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I.

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1.

Hình thức sở hữu vốn

: Công ty cổ phần.

2.

Lĩnh vực kinh doanh

: Dịch vụ.

3.

Ngành nghề kinh doanh

: Kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp và các tiện ích
công cộng.

4.

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài
chính

II.

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

1.

Kỳ kế toán
Kỳ kế toán của Công ty.

2.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III.

CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1.

Chế độ kế toán áp dụng
Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

2.

Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế
toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính giữa niên độ.

3.

Hình thức kế toán áp dụng
Công ty sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung.

IV.

CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1.

Cơ sở lập Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

2.

Tiền và tương đương tiền
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và
các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua,
dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc
chuyển đổi.

3.

Hàng tồn kho
Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi
phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm
và trạng thái hiện tại.

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính
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Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo
phương pháp kê khai thường xuyên.
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện
được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước
tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.
4.

Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác
Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng
từ.
Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá
hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra.

5.

Tài sản cố định hữu hình
Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định
bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm
đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ
được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế
trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là
chi phí trong kỳ.
Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ
khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.
Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước
tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:
Số năm khấu hao
Lọai tài sản cố định
Nhà cửa, vật kiến trúc
10 – 12
Phương tiện vận tải, truyền dẫn
03 – 08
Thiết bị, dụng cụ quản lý
01 – 05
Vườn cây lâu năm
23

6.

Bất động sản đầu tư
Bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất, nhà, một phần của nhà hoặc cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu
của Công ty được sử dụng nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá. Nguyên giá
của bất động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra hoặc giá trị hợp lý của các
khoản đưa ra để trao đổi nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua hoặc xây
dựng hoàn thành.
Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận là
chi phí trong kỳ, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi
ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng
nguyên giá.
Khi bất động sản đầu tư được bán, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi
lỗ nào phát sinh đều được hạch toán vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.
Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng
ước tính. Số năm khấu hao của bất động sản đầu tư được công bố tại thuyết minh số IV.5.

7.

Đầu tư tài chính

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính
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Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con, công ty liên kết được ghi nhận theo giá gốc.
Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác được trích lập khi
các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án
kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Công ty trong các
tổ chức kinh tế này.
Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được
hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.
8.

Chi phí trả trước dài hạn
Chi phí đền bù khu công nghiệp
Chi phí đền bù khu công nghiệp được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường
thẳng với thời gian phân bổ 46 năm.
Lợi thế thương mại
Lợi thế thương mại được ghi nhận theo số liệu Biên bản bàn giao tài sản cố định và Chi phí xây
dựng cơ bản dở dang ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa.
Lợi thế thương mại được phân bổ trong 03 năm.
Chi phí trả trước dài hạn khác
Lợi thế thương mại, chi phí lắp đặt chữ cổng chào, phí hỗ trợ đền bù... của Công ty được phân bổ
vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ 18 - 36 tháng.

9.

Chi phí phải trả
Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các dịch vụ đã
sử dụng trong kỳ.

10.

Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc. Mức trích
quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là 1/2 tháng lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được
hạch toán vào chi phí trong kỳ.

11.

Nguồn vốn kinh doanh – quỹ
Nguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm:

12.

•

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.

•

Thặng dư vốn cổ phần: chênh lệch do phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Công ty.
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập
hoãn lại.
Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế
suất áp dụng tại ngày cuối kỳ. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều
chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu
nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính
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Địa chỉ: Đường số 6, Khu công nghiệp Tam Phước, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
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Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do
chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính
và các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả
các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi
chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được
khấu trừ này.
Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc
năm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho
phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự
tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức
thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào
vốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.
13.

Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ
Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ.
Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được qui đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có
gốc ngoại tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.
giá sử dụng để qui đổi tại thời điểm ngày:
31/10/2008: 16.511 VND/USD
14. Bên liên quan
Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối
với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động.
Giao dịch với các bên có liên quan trong kỳ được trình bày ở thuyết minh số VII.1
V.

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN
ĐỐI KẾ TOÁN QÚY 1/2011

1.

Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng
Các khoản tương đương tiền
Cộng
2.

Số cuối kỳ
49.756.362
7.905.297.825
7.955.054.187

Số đầu năm
121.426.635
5.371.781.991
2.500.000.000
7.993.208.626

Đầu tư ngắn hạn
- Tiền gửi CKH Đại Á
- Tiền gửi CKH VCB
- Đầu tư tổ chức khác (*)
Cộng

Số cuối kỳ
26.000.000.000
1.600.000.000
29.089.184.191
56.689.184.191

Số đầu năm

24.889.184.191
24.889.184.191

(*) Khoản cho Công ty TNHH Tín Nghĩa vay từ 06 tháng đến 01 năm
3.

