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£lO'n vi : CCNG TY CP CO KHI • £lIEN LO' GIA· • • - ~ 
M~u so B 01 a-ON 

£lia chi: 70 LiP Gia, P15, Q11, TPHCM (Ban hanh theo Qf) so 1S/2006/Qf)-BTC 
Ngay 20103/2006 eua B¢ trU'ang BTC 

BANG CAN eOI KE loAN 

Quy 2 nam 2012 

T{li ngay 30 thang 6 nam 2012 
£)O'n vi. tlnh : VN£) 

, 
, , , ,Thuyet " CHI TIEU Maso So cuoi ky So dau nam

minh 

1 2 3 4 5 
, 

A. Tai san ngan h,n{100=110+120+130+140+151 100 90.369.684.370 92.967.799.840 
" " I. Tien va cac khoan tU'O'ng dU'O'ng tien 110 1.933.058.702 2.215.069.338 

1. Ti~n 111 V.01 1.933.058.702 2.215.069.338 
2. Cae khoan tU'O'ng dU'O'ng tien 112 - 

" ,
II.Cac khoan dau ttl' tai chinh ngan h,n 120 V.02 • 

'" ' 

• I 

- I1. £)au tU' ngan h~n 121 
2. Ott ph6ng giam gia dau tU' ng~n h~n(*) (2) 129 .. 

, 
IIII. Cac khoan phai thu ngan h,n 130 19.549.966.364 21.123.941.771 

1. Phai thu khaeh hang 131 15.596.638.787 15.959.862.025 
2. Tra trU'cYe eho ngU'ai ban 132 5.865.104.693 6.329.543.953 

I 3. Phai thu noi bo ng~n h~n 133 - 
4. Phai thu theo tien do ke ho~eh hQ'p dong xa 134 - 
5. Cae khoan phai thu khae I 135 V.03 728.362.573 1.474.675.482 
6. OV' ph6ng phai thu ng~n hGin kh6 d6i (*) 139 (2.640.139.689) (2.640.139.689) 

i " 

I IV. Hang ton kho 140 63.295.668.228 64.836.986.239 
1. Hang ton kho 141 V.04 63.390.539.995 64.931.858.006 

2. Ott ph6ng giam gia hang ton kho (*) 149 (94.871.767) (94.871.767) 
, 

v. Tai san ngan h,n khac 150 5.590.991.076 4.791.802.492 

1. Chi phi tra trU'cYe ng~n h~n 151 157.636.272 10.140.000 
2. Thue GTGT dU'Q'e khau tni 152 3.178.980.862 2.952.771.047 
3. Thue va cae khoan khae phai thu Nha nU'cYe 154 V.05 - 

, 

4. Tal san ngan hGin khae 158 2.254.373.942 1.828.891.445 
B. Tai san dai h,n{200=210+220+240+250+260) 200 307.486.338.354 298.723.219.040 

I. Cae khoan phai thu dai h,n 210 • • 

1. Phai thu dai h~n ella khaeh hang 211 - 
2. Von kinh doanh & dO'n vi trU'e thuee 212 - . . . 
3. Phai thu dai han nei be 213 V.06 . . . 
4. Phai thu dai han khae 218 V.07 - • 

5. Ott ph6ng phai thu dai h~n kh6 d6i 219 - 
, 

III. Tai san co dinh 220 134.165.292.831 218.316.201.790• 

1. Tai san co dinh. hCru hlnh 221 V.08 71.038.768.996 72.939.624.211I 

- Nguyen gia 222 90.015.444.567 89.237.802.272 

- Gia tri hao m6n lOy ke (*) 223 (18.976.675.571 ) (16.298.178.061 ) 

2. Tai san co dinh. thue tai ehinh 224 V.09 - 
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.Thuyet , , , ,

CHI TIEU Masa So euoi ky So dau nam
minh 


I _ It- N~uyengia 225 . 
- Gia tri hao man I:Oy ke (*) 226 - . - 

3. Tai san cO dinh va hinh 227 . V.10 7.565.327.842 7.661.346.874 
- Nguyen gia 228 8.126.674.450 8.126.674.450 • 

" - Gia tri hao man lOy ke(*) , 229 , (561.346.608) (465.327.576) 
4. Chi phi xay dl)'ng cO' ban dO' dang 230 V.11 55.561.195.993 137.715.230.705 


, ,. 

-III. Bat dQng san diu tll' ' 240 V.12, 172.978.271.515 79.982.241.809 

I - Ng Iyen gia ,241 175.035.961.857 80.300.312.065 


- Gia tri hao man lOy ke (*) , 242 (2.057.690.342) (318.070.256) 

, 

IV. Cae khoan diu tll' taiehinh dai han 250 • •• 

1. 8au tU' vao eong ty can 251 - 
2. 8au tU'vao eong ty lien ketlien doanh . 252 - 
3. 8au tU' dai han khae. 258 V.13 - 
4. Dl)' phang giam gia dau tU' tai ehinh dai h~n 259 - 

V. Tai san dai han khae . 260 342.774.008 424.775.441• 

1. Chi phi tra trU'cYc dai h~n . 261 V.14 342.774.008 424.775.441 

2. Tai san thue thu nh~p hoan I~i · · 262 V.21 
3. Tai san dai han khae 268 

I' : . . !. ,";. . • I.. .. , ,! .1" . 

• t ' . . • . • . :~ " . ..-. 
I. ' ~ .'~ l : " ~ ...J 

A. NQ' phai tra (300 =310 + 330) 300 230.333.681.856 231.915.086.055 
, , 

,I. NQ' ngan h~n • 310 73.820.201.106 , 75.639.369.079 

1. Vay va nO' ng~n h~n . ','" ".,,' 311 V.15 ·28.619.913.286 40.540.696.934. 

2. Phai tra ng U'ai ban.', 312 16.498.558.585 12.958.848.653 

I 3. NgU'ai mua tra ti~ntrLF'cYe 313 16.128.184.467 10.054.532.206 


4. Thue va cae khoan phai nop nha nU'cYe 314 V.16 1.621.156.592 3.768.281.869 

5. Phai tra ngU'ai lao dong , 315 605.495.273 1.917.599.005
-

6. Chi phi phai tra 316 V.17 171.014.023 581.505.441 

7. Phai tra noi. bo• 

; 

317 - 
8. Phai tra thea tien dO ke ho~eh hO'p dOng xa 318 - 
9. Cae khoan phai tra phai nop kh$c 319 V.18 7.623.715.238 2.925.441.329 


