CTY CP XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ

Báo cáo tài chính

CẢNG SÀI GÒN

Ngày 30/09/2011

Số 1 Trương ðình Hợi , Phường 18 Quận 4

BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

TÀI SẢN

MÃ SỐ

A-TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)
I.Tiền và các khoản tương ñương tiền
1.Tiền
2.Các khoản tương ñương tiền
II.Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn
1. ðầu tư ngắn hạn (TK 121,128)
2.Dựng phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn (TK 129 )
III.Các khoản phải thu ngắn hạn
1.Phải thu của khách hàng
2.Trả trước cho người bán
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn
4.Phải thu theo tiến ñộ hợ ñồng xây dựng
5.Các khoản phải thu khác
6.Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó ñòi
IV.Hàng tồn kho
1.Hàng tồn kho
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khac
1.Chi phí trả trước ngắn hạn
2.Thuế GTGT ñược khấu trừ
3.Thuế và các khoản phải thu nhà nước
4.Tài sản ngắn hạn khác
B.TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+250+260)
I.Các khoản phải thu dài hạn
1.phải thu dài hạn của khách hàng
2.Vốn kinh doanh ở ñơn vị trực thuộc
3.Phỉa thu dài hạn nội bộ
4.Phải thu dài hạn khác
5.Dự phòng các khoản phải thu dai% hạn khó ñòi
II.Tài sản cố ñịnh
1.TSCð hữu hình
-Nguyên giá
-Giá trị hao mòn lũy kế
2.TSCð vô hình
-Nguyên giá
-Giá trị hao mòn lũy kế
3.Chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang
III.Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn
1.ðầu tư vào công ty con
2.ðầu tư vào công ty liên doanh,liên kết
3.ðầu tư dài hạn khác
4.Dự phòng giảm giá ñầu tư tài chính dài hạn
IV.Tài sản dài hạn khác
1.Chi phí trả trước dài hạn
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3.Tài sản dsài hạn khác

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

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

270

Tminh

V.01

V.02

SỐ CUỐI KỲ

SỐ ðẦU NĂM

32,692,269,973

37,700,861,703

2,545,827,006

2,850,720,963

2,545,827,006

2,850,720,963

18,500,000,000

23,700,000,000

18,500,000,000

23,700,000,000

10,695,621,557

10,433,597,455

10,537,648,856

10,252,059,455
59,565,000

V.03

V.04

157,972,701

121,973,000

677,856,962

663,915,285

677,856,962

663,915,285

272,964,448

52,628,000

194,978,748

V.05
77,985,700

52,628,000

27,929,215,974

25,477,885,661

-

-

22,700,811,807

25,477,885,661

22,700,811,807

25,477,885,661

V.06
V.07

V.08

51,191,344,780

52,071,927,918

(28,490,532,973)

(26,594,042,257)

V.10

V.11
5,000,000,000

V.13

5,000,000,000
228,404,167

V.14
V.21

-

-

228,404,167

60,621,485,947

63,178,747,364

CTY CP XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ
CẢNG SÀI GÒN
Số 1 Trương ðình Hợi , Phường 18 Quận 4

Báo cáo tài chính
Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2011

BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

NGUỒN VỐN

MÃ SỐ

A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)

300

15,517,092,527

20,196,427,894

I.Nợ ngắn hạn

310

14,825,445,403

19,513,560,829

1.Vay và nợ ngắn hạn

311

2.Phải trả người bán

312

2,079,618,241

3,409,478,350

3.Người mua trả tiền trước

313

4.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

314

5.Phải trả người lao ñộng

315

6.Chi phí phải trả

316

7.Phải trả nội bộ

317

8.Phải trả theo tiến ñộ hợp ñồng

318

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

319

10.Dự phòng phải trả ngắn hạn

320

II.Nợ dài hạn

330

1.Phải trả dài hạn người bán

331

2.Phải trả dài hạn nội bộ

332

3.Phải trả dài hạn khác

333

4.Vay và nợ dài hạn

334

V.20

5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

335

V.21

6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm

336

7.Dự phòng phải trả dài hạn

337

B-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430 )

