
Báo cáo tài chính

Quý ...  năm tài chính .....

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêuThuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 121.005.150.120,00         116.632.587.127,00         

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 589.979.218,00                12.006.969.717,00           

1. Tiền 111 589.979.218,00                12.006.969.717,00           

2. Các khoản tương đương tiền 112 -                                    -                                    

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 -                                    -                                    

1. Đầu tư ngắn hạn 121 -                                    -                                    

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 -                                    -                                    

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 97.845.032.056,00           72.899.407.058,00           

1. Phải thu khách hàng 131 40.946.013.404,00           49.609.715.266,00           

2. Trả trước cho người bán 132 70.182.830,00                  70.182.830,00                  

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 56.272.656.908,00           22.972.679.785,00           

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -                                    

5. Các khoản phải thu khác 135 556.178.914,00                246.829.177,00                

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -                                    -                                    

IV. Hàng tồn kho 140 21.957.789.937,00           31.473.207.883,00           

1. Hàng tồn kho 141 21.957.789.937,00           31.473.207.883,00           

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -                                    -                                    

V.Tài sản ngắn hạn khác 150 612.348.909,00                253.002.469,00                

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 826.048,00                       3.304.215,00                    

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 473.956.107,00                -                                    

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 -                                    -                                    

4. Tài sản ngắn hạn khác 158 137.566.754,00                249.698.254,00                

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 13.532.475.576,00           13.338.004.701,00           

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 -                                    -                                    

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 -                                    -                                    

2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 -                                    -                                    

3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 -                                    -                                    

4. Phải thu dài hạn khác 218 -                                    -                                    

5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 -                                    -                                    

II.Tài sản cố định 220 1.529.284.204,00             1.580.573.593,00             

1. Tài sản cố định hữu hình 221 1.529.284.204,00             1.580.573.593,00             

    - Nguyên giá 222 3.446.652.874,00             3.380.289.238,00             

    - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1.917.368.670,00)            (1.799.715.645,00)            

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 -                                    -                                    

    - Nguyên giá 225 -                                    -                                    

    - Giá trị hao mòn lũy kế 226 -                                    -                                    

3. Tài sản cố định vô hình 227 -                                    -                                    

    - Nguyên giá 228 -                                    -                                    

    - Giá trị hao mòn lũy kế 229 -                                    -                                    

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 -                                    -                                    

III. Bất động sản đầu tư 240 -                                    -                                    

    - Nguyên giá 241 -                                    -                                    

    - Giá trị hao mòn lũy kế 242 -                                    -                                    

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1.600.000.000,00             1.000.000.000,00             

1. Đầu tư vào công ty con 251 600.000.000,00                

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 -                                    -                                    

3. Đầu tư dài hạn khác 258 1.000.000.000,00             1.000.000.000,00             

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 -                                    -                                    

V. Tài sản dài hạn khác 260 10.403.191.372,00           10.757.431.108,00           

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 10.403.191.372,00           10.757.431.108,00           

2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 -                                    -                                    

3. Tài sản dài hạn khác 268

VI. Lợi thế thương mại 269 -                                    -                                    

CÔNG TY:

Địa chỉ:

Tel: .............       Fax: .............

Mẫu số ......

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN



TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 134.537.625.696,00         129.970.591.828,00         

NGUỒN VỐN

A. NỢ PHẢI TRẢ 300 107.249.738.780,00         102.974.367.699,00         

I. Nợ ngắn hạn 310 104.606.281.130,00         101.683.849.656,00         

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 7.555.550.000,00             6.883.217.000,00             

2. Phải trả người bán 312 77.142.264,00                  92.142.264,00                  

3. Người mua trả tiền trước 313 4.666.312.525,00             10.662.958.106,00           

4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 4.221.286.509,00             4.077.409.587,00             

5. Phải trả người lao động 315 75.401.032,00                  76.505.250,00                  

6. Chi phí phải trả 316 8.851.406.566,00             2.287.795.188,00             

7. Phải trả nội bộ 317 78.068.874.280,00           76.170.415.714,00           

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 -                                    

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 850.990.544,00                1.181.389.137,00             

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -                                    

11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 239.317.410,00                252.017.410,00                

II. Nợ dài hạn 330 2.643.457.650,00             1.290.518.043,00             

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 -                                    -                                    

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 -                                    -                                    

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 -                                    -                                    

7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 -                                    -                                    

8. Doanh thu chưa thực hiện 338 2.643.457.650,00             1.290.518.043,00             

9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 -                                    -                                    

B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 27.287.886.916,00           26.996.224.129,00           

I. Vốn chủ sở hữu 410 27.287.886.916,00           26.996.224.129,00           

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 19.568.000.000,00           19.568.000.000,00           

