
C Ô N G  T Y  C Ố  P H Ả N  C Ồ N G  T R ÌN H  G IA O  T H Ô N G  T ỈN H  Đ IỆ N  B IÊN  
Địa c h ỉ : Phố 4 -  Phường Thanh Bình -  Thành phố Điện Biên Phủ

BAO CAO TAI CHINH 
NĂM 2014

(Đã điều chỉnh theo BBKT báo cáo tài chính của sỏ' Tài chính Điện Biên)

1. Bảng cân đối kế toán

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

3. Lưu chuyển tiền tệ



ƯỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

C ông ty C P C ông trình giao thông Điện Biê
Mẫu số  BO Ị - DN

Ban hành theo QĐ số  15/2006/ QĐ - BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN
Năm 2014

(Đã điều chỉnh theo biên bản kiểm tra báo cáo tài chính của sở  Tài chính)

TT TÀ I SẢ N Mã số Thuyết
minh Số đầu  kỳ Số cuối kỳ

1 2 3 4 5 6

A TS LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU T ư  NGẮN HẠN
100

157.820.526.261 120.009.785.227

(100=110+120+130+140+150+160)

I T iền  và  các k h o ả n  tư ơ n g  đươ ng  tiền 110 1.443.407.170 759.533.465

1

2

Tiền 111 202.695.177 14.768.453

Các khoản tương đương tiền 112 1.240.711.993 744.765.012

n C ác k h o ả n  đ ầ u  tư  tà ỉ c h ín h  ng ắn  h ạ n 120 -
i

1 Đầu tư ngắn hạn khác 121
ị

2

m

Dự phòng giảm  giá đầu tư ngắn hạn(*) 129

C ác k h o ả n  p h ả i th u  n g ắ n  h ạ n 130 25.435.154.940 34.020.164.348

1 Phải thu khách hàng 131 12.672.012.244 22.379.204.560

2 Trả trước cho người bán 132 12.763.142.696 10.800.244.532

3_

4’

Phải thu nội bộ ngắn hạn 133

Phải thu theo tiến  độ k ế  hoạch hợp đồng xây di 134

5 Các khoản phải thu khác 135 840.715.256

6 Dự phòng khoản phải thu  khó đòi (*) 139

IV H àng  tồ n  kho 140 123.031.057.388 80.038.352.576

1 Hàng tồn kho 141 123.031.057.388 80.038.352.576

2 Dự phòng khoản phải thu  khó đòi (*) 149

V T à i sản  n g á n  h ạ n  k h á c 150 7.910.906.763 5.191.734.838

1 Chi phí trả trước ngắn  hạn 151 29.485.713 29.485.713

2 T huế GTGT được khấu trừ 152

3 T huế và các khoản khác phải thu N hà nước 154

5 Tài sản ngắn hạn khác 158 7.881.421.050 5.162.249.125



TT TÀ I SẢ N Mã số Thuyết
minh Số đầu kỳ Số cuối kỳ

B TÀI SẢN DÀI HẠN
200

15.750.120.242 13.879.077.395

(200= 210 + 220 + 240 +250 + 260)

I Các khoản phải thu dài hạn 210

1 Phải thu dài hạn  của khách  hàng 211

2 V ốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212

3 Phải thu nội bộ 213 V.06

4 Phải thu dài hạn  khác 218 V.07

5 Dự phòng phải thu dài hạn  khó đòi (*) 219

II Tài sản cố định 220 15.750.120.242 13.879.077.395

1 Tài sản cố  định hữu hình 221 V.08 15.750.120.242 13.879.077.395

- N guyên giá 222 63.695.999.909 49.162.167.200

- G iá  trị hao m òn luỹ k ế  (*) 223 (47.945.879.667) (35.283.089.805)

2 Tài sản cố  định thuê tài chính 224 V.09 m

- N guyên giá 225 m _

- G iá trị hao m òn luỹ k ế  (*) 226 m _

3 Tài sản cố  định vô hình ( Lợi th ế  D oanh nghiệỊ 227 V .10 . _

- N guyên giá 228 •

- G iá trị hao m òn luỹ k ế  (*) 229 . _

4 Chi phí xây dựng cơ bản dở  dang 230 v . l l m

m Bất động sản đầu tư 240 V.12 •

- N guyên giá 241 • _

- G iá trị hao m òn luỹ k ế  (*) 242 m

IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 m _

1 Đầu tư vào công ty  con 251 m _

2 Đầu tư vào công ty  liên  kết, liên danh 252 m _

3 Đầu tư dài hạn khác 258 V .13 m -

4 Dự phòng giảm  giá đầu tư  dài hạn(*) 259 m _

VI Tài sản dài hạn khác 260 m _

1 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 m -

2 Tài sản thuế  thu nhập hoãn lại 262 V.21 . _

3 Tài sản dài hạn khác 268 • -

TỔNG CỘNG TÀ I SẢN (270=100+200) 270 173.570.646.503 133.888.862.622
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TT N G U Ồ N  V Ố N Mã số Thuyết
minh Sô đầu  kỳ Số cuối kỳ