10. Dl)' phang phai tra ng~n h~n 320 - 
11. QOy khen th U'&ng, ph lie IO'i 

I' 

323 2.552.163.642 2.892.463.642 

II. NQ' dai h~n 330 156.513.480.750 ; 156.275.716.976 

I 1. Phai tra dai h~n ngU'ai ban 331 

• 
- 

2. Phai tra dai han noi bo 332 V.19 - . . . . 

3. Phai tra dai han khae 333 41.886.891.527 41.475.836.017
. 
4. V ly va nO' dai hGln 334 V.20 114.:626.589.223 

. 
. 114.686.000.357 

'.5. Thue thu nh~p hoan I~i phai tra' 335 V.21 - 
. 6. Dl)' phang trO' cap mat viee lam 336 - 113.880.602 


7. Dl)' phang phai tra dai h~n .337 - 
I 

B. Van ehu sa hiPu (400 =410 + 430) 400 167.522.340.868 ' 159.775.932.825 
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.... , Thuyet , , ". "' CHI TIEU Maso 56 cu6i ky 56 dau nam
minh 

, 
I. Von chu sa hiPu 410 V.22 167.522.340.868 159.775.932.825 

1. Von dau tU' eua ehu sa hCru 411 ( * ) 82.835.610.000 82.835.610.000 
" 

I2. Th~ng dU' von co han 412 53.407.837.000 53.407.837.000 

3. Von khae eua ehu sa hCru 413 

4. ca phi~u quy (*) 414 

5. Chenh leeh danh ia lai tai san 415. . 
6. Chenh leeh ti gia hoi doai 416 (140.603.351 
7. Q dau tU' phat tri~n 417 3.559.991.134 3.559.991.134 

8. Qu dl)' phong tai ehfnh 418 624.928.244 624.928.244 
9. Qu- khae thuQC von chu sa hCru 419. 

10. LQ'i nhu~n sau thue ehU'a phan hoi 420 27.093.974.490 1·9.488.169.798 

11. N n von dau tU' X8 dl)'ng cO' ban 421 
" II. N uon kinh phi va quy khac 430 • • 

2. Nguon kinh hi 432 V.23 
3. N uon kinh hi da hinh thanh TSCB 

- . 

L~p ngay 14 thang 7nam 2002 

NgU'ai I~p bi~u 

,,'iL-----" -----... ,.. . . 

• 

DU'O'ng Thi Nhung 

," 
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DO'n vi : CONG TY CP CO' KHi •DIEN LCr GIA • Mau so B02a - ON 

Dja chi: 70 LLP Gia, P15, Q11, TPHCM Ban hanh thea 00 so 15/2006/oo-BTC ngay 
20103/2006 ella BO trU'ang BTC 

BAo cAo KET QUA HOATeONG KINH DOANH 
- .. 


1'1Quy 2 nam 2012 
T~i ngay 30 thang 6 nam 2012 

CHI TIEU 1M - ~ II Thuyet QuY.2 Luy ke tlr dau nam den cuoi quy nay 
a so · h N... N'" t ' ... ...,min am nay . am rll'O'c Nam,nay Nam trll'O'c 

1 121 3 1 4 I 5 6 7 
1. Doanh thu ban hang va cung cap djch VI) 01 VI.25 41.272.714.247 53.919.974.627 74.009.949.8831 114.586.825.483I 

2. Cac khoan giam trlr doanh thu 02 119.091.644 1.419.375.943 1.472.617.2281 1.419.375.943 
3. Doanh thu thuAn vA ban hang va cling cAp dich vv (10 I 10 1 41.153.622.6031 52.500.598.6841 72.537.332.6551 113.167.449.540 
4. Gia vOn hang ban 

-,- . 
I 11 I VI.27 1 33.566.375.914 1 41.102.628.9891 58.700.895.8101 86.617.653.303 

,, ~ 

5. LQ'i nhu~n gQP veban hang va cung cap djch vv (20 I 20 I 7.587~246.6891 11.397.969.6951 13.836.436.-8451 26.549.796.237 
=10 • 11) 
6. Doanh thu ho~t dong tai chinh 1 21 I VI.26 I 125.355.217 306.397.558 140.755.623 389.233.595 
7. Chi phi tai chinh 22 VI.28 I 1.106.934.624 1.056.991.224 2.116.175.518 1.694.511.629 
8. Chi phi ban hang 24 687.206.396 1.239.818.100 1.714.823.586 2.379.644.034I 

9. Chi phi quan Iy doanh nghi~p 25 1.463.609.482 1.151.348.729 2.785.788.717 2.424.023.446I 

10 LQ'i nhu,n thuAn tlr ho~t dQng kinh doanh I 30 1 I ' 4.454.851.404 8.256.209.200 7.360.404.647 20.440.850.723 
{30 =20 + (21 - 22) - (24 +25)} 
11. Thu nhap khac I· 31 40.000.000 201.818.182 70.000.00011 261.818.182 
12. Chi phi khac I 32 294.461.035 1.756.701.210 

f3. LQ'i nhuan kha~ (40 =31 - 32) I 40 (254.461.035) 201.818.182 (1.686.701.210) 261.818.182" 

14. Tang lQ'i nhu~n k~ toan trU'cYc thu~ (50 =30 + 40) I 50 4.200.390.369 8.458.027.382 5.673.703.437 20.702.668.905 

1Q. Chi phi thue TNDN hi~n hanh 51 VI.30 714.068.315 1.114.506.845 937.130.842 4.175.667.229 

16. Chi phi thue TNDN hoan I~i 52 VI.30 
17. LQ'i nhu~n sau thue thu nh~p doanh nghi~p(60 =50 - 51-1 60 ,3.486.322.054 7.343.520.537 4.736.572.595 16.527.001.676 
18. Lai cO' ban tren cO phieu (*) I '· 70 421 887 572 1~995 

~:::;=;;. ;;. ~,:-:,

,t'a~~J8~~;t.~thang 7nam 2002 
. , J/~ . t'-"> .\~ , . 

Ngll'ai I~p bieu "~ toan trll'ang f~(~'i'ic6r'rl:\li6~,.~ iam doc .. 
r /~' \ oj; \) . . ____(( ~! cO ~i\\ · \)\~~!