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 1.937.223.600,00             1.937.223.600,00             

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 -                                    -                                    

4. Cổ phiếu quỹ 414 -                                    -                                    

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 -                                    -                                    

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 -                                    -                                    

7. Quỹ đầu tư phát triển 417 2.586.096.481,00             2.586.096.481,00             

8. Quỹ dự phòng tài chính 418 486.735.127,00                486.735.127,00                

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 -                                    -                                    

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 2.709.831.708,00             2.418.168.921,00             

11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 -                                    -                                    

12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422 -                                    -                                    

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 -                                    -                                    

1. Nguồn kinh phí 432 -                                    -                                    

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -                                    -                                    

C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 -                                    -                                    

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 134.537.625.696,00         129.970.591.828,00         

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG

1. Tài sản thuê ngoài 01 -                                    -                                    

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 02 -                                    -                                    

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 -                                    -                                    

4. Nợ khó đòi đã xử lý 04 -                                    -                                    

5. Ngoại tệ các loại 05 -                                    -                                    

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 06 -                                    -                                    

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 06 -                                    -                                    



Báo cáo tài chính

Quý ...  năm tài chính .....

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêuThuyết minhQuý này năm nay Quý này năm trướcSố lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 13.341.770.493                12.757.643.477                21.284.328.142   16.013.712.287                

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 -                                   -                                   -                       -                                   

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)10 13.341.770.493                12.757.643.477                21.284.328.142   16.013.712.287                

4. Giá vốn hàng bán 11 12.396.653.968                11.086.624.846                19.580.125.389   13.644.367.695                

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)20 945.116.525                     1.671.018.631                  1.704.202.753     2.369.344.592                  

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 46.785.535                       420.717.272                     103.475.551        898.931.088                     

7. Chi phí tài chính 22 113.518.775                     310.130.533                     238.821.152        764.168.761                     

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 113.518.775                     310.130.533                     238.821.152        764.168.761                     

8. Chi phí bán hàng 24 -                                   

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 414.862.669                     530.463.143                     993.349.463        1.245.968.517                  

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}30 463.520.616                     1.251.142.227                  575.507.689        1.258.138.402                  

11. Thu nhập khác 31 -                                   245.454.545                     550.216.450                     

12. Chi phí khác 32 4.830.731                         246.666.667                     60.292.036          497.575.133                     

13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 (4.830.731)                       (1.212.122)                       (60.292.036)         52.641.317                       

14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45 -                                   -                                   -                       

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 458.689.885                     1.249.930.105                  515.215.653        1.310.779.719                  

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 115.880.154                     347.929.640                     143.876.922        366.342.044                     

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 -                                   -                                   -                                   

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)60 342.809.731                     902.000.465                     371.338.731        944.437.675                     

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 -                                   -                                   -                       -                                   

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 -                                   -                                   -                       -                                   

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 175,2                                461                                   189,8                   482,6                                

CÔNG TY:

Địa chỉ:

Tel: .............       Fax: .............

Mẫu số ......

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ



Báo cáo tài chính

Quý ...  năm tài chính .....

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Năm nay Năm trước

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác01 39.117.264.217               10.886.231.931               

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ02 (37.242.401.169)              (7.837.045.162)                

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (1.250.355.176)                (335.837.015)                   

4. Tiền chi trả lãi vay 04 (192.537.124)                   (310.130.533)                   

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 1.930.943.951                 4.081.896.745                 

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (13.160.981.017)              (3.713.490.692)                

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh20 (10.798.066.318)              2.771.625.274                  

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác21

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác22 245.454.545                    

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác23 -                                   -                                   

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác24 -                                   -                                   

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (600.000.000)                   -                                   

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 chia27 60.751.763                       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (539.248.237)                   245.454.545                     

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu31 -                                   -                                   

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành32 -                                   -                                   

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 590.000.000                     

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (3.191.610.000)                

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

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (79.675.944)                     (115.949.568)                   

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (79.675.944)                     (2.717.559.568)                

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)50 (11.416.990.499)              299.520.251                     

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 12.006.969.717               164.015.939                     

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ61 -                                   -                                   

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)70 589.979.218                     463.536.190                     

CÔNG TY:

Địa chỉ:

Tel: .............       Fax: .............

Mẫu số ......