A NỢ PHẴI TRẢ (300 = 310 +330) 300 155.628.065.342 118.448.541.823

I N ợ ng ắn  h ạn 310 152.910.790.233 116.138.541.823

1 Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 71.807.148.280 68.911.816.293

2 Phải trả người bán 312 16.017.644.491 17.187.861.425

3 Người m ua trả tiển  trước 313 46.698.011.981 6.213.376.385

4 T huế và các khoản phải nộp N hà nước 314 V.16 4.187.497.911 8.472.344.416

5 Phải trả người lao động 315 1.201.793.697

6 Chi ph í phải trả 316 V .17 863.294.850 1.002.661.974

7 Phải trả nội bộ 317

8 Phải trả theo tiến độ k ế  hoạch hợp đồng xây dụ 318

9 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 14.176.986.298 12.468.510.712

10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320

11 Quỹ khen thưởng và phúc lợi 323 (839.793.578) 680.176.921

12 Giao dịch m ua bán lại trá i phiếu chính phủ 327

n Nợ d à i h ạn 330 2.717.275.109 2.310.000.000

1 Phải trả dài hạn người bán 331

2 Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19

3 Phải trả dài hạn  khác 333

4 Vay và nợ dài hạn 334 V.20 2.700.000.000 2.310.000.000

5 T huế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21

6 Dự phòng trợ  cấp m ắt việc làm 336 17.275.109

7 Dự phòng phải trả dài hạn 337

B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 +430) 400 17.942.581.161 15.440.320.799

I V ốn ch ủ  SỞ h ữ u 410 V.22 17.942.581.161 15.440.320.799

1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 11.515.320.000 11.515.320.000

2 V ốn góp cổ phần 412 6.048.359.999 3.925.000.799

3 V ốn khác của chủ sở hữu 413

4 Cổ phiếu quỹ (*) 414

5 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415

6 Chênh lệch tỷ g iá  hối đoái 416

7 Q uỹ đầu tư phát triển 417 333.901.184

8 Q uỹ dự phòng tài chính 418

9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở  hữu 419



TT * N G U Ồ N  V Ố N Mã SỐ Thuyết
minh Số CUỐI kỳ Số cuối kỳ

10 Lợi nhuận sau thuế  chưa phân phối 420 44.999.978

11 N guồn vốn đầu tư XDCB 421

n N guồn k in h  p h í và q u ỹ  k h á c 430

1 Nguồn kinh phí 432 V .32

2 N guồn kinh ph í đã h ình thành  TSCĐ 433

TỔNG CỘ NG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400) 440 173.570.646.503 133.888.862.622

CẤC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOAN

TT C H Ỉ TIÊU MÃ SỐ SỐ ĐẦU KỲ SỐ CUỐI KỲ

1 Tài sản thuê ngoài

2 Vật tư hàng hoá nhận g iữ  hộ, nhận gia công

3 H àng hoá nhận bán hộ, nhận  ký gửi, ký cược

4 N ợ khó đòi đã xử  lý

5 Ngoại tệ các loại

6 Dự toán chi sự nghiệp, dự  án

Lập, N gà yJ£  tháng OẠ năm 2016



UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Công ty CP Công trình giao thông Điện Biêi

Máu số B02 -  DN
Bơn hành theo QĐ số  1512006/QĐ  -  BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng ETC

K ẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
N ẮM  2014

CHỈ TIÊU Mã số Thuyết
minh Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 VI. 25 74.072.734.856 97.208.583.208

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ (10=01-02) 10 74.072.734.856 97.208.583.208

4. Giá vốn hàng bán 11 VI. 27 63.800.711.779 84.867.492.343
5. Lợi nhuận gộp vể bán hàng và cung cấp dịch 
vụ (20=10-11) 20 10.272.023.077 12.341.090.865

4- Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 20.240.860 34.164.289

7. Chi phí tài chính 22 VI.28 5.823.067.820 12.343.928.066

Trong đó: Chỉ phí lãi vay 23 5.823.067.820 10.034.805.992

8. Chi phí bán hàng 24

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4.574.703.879 2.295.449.184
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
Ị30=20+(2Ì-22)- (24+25)} 30 -105.507.762 44.999.978

11. Thu nhập khác 31 1.335.456.927

12. Chi phí khác 32 1.046.538.583

13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 288.918.344
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước 
thuế(50=30+40) 50 183.410.582 44.999.978

15. Chi phí thuếTNDN hiện hành 51 V I. 30 9.170.529 2.249.999
16. Các khoản chi được trừ bằng LN sau thuế
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
(60= 50-51-52) 60 174.240.053 42.749.979

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70



UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Công ty CP Công trình giao thông Điện Biên

Mẫu số B 03 - DN

Ban hành theo QĐs ố 15 /  2006 /QĐ-BTC ngày 
20 1 03 1 2006 cùa Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO Lưu CHUYỂN TIỂN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2014
Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU
M ã
số

Thuyế 
t minh N ăm  nay N ăm  trư ớ c

/ 2 3 4 5
I. Lưu chuyển tiền từ  hoạt động kỉnh doanh
1. Tiến thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 113.810.B73.853 133.191.030.360
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ 02 (19.606.415.995) (27.316.509.013)
3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (3.866.346.141) (1.599.639.981)
4. Tiền chi trả lãi vay 04 (5.639.903.578) (10.034.805.992)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp 05 (1.041.704.392) (888.225.538)
ó.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 1.460.000.000 27.054.987.584
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (33.063.608.476) (46.666.828.462)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 52.052.895.271 73.740.008.958

II. Lưu chuyển tiền từ  hoạt động đầu tư
1. Tiền chi đem ua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài 
han khác 21

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài 
hạn khác 22

3. Tiền chi cho vay, mua các cổng cụ nợ của đơn vị khác 23
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cu nơ của đơn vi khỉ 24
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 0 0
III Lưu chuyền tiền từ  hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hí 31
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 
của doanh nghiệp đã phát hành 32

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 12.346.696.800 10.676.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (64.908.131.112) (84.954.266.910)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (52.561.434.312) (74.278.266.910)
Lưu chuyển tiển thuần  trong  kỳ (50=20+30+40) 50 (508.539.041) (538.257.952)
Tiền và tương đương tiền đầu  kỳ 60 1.268.072.506 1.806.330.458
ảnh hưỏng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61
Tiền và tương đương tiên cuối kỳ (70=50+60+61) 70 VII. 34 759.533.465 1.268.072.506

Lập, Ngày<£ 0  tháng 07 năm 201&
KẾ TOÁN TRƯỞNG G IÁ M  ĐÔ C Đ IÊU  HÀNH

(Ký, họ tên) (K£dĩẹ=ténỊơịóng dấu )



ƯBND TỈNH ĐB
CÔ N G  TY  C P C T G T  ĐIỆN BIÊN

CỘ NG HOÀ XÃ H Ộ I CH Ủ  NG HĨA V IỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2014

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp

1. H ình thức sở  hữu vốn: G óp vốn

2. L ĩnh  vực k inh doanh: X ây dựng và sửa chữa các công trình  giao  thông.

3. N gành nghề k inh doanh: X ây dựng và sửa chữa các công trình  giao  thông.

4. Đ ặc đ iểm  hoạt động  của doanh nghiệp trong năm  tài ch ính  có  ảnh hưởng đến báo cáo

tài c h ín h .........................................................................................................................................................

n . Kỳ kế toán, đon vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- K ỳ k ế  toán: Bắt đầu  từ  ngày  01/01/2014 kết thúc  ngày 31/12/2014.

2- Đ ơn vị tiền  tệ sử  dụng trong k ế  toán: Đ ồng V iệt nam

II I . Chuẩn mực và chế độ kế toán
1- C hế  độ k ế  toán áp  dụng:

2- T uyên b ố  về v iệc tuân thủ chuẩn m ực chế  toán  và ch ế  độ  k ế  toán: Đ ầy đủ

3- H ình  thức k ế  toán áp  dụng: N hật ký  chứng từ

IV . Các chính sách kế toán áp dụng

1- N guyên  tắc ghi nhận  các khoản tiền và các  khoản  tương tiền:

2- N guyên  tắc ghi nhận  hàng tồn kho:

- N guyên tắc ghi nhận  hàng tồn kho: theo  sổ số  dư.

