

* Giaù trò traùi phieáu ñaõ chuyeån thaønh coå phieáu trong naêm
* Soá löôïng coå phieáu quyõ:
c. Caùc giao dòch veà voán vôùi caùc chuû sôû höõu vaø phaân phoái coå töùc, chia lôïi nhuaän:
- Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu
+ Voán goùp ñaàu naêm
+ Voán goùp cuoái kyø
- Coå töùc naêm 2009 ( 12%)
- Coå töùc naêm 2010 ( 10%)

Soá cuoái quùy (ñ)

Soá ñaàu naêm (ñ)

100.800.000.000
100.800.000.000

100.800.000.000
100.800.000.000
(11.298.912.000)

10.057.090.000

d. Coå töùc:
- Coå töùc ñaõ coâng boá sau ngaøy keát thuùc kyø keá toaùn
+ Coå töùc ñaõ coâng boá treân coå phieáu phoå thoâng:
+ Coå töùc ñaõ coâng boá treân coå phieáu öu ñaõi
- Coå töùc cuûa coá phieáu öu ñaõi luyõ keá chöa ñöôïc ghi nhaän
ñ. Coå phieáu:
- Soá löôïng coå phieáu ñaêng kyù phaùt haønh
- Soá löôïng coå phieáu ñaõ baùn ra coâng chuùng
+ Coå phieáu phoå thoâng
+ Coå phieáu öu ñaõi
- Soá löôïng coå phieáu ñöôïc mua laïi
+ Coå phieáu phoå thoâng
+ Coå phieáu öu ñaõi
- Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh
+ Coå phieáu phoå thoâng
+ Coå phieáu öu ñaõi

Soá cuoái quùy (cp)
10.080.000
10.080.000
10.080.000
(136.280)
(136.280)
9.943.720
9.943.720
-

* Meänh giaù coå phieáu ñang löu haønh:

10.000 ñ/CP

e. Caùc quyõ cuûa doanh nghieäp:
- Quyõ ñaàu tö phaùt trieån:

Soá ñaàu naêm (cp)
10.080.000
10.080.000
10.080.000
(22.910)
(22.910)
10.057.090
10.057.090
-

34.863.778.793ñ

- Quyõ döï phoøng taøi chính:

5.469.400.471ñ

- Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi:

2.329.643.031ñ

* Muïc ñích trích laäp vaø söû duïng caùc quyõ cuûa doanh nghieäp:
- Quyõ ñaàu tö phaùt trieån ñöôïc duøng ñeå boå sung voán ñieàu leä cuûa Coâng ty.
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- Quyõ döï phoøng taøi chính ñöôïc duøng ñeå:
doanh.

+ Buø ñaép nhöõng toån haïi veà taøi saûn, coâng nôï khoâng ñoøi ñöôïc xaûy ra trong quaù trình kinh
+ Buø ñaép khoaûn loã cuûa Coâng ty theo quyeát ñònh cuûa hoäi ñoàng quaûn trò.

g. Thu nhaäp vaø chi phí, laõi hoaëc loã ñöôïc ghi nhaän tröïc tieáp vaøo voán chuû sôû höõu theo quy
ñònh cuûa caùc chuaån möïc keá toaùn cuï theå.
23. Nguoàn kinh phí:
24. Taøi saûn thueâ ngoaøi:
VI.

THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN TRÌNH BAØY TRONG BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ
HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH:
Naêm nay (ñ)
Naêm tröôùc (ñ)
25. Toång doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (maõ
34.634.386.985
26.429.645.612
soá 01)
Trong ñoù:
- Doanh thu baùn haøng hoaù
- Doanh thu cung caáp dòch vuï
34.634.386.985
26.429.645.612
- Doanh thu khaùc
26. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu ( maõ soá 02)
27. Doanh thu veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (maõ soá
34.634.386.985
26.429.645.612
10)
Trong ñoù:
- Doanh thu thuaàn trao ñoåi saûn phaåm, haøng hoaù
- Doanh thu thuaàn trao ñoåi dòch vuï
34.634.386.985
26.429.645.612

33.634.125.319
33.634.125.319

Naêm tröôùc (ñ)
22.492.598.576
22.492.598.576
22.492.598.576

29. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính ( maõ soá 21)
- Laõi tieàn göûi, tieàn cho vay
- Coå töùc, lôïi nhuaän ñöôïc chia
Coäng

Naêm nay (ñ)
8.194.197.015

Naêm tröôùc (ñ)
5.105.276.346

8.194.197.015

5.105.276.346

30. Chi phí taøi chính (maõ soá 22)

Naêm nay (ñ)

28. Giaù voán haøng baùn (maõ soá 11)
- Giaù voán cuûa haøng hoaù ñaõ baùn
+ Giaù voán cuûa haøng hoaù ñaõ cung caáp
+ Giaù voán cuûa dòch vuï vaän chuyeån
Coäng

- Döï phoøng giaûm giaù chöùng khoùan
Coäng
31. Chi phí thueá thu nhaäp DN hieän haønh ( maõ soá 51)
- Toång chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh.

