CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
Địa chỉ: số 06, đường Hùng Vương,
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2012
Báo cáo Tài chính
Mẫu số B 01a – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012
TÀI SẢN
1
A, Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)
I, Tiền và các khoản tương đương tiền
1, Tiền
2, Các khoản tương đương tiền
II, Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1, Đầu tư ngắn hạn
2, Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)
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 độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5, Các khoản phải thu khác
6, Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)
IV, Hàng tồn kho
1, Hàng tồn kho
2, Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
V, Tài sản ngắn hạn khác
1, Chi phí trả trước ngắn hạn
2, Thuế GTGT được khấu trừ
3, Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
5, Tài sản ngắn hạn khác
B, Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)
I, Các khoản phải thu dài hạn
1, Phải thu dài hạn của khách hàng
2, Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
3, Phải thu dài hạn nội bộ
4, Phải thu dài hạn khác
5, Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)
II, Tài sản cố định
1, TSCĐ hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)
2, TSCĐ thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)
3, TSCĐ vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)
4, Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III, Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn luỹ kế
IV, Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1, Đầu tư vào công ty con
2, Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3, Đầu tư dài hạn khác
4, Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)
V, Tài sản dài hạn khác
1, Chi phí trả trước dài hạn
2, Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3, Tài sản dài hạn khác
Tổng cộng tài sản (270=100+200)

Mã số
2
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
224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268
270

NGUỒN VỐN
1
A, Nợ phải trả (300=310+330)
I, Nợ ngắn hạn
1, Vay và nợ ngắn hạn
2, Phải trả người bán
3, Người mua trả tiền trước
4, Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
5, Phải trả người lao động
6, Chi phí phải trả
7, Phải trả nội bộ
8, Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
9, Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
10, Dự phòng phải trả ngắn hạn
11, Quỹ khen thưởng, phúc lợi
II, Nợ dài hạn
1, Phải trả dài hạn người bán
2, Phải trả dài hạn nội bộ
3, Phải trả dài hạn khác
4, Vay và nợ dài hạn
5, Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
6, Dự phòng trợ cấp mất việc làm
7, Dự phòng phải trả dài hạn
8, Doanh thu chưa thực hiện
B, Vốn chủ sở hữu (400=410+430)
I, Vốn chủ sở hữu
1, Vốn đầu tư của chủ sở hữu
2, Thặng dư vốn cổ phần
3, Vốn khác của chủ sở hữu
4, Cổ phiếu quỹ (*)
5, Chênh lệch đánh giá lại tài sản
6, Chênh lệch tỷ giá hối đoái
7, Quỹ đầu tư phát triển
8, Quỹ
Quỹ dự phòng tài chính
9, Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
10, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
11, Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
12, Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
II, Nguồn kinh phí và quỹ khác
1, Nguồn kinh phí
2, Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán
CHỈ TIÊU
1, Tài sản thuê ngoài
2, Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công
3, Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi
4, Nợ khó đòi đã xử lý
5, Ngoại tệ các loại (Đô la Mỹ - USD)
6, Dự toán chi sự nghiệp, dự án

Mã số
2
300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323
330
331
332
333
334
335
336
337
338
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
430
432
433
440

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

-----------------------------------------BCTC quý 2 năm 2012

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thuyết minh
3

V,01
V,02

Tại ngày 30/06
4
57,234,349,012
2,121,746,724
2,121,746,724
-

24,143,263,511
17,503,909,920
6,424,708,867
858,998,903
(644,354,179)
20,775,017,735
21,318,847,018
(543,829,283)
10,194,321,042
2,384,579,965
7,809,741,077
71,114,188,063
29,876,238,690
9,783,236,899
20,211,112,224
(10,427,875,325)
19,915,950,002
19,949,350,000
(33,399,998)
177,051,789
40,837,949,373
40,587,949,373
250,000,000
400,000,000
400,000,000
128,348,537,075

V,03

V,04

V,05

V,06
V,07

V,08

V,09

V,10

V,11
V,12

V,13

V,14
V,21

Thuyết minh
3

V,15

V,16
V,17

V,18

Tại ngày 30/06
4
51,811,239,419
31,272,036,219
14,250,334,000
1,756,139,191
9,109,558,205
963,932,357
717,954,461
3,902,265,034
468,520,027
103,332,944
20,539,203,200
218,050,000
321,153,200
20,000,000,000
76,537,297,656
76,537,297,656
72,000,880,000
270,000,000
218,696,875
1,325,863,927
681,159,228
25,391,310
2,015,306,316
-

V,19
V,20
V,21

V,22

128,348,537,075

V,23

Thuyết minh
24

Số cuối quý

Số đầu năm
5
57,090,259,099
3,312,595,996
2,776,559,144
536,036,852
27,572,820,702
17,344,692,857
10,231,569,121
640,912,903
(644,354,179)
18,100,509,889
18,644,339,172
(543,829,283)
8,104,332,512
1,453,000,000
11,610,000
6,639,722,512
63,681,491,646
-