Phải thu khách hàng
- Phải thu khách hàng
Cộng

Số cuối kỳ
5.864.316.373
5.864.316.373

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

Số đầu năm
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4.

Các khoản phải thu khác

Số cuối kỳ

5.

Lãi cho vay phải thu từ Công ty
TNHH một thành viên Tín Nghĩa

1.172.557.123

176.989.755

Lãi cho vay phải thu từ Công ty
Cp KD nhà Phú Tín
Các khoản phải thu khác
Phải thu SFC
Cộng

44.333.333
289.410.000
21.540.000
1.527.840.456

285.000.000
21.540.000
483.529.755

Số cuối kỳ
143.335.726
79.503.022
3.311.661.207
3.534.499.955

Số đầu năm
131.193.000
87.038.781
1.910.447.196
2.128.678.977

Hàng tồn kho
- Vật tư lắp đặt đồng hồ nước
- Hóa chất xử lý nước thải
- CP xây dựng dở dang
Cộng

6.

Chi phí trả trước ngắn hạn

Số đầu năm
- Tiền thuê đất năm 2011
- Các khoản chi phí khác
Cộng

7.
8.

Số đầu năm

Tăng trong kỳ
442.459.119

150.272.081
150.272.081

442.459.119

Kết chuyển vào
chi phí SXKD
trong kỳ
110.614.791
64.021.006
174.635.797

Số cuối kỳ
331.844.328
86.251.075
418.095.403

Tài sản ngắn hạn khác
Khoản tạm ứng công tác của nhân viên Công ty.
Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính
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CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
Địa chỉ: Đường số 6, Khu công nghiệp Tam Phước, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2011
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)
Khoaû n muïc

Nhaø cöûa , vaät

Phöông tieä n

Thieá t bò duïn g

Toång coän g

kieá n truùc

vaä n taû i

cuï quaû n lyù

18.621.122.752

2.881.691.551

1.603.087.520

23.105.901.823

55.568.182

261.171.616

55.568.182

191.916.616

Nguyeâ n giaù TSCÑ höõ u hình
Soá dö ñaàu naêm
Taêng trong kyø

205.603.434

- Mua saém môùi

136.348.434

-

-

- Nhaä n baøn giao khi CPH
69.255.000

- Ñaà u tö XDCB hoøan thaønh
Giaûm trong kyø

-

Soá dö cuoái kyø

18.826.726.186

2.881.691.551

1.658.655.702

23.367.073.439

6.101.176.201

804.303.057

288.726.941

7.194.206.199

414.087.295

103.159.338

80.687.835

597.934.468

Trong ñoù
Ñaõ khaá u hao heát nhöng
vaãn coøn söû duïng
Giaù trò hao moøn luõ y keá
Soá dö ñaàu naêm
Khaáu hao trong kyø
Giaûm trong kyø

-

Soá dö cuoái kyø

6.515.263.496

907.462.395

369.414.776

7.792.140.667

Soá dö ñaàu naêm

12.519.946.551

2.077.388.494

1.314.360.579

15.911.695.624

Soá dö cuoái kyø

12.311.462.690

1.974.229.156

1.289.240.926

15.574.932.772

Giaù trò coø n laï i cuû a TSCÑHH

9.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Số
đầu năm
- Công trình đường 3
- Toà nhà tài chính
- Trạm xử lý nước thải
giai đoạn 2
Cộng

Tăng
trong kỳ

Kết chuyển vào
TSCĐ trong kỳ

Số
cuối kỳ
158.238.363
50.400.000

158.238.363
50.400.000
664.416.136
873.054.499

Kết
chuyển
vào
BĐSĐT

-

-

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính
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10.

