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Đơn vị tiền: Đồng việt nam

Thuyết 

minh
Số năm trướcSố năm nayMãCHỈ TIÊU

Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ Nhà Bè (02-99)

0304216307    

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)
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   1. Phải thu của khách hàng 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

   2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (*)

   1. Đầu tư tài chính ngắn hạn

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129)

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 

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

TÀI SẢN

IV. Hàng tồn kho

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

   3. Các khoản phải thu khác 

   2. Trả trước cho người bán

   1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

V. Tài sản ngắn hạn khác

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

   1. Hàng tồn kho 

I. Tài sản cố định

B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240)

   3. Tài sản ngắn hạn khác 

   2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

II. Bất động sản đầu tư

   3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

   2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 

   1. Nguyên giá 

   1. Đầu tư tài chính dài hạn

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

   2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

   1. Nguyên giá

   2. Tài sản dài hạn khác

   1. Phải thu dài hạn 

IV. Tài sản dài hạn khác

   2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)

A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)

NGUỒN VỐN

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 =100 + 200)

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

   3. Người mua trả tiền trước

   2. Phải trả cho người bán 

   1. Vay ngắn hạn 

I. Nợ ngắn hạn

   6. Chi phí phải trả

   5. Phải trả người lao động

   4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 
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III.06

                      Niên độ tài chính năm 2008

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Người nộp thuế:

Mã số thuế:
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   7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác

   2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

   1. Vay và nợ dài hạn 

II. Nợ dài hạn 

   8. Dự phòng phải trả ngắn hạn 

I. Vốn chủ sở hữu

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)

   4. Dự phòng phải trả dài hạn

   3. Phải trả, phải nộp dài hạn khác

   4. Cổ phiếu quỹ (*)

   3. Vốn khác của chủ sở hữu

   2. Thặng dư vốn cổ phần

   1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

   7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

   6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

   5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

   2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công

   1- Tài sản thuê ngoài

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  (440 = 300+400)

   5- Ngoại tệ các loại

   4- Nợ khó đòi đã xử lý

   3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
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410

400
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III.07

08/01/2009Ngày ký:



Mã số thuế:

Người nộp thuế:

Stt Mã
Thuyết 

minh
Số năm nay Số năm trước

(1) (3) (4) (5) (6)

1 01 IV.08 9,175,115,674 6,223,527,955

2 02 183,451,048 0

3 10 8,991,664,626 6,223,527,955

4 11 5,887,431,197 3,952,124,885

5 20 3,104,233,429 2,271,403,070

6 21 118,872,797 9,233,086

7 22 75,170,134 85,961,730

8 23 0 84,703,360

9 24 2,552,465,705 1,529,800,516

10 30 595,470,387 664,873,910

11 31 13,658,407 857,626,350

12 32 0 847,103,874

13 40 13,658,407 10,522,476

14 50 IV.09 609,128,794 675,396,386

15 51 197,887,273 189,110,988

16 60 411,241,521 486,285,398

Người ký:

Ngày ký:

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

Chi phí thuế TNDN

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

0304216307    

Giá vốn hàng bán

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

     (10 = 01 - 02)

Các khoản giảm trừ doanh thu

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  

     (60 = 50 – 51)

08/01/2009

BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Nguyễn Hữu Trầm

Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

Chi phí khác

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

Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ Nhà Bè (02-99)

(2)

Chỉ tiêu

Chi phí tài chính

                 Niên độ tài chính năm 2008

Thu nhập khác

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

     (30 = 20 + 21 - 22 – 24)

Chi phí quản lý kinh doanh

     - Trong đó: Chi phí lãi vay 

Doanh thu hoạt động tài chính

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

     (20 = 10 - 11)



Đơn vị:CÔNG TY CP TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NHÀ BÈ

Địa chỉ: 04, Bến Nghé, P.Tân Thuận Đông, Q7, TP.HCM

Chỉ tiêu
Mã 

số

Thuyết 

minh

 Năm

 nay 

 Năm

 trước 

A B C 1                                  2                        

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu

 khác
01

9,218,564,526            7,087,827,833   

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (7,367,838,355)           (4,549,970,201) 