28,613,162,273
10,197,427,150
20,412,571,906
(10,215,144,756)
-

18,238,683,334
18,260,950,000
(22,266,666)
177,051,789
-

34,668,329,373
34,416,329,373
252,000,000
400,000,000
400,000,000
120,771,750,745

Số đầu năm
5
45,617,759,405
25,078,556,205
428,438,512
3,174,137,983
720,660,750
734,018,555
4,832,486,089
14,816,746,372
372,067,944
20,539,203,200
218,050,000
321,153,200
20,000,000,000
75,153,991,340
75,153,991,340
72,000,880,000
270,000,000
218,696,875
1,100,820,356
655,767,918
907,826,191
-

120,771,750,745
Số đầu năm

1,613.04
Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2012
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trang1

1,387.77

0 CL TS và NV cuối quý
0 CL TS và NV đầu Năm

Địa chỉ: số 06, đường Hùng Vương,
thành ph ố Nha Trang, tỉnh Khánh Ho à

Mẫu số B 02a – DN
(Ban hành theo QĐ số
15/2006/QĐ-BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý 2 năm 2012

Chỉ ti êu

Mã Thuyết
số
minh

1
2
1. Doanh thu bán hàng và cung c ấp dịch vụ
01
2. Các kho ản giảm trừ
02
3. Doanh thu thu ần về BH và c/c DV (10=01- 02) 10
4. Giá v ốn hàng bán
11
5. Lợi nhuận gộp về BH v à c/c DV (20=10-11)
20
6. Doanh thu ho ạt động t ài chính
21
7. Chi phí tài chính
22
- Trong đó: Chi phí l ãi vay
23
8. Chi phí bán hàng
24
9. Chi phí qu ản lý doanh nghiệp
25
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
{30=20+(21-22)-(24+25)}
30
11. Thu nh ập khác
31
12. Chi phí khác
32
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)
40
14. T ổng lợi nhuận kế toán tr ước thuế (50=30+40) 50
15. Chi phí thu ế TNDN hiện h ành
51
16. Chi phí thu ế TNDN ho ãn lại
52
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp(60=50-51-52)
60
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
70
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

--------------------------------------------BCTC quý 2 năm 2012

3
VI.25
VI.27
VI.26
VI.28

VI.30
VI.30

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý n ày

Quý 2/2012
Năm nay
4
23,001,130,667
23,001,130,667
19,511,085,196
3,490,045,471
14,593,451
496,128,546
496,128,546
1,929,484
1,065,933,542

Năm trước
5
3,694,658,302
0
3,694,658,302
2,689,764,657
1,004,893,645
650,768,021
0
0
6,410,849
1,234,597,501

Năm nay
6
30,975,212,523
30,975,212,523
26,143,657,176
4,831,555,347
43,166,379
496,128,546
496,128,546
2,976,971
2,217,261,020

Năm trước
7
8,372,734,167
0
8,372,734,167
5,529,915,471
2,842,818,696
1,094,577,937
270,210,266
270,210,266
7,370,849
2,923,624,270

1,940,647,350
34,491,889
41,657,987
(7,166,098)
1,933,481,252
483,370,313

414,653,316
1,607,655
(18,804,972)
20,412,627
435,065,943
524,082,474
(400,000,000)

2,158,355,189
44,018,798
48,632,232
(4,613,434)
2,153,741,755
538,435,439

736,191,248
273,386,336
255,494,073
17,892,263
754,083,511
735,779,421
(400,000,000)

1,450,110,939

310,983,469

1,615,306,316

418,304,090

Lập, ng ày 20 tháng 07 năm 2012
Giám đ ốc
(Ký, h ọ tên, đóng d ấu)

Kế toán
ưởngtr
(Ký,
ọ tên)h

Trang 3

Báo cáo Tài chính quý 2 năm
2012

Địa chỉ: số 06, đường Hùng Vương,
thành ph ố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý 2 năm 2011

Mã Thuyết
số minh

Chỉ ti êu
1
1. Doanh thu bán hàng và cung c ấp dịch vụ
2. Các kho ản giảm trừ
3. Doanh thu thu ần về BH v à c/c DV (10=01- 02)
4. Giá v ốn hàng bán
5. L ợi nhuận gộp về BH v à c/c DV (20=10-11)
6. Doanh thu ho ạt động t ài chính
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí l ãi vay
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí qu ản lý doanh nghiệp
10. L ợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)(24+25)}
11. Thu nh ập khác
12. Chi phí khác
13. L ợi nhuận khác (40=31-32)
14. T ổng lợi nhuận kế toán tr ước thuế (50=30+40)
15. Chi phí thu ế TNDN hiện h ành
16. Chi phí thu ế TNDN hoãn lại