Tminh

SỐ CUỐI KỲ

SỐ ðẦU NĂM

V.15

163,758,000
V.16

1,008,925,830

872,827,699

10,813,659,852

13,089,529,277

923,241,480

1,977,967,503

691,647,124

682,867,065

691,647,124

682,867,065

45,104,393,420

42,982,319,470

43,974,260,838

41,619,168,706

40,500,000,000

40,500,000,000

3,474,260,838

1,119,168,706

V.17

V.18

V,19

400

I.Vốn chủ sở hữu

410

1.Vốn ñầu tư của chủ sở hữu

411

2.Thặng dư vốn cổ phần

412

3.Vốn khác của chủ sở hữu

413

4.Cổ phiếu quỹ

414

5.Chênh lệch ñánh giá lại tài sản

415

6.Chênh lệch tỷ giá hối ñoái

416

7.Quỹ ñấu tư phát tirển

417

8.Quỹ dự phòng tài chính

418

9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

419

10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

420

11.Nguồnvốn ñầu tư XDCB

421

II.Nguồn vốn kinh phí quỹ khác

430

1,130,132,582

1,363,150,764

1.Quỹ khen thưởng phúc lợi

431

1,130,132,582

1,363,150,764

2.Nguồn kinh phí

432

3.Nguồn kinh phí ñã hình thành TSCð

433

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)

440

60,621,485,947

63,178,747,364

V.22

V.23

Ngày 15 Tháng 10 Năm 2011
Người lập biểu

K ế toán trưởng

Tổng giám ñốc
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Báo cáo tài chính

CẢNG SÀI GÒN

Ngày 30/09/2011

Số 1 Trương ðình Hợi , Phường 18 Quận 4

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011
CHỈ TIÊU

MÃ SỐ T.minh

SỐ CUỐI KỲ

1.Tài sản thuê ngoài
2.Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ,nhận gia công
3.Hành hóa nhận bán hộ
4.Nợ khó ñòi ñã xử lý
5.Ngoại tệ các loại
6.Dự toán chi sự nghiệp
Ngày 15 Tháng 10 Năm 2011
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám ñốc

CTY CP XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ

Mẫu số B01-DN

CẢNG SÀI GÒN

Ban hành theo Qð số 15/2006

Số 1 Trương ðình Hợi , Phường 18 Quận 4

Ngày 20/03/2006 Của Bộ TC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH
NĂM 2011

Quyù 3 naêm 2011
ðơn vị tính : ðồng

THỰC HIỆN

CHỈ TIÊU

MÃ SỐ

T.minh

1

2

3

1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

VI.25

2.Các khoản giảm trừ doanh thu

02

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

10

4.Gái vốn bán hàng

11

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

20

6.Doanh thu hoạt ñộng tài chính

21

VI.26

2,220,642,124

7.Chi phí tài chính

22

VI.28

63,000,000

Trong ñó : Chi phí lãi vay

NĂM 2011
6
85,298,347,356

85,298,347,356
VI.27

75,710,665,022
9,587,682,334

23

8.Chi phí bán hàng

24

9.Chi phí quản lý doanh nghiệp

25

8,400,931,643

10.Lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng kinh doanh [ 30=20 - 22 ) - (24 + 25) ]

30

3,344,392,815

11.Thu nhập khác

31

467,620,182

12.Chi phí khác

32

(298,833,919)

13.Lợi nhuận khác (40=31 - 32)

40

168,786,263

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

50

3,513,179,078

15.Chi phí thuế TNDN hiện hành

51

VI.30

16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại

52

VI.30

17.Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52 )

60

18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu

70

Người lập phiếu

NĂM 2010
7

Kế toán trưởng

878,294,769

2,634,884,309

Ngày 15 Tháng 10 Năm 2011
Tổng Giám ñốc

Mẫu số B01-DN

CTY CP XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ
CẢNG SÀI GÒN

Ban hành theo Qð số 15/2006

Số 1 Trương ðình Hợi , Phường 18 Quận 4

Ngày 20/03/2006 Của Bộ TC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
NĂM 2011
Quyù 3 naêm 2011