. / ] 
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. 
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~ DlI'O'ng Thi Nhung guyen Van -Thong 4 guyen Van Thanh 



• • £>O'n vi : CaNG TY CP CO' KHI • £>IEN LCr GIA 
£>ia chi: 70 LCP Gia, P15, Q11, TPHCM 

• 
Mau so B03a - ON 


Ban hanh thea Of) so 15/2006/Qf)-8TC ngay 

20103/2006 cua 8(> trU'ang BTC 


BAo cAo LU'U CHUYEN TIEN TE• 

(D~ng day du) 

(Thea phuong phap trl)'c tisp) 
Quy . 2 nam 2012 

Ma Thuy~t · LOy k~ tLP dAu nam d~n cuoi quy nay 
,Chi tieu 

so minh Nam nay Nam trll'<Yc 
1 2 3 4 5 

I. LU'u chuy~n ti~n tt) ho~t dQng san xuAt kinh doanh 
1. Tien thu ban hang,cung cap dich Vl) va doanh thu khac 1 42.764.352.748 128.388.395.158) 
2. Tien chi tra cho ngU'O'i cung cap hang h6a va dich Vl) 2 (26.188.336.689) (79.223.446.958) 

I3. Tien chi tra cho ngU'O'i lao dong 3 (2.586.632.935) (5.600.068.707) . 

4. Tien chi tra lai vay 4 (5.378.269.173) (1.400.610.475) 

5. Tien cht nop thu~ thu nhap doanh nghiep 5 (4.140.336.191 ) 
6. Tien thu khac tCP ho~t dong kinh doanh 6 558.080.863 1.790.295.729) 
7. Tien chi khac cho hoat. dOnh. kinh doanh 7 (687.626.186) (24.904.499.245) 
Lll'u chuy€!n ti~n thuAn tLP ho~t dQng kinh doanh 20 8.481.568.628 14.909.729.311). 
II. LU'u chuy~n ti~n tt) ho~t dQng dau tll' 
1. Tien chi d~ mua s~m, xay dl)'ng TSC£) va cac tai san dai h~n 21 (416.398.668) (10.060.504.943) 
khac 
2. Tien thu tCP thanh Iy, nhU'O'ng ban TSCf) va cac tai san dai 

22
han khac 
3. Tien chi cho vay, mua cac cong cv nO' cua cO'n vi khac 23 

9.400.000) .
4. Tien thu hoi cho vay, ban I~i cac cong Cl) nO' clla dO'n vi khac 24 

5. Tien chi dau tU' g6p von V80 dan vi khac 25 
6. Tien thu hoi dau tU' g6p von vao dan vi khac 26 128.516.973) 
7. Tien thu I§i cho vay, co h/C va IO'i nhu~n dU'O'c chia 27 5.355.217 105.548.660) 

. Lll'u chuy~n ti~n thuAn tLP ho~t dQng dau tll' 30 (411.043.451) (9.817.039.310) 
~ " 

III. Lll'u chuyen tien tLP ho~t dQng tai chinh 
1. Tien thu tCP phat hanh co phi~u, nhan von g6p cua chu sa 

31
hCru 
2. Tien chi tra von g6p cho cac chu sa hCru, mua I~i co phi~u 

32 
cua doanh nghiep 
3. Tien vay ng~n h9n, dai h9n nh~n dU'O'c 33 18.058.383.450 36.260.000.000)1 
4. Tien chi tra nO' goc vay 34 (24.819.756.155) (30.119.978.750) 
5. Tien chi tra nO'. thus tai chinh 35 
6. Co tLrC, IO'i nhu~n d§ tra cho chu sa hCru ~ . 36 (13.253.697.600) 
Lll'u chuy€!n ti~n thuan tLP ho~tdQng tai chinh 40 (6.761.372.705) (7.113.676.350) 
LU'u chuy~n ti~n thuan trong ky (20 + 30 + 40) 50 1.309.152.472 (2.020.986.349) 
Ti~n va tll'O'ng dll'O'ng ti~n dAu ky 60 623.906.230 3.965.270.967) 
Anh hU'ang cua thay doi ti gia hoi doai quy doi ng09i te 61 VI1.34 (4.778.601 ) 

" " ,
Tien va tU'O'ng dU'O'ng tien cuoi ky (50 + 60 + 61) 70 1.933.058.702 1.939.506.017)I 

NgU'cYi I~p bi€!u .::. to~n trU'cYng 

....•.. - ... 

.DU'O'ng Thi Nhung ,guyen Van Thong 



Đơn vị : CÔNG TY CP CƠ KHÍ - ĐIỆN LỮ GIA
Địa chỉ : 70 Lữ Gia, P15, Q11, TPHCM

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Thành  - quốc tịch Việt Nam, Chức vụ: Tổng Giám đốc

II- KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

    - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền;
    - Nguyên tắc và Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

     - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: giá gốc 
     - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:  bình quân gia quyền 
     - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:  kê khai thường xuyên
     - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

     - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)
     - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):  đường thẳng

     - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
     - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

     - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
     - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
     - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
     - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ 

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

2- Lĩnh vực kinh doanh: SX-TM -DV

3- Ngành nghề kinh doanh: SX KD sản phẩm cơ khí điện chiếu sáng công cộng, thi công lắp đặt hệ thống chiếu 
sáng công cộng.
4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ  ngày 01/01/2012 kết thúc vào ngày 31/12/2012
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng tiền Việt Nam (VND)

1- Chế độ kế toán: áp dụng theo QĐ 15/2006/QĐ/2006 ngày 20/3/2006 của Bộ tài chánh
2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán VN
3- Hình thức kế toán áp dụng  : Kế toán trên máy vi tính

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :

1- Nguyên tác ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý   2 năm 2012

Công ty CP Cơ Khí điện Lữ Gia là Công ty CP được chuyển đổi từ Cty Cơ Khí Lữ Gia theo GCNĐKKD số
4103000020 ngày 8/3/2000 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu và các lần sửa đổi. 

1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần 

 Tại ngày  30 tháng  6 năm  2012

Mẫu số B 09-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC
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     - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
     - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;

     - Chi phí trả trước
     - Chi phí khác
     - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
     - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

     - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
     - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
     - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
     - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

     - Doanh thu bán hàng
     - Doanh thu cung cấp dịch vụ
     - Doanh thu hợp đồng xây dựng
     - Doanh thu bán căn hộ

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15- Các nguyên tác và phương pháp kế toán khác.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Đơn vị tính : VND

  - Hàng mua đang đi đường -                                                         -                                    

Cộng 21,804,340,306                                     22,952,833,216                

04- Hàng tồn kho                                      Cuối năm                     Đầu năm

  - Trả trước cho người bán 5,865,104,693                                       6,329,543,953                  

  - Dự phòng phải thu khó đòi (2,640,139,689)                                     (2,640,139,689)                

  - Phải thu khác 2,973,736,515                                       3,301,566,927                  