2
01
02
10
11
20
21
22
23
24
25

17. L ợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)
18. Lãi c ơ bản trên cổ phiếu

60
70

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán
ưởngtr
(Ký,
ọ tên)h

30
31
32
40
50
51
52

3
VI.25
VI.27
VI.26
VI.28

VI.30
VI.30

6 tháng đầu năm
Năm nay

Năm trước

6
30,975,212,523

7
8,372,734,167
0
8,372,734,167
5,529,915,471
2,842,818,696
1,094,577,937
270,210,266
270,210,266
7,370,849
2,923,624,270

30,975,212,523
26,143,657,176
4,831,555,347
43,166,379
496,128,546
496,128,546
2,976,971
2,217,261,020
2,158,355,189
44,018,798
48,632,232
(4,613,434)
2,153,741,755
538,435,439

736,191,248
273,386,336
255,494,073
17,892,263
754,083,511
735,779,421
(400,000,000)

1,615,306,316

418,304,090

Lập, ng ày 20 tháng 07 năm 2012
Giám đ ốc
(Ký, họ tên, đóng d ấu)

Địa chỉ: số 06, đường Hùng Vương,
thành ph ố Nha Trang, tỉnh Khánh Ho à

Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2012
Mẫu số B 03a – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
(Theo phương pháp tr ực tiếp)
Quý 2 năm 2012
Mã Thuy ết
số minh

Chỉ tiêu
1

2

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD

1. Ti ền thu từ bán h àng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
2. Ti ền chi trả cho ng ười cung cấp hàng hóa và dịch vụ
3. Ti ền chi trả cho người lao động
4. Ti ền chi trả lãi vay
5. Ti ền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
6. Ti ền thu khác từ hoạt động kinh doanh
7. Ti ền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh

3

01
02
03
04
05
06
07
20

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Ti ền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ v à các tài sản dài hạn khác
2. Ti ền thu từ thanh lý, nh ượng bán TSCĐ v à các TS dài h ạn khác
3. Ti ền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4.Ti ền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đ ơn vị khác
5. Ti ền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Ti ền thu hồi đầu t ư góp vốn vào đơn vị khác
7. Ti ền thu l ãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu t ư
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

21
22
23
24
25
26
27
30

1. Ti ền thu từ phát h ành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
31
ền
chi
trả
vốn
góp
cho
các
CSH,
mua
lại
c/phiếu
của
DN
đ
ã
p/hành
2. Ti
32
3. Ti ền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
33
4. Ti ền chi trả nợ gốc vay
34
5. Ti ền chi trả nợ thu ê tài chính
35
6. C ổ tức, lợi nhuận đ ã trả cho chủ sở hữu
36
40
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động t ài chính
50
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)
60
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
61
Ảnh h ưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
70 VII.34
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

______________________________
BCTC quý 2 năm 2012

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý n ày
Năm nay

Năm trước

4

5

46,210,211,603
(35,271,606,267)
(1,090,621,502)
(496,128,546)
170,582,250
(19,374,342,816)
(9,851,905,278)

4,051,435
563,631,755
(6,171,620,000)
2,000,000
12,658,816
(5,589,277,994)

14,750,334,000
(500,000,000)
14,250,334,000
(1,190,849,272)
3,312,595,996

2,121,746,724

66,918,538,807
(36,965,859,913)
(5,308,146,194)
(820,210,266)
(4,691,330,386)
20,807,873,410
(25,390,722,789)
14,550,142,669
(32,292,273)
229,000,000
(2,000,000,000)

1,680,031,389
(123,260,884)

(30,342,578,395)
(12,960,158,400)
(43,302,736,795)
(28,875,855,010)
32,183,804,923
4,646,083
3,312,595,996

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2012
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán
ưởngtr
(Ký,
ọ tên)h

Trang 4

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
Địa chỉ: số 06, đường Hùng Vương,
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Báo cáo Tài chính hợp
giữa
quý nhất
2niên
năm
giữa
độ2012
niên độ
Quý 1 năm 2010