ðơn vị tính : ðồng

CHỈ TIÊU

MÃ SỐ

T.minh

1

2

3

I- Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng Kinh Doanh

THỰC HIỆN
NĂM 2011
6

NĂM 2010
7

-2,725,563,131

1.Tiền thu bán hàng,cung cấp dịch vụ và DT khác

01

93,744,458,029

2.Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV

02

-28,021,691,391

3.Tiền chi trả cho người lao ñộng

03

-48,846,713,177

4.Tiền chi trả lãi vay

04

5.Tiền chi nộp thuế TNDN

05

-841,172,566

6.Tiền thu khác từ hoạt ñộng kinh doanh

06

12,002,655,519

7.Tiền chi khác cho HðKD

07

-30,763,099,545

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng S.X.K.D

0

-2,725,563,131

II- Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng ñầu tư

20

2,420,669,174

1.Tiền chi mua sắm,XD TSCð và dài hạn khác

21

2.Tiền thu từ thanh lý,nhượng bán TSCð & TS dài

22

3.Tiền chi cho vay,mua CC nợ của ðV khác

23

4.Tiền thu hồi cho vay,bán lại CC nợ của ðV khác

24

159,271,120,307

5.Tiền chi ñầu tư góp vốn vào ñơn vị khác

25

-159,071,120,307

6.Tiền thu hồi ñầu tư góp vốn vào ñơn ðV khác

26

7.Tiền thu lãi cho vay,cổ tức lợi nhuận ñược chi

27

0

2,220,669,174
2,420,669,174

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng ñầu tư
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng Tài Chính

30

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

31

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

32

3.Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận ñược

33

4.tiền chi trả nợ gốc vay

34

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính

35

6.Cổ tức lợi nhuận ñã trả cho CSH

36

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng tài chính
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

50

-304,893,957

Tiền và tương ñương tiền tồn ñầu kỳ

60

2,850,720,963

Ảnh hưởng cùa thay ñổi tỷ giá ngoại tệ

61

Tiền và tương ñương tiền tồn cuối kỳ

70

Người lập phiếu

VII.34

Kế toán trưởng

2,545,827,006
Ngày 15 Tháng 10 Năm 2011
Tổng Giám ñốc

0

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG SÀI GÒN
XÍ NGHIỆP XẾP DỠ & DỊCH VỤ CSG

Báo cáo tài chính
Ngày 30/09/2010

Số 1 Trương ðình Hợi , Phường 18 Quận 4

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân ñối kế toán
ðơn vị tính :ðồng
01 - Tiền
Cuối năm
-Tiền mặt
53,607,556
-Tiền gửi ngân hàng
2,492,219,450
-Tiền ñang chuyển
Cộng
2,545,827,006
02 - Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn
Cuối năm
-Chứng khoán ñầu tư ngắn hạn
-ðầu tư ngắn hạn khác
18,500,000,000
-Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn
Cộng
18,500,000,000
03 - Các khoản phải thu ngắn hạn
Cuối năm
-Phải thu khách hàng
10,537,648,856
-Trả trước cho người bán
0
-Phải thu nội bộ
-Các khoản phải thu khác
157,972,701
-Dự phòng các khoản phải thu khó ñòi
Cộng
10,695,621,557
04 - Hàng tồn kho
Cuối năm
-Hàng mua ñang ñi trên ñường
-Nguyên liệu , Vật liệu
210,374,535
-Công cu , dụng cụ
429,825,277
-Chi phí SX,KD dỡ dang
-Thành phẩm
-Hàng hóa
37,657,150
-Hàng gửi ñi bán
-Hàng hóa kho báo thuế
-Hàng hóa bất ñộng sản
Cộng
677,856,962
*Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng ñể thế chấp,cấm cố các khoản
nở phải trả
*Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm
*Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn ñến phải trích thêm hoặc hoàn
nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Cuối năm
05 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
-Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-Các khoản khác phải thu Nhà nước
Cộng
Cuối năm
06 - Phải thu dài hạn nộp bộ
-Cho vay dài hạn nội bộ]
-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-Phải thu dài hạn nội bộ khác
Cộng
07 - Phải thu dài hạn khác
Cuối năm
-Ký quỹ , ký cược dài hạn
-Các khoản tiền nhận ủy thác
-Phải thu dài hạn khó ñòi
-Phải thu dài hạn khác
Cộng
-