Tăng, giảm bất động sản đầu tư
Khoaû n muïc

Nhaø cöûa, vaät

Phöông tieän

Vöôøn caây laâ u

kieán truù c

truyeàn daã n

naê m

Toån g coän g

Nguyeâ n giaù TSCÑ höõ u hình
Soá dö ñaàu naêm

97.758.811.448

Taêng trong kyø

254.545.455

- Mua saém môùi

254.545.455

11.782.460.488
-

413.176.479
-

109.954.448.415
254.545.455
254.545.455
-

- Chuyeå n töø XDCBDD
Giaûm trong kyø

-

-

-

-

- Thanh lyù,nhöôïng baùn
Soá dö cuoái kyø

98.013.356.903

11.782.460.488

413.176.479

110.208.993.870

32.073.822.387

2.824.686.465

82.236.084

34.980.744.936

2.207.337.879

209.158.674

4.491.048

2.420.987.601

Giaù trò hao moøn luõ y keá
Soá dö ñaàu naêm
Khaáu hao trong kyø
Thanh lyù, nhöôïn g baùn
Soá dö cuoái kyø

34.281.160.266

3.033.845.139

86.727.132

37.401.732.537

Soá ñaàu naêm

65.684.989.061

8.957.774.023

330.940.395

74.973.703.479

Soá dö cuoái kyø

63.732.196.637

8.748.615.349

326.449.347

72.807.261.333

Giaù trò coø n laï i cuû a TSCÑHH

11.

Đầu tư vào công ty con, đầu tư dài hạn khác:
Khoản đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Tín Khải, Ngân hàng TMCP Đại Á và CTCP BĐS
Thống Nhất:
Số cuối kỳ
Số đầu năm
1. Đầu tư vào Công ty con
- Công ty CP Tín Khải
60.000.000.000
60.000.000.000
2. Đầu tư dài hạn khác
- CTCP BĐS Thống Nhất
11.445.000.000
11.445.000.000
- Ngân hàng TMCP Đại Á
115.016.840.000
115.016.840.000
Cộng đầu tư dài hạn
126.461.840.000
126.461.840.000
Tổng Cộng (1+2)
186.461.840.000
186.461.840.000

12.

Chi phí trả trước dài hạn

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính
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Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Số
đầu năm
- Chi phí đền bù khu
công nghiệp
- Chi phí trả trước dài
hạn khác
Khu dân cư 18ha (*)
Cộng

Tăng
trong kỳ

Kết chuyển
vào chi phí
SXKD trong kỳ

Số cuối kỳ

27.936.374.671

27.936.374.670

483.581.086

99.557.797.089

19.250.000
18.250.000

56.677.938
99.576.047.089

128.015.180.783

37.500.000

483.581.086

127.569.099.698

521.009.024

(*) Đây là giá trị dự án khu dân cư và tái định cư tại xã Tam Phước, huyện Long Thành, Đồng
Nai của khu đất có diện tích 180.713 m2 nhận chuyển nhượng từ Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên Tín Nghĩa. Dự án đã được phê duyệt qui hoạch chi tiết 1/500 theo quyết định số
243/QD.CT.UBT ngày 15 tháng 01 năm 2004 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
13.

Vay và nợ ngắn hạn
Chi tiết số phát sinh về khoản vay như sau:
Số
đầu năm
- NHNO & PTNT (*)
- NH Vietcombank (*)
- Nợ dài hạn đến han trả

23.000.000.000

14.

2.000.000.000

Số tiền trả
trong kỳ
5.000.000.000

300.000.000

1.200.000.000

8.175.000.000
34.200.000.000

20.000.000.000

10.175.000.000

900.000.000
8.175.000.000

5.300.000.000

39.075.000.000

Người mua trả tiền trước, doanh thu chưa thực hiện
Số cuối kỳ
- Người mua trả tiền
trước
- Doanh thu chưa thực
hiện (Tiền thuê đất
nhận trước)
Cộng

15.

Số cuối kỳ

10.000.000.000

10.000.000.000

- BĐS Thống Nhất
Cộng

Số tiền vay
trong kỳ

Số đầu năm

3.052.092.720

4.070.086.683

8.483.343.951
11.535.436.671

3.285.843.951
7.355.930.634

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính
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CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
Địa chỉ: Đường số 6, Khu công nghiệp Tam Phước, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
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Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Số đầu năm
- Thuế GTGT hàng bán nội địa
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế môn bài
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất
Cộng

827.849.051
7.288.058.091
29.526.947
13.984.230
56.868.954
8.216.287.273

Số phải nộp

Số đã nộp

3.291.285.583
5.638.121.406
139.840.088
66.620.435
3.000.000
442.459.119
9.581.326.631

3.686.133.612
1.420.469.478
133.814.428
66.701.360
3.000.000
5.310.118.878

Số cuối kỳ
433.001.022
11.505.710.019
35.552.607
13.903.305
499.328.073
12.487.495.026

Thuế giá trị gia tăng
Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 5%, 10%.
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Xem thuyết minh số IV.12.
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ như sau:

Quý 1/2010
lợi nhuận
toántăng,
trướcgiảm
thuếlợi nhuận kế
- Tổng
Các khỏan
điều kế
chỉnh
tóan để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập
+ Các Khỏan điều chỉnh tăng
+ Các Khỏan điều chỉnh giảm
- Tổng thu nhập chịu thuế
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
- Chi phí phải trả khác
Thuế TNDN dự tính phải nộp
Thuế TNDN dự tính được miễn giảm (*)
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

Luỹ kế

22.552.485.625

22.552.485.625

22.552.485.625
25%

22.552.485.625
25%

5.638.121.406

5.638.121.406

5.638.121.406

5.638.121.406

Các loại thuế khác
Công ty kê khai và nộp theo qui định.
16.