Mẫu số B 09 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 2 năm 2012
I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2- Lĩnh vực kinh doanh:
Xây lắp;
Dịch vụ.
3- Ngành nghề kinh doanh:
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điện;
dựng
công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi;
Kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới; dịch
vụ nhà đất;
Sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng; Kinh doanh các mặt hàng trang trí nội, ngoại thất;
Kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ kèm theo;
Vận chuyển hành khách du lịch đường thuỷ, đường bộ;
Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và nội đị;
Kinh doanh dịch vụ massage và các dịch vụ du lịch khác;
Kinh doanh vận tải hàng hoá;
Tư vấn thiết kế kết cấu các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;
Kinh doanh bia, rượu, thuốc lá điếu sản xuất trong nước.
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 của 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 Việt Nam (VNĐ).
III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: “Chế độ Kế toán doanh nghiệp” ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng
03 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp. Thông số 244/2009/TT-BTC ngày
31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.
2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo Tài chính được lập và trình bày phù hợp với
chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn, các quy định hiện hành của Nhà
nước về chế độ kế toán Việt Nam.
3- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính.
IV- Các chính sách kế toán áp dụng
1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền: Các nghiệp vụ kinh tế được ghi nhận và lập báo cáo theo đơn vị tiền tệ sử dụng
trong kế toán và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tương đương tiền: Cáckhoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển
đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm
báo cáo, phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán số 24 "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ".
- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ
được chuyển thành Việt Nam Đồng theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh.
2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo 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: Theo hướng dẫn tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009
của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản
đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.
3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình): TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá. Trong Bảng Cân đối kế toán,
TSCĐ được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn luỹ kế, giá trị còn lại.
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ thuê tài chính: TSCĐ thuê tài chính được ghi nhận theo giá thấp hơn của giá trị hợp lý của tài
sản thuê và giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): đường thẳng
4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá, không theo
giá trị hợp lý. Khấu hao của bất động sản đầu tư theo phương pháp đường thẳng.
5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
- 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
này được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp theo giá gốc.
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: được ghi nhận theo giá gốc.
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo giá trị thực tế của các khoản đầu tư.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Theo hướng dẫn tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày
07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất
các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.
6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát
sinh, trừ khi được vốn hoá theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 16 "Chi phí đi vay".
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: được tính theo tỷ lệ Tổng số tiền lãi vay
thực tế của các khoản vay phát sinh trong kỳ với Số dư bình quân gia quyền các khoản vay gốc.
7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
- Chi phí trả trước: chi phí liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính được ghi nhận là chi phí trả trước
ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ;
- Chi phí khác;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo phương pháp đường thẳng.
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 11 "Hợp nhất kinh
doanh"
8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Các khoản chi phí phải trả được ước tính để ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh
doanh trong kỳ gồm:
- Kinh phí công đoàn được trích bằng 2% tiền lương phải trả cho người lao động trong doanh nghiệp (thực hiện theo
Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT-BTC-TLĐLĐVN ngày 18/12/2004 của Bộ Tài chính - Tổng Liên đoàn lao động Việt
đoàn.
Nam hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn.
9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
- Nguyên tắc ghi nhận: Chỉ ghi nhận khi: có nghĩa vụ nợ hiện tại (Nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ
một sự kiện đã xảy ra; Có thể xảy ra sự giảm sút về những lợi ích kinh tế dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ
nợ; và Giá trị của nghĩa vụ nợ đó được một ước tính đáng tin cậy.
- Phương pháp ghi nhận: Các khoản dự phòng phải trả được lập thêm (hoặc hoàn nhập) theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc
nhỏ hơn) giữa số dự phòng phải trả phải lập năm nay so với số dự phòng phải trả đã lập năm trước chưa sử dụng đang ghi
trên sổ kế toán.
10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- 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 vốn đầu tư của chủ sở hữu: theo số vốn thực góp của chủ sở hữu;
+ Nguyên tắc ghi nhận thặng dư vốn cổ phần: Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ
hơn) giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành.
+ Nguyên tắc ghi nhận vốn khác của chủ sở hữu: Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữ giá trị hợp lý
của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) khoản thuế phải nộp (nếu có)
liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này.
- 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: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng Cân đối kế
toán là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều
à điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước (nếu có).
chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán vvà
11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận tuân thủ theo 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại
Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác". Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các
khoản tiền đã thu được hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận trước của khách hàng không
ghi nhận là doanh thu trong kỳ.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Được ghi nhận tuân thủ đầy đủ theo 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy
định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác". Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận sau khi hoàn
thành việc cung cấp dịch vụ; trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến kỳ trước và kỳ sau thì doanh thu được
ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc hoàn thành tại ngày lập Bảng cân đối kế toán; và xuất hoá đơn tài chính
Doanh thu hoạt động tài chính:
Bao gồm các khoản doanh thu tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia và các hoạt động tài chính khác được coi là thực hiện
trong kỳ, không phân biệt các khoản doanh thu đó thực tế đã thu được tiền hay sẽ thu được tiền.
+ Đối với các khoản thu nhập từ hoạt động mua, bán chứng khoán: chỉ ghi nhận số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá
mua, số lãi về trái phiếu, tín phiếu hoặc cổ phiếu;
+ Đối với khoản thu nhập từ hoạt động mua, bán ngoại tệ, doanh thu được ghi nhận là số chênh lệch lãi giữa giá mua vào
và giá ngoại tệ bán ra;
+ Đối với khoản tiền lãi đầu tư nhận được từ khoản đầu tư cổ phiếu, trái phiếu thì chỉ ghi phần tiền lãi của các kỳ mà
doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư này
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Được ghi nhận theo hướng dẫn tại Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của
Bộ Tài chính hướng Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐBTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày
30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Theo tổng chi phí tài chính thực tế phát sinh (không bù trừ với
doanh thu hoạt động 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:
+ Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch
tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.
hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.
Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành
14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