ðầu năm
68,657,770
2,782,063,193
2,850,720,963
ðầu năm
23,700,000,000
23,700,000,000
ðầu năm
10,252,059,455
59,565,000
121,973,000
10,433,597,455
ðầu năm
45,606,240
464,785,445

153,523,600

663,915,285

ðầu năm

ðầu năm
-

ðầu năm

-

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG SÀI GÒN

Báo cáo tài chính

CTY CP XẾP DỠ & DỊCH VỤ CSG

Ngày 30/09/2011

Số 1 Trương ðình Hợi , Phường 18 Quận 4
08 - Tăng,giảm tài sản cố ñịnh hữu hình
Khoản mục

Nguyên giá TSCð hữu hình
Số dư ñầu năm
Tăng trong kỳ
.Mua trong năm
.ðầu tư XDCB
.Tăng khác
Giảm trong kỳ
.Thanh lý,nhượng bán
.giảm khác
Số dư cuối năm

Nhà cửa
vật
kiến trúc

Máy
móc
thiết bị

4,142,100,193

5,626,340,649

Phương tiện

Thiết bị

vận tải

dụng cụ

truyền dẫn

quản lý

41,495,926,444

TSCð khác

687,912,122

Tổng cộng

119,648,510

52,071,927,918
237,900,000
0
0

237,900,000

121,415,024

997,068,114

0

0

1,118,483,138

4,142,100,193

5,742,825,625

40,498,858,330

687,912,122

119,648,510

51,191,344,780

Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư ñầu năm
.Khấu hao trong ky
.Tăng khác
Số giảm trong kỳ
- Giảm khác
- Thanh lý, nhượng bán
Số dư cuối năm

1,616,557,376
1,452,470,789
164,086,587

2,621,750,570
2,302,161,287
319,589,283

24,871,472,645
22,698,554,799
2,172,917,846

178,033,444
116,832,202
61,201,242

33,277,250
24,023,180
9,254,070

29,321,091,285
26,594,042,257
2,727,049,028

0

99,668,173

730,890,139

0

1,616,557,376

99,668,173
2,522,082,397

730,890,139
24,140,582,506

178,033,444

33,277,250

830,558,312
0
830,558,312
28,490,532,973

Giá trị còn lại của TSCð hữu hình
.Tại ngày ñầu năm
.Tại ngày cuối năm

2,525,542,817
2,689,629,404
2,525,542,817

3,220,743,228
3,324,179,362
3,220,743,228

16,358,275,824
18,797,371,645
16,358,275,824

509,878,678
571,079,920
509,878,678

86,371,260
95,625,330
86,371,260

22,700,811,807
25,477,885,661
22,700,811,807

*Gía trị còn lại cuối năm của TSCð hữu hình ñã dùng thế chấp,cấm cố ñảm bảo các khoản vay
*Nguyên giá TSCð cuối năm ñã khấu khao hết nhưnh vẫn còn sử dụng:
*Nguyên giá TSCð cuối năm chờ thanh lý
*Các cam kết về việc mua,bán TSCð hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
*Các thay ñổi khác về TSCð hữu hình
10 - Tăng,giảm tài sản cố ñịnh vô hình
Khoản mục