Chi phí phải trả
Số cuối kỳ
- Chi phí lương bổ sung T12/10
- Chi phí tiền nước
- Chi phí thuê đất bổ sung
- Chi phí phải trả khác
Cộng

17.

378.879.200
82.136.805
461.016.005

Số đầu năm
390.320.467
419.299.400
82.136.805
96.180.800
987.937.472

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính
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CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
Địa chỉ: Đường số 6, Khu công nghiệp Tam Phước, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2011
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Số cuối kỳ
- Khoản tiền đền bù phải trả Hội đồng bồi
thường huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- BHXH, BHYT,KPCĐ,BHTN
- Các khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Cổ tức phải trả
- Các khoản phải trả khác
- Phải trả Tín Nghĩa
Cộng

Số đầu năm

24.884.909.124

24.884.909.124

2.420.007.492

201.508.350

171.643.300

173.603.300

27.476.559.916

25.260.020.774

18.

Vay và nợ dài hạn:
Đây là khoản vay dài hạn tại ngân hảng VID Public – chi nhánh Đồng Nai theo hợp đồng tín
dụng số DN1/FL/09/107 ngày 15 tháng 7 năm 2009.
- Mục đích: xây dựng mới cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp.
- Lãi suất: 4%/năm+lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng bằng VND, lãi suất trong kỳ từ 12%/năm đến
15,6%/năm.
- Tài sản đảm bảo: bằng quyền sở hữu công trình (kho bãi khu công nghiệp Tam Phước) theo
quyền sở hữu công trình xây dựng số 757402637400133 với tổng trị giá là 12.131.249.430 VND.
- Thời hạn vay là 7 năm kể từ ngày vay.
Chi tiết số phát sinh về khoản vay như sau:
Soá ñaàu naêm
5.500.000.000
- Soá tieàn vay trong kyø
- Soá tieàn traû trong kyø
Soá cuoái kyø
5.500.000.000

19.

Qũy khen thưởng phúc lợi
- Soá ñaàu naêm
- Số đã trích
- Số đã chi
Soá cuoái kyø

20.

21.

1.848.756.964
(1.072.995.057)

Dự phòng trợ cấp mất việc làm
- Soá ñaàu naêm
- Số đã trích
- Số đã chi
Soá cuoái kyø

775.761.907
141.294.389

141.294.389

Vốn chủ sở hữu
Vốn góp
Theo giấy chứng nhận kinh doanh số 4703000483 ngày 08 tháng 01 năm 2008 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, vốn điều lệ của Công ty là 173.354.320.000 VND được chia thành
17.335.432 cổ phần với chi tiết như sau:
Cổ đông sáng lập
Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa
Ông Lê Hữu Đức
Ông Cao Ngọc Đức
Các cổ đông khác
Tổng cộng

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

9.836.000 cổ phần
4.175 cổ phần
2.600 cổ phần
7.492.657 cổ phần
17.335.432 cổ phần
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CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
Địa chỉ: Đường số 6, Khu công nghiệp Tam Phước, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2011
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
Sô lượng cổ phiếu đã phát hành
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)

Số cuối kỳ

Số đầu năm

17.335.432
17.335.432
17.335.432

17.335.432
17.335.432
17.335.432

10.000

10.000

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính
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CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
Địa chỉ: Đường số 6, Khu công nghiệp Tam Phước, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2011
Biến động vốn chủ sở hữu

Số dư ngày 1/1/2010

Vốn điều lệ
đã góp
173.354.320.000

Thặng dư
vốn cổ phần

Quỹ đầu tư
phát triển

152.943.588.882

8.433.066.417

Qũy dự phòng
tài chính

Qũy dự trữ
vốn điều lệ

2.884.814.912

Lợi nhuận trong năm
Trích lập các quỹ

2.529.624.414

1.581.015.259

316.203.052

Chia cổ tức

Lãi chưa
phân phối

Tổng cộng

4.092.447.507

341.708.237.718

31.620.305.181

31.620.305.181

(5.575.451.881)