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (1,017,079,067)           (574,863,200)    

4. Tiền chi trả lãi vay 04 (2,046,800)                  (84,703,360)      

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (338,636,750)              (43,384,449)      

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 25,006,063,623          3,458,467,346   

7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 07 (26,315,750,381)         (5,935,908,271) 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (816,723,204)              (642,534,302)    

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư

 và các tài sản dài hạn khác
21

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư

 và các tài sản dài hạn khác
22

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

khác
23

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của 

đơn vị khác
24

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

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

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

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của 

chủ sở hữu
31

2,635,000,000            600,000,000      

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ 

phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
32

-                               -                     

3. Tiến vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 -                               340,000,000      

4. Tiền chi trả  nợ gốc vay 34 (140,000,000)              (638,322,000)    

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 -                               -                     

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 -                               -                     

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 2,495,000,000            301,678,000      

Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40) 50 1,678,276,796            (340,856,302)    

Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 283,047,580               623,903,882      

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

Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61) 70 V.11 1,961,324,376            283,047,580      

Mẫu số B03-DNN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC

ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Đơn vị tính: đồng

                                                                                    Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2009

             Người lập biểu                           Kế toán trưởng                                                          Giám đốc

               (Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)                                                        (Ký, họ tên, đóng dấu)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm : 2008



Maãu soá B09-DNN

Ñòa chæ: 04, Bến Nghé, P.Taân Thuaän Ñoâng, Q7, TP.HCM (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC

1- Hình thöùc sôû höõu voán: Coâng Ty Coå Phaàn

2- Lónh vöïc kinh doanh: Kinh doanh thöông maïi, dòch vuï

3- Toång soá coâng nhaân vieân vaø ngöôøi lao ñoäng : 20 ngöôøi

4- Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp trong naêm taøi chính coù aûnh höôûng ñeán Baùo caùo taøi chính :

II- Chính saùch keá toaùn aùp duïng taïi doanh nghieäp :

1- Nieân ñoä keá toaùn ( baét ñaàu töø ngaøy 01/01/2008 keát thuùc vaøo ngaøy 31/12/2008).

2- Ñôn vò tieàn söû duïng trong keá toaùn : Ñoàng Vieät Nam

3- Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng: Cheá ñoä keá toaùn Doanh Nghieäp nhoû & vöøa Soá 48/2006/QÑ - BTC ngaøy 14/09/2006

4- Hình thöùc keá toaùn aùp duïng : Nhaät kyù soå caùi

5- Chính saùch keá toaùn ñoái vôùi haøng toàn kho:

         - Nguyeân taéc ñaùnh giaù haøng toàn kho; ghi nhaän theo giaù goác

         - Phöông phaùp xaùc ñònh giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø : bình quaân gia quyeàn cuối kỳ

        - Phöông phaùp hoaïch toaùn haøng toàn kho: keâ khai thöôøng xuyeân 

6- Phöông phaùp khaáu hao taøi saûn coá ñònh aùp duïng :

Phöông phaùp khaáu hao TSCÑ ( Höõu hình, voâ hình, thueâ taøi chính) : phöông phaùp ñöôøng thaúng.

7- Nguyeân taéc ghi nhaän chi phí ñi vay : ghi nhaän vaøo chi phí taøi chính

8- Nguyeân taéc ghi nhaän chi phí phaûi traû : Theo chi phí thöïc teá ñaõ söû duïng

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

10- Nguyeân taéc ghi nhaän cheânh leäch tyû giaù : Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoùai phaùt sinh

11- Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän doanh thu:

         ngày 14/09/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BAÛN THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH

Töø ngaøy 01/01/2008 ñeán ngaøy 31/12/2008

Ñôn vò baùo caùo: Coâng ty CP Tö Vaán Coâng Ngheä Nhaø Beø

I- Ñaëc ñieåm hoaït ñoâng cuûa doanh nghieäp:



Doanh thu baùn haøng hoaù

Doanh thu cung caáp dòch vuï

Doanh thu khaùc

III- Thoâng tin boå sung cho caùc khoaûn muïc trình baøy trong Baûng keá caân ñoái keá toaùn 

 Ñôn vò tính :   ñoàng 

1- Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn Cuoái Naêm Ñaàu naêm

- Tieàn maët 5,447,175          62,901,407          

- Tieàn göûi ngaân haøng 355,877,201       220,146,173        

- Caùc khoaûn töông öùng tieàn 1,600,000,000    -                   

Coäng 1,961,324,376    283,047,580        

2- Haøng toàn kho Cuoái Naêm Ñaàu naêm

- Nguyeân lieäu, vaät lieäu

- Coâng cuï, duïng cu

- Chi phí SX, KD dôû dang                

- Thaønh phaåm       

 - Haøng hoùa       1,238,180,626    411,474,730        

 - Haøng göûi ñi baùn 1,503,307          -                   

Coäng 1,239,683,933    411,474,730        

Taøi saûn ngaén haïn khaùc Cuoái Naêm Ñaàu naêm

1. Thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø 17,023,510        36,245,795          

2.Taøi saûn ngaén haïn khaùc 8,587,500          -                   

Coäng 25,611,010        36,245,795         

Taøi saûn daøi haïn khaùc Cuoái Naêm Ñaàu naêm

1.Taøi saûn daøi haïn khaùc 142,036,621       70,872,000          

Coäng 142,036,621      70,872,000         

* Thuyeát minh soá lieäu vaø giaûi trình khaùc ( neáu coù):



Nôï ngaén haïn Cuoái Naêm Ñaàu naêm

1.Phaûi traû cho ngöôøi baùn 5,725,500          104,834,599        

2.Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 9,500,000          244,998,246        

3.Phaûi traû coâng nhaân vieân 69,400,000        51,500,000          

4.Caùc khoaûn phaûi traû ngaén haïn khaùc -                  -                   

Coäng 84,625,500        401,332,845        

3- Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh höõu hình:

Khoaûn muïc

Nhaø 

cöûa, vaät kieán 

truùc

Maùy moùc

 thieát bò

 Phöông

 tieän vaän taûi 

truyeàn

 daãn 

 Thieát bò 

duïng cuï quaûn lyù 

 TSCÑ 

khaùc 

Toång coäng

(1) Nguyeân giaù TSCÑ höõu hình

- Soá dö ñaàu naêm 18,297,000       18,297,000       

- Soá taêng trong naêm : 69,688,217       69,688,217       

Trong ñoù : + Mua saém: 69,688,217       69,688,217       

                + Xaây döïng : -                 

- Soá giaûm trong naêm : -                 

Trong ñoù: + Thanh lyù : -                 

 Nhöôïng baùn : -                 

 + Chuyeån sang  BÑS ñaàu tö -                 

- Soá dö cuoái naêm 87,985,217       -                   87,985,217       

(2) Giaùtrò hao moøn luyõ keá

- Soá dö ñaàu naêm 8,132,000         8,132,000         

- Soá taêng trong naêm : 24,799,100       24,799,100       

- Soá giaûm trong naêm :

- Soá dö cuoái naêm : 32,931,100       -                   32,931,100       

(3) Giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ 

höõu hình (1-2)- Taïi ngaøy ñaàu naêm 10,165,000       10,165,000       



- Taïi ngaøy cuoái naêm 55,054,117       55,054,117       

   Trong ñoù : 

   + TSCÑ ñaõ duøng ñeå theá chaáp,caàm coá caùc khoaûn 

vay+TSCÑ taïm thôøi khoâng sd

+ TSCÑ chôø thanh lyù

* Thuyeát minh soá lieäu vaø giaûi trình khaùc : 

        - TSCÑ ñaõ khaáu hao heát vaãn coøn söû duïng :