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XL CONSTREXIM SỐ 8 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Địa chỉ: Tòa nhà Constrexim 8, Nguyễn Trãi, kỳ kế toán từ ngày

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

V . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CĐKT

1 . Tiền Đơn vị tính: VND

Tiền mặt 

Tiền gửi ngân hàng

Cộng

2 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Phải thu khác

Phải trả khác dư nợ 

Cộng

3 . Hàng tồn kho

Hàng mua đang đi đường

Nguyên liệu, vật liệu

Công cụ, dụng cụ

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Thành phẩm

Cộng giá gốc hàng tồn kho

4 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

vật kiến trúc

NGUYÊN GIÁ

Tại ngày 01/01/2013

 -Mua trong kỳ

 -Tăng khác

 -Giảm khác - 

Tại ngày 30/06/2013

HAO MÒN LŨY KẾ

Tại ngày 01/01/2013

 -Khấu hao trong kỳ

 -Tăng khác 

 -Chuyển sang BĐS đầu tư

 -Thanh lý

 -Giảm khác - 

Tại ngày 30/06/2013

GIÁ TRỊ CÒN LẠI

Tại ngày 01/01/2013

Tại ngày 30/06/2013 1.086.314.452 213.359.319 224.185.185 5.425.249 1.529.284.204 

1.100.502.726 239.340.992 244.685.185 5.425.249 1.589.954.152 

332.512.790 696.554.820 733.808.489 154.492.570 1.917.368.670 

- - - 

- - - - - 

- - - - 

- - 

14.188.272 25.981.674 20.500.000 60.669.946 

318.324.516 670.573.147 713.308.489 154.492.570 1.856.698.722 

1.418.827.242 909.914.139 957.993.674 159.917.819 3.446.652.874 

- - - 

- - - 

- - 

1.418.827.242 909.914.139 957.993.674 159.917.819 3.446.652.874 

Nhà cửa Máy móc Phương tiện Dụng cụ
Tổng cộng

thiết bị vận tải quản lý

21.957.789.937          31.473.207.883           

-                                  -                                  

-                                  -                                  

21.957.789.937          31.473.207.883           

-                                  -                                  

-                                  -                                  

556.178.914               246.829.177                

30/06/2013 01/01/2013

556.178.914               246.829.177                

-                                  -                                  

30/06/2013 01/01/2013

586.288.302               11.907.157.885           

589.979.218               12.006.969.717           

                                                                01/04/2013 đến ngày 30/06/2013

30/06/2013 01/01/2013

3.690.916                   99.811.832                  



5 . Đầu tư dài hạn khác

Đầu tư dài hạn khác (*)

Cộng

(*) Bao gồm:

6 . Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước về thuê hoạt động tài sản

Lợi thế kinh doanh (Thương hiệu)

Chi phí trả trước dài hạn khác

Cộng

7 . Vay và nợ ngắn hạn

Vay ngắn hạn Ngân hàng (*)

Vay dài hạn đến hạn trả

Cộng

8 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Lệ phí  và các khoản phải nộp

Cộng

9 . Chi phí phải trả

Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

Lãi vay phải trả

Trích trước các khoản phải trả khách hàng

Cộng

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

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội

Tạm ứng dư có

Doanh thu chưa thực hiện

Phải trả nội bộ

Bảo hiểm thất nghiệp

Cộng

11 . Vốn chủ sở hữu

3.494.448.194            2.471.907.180             

3.222.870                    

2.643.457.650            1.290.518.043   

-                                  

Các khoản phải trả, phải nộp khác 315.638.222               314.843.361                

-                                  

35.298.330                 328.142.779                

500.053.992               535.180.127                

8.851.406.566            2.287.795.188             

30/06/2013 01/01/2013

-                                  

8.851.406.566            2.287.795.188   

4.221.286.509            4.077.409.587             

30/06/2013 01/01/2013

249.507.549       249.507.549                

16.400.354                 16.400.354                  

1.523.374.658            1.379.497.736             

2.432.003.948            2.432.003.948             

7.555.550.000            6.883.217.000             

30/06/2013 01/01/2013

7.555.550.000            6.883.217.000             

-                                  -                                  

30/06/2013 01/01/2013

978.400.000               978.400.000                

2.682.121.605            2.863.472.373             

10.403.191.372          10.757.431.108           

Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 21/HĐHTKD ngày 01/4/2008 với Công ty Cổ phần An Đạt lãi suất 

cố định 16,5%/năm,PLHĐ nâng lãi suất cố định là 21,0%/năm từ ngày 1/4/2012 đến 1/4/2013