Naêm nay (ñ)
33.634.125.319

Naêm tröôùc (ñ)

4.629.894.503
4.629.894.503

315.814.876
315.814.876

Naêm nay (ñ)
3.067.739.170

Naêm tröôùc (ñ)
1.502.844.276
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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 baèng tieàn khaùc
Coäng

Naêm nay (ñ)
7.200.663.849
7.946.857.207
1.187.010.723
17.526.199.134
1.767.419.255
35.628.150.168

Naêm tröôùc (ñ)
4.716.978.693
5.396.762.452
1.187.599.083
11.410.703.404
1.400.749.846
24.112.793.478

VII. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÙO CAÙO LÖU
CHUYEÅN TIEÀN TEÄ
34. Caùc giao dòch khoâng baèng tieàn aûnh höôûng ñeán baùo caùo löu chuyeån tieàn teä vaø caùc khoaûn tieàn
do doanh nghieäp naém giöõ nhöng khoâng ñöôïc söû duïng.
VIII.

NHÖÕNG THOÂNG TIN KHAÙC

1. Nhöõng khoaûn nôï tieàm taøng, khoaûn cam keát vaø nhöõng thoâng tin taøi chính khaùc:
2. Nhöõng söï kieän phaùt sinh sau ngaøy keá thuùc kyø keá toaùn naêm:
3. Thoâng tin veà caùc beân lieân quan:
4. Trình baøy taøi saûn, doanh thu, keát quaû kinh doanh theo boä phaän ( theo lónh vöïc kinh doanh
hoaëc khu vöïc ñòa ly ù) theo quy ñònh cuûa Chuaån möïc keá toaùn soá 28 “Baùo caùo boä phaän”
5. Thoâng tin veà hoaït ñoäng lieân tuïc:
6. Nhöõng thoâng tin khaùc :
a / Phaân tích keát quaû SXKD giöõa Quùy 2 / 2011 vaø Quùy 2 / 2010 :
ÑVT : ñoàng
TT

CHÆ TIEÂU

QUÙY 2 / 2011

QUÙY 2 / 2010

TYÛ LEÄ (%)

1

Doanh thu

34.634.386.985

26.429.645.612

131,04

2

Lôïi nhuaän tröôùc thueá

12.116.994.783

7.106.313.604

170,51

3

Lôïi nhuaän sau thueá

9.049.255.613

5.603.469.328

161,49

Nguyeân nhaân chính laøm Lôïi nhuaän sau thueá Q2 / 2011 baèng 52,78% KH caû naêm
2011 vaø taêng 61,49 % so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc :
- Do taùi caáu truùc laïi phöông tieän vaän taûi trong thôøi gian 5-10 naêm tôùi cho phuø hôïp
vôùi xu theá phaùt trieån & khaúng ñònh thöông hieäu vaän taûi cuûa Coâng ty ngaøy caøng lôùn
maïnh. Coâng ty ñaõ cho thanh lyù caùc phöông tieän vaän taûi cuõ laïc haäu veà kyõ thuaät, cho
naêng suaát thaáp khoâng mang laïi hieäu quaû kinh teá. Hieän nay, Coâng ty ñang ñaàu tö mua
môùi caùc phöông tieän vaän taûi coù coâng suaát lôùn, tính naêng kyõ thuaät cao. Do ñoù, trong
quùy naøy ñaït hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cao hôn so vôùi quùy 2 cuøng kyø.

COÂNG TY CP VAÄN TAÛI HAØ TIEÂN
Km7 ñöôøng Haø Noäi – Quaän Thuû ñöùc - TPHCM

Treân ñaây laø moät soá neùt chính veà thuyeát minh Baùo caùo taøi chính quùy 2 naêm 2011 cuûa Coâng
Ty.

COÂNG TY COÅ PHAÀN VAÄN TAÛI HAØ TIEÂN

maãu CBTT - 03
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BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TOÙM TAÉT
Quùy 2 naêm 2011
I. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
STT

Noäi dung

I

Taøi saûn ngaén haïn

1
2

Soá dö cuoái kyø

Soá dö ñaàu kyø

218.759.924.089

210.456.249.735

Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn

53.524.247.178

40.608.495.999

Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn

68.887.406.057

118.539.732.700

65.840.000.000

113.060.000.000

8.154.032.463

16.063.164.341

(5.106.626.406)

(10.583.431.641)

65.347.675.829

50.768.169.812

779.595.025

447.851.224

- Tieàn gôûi NH
- Ñaàu tö mua coå phieáu ngaén haïn
- Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn
3

Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn

4

Haøng toàn kho

5

Taøi saûn ngaén haïn khaùc

30.221.000.000

92.000.000

II

Taøi saûn daøi haïn

40.395.470.369

36.888.794.019

1

Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn

2

Taøi saûn coá ñònh

35.154.515.225

26.768.320.046

35.092.015.225

26.705.820.046

62.500.000

62,500,000

5.240.955.144

10.120.473.973

20.990.954.414

20.991.045.273

(15.749.999.270)