        - Lyù do taêng, giaûm :

4- Tình hình taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh voâ hình: 

Khoaûn muïc

Quyeàn 

söû duïng ñaát

Quyeàn

 phaùt

 haønh

 Baûn quyeàn,

 baèng saùng cheá 

 Phaàn meàm 

maùy tính 

 TSCÑ 

voâ hình khaùc 

 Toång 

coäng 

- Soá dö ñaàu naêm

- Soá taêng trong naêm

   Trong ñoù : 

       + Mua trong naêm :

       + Taïo ra töø noäi boä DN

- Soá giaûm trong naêm

  Trong ñoù :

    + Thanh lyù, nhöôïng baùn :

    + Giaûm khaùc :

- Soá dö cuoái naêm

(2) Giaù trò hao moøn luyõ keá

- Soá dö ñaàu naêm

- Soá taêng trong naêm

- Soá giaûm trong naêm

- Soá dö cuoái naêm

(3) Giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑVH

- Taïi ngaøy ñaàu naêm

- Taïi ngaøy cuoái naêm

(1) Nguyeân giaù TSCÑ voâ hình



* Thuyeát minh soá lieäu vaø giaûi trình khaùc ( Neáu coù ) : 

05- Tình hình taêng , giaûm caùc khoaûn ñaàu tö vaøo ñôn vò khaùc : Cuoái Naêm Ñaàu naêm

    (1) Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn: 907,077,038      1,444,583,185     

   - Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn:

   - Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 

   - Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 907,077,038       1,444,583,185      

    (2)  Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn: -                  -                   

  - Ñaàu tö vaøo cô sôû kinh doanh ñoàng kieåm soaùt

  - Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát

  - Ñaàu tö daøi haïn khaùc

          Coäng 907,077,038      1,444,583,185     

          * Lyù do taêng, giaûm : 

06- Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc Cuoái Naêm Ñaàu naêm

  - Thueá GTGT phải nộp -                   

  - Thueá tieâu thuï ñaëc bieät -                   

  - Thueá xuaât, nhaäp khaåu -                   

  - Thueá TNDN 33,451,511        174,200,988        

  - Thueá thu nhaäp caù nhaân 10,568,055        17,983,046          

  - Thueá taøi nguyeân

  - Thueá Nhaø ñaát, Tieàn thueâ ñaát

  - Caùc loaïi thueá khaùc

  - Phí, leä phí vaø caùc khoaûn phaûi noäp khaùc :

          Coäng 44,019,566        192,184,034        



07 - Tình hình taêng, giaûm nguoàn voán chuû sôû höõu

Soá ñaàu naêm  Taêng trong naêm  Giaûm trong naêm  Soá cuoái naêm 

1 2                    3                   4                      

1,500,000,000      2,635,000,000    -                 4,135,000,000      

22,871,411         44,270,618        67,142,029          

1,522,871,411     2,679,270,618    -                 4,202,142,029     

*  Lyù do taêng, giaûm : 

08 -  Chi tieát doanh thu vaø thu nhaäp khaùc Naêm nay Naêm tröôùc

   - Doanh thu baùn haøng 8,991,664,626    6,223,527,955     

      Trong ñoù : Doanh thu trao ñoåi haøng hoaù 7,955,802,483    5,789,186,262      

   - Doanh thu cung caáp dòch vuï 1,017,299,823    434,341,693        

   - Doanh thu khaùc 18,562,320        -                   

      Trong ñoù: Doanh thu trao ñoåi dòch vuï 18,562,320        

   - Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 118,872,797      9,233,086           

      Trong ñoù: 

         + Tieàn laõi, coå töùc, lôïi nhuaän ñöôïc chia -                  

         + Laõi cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän 19,678,995        

         + Laõi cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän -                  

         + Laõi do duøng TGNH göûi tieát kieäm coù kyø haïn 74,701,124        

         + Laõi tieàn göûi ngaân haøng 24,492,678        

   - Thu nhập khaùc 13,658,407        857,626,350        

Chæ tieâu

7 - Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái

3 - Voán khaùc cuûa chuû sôõ höõu

A

1 - Voán ñaàu tö cuûa chuû sôõ höõu voán 

 Ñôn vò tính :   ñoàng 

IV- Thoâng tin boå sung cho caùc khoaûn muïc trình baøy trong Baùo caùo KQ HÑ kinh doanh