30/06/2013 01/01/2013

6.742.669.767            6.915.558.735             

1.000.000.000            1.000.000.000             

1.000.000.000            1.000.000.000             

30/06/2013 01/01/2013



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

Năm trước

Tại ngày 01/01/2012
 - Tăng vốn năm trước

 - Lãi trong năm trước

- Tăng khác

- Chia cổ tức

- Phân phối quỹ

 - Giảm khác 

Năm nay

 - Tăng vốn kỳ nay

 - Lãi trong kỳ nay

- Phân phối quỹ

- Chia cổ tức

 - Giảm khác 

Tại ngày 30/06/2013

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn đã góp Vốn đã góp

tại ngày 30/06/2013 tại ngày 01/01/2013

Vốn góp các cổ đông khác

Cộng

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 kỳ

Vốn góp tăng trong kỳ

Vốn góp giảm trong kỳ

Vốn góp cuối kỳ

d. Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

 - Cổ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phiếu được mua lại

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

 - Cổ phiếu phổ thông

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000đ/1CP

đ. Các quỹ của doanh nghiệp

30/06/2013 01/01/2013

10.000đ/1CP

1.956.800                   1.956.800                    

1.956.800                  1.956.800                   

-                                  -                                  

1.956.800                   1.956.800                    

1.956.800                  1.956.800                   

30/06/2013 01/01/2013

1.956.800                   1.956.800                    

-                                  

19.568.000.000          19.568.000.000           

19.568.000.000          19.568.000.000           

30/06/2013  01/01/2013 

19.568.000.000         100     19.568.000.000      100    

Vốn góp nhà nước -                                0,0 -                              -     

19.568.000.000         100 19.568.000.000      100    

VNĐ % VNĐ %

19.568.000.000 1.937.223.600 2.586.096.481 704.631.623 2.709.554.609 

- - - - 

- - - - (79.953.043) 

- - 

- - - 371.338.731 

- - - - 

Tại ngày 01/01/2013 19.568.000.000 1.937.223.600 2.586.096.481 704.631.623 2.418.168.921 

103.909.086 

- - 108.948.278 285.989.151 (394.937.429) 

- - - - (167.306.235) 

- - - - 

- - - 564.567.792 

-                        - - - - 
19.568.000.000 1.937.223.600 2.477.148.203 418.642.472 2.311.935.707 

 của chủ sở hữu  vốn cổ phần  phát triển  tài chính  chưa phân phối 

 Vốn đầu tư   Thặng dư   Quỹ đầu tư   Quỹ dự phòng   Lợi nhuận 



Quỹ đầu tư phát triển

Quỹ dự phòng tài chính

Cộng

VI . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCKQHĐKD

12 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Trong đó:

 - Doanh thu cung cấp dịch vụ

Cộng

13 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu thuần về hợp đồng xây dựng

Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ

Cộng

14 . Giá vốn hàng bán

Giá vốn hợp đồng xây dựng

Giá vốn dịch vụ đã cung cấp

Cộng

15 . Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi, tiền cho vay

§Çu t tr¸i phiÕu, kú phiÕu

Doanh thu hoạt động tài chính khác 

Cộng

16 . Chi phí hoạt động tài chính

Lãi tiền vay

Chi phí tài chính khác

Cộng

17 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

113.518.775               1.877.537.950             

113.518.775               1.877.537.950             

-                                  

 Kỳ này  N¨m tríc 

46.785.535                 655.887.016                

655.887.016                

46.785.535                 

 Kỳ này  N¨m tríc 

393.075.399               1.736.450.797             

12.396.653.968          61.336.473.651           

 Kỳ này  N¨m tríc 

12.003.578.569          59.600.022.854           

3.609.614.208             

13.341.770.493          65.348.484.436           

12.421.668.453          61.738.870.228           

920.102.040               

 Kỳ này  N¨m tríc 

13.341.770.493          65.348.484.436           

920.102.040               3.609.614.208             

 - Doanh thu hợp đồng xây dựng 12.421.668.453          61.738.870.228           

 Kỳ này  N¨m tríc 

3.072.831.608            3.072.831.608             

486.735.127               486.735.127                

2.586.096.481            2.586.096.481             



Cộng

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (1)

Điều chỉnh lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế

 + Điều chỉnh tăng (Chi phí khác) (2)

 + Điều chỉnh giảm (3)

Tổng thu nhập chịu thuế (4) = (1) + (2) - (3)

Thuế suất (5)

Lợi nhuận sau thuế

VIII . NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

5 Thông tin so sánh

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

Hà nội, ngày 10 tháng 7 năm 2013

Số liệu so sánh là số liệu trên Bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày

31/12/2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA). Một số chỉ

tiêu được phân loại lại để so sánh theo Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về việc hướng dẫn, sửa

đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp. Báo cáo Kết quả kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ không lập

số liệu so sánh.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu 

thuế năm hiện hành (6) = (4) x (5)

115.880.154              

342.809.731              

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế 

đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày 

trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

115.880.154               117.358.753                

458.689.885              

463.520.616              

25%

 Kỳ này  N¨m tríc 

Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế kỳ 

hiện hành

115.880.154               117.358.753                

Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi 

phí thuế TNDN hiện hành kỳ nay

-                                  -                                  



Nguyễn Thị Thu Hoài Lý Văn Thương Vũ Duy Hậu
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