______________________________
BCTC quý 2 năm 2012
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BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 2 năm 2012

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối
kế toán
(Đơn vị tớnh: đồng)
01- Tiền
- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng
- Tiền đang chuyển
Cộng
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn
- Đầu tư ngắn hạn khác
- Dự phòng giảm giá Đầu tư ngắn hạn
Cộng
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác
- Phải thu về cổ phần hoá
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động
- Phải thu khác
Cộng
04- Hàng tồn kho
- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dỡ dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hoá kho bảo thuế
- Hàng hoá bất động sản
Cộng giá gốc hàng tồn kho
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dựng để thế chấp, cầm cố
đảm bảo các khoản nợ phải trả: không
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm: không
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự
àng tồn kho: không
phòng giảm giá hhàng
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:
Cộng
06- Phải thu dài hạn nội bộ
- Cho vay dài hạn nội bộ
-...
- Phải thu dài hạn nội bộ khác
Cộng
07- Phải thu dài hạn khác
- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản Tiền nhận uỷ thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

______________________________
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Cuối quý
561,555,086
1,560,191,638

0
Cuối quý
59,847,216

Đầu năm
323,454,458
2,453,104,686
0
2,776,559,144
Đầu năm
536,036,852
0
...
536,036,852
Đầu năm
62,297,216

799,151,687
858,998,903
Cuối quý

578,615,687
640,912,903
Đầu năm

2,201,226,007
19,114,532,328

1,137,090,032
0
17,503,418,435

3,088,683

3,830,705

21,318,847,018

18,644,339,172

2,121,746,724
Cuối quý

Cuối quý
...
...
...
...
...
...
...

Cộng

Trang 9

Cuối quý
...
...
...
...

Đầu năm
...
...
...
...
...
...
...
Đầu năm
...
...
...
...
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08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:
Kho¶n môc
Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u
h×nh
Sè d ®Çu n¨m
- Mua trong ky
- §Çu t XDCB hoµn thµnh
- T¨ng kh¸c
- ChuyÓn sang bÊt ®éng s¶n
®Çu t
- Thanh lý, nhîng b¸n
- Gi¶m kh¸c
Sè d cuèi th¸ng 6
Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ
Sè d ®Çu n¨m
- KhÊu hao trong kú
- T¨ng kh¸c
- ChuyÓn sang bÊt ®éng s¶n
®Çu t
- Thanh lý, nhîng b¸n
- Gi¶m kh¸c
Sè d cuèi th¸ng 6
Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§
h÷u h×nh
- T¹i ngµy ®Çu n¨m
- T¹i ngµy cuèi th¸ng 6

Nhµ cöa, vËt
kiÕn tróc

M¸y mãc,
thiÕt bÞ

Ph¬ng tiÖn ThiÕt bÞ dông
vËn t¶i, truyÒn cô qu¶n lý

13,244,364,869 2,953,534,557 3,929,263,350
33,500,000

285,409,130

234,959,682
13,244,364,869 2,987,034,557 3,694,303,668

285,409,130

3,546,183,620 2,605,985,071 3,841,084,822
291,344,752
52,069,505
86,605,994

221,891,243
17,670,000

234,959,682
3,837,528,372 2,658,054,576 3,692,731,134
9,698,181,249
9,406,836,497

347,549,486
328,979,981

88,178,528
1,572,534

239,561,243
63,517,887
45,847,887

TSC§ h÷u
h×nh kh¸c

Tæng céng

20,412,571,906
33,500,000
0
0
0
234,959,682
0
0 20,211,112,224
0
10,215,144,756
447,690,251
0
0
234,959,682
0
0 10,427,875,325
0
0 10,197,427,150
0 9,783,236,899

- Giá trị còn lại cuối quý của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 0
đồng.
- Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: …….. đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý: …….. đồng
- 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:

______________________________
BCTC quý 2 năm 2012

Trang 11

Địa chỉ: số 06, đường Hùng Vương,
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2012

Mẫu số B 09 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 2 năm 2012

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

Nhà cửa,
vật kiến
trúc

Phương
Máy móc,
ện
ti vận tải,
thiết bị
truyền dẫn

...

TSCĐ hữu
hình khác

Tài sản cố
định vô Tổng cộng
hình

Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính
Số dư đầu quý
- Thuê tài chính trong quý
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính
- Tăng khác
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính
- Giảm khác

(...)
(...)

(...)
(...)

(...)
(...)

(...)
(...)

(...)
(...)

(...)
(...)

(...)
(...)

Số dư cuối quý
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu quý
- Khấu hao trong quý
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính
- Tăng khác
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính
- Giảm khác

(...)
(...)