(10.870.571.300)

259.155.394.458

247.345.043.754

- Taøi saûn coá ñònh höõu hình
- Taøi saûn coá ñònh voâ hình
- Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính
- Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang
3

Baát ñoäng saûn ñaàu tö

4

Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn
- Voán goùp lieân doanh
- Ñaàu tö coå phieáu daøi haïn
- Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi haïn

5

Taøi saûn daøi haïn khaùc

A

TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN ( I+ II )

III

Nôï phaûi traû

38.647.897.945

25.402.091.288

1

Nôï ngaén haïn

38.609.876.881

25.145.925.432

2

Nôï daøi haïn

38.021.064

256.165.856

Voán chuû sôû höõu

220.507.496.513

221.942.952.466

Voán chuû sôû höõu

220.507.496.513

221.942.952.466

100,800,000,000

100,800,000,000

69.222.867.374

69.222.867.374

(1.310.055.006)

(251.386.896)

IV
1

- Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu
- Thaëng dö voán coå phaàn
- Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu
- Coå phieáu quõy
- Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn
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- Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi
- Caùc quyõ

40.333.179.264

35.394.942.925

- Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái

11.461.504.881

16.776.529.063

259.155.394.458

247.345.043.754

- Nguoàn voán ñaàu tö XDCB
2

Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc
- Nguoàn kinh phí
- Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ

B

TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN (III+IV)

II. KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
STT

Chæ tieâu

Kyø baùo caùo

Luõy keá

1

Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï

34.634.386.985

62.227.314.123

2
3

Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu
Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp
dòch vuï

34.634.386.985

62.227.314.123

4

Giaù voán haøng baùn

33.634.125.319

57.217.819.012

5

LN goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï

1.000.261.666

5.009.495.111

6

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính

8.194.197.015

9.582.940.044

7

Chí phí taøi chính

4.629.894.503

4.114.274.382

8

Chi phí laõi vay NH

9

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp

1.994.024.849

5.016.661.838

10

Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh

2.570.539.329

5.461.498.935

11

Thu nhaäp khaùc

9.546.455.454

9.840.091.818

12

Chi phí khaùc

13

Lôïi nhuaän khaùc

9.546.455.454

9.840.091.818

14

Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá

12.116.994.783

15.301.590.753

15

Thueá thu nhaäp doanh nghieäp

3.067.739.170

3.863.888.163

16

Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp

9.049.255.613

11.437.702.590

17

Laõi cô baûn treân coå phieáu

902

1.139

18

Coå töùc treân moãi coå phieáu

250

500
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Mẫu số B02a-DN

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 Năm 2011
Đơn vị tính: đ
CHỈ TIÊU

1

1.Dthu bán hàng và cung cấp DV

Mã
số

Thuyết
minh

2

3

01

VI.25

Trong đó: Doanh thu VT Thủy
Doanh thu vận tải Bộ

Lũy kế từ đầu năm
đến cuối quý này

Quý 2
Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

4

5

6

7

34.634.386.985

26.429.645.612

62.227.314.123

54.329.014.310

31.644.821.946

19.457.611.251

55.164.727.660

40.087.001.791

2.989.565.039

6.972.034.361

7.062.586.463

14.242.012.519

34.634.386.985

26.429.645.612

62.227.314.123

54.329.014.310

33.634.125.319

22.492.598.576

57.217.819.012

43.371.392.442

1.000.261.666

3.937.047.036

5.009.495.111

10.957.621.868

2. Các khoản giảm trừ

02

3. Doanh thu thuần ( 10=01-02 )

10

4. Gía vốn hàng bán

11

5. Lợi nhuận gộp ( 20=10 - 11 )

20

6. Doanh thu HĐ tài chính

21

VI.26

8.194.197.015

5.105.276.346

9.582.940.044

5.173.751.643

7. Chi phí tài chính

22

VI.28

4.629.894.503

315.814.876

4.114.274.382

315.814.876

Trong đó: Lãi vay phải trả

23

8. Chi phí bán hàng

24

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
[30=20+(21-22)-(24+25)]

25
30

1.994.024.849

1.620.194.902

5.016.661.838

3.813.234.642

2.570.539.329

7.106.313.604

5.461.498.935

12.002.323.993

11.Thu nhập khác

31

VI.27

9.546.455.454

9.840.091.818
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12. Chi phí khác

32

13. Lợi nhuận khác(40=31-32)

40

14. Tổng LN kế toán trước thuế ( 50=30+40)

50

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

51

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

52

17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)

60

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

70

9.546.455.454

9.840.091.818

12.116.994.783

7.106.313.604

15.301.590.753

12.002.323.993

VI.30

3.067.739.170

1.502.844.276

3.863.888.163

2.726.846.873

VI.30

9.049.255.613

5.603.469.328

11.437.702.590

9.275.477.120

902

595

1.139

985
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