Nguyên giá TSCð vô hình
Số dư ñầu năm
.Mua trong năm
.Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp
.Tăng do hợp nhất kinh doanh
.Tăng khác
.Giảm khác
Số dư cuối năm
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư ñầu năm
.Khấu hao trong
.Tăng khác
.Thanh lý,nhượng bán
.Giảm khác
Số dư cuối năm
Giá trị còn lại của TSCð hữu hình
.Tại ngày ñầu năm
.Tại ngày cuối năm

Nhà cửa
vật
kiến trúc

Máy
móc
thiết bị

Phương tiện
vận tải
truyền dẫn

Thiết bị
dụng cụ
quản lý

TSCð khác

Tổng cộng
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11 - Chi phí cơ bản xây dựng dỡ dang
-Tổng chi phí cơ bản xây dựng dỡ dang
12 - Tăng,giảm bất ñộng sản ñầu tư
13 - ðầu từ dài hạn
-ðầu tư cổ phiếu
-ðầu tư trái phiếu
-ðầu tư tín phiếu,kỳ phiếu
-Cho vay dài hạn
-ðầu tư dài hạn khác
Cộng
14 - Chi phí trả trước dài hạn
-Chi phí trả trước về thuê hoạt ñộng TSCð
-Chi phí thành lập doanh nghiệp
-Chi phí nghiêng cứu có giá trị lớn
-Tài sản dài hạn khác
-Chi phí trrả trước dài hạn
Cộng
15 - Vay và nợ ngắn hạn
-Vay ngắn hạn
-Vay dài hạn ñến hạn trả
Cộng
16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
-Thuế giá trị giai tăng
-Thuế tiêu thụ ñặc biệt
-Thuế xuất ,nhập khẩu
-Thuế thu nhập doanh nghiệp
-Thuế thu nhập cá nhân
-Thuế tài nguyên
-Thuế nhà ñất và tiền thuê ñất
-Các loại thuế khác
-Các khoả phí,lê phí và các khảon phải nộp khác
Cộng
17 - Chi phí phải trả
-Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
-Chi phí sửa chữa lớn TSCð
-Chi phí trong thời gian ngưng kinh doanh
-Chi phí phải trả khác
Cộng
18 - Các khoản phải trả,phải nộp ngắn hạn khác
-Tài sản thừa chờ giải quyết
-Kinh phí công ñoàn
-Bảo hiểm y tế
-Bảo hiểm xã hội
-Phải trả về cổ phần hoá
-Nhận ký quỹ,ký cược ngắn hạn
-Doanh thu chưa thực hiện
-Các khoản phải trả,phải nộp khác
Cộng

Cuối năm

ðầu năm

Cuối năm

ðầu năm

Cuối năm

ðầu năm

-

-

Cuối năm

ðầu năm

Cuối năm
652,832,089

ðầu năm
1,106,093,126

316,914,380
39,179,361

279,792,177
46,526,750

1,008,925,830
Cuối năm

1,432,412,053
ðầu năm

Cuối năm
424,887,764

ðầu năm

-13,178,400

384,102,309
26,659,954
17,836,240

7,500,000
923,241,480
1,342,450,844

1,548,282,064
1,976,880,567

19 - Phải trả dài hạn nội bộ
-Vay dài hạn nội bộ
-Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cuối năm

Cộng

ðầu năm

Cuối năm

20 - Vay và nợ dài hạn
a - Vay dài hạn
-Vay ngân hàng
-Vay ñối tượng khác
-Trái phiếu phát hành
b - Nợ dài hạn
-Thuê tài chính
-Nợ dài hạn khác

ðầu năm

0

Cộng
22 -Vốn chủ sỡ hữu
a -Bảng ñối chiếu biến ñộng của vốn chủ sỡ hữu
b - Chi tiết vốn ñầu tư của chủ sở hữu
-Vốn góp của nhà nước
-Vốn góp của các ñối tượng khác
Cộng
*Giá trị trái phiếu ñã chuyển thành cổ phiếu trong năm
*Số lượng cổ phiếu quỹ
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức,

chia lợi nhuận
-Vốn ñầu tư của chủ sở hữu
+Vốn góp ñầu năm
+Vốn góp tăng trong năm
+Vốn góp giảm trong năm
+Vốn góp cuối năm
-Cổ tức, lợi nhuân ñã chia