(...)
(...)

(...)
(...)

(...)
(...)

(...)
(...)

(...)
(...)

(...)
(...)

Số dư cuối quý
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài
chính
- Tại ngày đầu quý
- Tại ngày cuối quý

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong quý:
* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:
* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

______________________________
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10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:
Kho¶n môc
Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh
Sè d ®Çu ky
- Mua trong ky
- T¹o ra tõ néi bé doanh nghiÖp
- T¨ng do hîp nhÊt kinh doanh
- T¨ng kh¸c
- Thanh lý, nhîng b¸n
- Gi¶m kh¸c
Sè d cuèi thang 6
Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ
Sè d ®Çu ky
- KhÊu hao trong ky
- T¨ng kh¸c
- Thanh lý, nhîng b¸n
- Gi¶m kh¸c
Sè d cuèi thang 6
Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ v« h×nh
- T¹i ngµy ®Çu ky
- T¹i ngµy cuèi thang 6

QuyÒn sö dông QuyÒn ph¸t B¶n quyÒn,
b»ng s¸ng
®Êt
hµnh
chÕ

Phầ n mề m
m¸y vi tÝnh

TSC§ VH #

Tæng céng

18,194,150,000
1,688,400,000
1,688,400,000

0

0

66,800,000
0

0

19,882,550,000

0

0

66,800,000

0

18,260,950,000
1,688,400,000
1,688,400,000
0
0
0
0
19,949,350,000

22,266,666
11,133,332

22,266,666
11,133,332

0

0

0

33,399,998

0

33,399,998

18,194,150,000
19,882,550,000

0
0

0
0

44,533,334
33,400,002

0
0

18,238,683,334
19,915,950,002

Cu ối quý
177,051,789

Đầu kỳ
177,051,789

* Thuyết minh số liệu và giải trình
khác:
11- Chi phí xây d ựng cơ bản dở dang:
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:
Trong đó (Nh ững công trình l ớn):
+ Công trình: DA m ở rộng khách sạn xanh Nha Trang tại 06 H ùng Vương
+…………………….…
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12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:
Khoản mục
Nguyên giá bất động sản đầu tư
- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng
Giá trị hao mòn lũy kế
- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư
- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

Số đầu quý Tăng trong Giảm trong Số cuối quý
quý
quý

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

-..............

______________________________
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13- Đầu tư dài hạn khác:
- Đầu tư cổ phiếu
- Đầu tư trái phiếu
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
- Cho vay dài hạn
- Đầu tư dài hạn khác - góp vốn cổ phần
Cộng
14- Chi phí trả trước dài hạn
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động
...
TSCĐ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
...
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không
đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô
hình
- Chi phí CCDC
Cộng
15- Vay và nợ ngắn hạn
- Vay ngắn hạn nh Đông Á -CN Khánh
Hòa
- Vay cá nhân
- Nợ dài hạn đến hạn trả
Cộng
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà
nước
- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản
phải nộp khác
Cộng
trả
17- Chi phí phải
- Trích trước chi phí tiền lương trong
thời gian nghỉ phép
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- Trích trước chi phí lãi tiền vay phải
trả
- Trích trước chi phí thi công
Cộng
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn
hạn khác
- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả về cổ phần hoá
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Doanh thu chưa thực hiện
- Mượn vốn kinh doanh của Cty Cp
Xanh
- Các khoản phải trả, phải nộp khác
Cộng
19- Phải trả dài hạn nội bộ
- Vay dài hạn nội bộ
-...
- Phải trả dài hạn nội bộ khác
Cộng
20- Vay và nợ dài hạn
a - Vay dài hạn
- Vay Ngân hàng Sacombank
- Vay đối tượng khác (cá nhân)
- Trái phiếu phát hành
b - Nợ dài hạn
- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác
Cộng

Cuối quý
250,000,000
0
...
...

Đầu năm
250,000,000
2,000,000
...
...

250,000,000
Đầu năm
...

Cuối quý

252,000,000

...
...
...

0
Cuối quý
14,250,334,000
0
14,250,334,000
Cuối quý

Đầu năm

0
0
0

...
Đầu năm

0

311,274,033

620,421,414

629,055,272
23,603,052

90,619,833
9,619,503

0

...

963,932,357
quý
Cuối

...

720,660,750
Đầu năm
...
...
...

3,902,265,034
3,902,265,034
Cuối quý

4,832,486,089
4,832,486,089
Đầu năm

231,646,270
127,866,993
29,682,000
9,248,250

...
157,869,000
119,944,145
28,171,750
10,807,000
104,150,000

0

14,395,804,477

70,076,514
468,520,027
Cuối quý
...

14,816,746,372
Đầu năm
...

...
...
Cuối quý

0
0
0

0

...
...
Đầu năm

...
...
...