  - Ký quỹ ký cược ngắn hạn 9,000,000                                              2,000,000                         

  - Phải thu của khách hàng 15,596,638,787                                     15,959,862,025                

  - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia -                                                         -                                    

  - Phải thu người lao động -                                                         -                                    

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác                                      Cuối năm                     Đầu năm

  - Phải thu về cổ phần hóa -                                                         -                                    

Cộng -                                                         -                                    

  - Đầu tư ngắn hạn khác -                                                         -                                    

  - Dự phòng phải giảm giá đầu tư ngắn hạn -                                                         -                                    

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :                                      Cuối năm                     Đầu năm

  - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn -                                                         -                                    

  - Tiền đang chuyển -                                                         -                                    

Cộng 1,933,058,702                                       2,215,069,338                  

  - Tiền mặt 6,538,886                                              71,789,477                       

  - Tiền gửi ngân hàng 1,926,519,816                                       2,143,279,861                  

01- Tiền                                      Cuối năm                     Đầu năm

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

12- Nguyên tác và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu 
nhập doanh nghiệp hoãn lại

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
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  * Giá trị ghi sổ hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả : 

  * Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm :

  * Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :

  - Cho vay dài hạn nội bộ

  - …

  - Phải thu dài hạn nội bộ khác

  - Ký quỹ, ký cước dài hạn

  - Các khoản tiền nhận uỷ thác

  - Cho vay không có lãi

  - Phải thu dài hạn khác

Nhà cửa, vật 
kiến trúc

 Máy móc, thiết bị 
 Phương tiện 
vận tải, truyền 
dẫn 

 Thiết bị dụng 
cụ quản lý 

 Cây lâu năm 

39,044,483,169 43,728,084,124 5,599,700,296 784,445,159 81,089,524 

320,230,000 201,218,255 

256,194,040 

39,300,677,209 44,048,314,124 5,599,700,296 985,663,414 81,089,524 

2,037,703,912 11,351,154,542 2,327,109,434 556,869,683 25,340,490 

395,784,276 1,932,828,716 287,938,604 56,877,816 5,067,098 

  - Chuyển sang BĐS đầu tư - 

  - Thanh lý, nhượng bán - 

  - Khấu hao trong năm 2,678,496,510 

  - Tăng khác - 

Giá trị hao mòn luỹ kế

Số dư đầu năm 16,298,178,061 

  - Giảm khác - 

Số dư cuối năm 90,015,444,567 

  - Chuyển sang BĐS đầu tư - 

  - Thanh lý, nhượng bán - 

  - Đầu tư XDCB hoàn thành 256,194,040 

  - Tăng khác - 

Số dư đầu năm 89,237,802,272 

  - Mua trong năm 521,448,255 

Khoản mục  Tổng cộng 

Nguyên giá TSCĐ hữu hình

Cộng -                                                                    -                                            

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :

-                                                                    -                                            

-                                                                    -                                            

-                                                                    -                                            

-                                                                    -                                            

Cộng -                                                                    -                                            

07- Phải thu dài hạn khác                                      Cuối năm                     Đầu năm

-                                                                    -                                            

06- Phải thu dài hạn nội bộ                                      Cuối năm                     Đầu năm

-                                                                    -                                            

Cộng 3,178,980,862                                                   2,952,771,047                          

-                                                                    -                                            

  - Thuế GTGT còn được khấu trừ 3,178,980,862                                                   2,952,771,047                          

  - Các khoản khác phải thu Nhà nước -                                                                    

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước                                      Cuối năm                     Đầu năm

  - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa -                                                                    

  - Hàng hóa bắt động sản -                                                         -                                    

Cộng giá gốc hàng tồn kho 63,295,668,228                                     64,836,986,239                

  - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (94,871,767)                                           (94,871,767)                      

  - Hàng hóa kho bản thuế -                                                                    -                                            

  - Thành phẩm 6,816,343,948                                       4,504,795,479                  

  - Hàng hóa 902,066,002                                          366,912,727                     

  - Công cụ, dụng cụ 99,401,947                                            86,290,721                       

  - Chi phí SX, KD dở dang 52,104,917,679                                     58,134,128,379                

  - Nguyên liệu, vật liệu 3,467,810,419                                       1,839,730,700                  
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2,433,488,188 13,283,983,258 2,615,048,038 613,747,499 30,407,588 

37,006,779,257 32,376,929,582 3,272,590,862 227,575,476 55,749,034 

36,867,189,021 30,764,330,866 2,984,652,258 371,915,915 50,681,936 

  * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay :

  * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

  * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :

  * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai :

  * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình :

Nhà cửa, vật 
kiến trúc

 Máy móc, 
thiết bị 

 Phương tiện 
vận tải, truyền 
dẫn 

 TSCĐ hữu 
hình khác 

 TSCĐ vô 
hình 

-     -                    -                 -             

-     -                    -                  -                 -             

      - Thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

      - Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

Bản quyền, 
bằng sáng chế

 Quyền sử dụng 
đất 

 Nhãn hiệu 
hàng hóa 

 Phần mềm 
máy vi tính 

 TSCĐ vô 
hình khác 

8,031,674,450 95,000,000 

- 8,031,674,450 - 95,000,000 - 

Giá trị hao mòn luỹ kế

  - Giảm khác - 

Số dư cuối năm 8,126,674,450 

  - Tăng khác - 

  - Thanh lý, nhượng bán - 

  - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp - 

  - Tăng do hợp nhất kinh doanh - 

Số dư đầu năm 8,126,674,450 

  - Mua trong năm - 

 Tổng cộng 

Nguyên giá TSCĐ vô hình

  - Tại ngày cuối năm -                                           

Khoản mục

-                      
*Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm :

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình :

-                      

Số dư cuối năm -                      

Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tà

  - Tại ngày đầu năm -                                           

  - Trả lại TSCĐ thuê tài chính -                      

  - Giảm khác -                      

  - Mua lại TSCĐ thuê TC (giá trị c -                      

  - Tăng khác -                      

Số dư đầu năm -                      

  - Khấu hao trong năm -                      

Số dư cuối năm -                      

Giá trị hao mòn luỹ kế -                                           

  - Trả lại TSCĐ thuê tài chính -                      

  - Giảm khác -                      

  - Mua lại TSCĐ thuê tài chính -                      

  - Tăng khác -                      

Số dư đầu năm -                      

  - Thuê tài chính trong năm -                      

Khoản mục
 Tổng 
cộng 

Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính

  - Tại ngày cuối năm 71,038,769,996 

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính :

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình

  - Tại ngày đầu năm 72,939,624,211 

  - Giảm khác - 

Số dư cuối năm 18,976,674,571 
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401,486,628 63,840,948 

91,269,030 4,750,002 

- 492,755,658 68,590,950 - 

- - 7,630,187,822 31,159,052 - 

- - 7,538,918,792 26,409,050 - 

      - Thuyết minh số liệu và giải trình khác 

 Giảm 
trong năm 

  - Chi phí thành lập doanh nghiệp -                                                                    -                                            

Cộng 500,410,280                                                      434,915,441                             

 -  Chi phí trả trước dài hạn khác 342,774,008                                                      424,775,441                             

  - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn -                                                                    -                                            

   - Chi phí trả trước về mua sắm thiết bị dụng cụ 157,636,272                                                      10,140,000                               

  - Chi phí hoa hồng môi giới chờ phân bổ -                                                                    -                                            

Cộng -                                                                    -                                            

14- Chi phí trả trước dài hạn                                      Cuối năm                     Đầu năm

  - Cho vay dài hạn

  - Đầu tư dài hạn khác 

  - Đầu tư trái phiếu

  - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu

13- Đầu tư dài hạn khác                                      Cuối năm                     Đầu năm

  - Đầu tư cổ phiếu

  - Nhà và quyền sử dụng đất 79,982,241,809 92,996,029,706 172,978,271,515 

  - Cơ sở hạ tầng

  - Quyền sử dụng đất

  - Nhà

  - Cơ sở hạ tầng

Giá trị còn lại của BĐS đầu tư

  - Nhà

  - Nhà và quyền sử dụng đất 318,070,256 1,739,620,086 2,057,690,342 

Giá trị hao mòn luỹ kế

  - Quyền sử dụng đất + nhà - - - 

  - Nhà và quyền sử dụng đất 80,300,312,065 94,735,649,792 175,035,961,857 

  - Cơ sở hạ tầng

  - Quyền sử dụng đất - - - 

Khoản mục
Số 

đầu năm
 Tăng 

trong năm 

  - Nhà

Nguyên giá bất động sản đầu tư

 Số 
cuối năm 

Trong đó (Những công trình lớn) :

    + Công trình: Cao ốc CC-TM-DV LUGIACO 55,561,195,993                                                 137,715,230,705                      

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :                                  Cuối năm                 Đầu năm

  - Tổng số chi phí XDCB dở dang : 55,561,195,993                                                 137,715,230,705                      

    + Công trình: Nhà máy Nhơn Trạch

  - Tại ngày đầu năm 7,661,346,874 

  - Tại ngày cuối năm 7,565,327,842 

Số dư cuối năm 561,346,608 

Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình

  - Thanh lý, nhượng bán - 

  - Giảm khác - 

  - Khấu hao trong năm 96,019,032 

  - Tăng khác - 

Số dư đầu năm 465,327,576 

  - Thuyết minh số liệu và giảm trình khác 
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75,600,000,000                                                75,600,000,000                        

  - Vay đối tượng khác -                                                                    

  - Bảo hiểm xã hội 73,710,000                                                        24,711,532                               

  - Bảo hiểm y tế 39,764,472                                                        -                                            

6,288,912                                                          -                                            

8,084,557,062                                                  8,084,557,062                         

  - Vay ngân hàng Exibank - Sở GD 1 196,439,216                                                     255,850,350                            

  - Bảo hiểm thất nghiệp

  - Vay ngân hàng Ngoại thương VN

  - Vay ngân hàng PTNĐBSCL

 a- Vay dài hạn

Cộng 

  - Vay dài hạn

Cộng 

  - Doanh thu chưa thực hiện

-                                            

  - Trái phiếu phát hành -                                                                    -                                            

114,626,589,223                                               114,686,000,357                      

  - Vay Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM 30,745,592,945                                                30,745,592,945                        

-                                                                    -                                            

20- Vay và nợ dài hạn                                      Cuối năm                     Đầu năm

-                                                                    -                                            

  - Phải trả dài hạn nội bộ khác -                                                                    -                                            

40,250,458,290                                                 25,938,822,188                        

19- Phải trả dài hạn nội bộ                                      Cuối năm                     Đầu năm

-                                                                    -                                            

  - Các khoản phải trả, phải nộp khác 40,114,671,249                                                 25,914,110,656                        

  - Phải trả về cổ phần hóa -                                                                    -                                            

  - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn -                                                                    -                                            

  - Tài sản thừa chờ giải quyết -                                                                    -                                            

  - Kinh phí công đoàn 16,023,657                                                        -                                            

Cộng 776,509,296                                                      2,499,104,446                          

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác                                      Cuối năm                     Đầu năm

  - Lương phải trả 605,495,273                                                      1,917,599,005                          

  - Chi phí phải trả khác 171,014,023                                                      581,505,441                             

17- Chi phí phải trả                                      Cuối năm                     Đầu năm

  - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép -                                                                    -                                            

  - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác -                                                                    -                                            

Cộng 1,621,156,592                                                   3,768,281,869                          

  - Thuế nhà đất và tiền thuê đất -                                                                    -                                            

  - Các loại thuế khác -                                                                    -                                            

  - Thuế thu nhập cá nhân 21,465,822                                                        19,658,186                               

  - Thuế tài nguyên -                                                                    -                                            

  - Thuế xuất, nhập khẩu -                                                                    -                                            

  - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,599,690,770                                                   3,748,623,683                          

  - Thuế giá trị gia tăng -                                                                    -                                            

  - Thuế tiêu thụ đặc biệt -                                                                    -                                            

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước                                      Cuối năm                     Đầu năm

  - Nợ dài hạn đến hạn trả 13,715,674,600                                                 30,623,592,600                        

Cộng 28,619,913,286                                                 40,540,696,934                        

15- Vay và nợ ngắn hạn                                      Cuối năm                     Đầu năm

  - Vay ngắn hạn 14,904,238,686                                                 9,917,104,334                          
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  - Các khoản nợ thuê tài chính Năm trước

Trả 
tiền 
lãi 

thuê

 Trả tiền lãi 
thuê 

Từ 1 năm trở xuống

Trên 1 năm đến 5 năm

Trên 5  năm

 a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

…
CP 
quỹ

C/L 
đánh 
giá lại 
TSCĐ

Vốn khác của 
CSH

 Vốn đầu tư 
của CSH 

 Thặng dư 
vốn CP 

 Lợi nhuận chưa 
phân phối 

 C/L tỷ giá 
hối đoái 

1 2 3 4                             5                           6                           7                      