-

Cuối năm

ðầu năm

-

Cuối năm

Cuối năm

40,500,000,000

Cộng
d - Các quỹ của doanh nghiệp
-Quỹ ñầu tư phát triển
-Quỹ dự phòng tài chính

40,500,000,000

Cuối năm

-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
Cộng
*Mục ñích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

ðầu năm

-

VI - Thông tin nbổ sung các khoản mục trình bày trong Báo Cáo Kết Quả hoạt ñộng kinh doanh
Năm nay
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ(Mã số 01)
Trong ñó:
-Doanh thu bán hàng
-Doanh thu cung cấp dịch vụ
-Doanh thu hợp ñồng xây dựng
+Doanh thu của hợp ñồng xây dựng ñược ghi nhận trong kỳ
+Tổng doanh thu luỹ kế của hợp ñồng xây dựng ñược ghi nhận ñến

thời ñiểm lập báo cáo tài chính

85,298,347,356

Năm trước

37,738,991,009

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)
Trong ñó:
-Chiết khấu thương mại
-Giảm giá hàng bán
-Hàng bán bị trả lai
-Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)
-Thuế tiêu thụ ñặc biệt
-Thuế xuất khẩu

Năm nay

Năm trước

85,298,347,356
Năm nay
75,710,665,022

37,738,991,009
Năm trườc
34,878,471,638

75,710,665,022
Năm nay
2,220,642,124

34,878,471,638
Năm trườc
74,802,032

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(Mã số 10)

Trong ñó:
-Doanh thu thuầu trao ñổi sản phẩm,hàng hóa
-Doanh thu thuầu trao ñổi dịch vụ
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)
-Giá vốn của hàng hóa ñã bán
-Giá vốn của thành phẩm ñã bán
-Giá trị còn lại,chi phí nhượng bán,thanh lý của BðS ñầu tư ñã bán

-Chi phí kinh doanh BðS ñầu tư
-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Cộng
29 - Doanh thu hoạt ñộng tài chính (Mã số 21)
-Lãi tiền gửi,tiền cho vay
-Lãi ñầu tư trái phếu,tín phiếu,kỳ phiếu
-Cổ tức,lợi nhuận ñược chia
-Lãi bán ngoại tệ
-Lãi chênh lệch tỷ giá ñã thực hiện
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
-Lãi bán hàng trả chậm
-Doanh thu hoạt ñộng tài chính khác
Cộng
30 - Chi phí ñộng tài chính (Mã số 22)
-Lãi tiền vay
-Chiết khấu thanh toán,lãi bán hàng trả chậm
-Lỗ do thanh lý các khoản ñầu tư ngắn hạn, dài hạn
-Lỗ bán ngoại tệ
-Lỗ chênh lệch tỷ giá ñã thực hiện
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
-Dự phòng giảm giá các khoản ñầu tư ngắn hạn
-Chi phí hoạt ñộng tài chính
Cộng
31 - Chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)
-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thu nhập chịu thuế
năm hiện hành
-ðiều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghệp của các năm tr ước
vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
-Tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành
33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố
-Chi phí nguyên liệu, vật liêu
-Chi phí nhân công
-Chi phi khấu hao TSCð
-Chi phií dịch vụ mua ngoài
-Chi phí khác bằng tiền
Cộng
Ngaøy 15 Thaùng 07
Người lập

467,620,182
2,688,262,306
Năm nay

74,802,032
Năm trườc
0

361,833,919
361,833,919

0

878,294,769

279,792,177

878,294,769

279,792,177

3,864,472,808
52,682,198,060
2,727,899,937
24,411,689,191
787,170,588
84,473,430,584

1,374,474,796
25,496,740,908
912,942,780
8,567,508,412
336,919,439
36,688,586,335

naêm 2011
Keá toaùn tröôûng

Giaùm ñoác