0
0

0

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn

Tổng khoản
thanh toán
tiền thuê tài
chính

kỳ này
Trả tiền lãi
thuê

Từ 1 quý trở xuống
Trên 1 quý đến 5 quý
Trên 5 quý

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Cuối quý

Đầu năm

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên
400,000,000
ênh
lệch
tạm
thời
quan đến Khoản ch
được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên
…
quan đến Khoản lỗ tính thuế chưa sử
dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên
…
ãi
tính
thuế
chưa
ưu
đ
ến
Khoản
quan đ
sử dụng
- Khoản hoàn nhập Tài sản thuế thu
…
nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các
quý trước
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
400,000,000
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Cuối quý
- 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 quý trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
…

400,000,000
…
…
…
400,000,000
Đầu năm
…

…

…

______________________________
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Trả nợ
gốc

quý trước
Tổng
Trả tiền Trả nợ gốc
khoản
lãi thuê
thanh
toán tiền
thuê tài
chính
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22- Vốn chủ sở hữu
a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của
chủ sở hữu

A
Số dư đầu năm trước
- Tăng vốn trong quý trước
- Lãi trong năm trước
- Tăng khác
- Giảm vốn trong năm trước
- Lỗ trong năm trước
- Giảm khác
Số dư cuối năm trước Số dư đầu
năm này
- Tăng vốn trong quý này
- Lãi trong quý này
- Tăng khác
- Giảm vốn trong quý này
- Lỗ trong quý này
- Giảm khác
Số dư cuối quý này

______________________________
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1
72,000,880,000

Thặng dư vốn
cổ phần
2
270,000,000

Vốn khác của
chủ sở hữu

Quỹ đầu tư phát
triển

3
349,359,238

4
840,157,993

5

-

260,662,363

72,000,880,000

72,000,880,000

270,000,000

270,000,000

130,662,363
218,696,875

1,100,820,356

25,391,310

225,043,571

244,088,185

1,325,863,927

Trang 19

Quỹ dự phòng
Quỹ khác
LN sau thuế chưa
tài chính
thuộc vốn CSH
phân phối

Chênh lệch
TGHĐ

-

6
525,767,918

7
(617,075)

130,000,000

617,075

655,767,918

-

25,391,310

-

681,159,228

8
13,844,286,346
946,599,135

13,883,059,290
907,826,191
1,615,306,316

-

507,826,191
2,015,306,316

Cộng
9
87,829,834,420
946,599,135
391,279,438
14,013,721,653
75,153,991,340
275,826,191
1,615,306,316
507,826,191
76,537,297,656
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b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác
- ...
Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm
...
...
72,000,880,000 72,000,880,000
72,000,880,000

72,000,880,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong quý
* 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 đầu tư của chủ sở hữu
+ Vốn góp đầu quý
+ Vốn góp tăng trong quý
+ Vốn góp giảm trong quý
+ Vốn góp cuối quý
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia
d- Cổ tức
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý:
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.................
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:..................
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.......
đ- 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

ày
Kỳ n
Kỳ
này

Đầu năm
Đầu

...
...
72,000,880,000 72,000,880,000

72,000,880,000

72,000,880,000

Cuối kỳ
7,200,088
7,200,088
7,200,088
...
...
...
...
7,200,088
7,200,088
...
...

Đầu năm
7,200,088
7,200,088
7,200,088
...
...
...
...
7,200,088
7,200,088
...
...

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 VND
e- Các quỹ của doanh nghiệp:
- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1,325,863,927
681,159,228
218,696,875

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp
- Quỹ khen thưởng được dùng để:
a) Thưởng cuối quý hoặc thường kỳ trên cơ sở năng suất lao động và thành tích công tác của mỗi cán bộ,
công nhân viên trong Công ty.
b) Thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể trong Công ty .
c) Thưởng cho những cá nhân và đơn vị ngoài Công ty có đóng góp nhiều cho hoạt động kinh doanh, công
tác quản lý của công ty.
- Quỹ phúc lợi được dùng để:
a) Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi của Công ty.
b) Chi cho các hoạt động phúc lợi công cộng của tập thể công nhân viên Công ty, phúc lợi xã hội.
c) Góp một phần vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung trong ngành, hoặc với các đơn vị
khác theo hợp đồng;
d) Ngoài ra có thể sử dụng một phần quỹ phúc lợi để trợ cấp khó khăn đột xuất cho những người lao động kể
cả những trường hợp về hưu, về mất sức, lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, hoặc làm công
tác từ thiện xã hội.
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn
chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.
23- Nguồn kinh phí
Kỳ này
Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong quý
...
...
- Chi sự nghiệp
(...)
(...)
- Nguồn kinh phí còn lại cuối quý
...
...
24- Tài sản thuê ngoài

Cuối kỳ

Đầu năm

...
...

...
...

...
...

...
...