- Phương pháp  tính  g iá  trị hàng  tồn kho : theo g iá  thực tế.

- Phương pháp  hạch  toán  hàng tồn kho (kê khai thường xuyên  và k iểm  kê định kỳ)

3- \ N guyên  tắc ghi nhận  và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu  tư:

- N guyên tắc  đánh  giá tài sản: đánh giá theo  giá trị thực tế  của TSCĐ

- Phương pháp  khấu hao  áp  dụng và các trường hợp khấu hao  đặc biệt

- K hấu hao  theo  phương pháp đường thẳng. Đ ăng ký  m ức trích  khấu  hao với cục quản 

lý  vốn và TSBNN tại D oanh nghiệp  (Trích KHTSCĐ theo TT 45/2013ÍTT - ETC ngày 

25/04/2013)



V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

Danh mục Đầu kỳ Cuối kỳ
01 - Tiền

- Tiền mặt 202.695.177 14.768.453
- Tiền gửi ngân hàng 1.240.711.993 744.765.012
- Tiền đang chuyển

Cộng 1.443.407.170 759.533.465
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn
- Đầu tư ngán hạn khác

- - - Dự phòng giảm giá đầu tưu ngắn hạn khác
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 trên đường
- Nguyên liệu, vật liệu 1.969.390.596
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí sx , KD dở dang 121.061.666.792 80.038.352.576
- Thành phẩm
- Hàng hoá

—
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hoá kho bảo thuế
Cộng giá gốc hàng tồn kho 123.031.057.388 80.038.352.576

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm báo các khoản nợ

* Giá trị hoàn nhập dư phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm...................
05 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế TNDN nộp thừa
- Các khoản phải thu Nhà nước

Cộng 0 -
06 - Phải thu dài hạn nội bộ

- Cho vay dài hạn nội bộ
- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng 0
07 - Phải thu dài hạn khác

- Ký cược, ký quỹ dài hạn
- Các khoản tiền nhận uỷ thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

Cộng 0
(T)



08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục Nhà cửa vật 
kiến trúc

Máy móc, thiết 
bi

Phương tiện vận 
tải Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ

Số dư đầu năm 3.807.040.483 39.909.061.713 19.979.897.713 63.695.999.909

- Mua trong kỳ 0 0

- Đầu tư XDCB hoàn thành

- Tăng khác (sửa chữaTK)

- Chuyển sang bất động sản đầu tư

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

Số dư cuối kỳ 3.807.040.483 39.909.061.713 19.979.897.713 63.695.999.909

Giá trị đã hao mòn luỹ kế

Số dư đầu năm 2.110.401.683 30.498.073.934 15.337.404.049 47.945.879.666

- Khấu hao trong kỳ 161.349.223 513.155.041 674.504.264

- Tăng khác

- Chuyển sang bất động sản đầu tư

- Thanh lý, nhượng bán 0

- Giảm khác

Số dư cuối kỳ 2.110.401.683 30.659.423.157 15.850.559.090 48.620.383.930

Giá trị còn lại của TSCĐ

- Tại ngày đầu kỳ 1.926.080.682 530.303.753 8.922.136.241 11.378.520.676

- Tại ngày cuối kỳ 1.696.638.800 9.249.638.556 4.129.338.623 15.075.615.979

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

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

02)



10-^ăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục Quyền sử 
dung đất

Lợi thế doanh 
nghiẽp

TSCĐ vô hình 
khác Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ vô hình

Số dư đầu năm 0 0 0

- Mua trong kỳ 0

- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp 0

- Tăng do hợp nhất kinh doanh 0

- Tăng khác 0

- Thanh lý, nhượng bán 0

- Giảm khác 0

Số dư cuối kỳ 0 0 0 0

Giá trị đã hao mòn luỹ kế 0

Số dư đầu năm 0 0 0

- Khấu hao trong kỳ

- Tăng khác

- Chuyển sang bất động sản đầu tư

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

Sô' dư cuối kỳ 0 0 0 0

Giá trị còn lại của TSCĐ

- Tại ngày đầu kỳ 0 0 0 0

- Tại ngày cuối kỳ 0 0 0 0

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

- Tổng số chi phí XDCB dở dang: 

Trong đó:

+ Công trình:

+ Công trình:

+ ...............................

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư .......