Số dư đầu năm trước - 82,835,610,000 53,407,837,000 14,856,807,082 110,820,300 

- 5,323,405,420 

- 

(251,423,651) 

(532,340,542) 

(159,702,162) 

- 

-                                            

                    Đầu năm

  - Nợ dài hạn khác

 b- Nợ dài hạn 41,886,891,527                                                 41,589,716,619                        

  - Ký quỹ, ký cược dài hạn 

  + Lãi liên doanh phải trả của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng B

- 

- 

(251,423,651) 

- 

- 

- 

(532,340,542) 

(159,702,162) 

A 8                                  

- 

151,211,074,382 

- 

5,323,405,420 

- 

- 

22- Vốn chủ sỡ hữu

Diễn giải  Cộng 

  - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

-                                                                    

 b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                                      Cuối năm
  - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản 
chênh lệch tạm thời chịu thuế

  - Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã 
được ghi nhận từ các năm trước

  - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ 
tí h th ế h  ử d  - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu 
đãi tí h th ế h  ử d  - Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã 
đ  hi hậ  từ á   t ớTài sản thuế thu nhập hoãn lại

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn

                    Đầu nămập ạ q
chênh lệch tạm thời được khấu trừ

 a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                                      Cuối năm

Cộng 156,513,480,750                                               156,275,716,976                      

 Trả nợ gốc Thời hạn
Tổng t/t 
tiền thuê 
tài chính

 Trả nợ gốc  Tổng t/t tiền thuê tài chính 

  + Vốn góp liên doanh của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng BĐS 25,000,000,000                                                25,000,000,000                        

4,004,675,510                                                   3,593,620,000                          

12,882,216,017                                                12,882,216,017                        

  -  Dự phòng trợ cấp mất việc làm -                                                                    113,880,602                             

 - C/L TGHĐ chưa thực 

- Tăng vốn trong năm trước

 - Lãi trong năm trước

 - Lỗ trong năm trước

  - Giảm khác

 - Tăng khác

 - Phát hành cổ phiếu 
ở

 - Giảm vốn trong năm 

 - Phân phối lợi nhuận năm 

 - Chi thưởng cho HĐQT & 

 - Trích lập các quỹ năm 
trước

 - Chia cổ tức năm trước

 - Chi thưởng cho HĐQT & 
BKS năm

Năm nay
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82,835,610,000 53,407,837,000 19,488,169,798 (140,603,351) 

 - 82,835,610,000 53,407,837,000 19,488,169,798 (140,603,351) 

4,736,572,595 

2,612,764,509 

256,467,588 

140,603,351 

- 82,835,610,000 53,407,837,000 27,093,974,490 - 
-                  -                 -                        

  * Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

  * Số lượng cổ phiếu quỹ:

    - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán

      + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường

      + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi

    - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận

   * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10,000đ/cp :

  - Quỹ đầu tư phát triển

Số dư cuối năm trước 

e- Các quỹ của doanh nghiệp

3,559,991,134                                                   

8,283,561                                

      + Cổ phiếu ưu đãi

  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 8,283,561                                                          8,283,561                                 

      + Cổ phiếu thường

      + Cổ phiếu ưu đãi

                         + Vốn góp đầu năm 82,835,610,000                                                 82,835,610,000                        

-                                                                   -                                            

-                                                                    -                                            

    - Cổ tức, lợi nhuận đã chia

                     Năm trước

-                                                                   -                                            

82,835,610,000                                                 82,835,610,000                        

                         + Vốn góp tăng trong năm

                         + Vốn góp giảm trong năm

đ- Cổ phiếu                                              Năm nay                      Năm trước

  - Số lượng cổ phiếu được phép phát hành

      + Cổ phiếu thường

  - Số lượng cổ phiếu được mua lại

      + Cổ phiếu ưu đãi

      + Cổ phiếu thường 8,283,561                                                         

  - Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ

2,612,764,509 

Số dư cuối năm nay

- 
- 

- 

256,467,588 

  - Đ/C thuế TNDN của QT 
thuế 2010 của BĐS 

- 
140,603,351 

- 

                         + Vốn góp cuối năm

 - Tăng vốn trong năm nay

 - Trích lập các quỹ năm 
nay

 - Lãi trong năm nay

  - Chi cổ tức cho cổ đông

  - Chi thưởng HĐQT, BKS 

  - Vốn góp của Nhà nước

                                             Năm nay
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân 
phối cổ tức, lợi nhuận

     - Vốn đầu tư của chủ sở hữu

- 

- 

4,736,572,595 

- 

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu                                      Cuối năm                     Đầu năm

  - Phát hành cổ phiếu 
ở

155,591,013,447 

155,591,013,447 

Số dư đầu năm nay

 - C/L TGHĐ đã thực hiện 

  - Lỗ trong năm nay

  - Lãi góp vốn liên doanh 
ả

 - Tăng khác

  - Vốn góp của các đối tượng khác 66,065,610,000                                                 66,065,610,000                        

  - Giảm khác

163,337,421,490 

16,770,000,000                                                 16,770,000,000                        

Cộng 82,835,610,000                                                 82,835,610,000                        

3,559,991,134                          

d- Cổ tức
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  - Quỹ dự phòng tài chính
  - Quỹ khen thưởng, phúc lợi
  - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doaanh nghiệp: Để dự phòng khi cần dùng

24.1- Giá trị tài sản thuê ngoài

Trong đó :

     + Doanh thu thuần của DV cho thuê VP

Cộng 41,153,622,603                                                 52,266,020,741                        

-                                            

28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)                                  01/04/2012->30/6/2012            01/04/2011->30/6/2011

-                                            

     + Thuế xuất khẩu -                                                                    

Cộng

9,580,033,528                                                   6,028,606,668                          

119,091,644                                                      2,838,751,886                          

     + Hàng bán bị trả lại

-                                            

     + Căn hộ bán trả lại -                                                                    -                                            

     + Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp) -                                                                    -                                            

     + Thuế tiêu thụ đặc biệt -                                                                    

-                                                                    -                                            

     + Giảm giá hàng bán (căn hộ) 119,091,644                                                      1,419,375,943                          

     + Chiết khấu thương mại

-                                            

   26- Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)                                  01/04/2012->30/6/2012            01/04/2011->30/6/2011

41,272,714,247                                                 55,104,772,627                        

25- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)                                  01/04/2012->30/6/2012

     + Tổng  doanh thu lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến t -                                                                    

     + Doanh thu cung cấp dịch vụ 99,073,182                                                        

     + Doanh thu bán hàng 9,580,033,528                                                   8,867,358,554                          