Đơn vị tính: đồng
Kỳ này
23,001,130,667

Quý trước
7,974,081,856

3,283,031,108
19,718,099,559

3,521,722,715
4,452,359,141

23,001,130,667

7,974,081,856

19,718,099,559
3,283,031,108

4,452,359,141
3,521,722,715

Kỳ này
17,828,476,068

Quý trước
4,874,444,059

1,682,609,128

1,758,127,921
...

(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài
- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt
động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn
- Từ 1 quý trở xuống
- Trên 1 quý đến 5 quý
- Trên 5 quý
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo
kết quả hoạt động kinh doanh

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)
Trong đó:
- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt
động xây lắp)
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;
+ Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến
thời điểm lập báo cáo tài chính;
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)
Trong đó:
- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)
Trong đó:
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)
- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
đãã cung cấp
- Giá vốn của dịch vụ đ
òn
lại,
chi
phí
nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
c
- Giá trị
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Cộng
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Hỗ trợ Lãi suất
- Doanh thu hoạt động tài chính khác
Cộng

19,511,085,196

...
(...)
...
...
6,632,571,980

Kỳ này
14,593,451

Quý trước
28,572,928

0

14,593,451

28,572,928

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)
- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác
Cộng

Kỳ này
496,128,546

496,128,546

0

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế
quý hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các quý trước
vào chi phí thuế thu nhập hiện hành quý nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Kỳ này
483,370,313

Quý trước
55,065,126

483,370,313

55,065,126

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản
chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn
nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các
khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các
khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc
hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Kỳ này

33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền
Cộng

Kỳ này

0

Quý trước
…

…

…

…

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

…

…
Quý trước

0

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Quý trước

0

(Đơn vị tính:……………..)
Kỳ này
Quý trước
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển
tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được
sử dụng
a. Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc
thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:
…
…
ặc
ị
ỳ
b. Mua và thanh lý công ty con ho đơn v kinh doanh khác trong k
báo cáo.
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các
…
…
khoản tương đương tiền;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc
…
…
đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả
không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con
hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.
c. Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn
do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế
của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực
hiện.

______________________________
BCTC quý 2 năm 2012
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Địa chỉ: số 06, đường Hùng Vương,
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Báo cáo Tài chính quý 2
năm 2012

Mẫu số B 09 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 2 năm 2012
VIII- Những thông tin khác
1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: ………………………
2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý:
3- Thông tin về các bên liên quan:
4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận - 3 tháng đầu năm (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc
khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(2):. ………………...…
Chỉ tiêu
1. Doanh thu thuần từ bán hàng
ra bên ngoài
2. Doanh thu thuần từ bán hàng
cho các bộ phận
3. Khấu hao và chi phí phân bổ
4. Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh
5. Tổng chi phí đã phát sinh để
mua TSCĐ
6. Tài sản bộ phận
7. Tài sản không phân bổ
Tổng tài sản
8. Nợ phải trả bộ phận
9. Nợ phải trả không phân bổ
Tổng nợ phải trả

SP xây lắp điện
24,189,549,609

SP dịch vụ KS,
dịch vụ khác

6,785,662,914

Tổng bộ phận
đã báo cáo

Loại trừ

Tổng cộng

30,975,212,523

30,975,212,523

-

-

186,567,651

272,255,932

458,823,583

458,823,583

1,357,132,583

801,222,606

2,158,355,189

2,158,355,189

43,291,444,297

8,519,795,122

51,811,239,419

51,811,239,419

30,061,985,833
30,061,985,833

639,206,543
639,206,543

76,537,297,656
-

128,348,537,075

30,701,192,376

30,701,192,376

30,701,192,376

21,110,047,043

51,811,239,419

-

51,811,239,419

5- Thông tin so sánh: Số dư đầu kỳ của một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán không có thay đổi so với số dư cuối
kỳ của kỳ trước liền kề là do thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài
chính.
6- Thông tin về hoạt động liên tục: Trong kỳ báo cáo tài chính quý 2/2012 không có hoạt động hoặc sự kiện phát sinh
nào có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty, vì vậy Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở
giả định công ty sẽ hoạt động liên tục.
7- Những thông tin khác. (3)
Giải trình nguyên nhân dẫn đến những biến động bất thường về kết quả hoạt động kinh doanh có biến động từ trên
mười phần trăm (10%) so với cùng kỳ năm trước trong báo cáo tài chính quý:
Lợi nhuận kế toán sau thuế của quý 2 năm 2012 đạt: 1.450.110.939 đồng tăng so với lợi nhuận sau thuế của quý 2
năm 2011 (LN TT Q2/2011 đạt:310.983.469 đồng) là do: Doanh thu xây lắp tăng dẫn đến lợi nhuận kế toán sau thuế
cũng tăng.
Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2012
Kế toán trưởng
Người lập biểu
Giám đốc
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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