Coäng

6 - Caùc quyõ thuoäc voán chuû sôû höõu

4 - Coå phieáu quyõ (*)

5 - Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi

2 - Thaëng dö voán coå phaàn



Naêm nay Naêm tröôùc

609,128,794       675,396,386        

97,611,466        -                   

 (4) Soá loã chöa söû duïng ( Loã caùc naêm tröôùc ñöôïc tröø vaøo LN tröôùc thueá) -                  -                   

706,740,260      675,396,386        

Naêm nay Naêm tröôùc

5,887,431,197    3,952,124,885      

1,089,278,767    648,637,120        

24,799,100        66,104,805          

1,513,557,972    1,748,124,195      

8,515,067,036    6,414,991,005     

Naêm nay Naêm tröôùc

V. Thoâng tin boå sung cho caùc khoaûn muïc trong Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä 1,961,324,376    283,047,580        

 - Vieäc chuyeån nôï thaønh voán chuû sôûõ höõu.

Naêm nay Naêm tröôùc

 - Caùc khoaûn tieàn nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc :

 - Caùc khoaûn khaùc: 

VI. Nhöõng thoâng tin khaùc : 

 - Nhöõng khoaûn nôï tieàm taøng

 - Nhöõng söï kieän phaùt sinh sau ngaøy keát thuùc kyø keá toaùn naêm

 - Thoâng tin so saùnh

 - Thoâng tin khaùc ( 2 ) 

         + Nợ khó đòi đã xử lý 10,439,220        

         + Hàng hoá tạm nhập tái xuất 792,000,000       

  - Chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh

  - Chi phí dòch vuï mua ngoaøi

                        Coäng

 (5) Soá TN chiuï thueá TNDN trong naêm ( 5 = 1 - 2 + 3 - 4)

10 - Chi phí SXKD theo yeáu toá :

  - Chi phí nguyeân lieäu , vaät lieäu

  - Chi phí nhaân coâng

 (3) Caùc khoaûn chi phí khoâng ñöôïc khaáu tröø vaøo TNCT TNDN

 (2) Caùc khoaûn thu nhaäp khoâng tính vaøo thu nhaäp chòu thueá TNDN

 (1) Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá

11 - Thoâng tin veà caùc giao dòch khoâng baèng tieàn phaùt sinh

 trong naêm baùo caùo

12 - Caùc khoaûn tieàn vaø töông ñöông tieàn doanh nghieäp naém giöõ 

nhöng khoâng ñöôïc söû duïng :

 - Vieäc mua taøi saûn baèng caùch nhaän caùc khoaûn nôï lieân quan tröïc  tieáp

hoaëc thoâng qua nghieäp vuï cho thueâ taøi chính.

09 - Ñieàu chænh caùc khoaûn taêng, giaûm thu nhaäp chòu thueá TNDN



VII. Ñaùnh giaù toång quaùt caùc chæ tieâu vaø kieán nghò : 

Ngöôøi laäp bieåu

Ghi chuù:

Nguyễn Thị Ngọc Hằng Nguyeãn Höõu Traàm

    ( 2 ) Doanh nghieäp ñöôïc trình baøy theâm caùc thoâng tin khaùc neáu xeùt thaáy caàn thieát cho ngöôøi söû duïng

 Baùo caùo taøi chính.

    ( 1 ) Nhöõng chæ tieâu khoâng coù thoâng tin , soá lieäu thì khoâng phaûi trình baøy nhöng khoâng ñöôïc ñaùnh laïi

 soá thöù töï caùc chæ tieâu .

Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Laäp,  Ngaøy 10 thaùng  02  naêm 2009       