           01/04/2011->30/6/2011

  - Đến 1 năm

  - Trên 1-5 năm

  - Trên 5 năm

  - Tài sản khác thuê ngoài
24.2- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của 
Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang 
theo các thời hạn

24- Tài sản thuê ngoài                                              Năm nay                      Năm trước

  - Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ

  - TSCĐ thuê ngoài

-                                                                    1,419,375,943                          

23- Nguồn kinh phí                                              Năm nay                      Năm trước

  - Nguồn kinh phí được cấp trong năm

  - Chi sự nghiệp

Cộng

624,928,244                                                      624,928,244                             

266,620,473                             

     + Doanh thu của DV cho thuê VP 4,301,958,175                                                   -                                            

20,139,358,866                        

     + Doanh thu kinh doanh căn hộ Lữ Gia 6,285,803,751                                                   25,831,434,734                        

     + Doanh thu HĐXD (Đối với DN có hoạt động xây lắp) 21,005,845,611                                                 

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ đựơc hạch toán 
trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các 

2,552,163,642                                                   2,892,463,642                          

     + Doanh thu thuần của hoạt động xây dựng 21,005,845,611                                                 20,139,358,866                        

  27- Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp DV
 (mã số 10)                                  01/04/2012->30/6/2012            01/04/2011->30/6/2011

     + Doanh thu thuần theo trao đổi hàng hóa

     + Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ 99,073,182                                                        266,620,473                             

4,301,958,175                                                   

     + Doanh thu thuần của kinh doanh căn hộ 6,166,712,107                                                   25,831,434,734                        

  - Giá vốn của hoạt động kinh doanh căn hộ 5,421,801,865                                                   15,942,549,754                        

  - Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán 7,662,584,217                                                   6,768,643,212                          

  - Giá vốn của hoạt động xây dựng 18,309,312,873                                                 18,391,436,023                        
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VII- Thông tin bổ sung cho các khản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

-                                                                    

1,056,991,224                          

1,114,506,845                          

  - Chi phí tài chính khác -                                                                    

1,056,991,224                          

  - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn

  - Lỗ C/L tỷ giá chưa  thực hiện -                                                                    

  - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn -                                                                    

31- Chi phí thuế TNDN hiện hành (mã số 51)                                  01/04/2012->30/6/2012            01/04/2011->30/6/2011

Cộng 1,106,934,624                                                   

306,397,558                             

30- Chi phí tài chính (mã số 22)                                  01/04/2012->30/6/2012            01/04/2011->30/6/2011

-                                            

-                                                                    -                                            

-                                            

-                                            

-                                            

-                                            

  - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS 
đầu tư đã bán 

  - Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư 

  - Hư hỏng mát mát hàng tồn kho

  - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

  - Các khoản chi phí vượt mức bình thường

Cộng 714,068,315                                                      

  - Doanh thu hoạt động tài chính khác -                                                                    

Cộng 125,355,217                                                      

  - Chíết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm

  - Lãi tiền vay 1,106,934,624                                                   

  - Lỗ C/L tỷ giá đã thực hiện

  - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện -                                                                    

  - Lỗ bán ngoại tệ

  - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu -                                                                    

  - Lãi bán hàng trả chậm -                                                                    

  - Cổ tức, lợi nhuận được chia -                                                                    

  - Lãi bán ngoại tệ

  - Lãi tiền gửi, tiền cho vay 5,355,217                                                          306,397,558                             

  - Giá vốn của hoạt động DV VP 70 Lugiaco 2,172,676,959                                                   

29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)

Cộng 33,566,375,914                                                 41,102,628,989                        

                                 01/04/2012->30/6/2012            01/04/2011->30/6/2011

  - Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

  - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm 
hiện hành

714,068,315                                                      

  - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại  phát sinh từ việc hòan 
nhập thuế TN hoãn lại phải trả

  - Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại  

  - Chi phí thuế TNDN hoãn lại  phát sinh từ việc hoàn nhập 
TS thuế TN hoãn lại

                                 01/04/2012->30/6/2012

  - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào 
chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (mã số 52)

                                 01/04/2012->30/6/2012            01/04/2011->30/6/2011

33- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doang nghiệp nắm giữ nhưng không 
được sử dụng

-                                            

-                                                                    -                                            

Cộng -                                                                    

1,114,506,845                          

  - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại  phát sinh từ các khoản 
C/L tạm thời được khấu trừ

           01/04/2011->30/6/2011

  - Chi phí thuế TNDN hoãn lại  phát sinh từ các khoản C/L 
tạm thời phải chịu thuế -                                                                    

  - Lãi đầu tư góp vốn liên doanh 120,000,000                                                      -                                            

  - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
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- ------

a/ Mua tai san b?lng cach ~h$n cac khoan nO' Ii§~ quan 
trllc ti~p hoi;lc thong qua nghi$p vl,J cho thue TC 
- Mua ON thOng qua phat hanh Co phi~u 

- Chuyen nO' thanh v6n chu SO' hQ>u 

b/ Mua va thanh Iy cong ty con hoi;lc dan vi kinh doanh 

- Tong gia tri mua hoi;lc thanh Iy; 

- Ph~ gia tri mua hoi;lc thanh Iy dU'O'c thanh toa b<ilng ti~n 

- s6 ti~n va cac khoan tU'ang dU'ang ti~n thl,l'c co trong 

-~ Ph~n gia tri tai san (tong hQ'p theo tung 10<;li tai san) va 
nO' phai tra khong phai la tien va cac khoan tU'ang dU'ang 
tien trong congjy con hoi;lc dan vi kinh doanh khac dU'Q'c 
c/ Trinh bay gia tri va ly do cua cac khoa ti~n va tU'ang 
dU'ang tien Ian do ON nflrn giCr nhU'ng khong dU'O'c SLr 
dl,Jng do co Sl,l' h<;ln ch~ cua phap lu~t ho~c cac rangL:b'--= "---___ _________________u-"'-Qc ____ 

VIII· Nhwng thong tin khac 

1- NhQ>ng khoan nO' tiem tang, khoan cam k~t va nhCrng thong tin tai chfnh khac: ........ 


2- NhQ>ng SI,l' ki$n phat sinh sau ngay k~ thuc ky k~ t6a nam: ..... .... . 

3- Thon~hin v~ cac be lien quan: ... .. .. ... ...... . 


4- Trinh bay tai san, doanh thu KQKD theo bo ph$n (linh VI,l'C kinh doanh ho~c khu VI,l'C dia Iy( theo quy dinh cua chu~m ml,l'C k~ toan s6 28 
"bao cao bo ph~n" (2): ........ . 