(’3)



STT Khoản mục Đầu kỳ Cuối kỳ
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

Cộng
14 - Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí trả trước về thuê TSCĐ
- Chi phí thành lập DN
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn

Cộng
15 - Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn 71.807.148.280 68.911.816.293
—

- Nợ dài hạn đến hạn phải ừả
Cộng 71.807.148.280 68.911.816.293

16 Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước
- Thuế GTGT
- 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

17

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
Cộng 0 0

- Chi phí phải trả
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh

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 + Thất nghiệp
- 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 0 0
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 2.700.000.000 2.310.000.000

- Vay ngân hàng 2.700.000.000 2.310.000.000
- Vay các đối tượng khác

b - Nợ dài hạn



STT K hoản mục Đầu năm Cuối năm
22 * Giá trị cô phiêu đã chuyên thành  cô phiêu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ 
tức
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 17.563.679.999 15.440.320.799
+ Vốn góp đầu năm
+ Vốn góp tăng trong năm
+ Vốn góp giảm trong năm
+ Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

- c ổ  tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 
+ 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 luỹ kế chua được ghi nhận

đ - Cổ phiếu Đầu năm Cuối năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 604.836 604.836
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra cống chúng
+ CỔ phiếu phổ thông 292.236 292.236
+ Cổ phiếu ưu đãi 312.600 312.600
- SỐ lượng cổ phiếu được mua lại
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 0 0
+ Cổ phiếu phổ thông 292.236 292.236
+ Cổ phiếu ưu đãi 312.504 312.504

* Mệnh giá cố phiếu đang lưu hành 10.200 đ lò.200 đ
e - Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển 333.901.184 333.901.184
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (839.793.578) 680.176.921

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp 
- Thu nhập và chi phí lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp 

vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế 
toán cu thể.

23 - Nguồn kinh phí Năm nay Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

24 - Tài sản thuê ngoài Đầu năm Cuối năm

—
- Giá trị tài sản thuê ngoài
- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài

VI Thông tin bổ sung cho các khoản m ục trình  bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

25
- Tống doanh thu  bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã

số 01) Năm nay Năm trước

— Trong đó:
- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ 74.072.734.856 97.208.583.208



- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với daonh nghiệp có 
hoạt động xây lắp)
+ Dơanh thu của hoạt động được ghi nhận trong kỳ; 74.072.734.856 97.208.583.208
+ Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đổng 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
- Giám giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế GTGT phải nộp
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

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

Trong đó:
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

28 - Giá vốn của hàng hoá đã bán Năm nay Năm trước
- Giá vốn hàng hoá bán ( Mã số 11 ) 63.800.711.779 84.867.492.343
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu 
tư đã bán
- 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 63.800.711.779 84.867.492.343
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) Năm nay Năm trước

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 20.240.860 34.164.289
- 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
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

30 - Chi phí tài chính (Mã số 22) Năm nay Năm trước
- Lãi tiền vay 5.823.067.820 10.034.805.992
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng ưả chậm

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngán hạn, dài hạn

—
- LỖ bán ngoại tộ

- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngán hạn, dài hạn

- Chi phí tài chính khác
Cộng 5.823.067.820 10.034.805.992



STT Khoản mục Năm nay Năm trước

31 - Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã sô 51)
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm 
hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào 
chi phí thuế TN hiện hành năm năy
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

32 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52) Năm nay Năm trước
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản 
chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập 
tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản 
chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ 
tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn 

nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố Nảm nay Nãm trước

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu

- Chi phí nhân công

- Chi phí khấu hao TSCĐ

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí khác bằng tiền

Cộng 0 0

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

- Các khoản giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản 
tiền do doanh nghiệp năm giữ nhưng khống được sử dụng________________________________

Khoản mục Năm nay Năm trước

a - Mua tài sản bằng các 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

b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh 
khác trong kỳ 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 hoăc đơn vi kinh doanh khác mua hoăc thanh
lý;

- Phần giá trị 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.



i

STT Khoản mục Năm nay Năm trước

c
- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương 

đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giũ nhưng không 
được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng 
buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VIII Những thông tin khác

1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và nhữung thông tin tài chính khác.
2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
3 - Thông tin về các bên liên quan

4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực 
địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28

5 - Thông tin so sánh:
6 - Thông tin về hoạt động liên tục:
7 - Những thông tin khác

Kế toán trưởng
Lập, ngàyJỊ) tháng năm 20l£ 
Giám đốc điều hành