(1.148.609.156)

(3.987.149.360)

(3.987.149.360)

Số dư ngày 31/12/2010

173.354.320.000

152.943.588.882

10.962.690.831

4.465.830.171

316.203.052

26.150.151.447

368.192.784.383

Số dư ngày 1/1/2011

173.354.320.000

152.943.588.882

10.962.690.831

4.465.830.171

316.203.052

26.150.151.447

368.192.784.383

16.914.364.219

16.914.364.219

Lợi nhuận trong kỳ
Trích lập các quỹ

-

Chia cổ tức

-

Số dư ngày 31/03/2011

173.354.320.000

152.943.588.882

10.962.690.831

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

4.465.830.171
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316.203.052

43.064.515.666

385.107.148.602

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
Địa chỉ: Đường số 6, Khu công nghiệp Tam Phước, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2011

Chi tiết vốn điều lệ đã góp:
- Công ty Tín nghĩa
- Cổ đông bên ngoài
Cộng

Số cuối kỳ
98.360.000.000
74.994.320.000
173.354.320.000

Số đầu năm

-

Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi
Số lượng cổ phiếu được mua lại
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

Số cuối kỳ
17.335.432
17.335.432
17.335.432
17.335.432
17.335.432
-

Số đầu năm
17.335.432
17.335.432
17.335.432
17.335.432
17.335.432
-

VI.

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT
QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

1.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Quý 1/2011
- Doanh thu phí cơ sở hạ tầng
- Doanh thu cho thuê đất
- Doanh thu phí nước thải
- Doanh thu dịch vụ khác
- Doanh thu thu gom rác thải
- Doanh thu xây dựng
- Doanh thu KD than
Cộng

2.

20.937.929.363
1.246.570.955
3.227.823.970

4.522.394.105
354.463.477

Quý 1/2010
15.886.130.575
1.543.052.456
2.839.638.398
3.833.613.487
130.536.223
309.090.909

30.289.181.870

Giá vốn hàng bán
Quý 1/2011
- Giá vốn phí cơ sở hạ tầng
- Giá vốn cho thuê đất
- Giá vốn phí nước thải
- Giá vốn dịch vụ khác
- Giá vốn xây dựng
- Giá vốn thu gom rác thải
- Giá vốn KD than
Cộng

3.

24.542.062.048

3.200.111.851
110.614.791
680.210.973

1.959.550.442

Quý 1/2010
3.119.264.570
108.998.829
867.400.260
2.391.382.674
286.497.842

162.203.741
6.112.691.798

6.773.544.175

Doanh thu tài chính

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

13

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
Địa chỉ: Đường số 6, Khu công nghiệp Tam Phước, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2011
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Quý 1/2011
- Lãi tiền cho vay
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn
- Lãi tiền gửi không kỳ hạn
- Lãi góp vốn
Cộng

4.

475.088.400
2.101.204.419

3.339.240.961

Chi phí tài chính
- Chi phí lãi vay ngân hàng
Cộng

5.

Quý 1/2010
3.193.488.591
127.588.778
18.163.592

1.216.890.456
356.584.113
52.641.450

Quý 1/2011
1.315.894.169
1.315.894.169

Qúy 1/2010
985.856.663
985.856.663

Chi phí quản lý doanh nghiệp
Quý 1/2011
- Chi phí nhân viên quản lý
- Chi phí nguyên vật liệu quản lý
- Chi phí đồ dùng văn phòng
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Thuế, phí và lệ phí

Quý 1/2010

1.249.080.000
4.229.055
39.782.076
116.568.405
4.391.000
635.054.415
89.731.522
239.029.820

1.676.247.404
18.176.000
25.947.127
156.370.776
5.730.050

- Lợi thế thương mại
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác
Cộng

6.

135.517.213
358.289.502
2.376.278.072

2.377.866.293

Thu nhập khác
Quý 1/2011
- Thu lãi chậm trả

Quý 1/2010

124.668.830

32.455.494

- Thu phí chuyển nhượng cổ phần
- Thu nhập khác
Cộng

7.

3.054.545
127.723.375

Chi phí khác
Quý 1/2011
- Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

90.000.000

- Chi phí hội họp HĐQT,BKS

55.000.000

- Chi phí khác
Cộng

8.

32.455.494

15.760.000
160.760.000

Quý 1/2010
90.000.000

85.000.000
175.000.000

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính
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