5- Thong tin so sanh (nhCrng thay doi ve thong tin trong bao cao TC cua cac nien dO k~ toan tmac) 


6- Thong tin ve hO<;lt dong lien tl,Jc: ............. . 


7- NhQ>ng thong tin khac (3): ... .. ... . 


L$p ngay 14 thang 7 nam 2002 

NgU'cYi I~p bi~u K~ totln trU'cYng 


(Ky, ho ten) "hoten) 


/f}/~~,I __ - •. ~.. 

/ .-------
! ~ 

~N" z V" Th~DU'O'ng Thj Nhung guyen an ong 
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CONG TY CP CO' KHI • f)1~N Llr GIA 
f)ja chi: 70 Lfv Gia, P15, Q11, TPHCM 

Mau so B 01- ON 
Ban himh thea Ofl so 15/2006/0fl-BTC ngay 20/03/2006 

eu a BO trlJ'cyng BTC 

BANG CAN DOl KE ToAN 
( D~ng tom 1lJ'Q'c) 

Tgi ngay 30 thang 6 nam 2012 
flVT d on!=l 

NQI DUNG Mas6 . S6 dU' cu6i ky 56 dU' d~u nam 

1 2 3 4 

I. Tai san ng~n h~n 100 90.369.684.370 92.967.799.840 

1. Tien va eae khoan tU'O'ng dU'O'ng tien 110 1.933.058.702 2.215.069.338 

2.cae khoan dau tU' tai ehinh ng~n h';1n 120 - -
3. Cae khoan phai thu ng~n hc;in 130 19.549.966.364 21.123.941.771 

-
4. Hang ton kho 140 63.295.668.228 64.836.986.239 

5. Tai san ng~n hc;in khae 150 5.590.991.076 4.791 .802.492 

II. Tai san dai h~n 200 307.486.338.354 298.723.219.040 

1. Cae khoan phai thu dai hc;in 210 - -
2. Hil'san eo djnh 220 134.165.292.831 218.316.201.790 

- Tai san eo djnh hCYu hlnh 221 71.038.768.996 72.939.624.211 
- Tiil san eo djnh thue tai ehinh 224 - -

- Tai san eo djnh va hinh 227 7.565.327.842 7.661.346.874 

- Chi phi xay dl,mg eO' ban da dang 230 55.561.195.993 137.715.230.705 

3. BlIt dong san dau tU' 240 172.978.271.515 79.982.241 .809 
4. Cae khoan dau tU' tai ehinh dai hc;in 250 - -
5. Tai san dai hc;in khae 260 342.774.008 424.775.441 

T6ng cQng tai san 270 397.856.022.724 391.691.018.880 
--

I. NQ' phai tra 300 230.333.681.856 231.915.086.055 

1. NO' ng~n hc;in 310 73.820.201.106 75.639 .369.079 

2. NQ' dai hc;in 330 156.513.480.750 156.275.716.976 
II. Von chu sO> hCfu 400 167.522.340.868 159.775.932.825 

1. Von ehu sa hCYu 410 167.522.340.868 159.775.932.825 

- Von dau tU' eua ehu sa hCYu 411 82.835.610.000 82.835.610.000 

- Th~ng dU' von eo phan 412 53.407.837.000 53.407.837 .000 

- Von kMc eua ehu sa hCYu 413 - -
- Co phieu quy (*) 414 - -
- Chenh I$ch dimh gia Ic;ii tai san 415 - -
- Chenh I$eh ti gia hoi doai 416 - (140.603.351) 

- Cae quy 417-418-323 6.737.083.020 -
- LO'i nhu~n sau thue ehU'a phan phDi 420 27.093.974.490 19.488.169.798 
- Nguon von dau tU' xay dl,l'ng cO' ban 421 . . 

2. Nguon kinh phi va quy kMc 430 - -

- Nguon kinh phi 432 - -
- Nguon kinh phi da hinh tMnh TSCf) 433 - -

T 6ng cQng ngu6n von 440 397.856.022.724 I 391.691.018.880 

NgU'<Yi I~'P bi~u 

DU'O'ng Thl Nhung 



CONG TY CP cO' KHi DI~N LO' GIA 
Dia chi: 70 UP Gia, P15, Q11, TPHCM 

'Mau s6 B 02a-ON 

(Ban h';mh thea Q£> s6 15/2006/Q£>-BTC 


Ngay 20103/2006 ella Be) tmang BTC 


sAo cAo KET QuA HOAT £lONG KINH DOANH. . 
( D~ng tom 1U'Q'c) 


Quy 2 nam 2012 


T~i ngay 30 thang 6 nam 2012 


CHi TIEU Quy nay Luy ke tw dau nam 
1 2 3 

1. Doanh thu ban h_~ng va cung c~p dich Vl,J 

2. Cac khoan giam trLP doanh thu 
41 .272.714.247 

119.091.644 
74.009.949.883 

1.472.617.228 
3. Doanh thu thuan ve bt!m hang va cung c~p dich Vl,J 41.153.622.603 72.537.332.655 
4. Gia v6n hang ban 33.566.375.914 58.700.895.8101 
5. LQ'i _nhu~n g(>p ve ban hang va cung cap dich Vl,J 7.587.246.689 13.836.436.845 
6. Doanh thu ho~t d(>ng tai chinh 125.355.217 140.755.6231 
7. Chi phi tai chinh 1.106.934.624 2.116.175.518 
8. Chi phi ban hang 687.206.396 1.714.823.586 
9. Chi phi quan Iy doanh nghi$e 1.463.609.482 2.785.788.717 
10 LQ'i nhu~n thuan tLP ho~t d(>ng kinh doanh 4.454.851.404 7.360.404.647 
11 . Thu nh~p khac 
12. Chi phi khac 

40.000.000 70.000.000 
294.461.035 1.756.701.210 

113. LQ'i nhu~n khac 
14. T6ng lQ'i nhu~n k~ toan trU'cYc thu~ 

254.461.035 1.686.701.210 
4.200.390.369 5.673.703.437 

15. Chi phi thu~ TNDN hi$n hanh 714.068.315 937.130.842 
16. Chi phi thuE§ TNDN hoan I~i 0 0 
17. LQ'i nhu~n sau thuE§ thu nh~p doanh nghi$p 3.486.322.054 4.736.572.595 
18. Lai cO' ban tren c6 phi~u (*) 421 572 

NgU'cYi I~p bi~u 

~ 
-~ 

DU'O'ng Thi Nhung 

K~ toan trU'cYng 
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