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UBND TØNH Bµ RÞA - VòNG TµU 
C¤NG TY CP PH¸T TRIÓN NHµ 

-----oOo----- 
§Þa chØ: TÇng 3, HODECO Plaza 
36 NguyÔn Th¸i Häc – F7, Tp.Vòng Tµu 

MÉu sè B01-DN 
Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC 

Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr−ëng BTC 

 

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 
Qói 4 - N¨m 2010 

 
 

ChØ tiªu 
Maõ 
soá 

TM Soá ñaàu naêm  Soá cuoái kyø  

A-Tµi s¶n ng¾n h¹n  
(100=110+120+130+140+150) 

100   682.193.061.593  957.773.585.605  

  I- TiÒn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 110   50.119.681.260  72.511.751.232  
    1. TiÒn 111 V.01 37.469.681.260  72.511.751.232  
    2. C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 112   12.650.000.000    
  II- C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 V.02 3.634.569.200  3.112.181.070  
    1. §Çu t− ng¾n h¹n 121   3.902.061.400  3.725.951.059  
    2. Dù phßng gi¶m gia  ®Çu t− ng¾n h¹n (*) 129   (267.492.200) (613.769.989) 
  III- C¸c kho¶n ph¶i thu 130   95.290.596.906  226.263.781.749  
    1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131   45.466.461.610  132.115.616.724  
    2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132   24.838.953.566  48.617.301.026  
    3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133       
    4.  Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch H§ x©y    
dùng 134       

    5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 V.03 25.452.317.528  46.123.768.797  
    6. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi (*) 139   (467.135.798) (592.904.798) 
  IV- Hµng tån kho 140   531.084.031.712  644.427.315.100  
    1. Hµng tån kho 141 V.04 531.084.031.712  644.427.315.100  
    2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*) 149       
  V- Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150   2.064.182.515  11.458.556.454  
    1. Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151   15.152.504  201.790.558  
    2.ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ 152   844.919.506  4.628.501.657  
    3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhµ n−íc 154 V.05     
    5. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158   1.204.110.505  6.628.264.239  
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B-Tµi s¶n dµi h¹n 
(200=210+220+240+250+260) 

200   100.728.595.172  191.477.354.089  

  I- C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n 210       
    1. Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng 211       
    2. Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc 212       
    3. Ph¶i thu dµi h¹n néi bé 213 V.06     
    4. Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c 218 V.07     
    5. Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi (*) 219       
  II- Tµi s¶n cè ®Þnh 220   54.434.156.099  49.361.366.696  
    1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 V.08 23.913.629.621  41.758.666.321  
        - Nguyªn gi¸ 222   62.005.197.419  82.308.230.814  
        - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 223   (38.091.567.798) (40.549.564.493) 
    2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 224 V.09     
        - Nguyªn gi¸ 225       
        - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 226       
    3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 V.10 7.168.627.000  7.156.127.000  
        - Nguyªn gi¸ 228   7.206.127.000  7.206.127.000  
        - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 229   (37.500.000) (50.000.000) 
    4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 V.11 23.351.899.478  446.573.375  
  III- BÊt ®éng s¶n ®Çu t− 240 V.12 40.010.668.503  64.574.034.606  
        - Nguyªn gi¸ 241   40.778.582.935  66.971.953.426  
        - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 242   (767.914.432) (2.397.918.820) 
  IV- C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n 250   5.391.621.335  65.418.505.050  
    1. §Çu t− vµo c«ng ty con 251       
    2. §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn danh 252       
    3. §Çu t− dµi h¹n kh¸c 258 V.13 5.391.621.335  65.418.505.050  
    4. Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− dµi h¹n (*) 259       
  V- Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 260   892.149.235  12.123.447.737  
    1. Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n 261 V.14 892.149.235  12.123.447.737  
    2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i 262 V.21     
    3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 268       
Tæng céng tµi s¶n (250=100+200) 270   782.921.656.765  1.149.250.939.694  
A-Nî ph¶i tr¶  (300=310+330) 300   585.344.792.629  665.670.728.847  
  I- Nî ng¾n h¹n 310   462.420.188.810  501.659.361.335  
    1. Vay vµ nî ng¾n h¹n 311 V.15 148.315.126.217  148.636.139.988  
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    2. Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n 312   24.852.383.507  50.849.629.701  
    3. Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc 313   150.397.838.720  123.302.329.502  
    4. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc 314 V.16 17.462.862.450  27.761.226.358  
    5. Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 315   530.749.157  4.285.303.088  
    6. Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.17 5.318.260.976  6.291.156.756  
    7. Ph¶i tr¶ néi bé 317       
    8. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é hÕ ho¹ch H§ x©y 
dùng 318       

    9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶,  ph¶i nép kh¸c 319 V.18 110.877.761.971  132.645.930.466  
    10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 320       
    11 Quõy khen thöôûng phuùc lôïi  323   4.665.205.812  7.887.645.476  
 II- Nî dµi h¹n 330   122.924.603.819  164.011.367.512  
    1. Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n 331       
    2. Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé 332 V.19     
    3. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c 333       
    4. Vay vµ nî dµi h¹n 334 V.20 122.400.803.771  163.410.545.913  
    5. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ 335 V.21     
    6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 336   523.800.048  600.821.599  
    7. Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n 337       
    8 . Doanh thu chöa thöïc hieän  338       
   9 . Quyõ phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä  338       
B-Vèn chñ së h÷u (400=410+430) 400   197.576.864.136  483.580.210.847  
  I- Vèn chñ së h÷u 410 V.22 197.576.864.136  483.580.210.847  
    1. Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 411   92.569.700.000  200.000.000.000  
    2. ThÆng d− vèn cæ phÇn 412   41.585.823.000  193.601.389.940  
    3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u 413       
    4. Cæ phiÕu quü (*) 414     (20.392.738.308) 
    5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 415       
    6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 416       
    7. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 417   11.145.131.334  23.694.339.192  
    8. Quü dù phßng tµi chÝnh 418   7.187.161.472  12.095.807.041  
    9. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 419       
   10. Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi 420   45.089.048.330  74.581.412.982  
   11. Nguån vèn ®Çu t− XDCB 421       
   12. Quyõ hoã trôï saép xeáp doanh nghieäp 422       
  II - Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c 430       
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    1. Nguån kinh phÝ 432 V.23     
    2. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 433       
Tæng céng nguån vèn (440=300+400) 440   782.921.656.765  1.149.250.939.694  
1. Tµi s¶n thuª ngoµi   24     
2. VËt t− hµng hãa nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng         
3. Hµng hãa nhËn b¸n hé, nhËn ký göi, ký c−îc         
4. Nî khã ®ßi ®· xö lý         
5. Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i         
6. Dù to¸n chi sù nghiÖp, dù ¸n         

 
 

LËp biÓu 
 

KÕ to¸n tr−ëng 
Vòng Tµu, ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2011 

Tæng gi¸m ®èc 
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UBND TØNH Bµ RÞA - VòNG TµU 
C¤NG TY CP PH¸T TRIÓN NHµ 

-----oOo----- 
§Þa chØ: TÇng 3, HODECO Plaza 
36 NguyÔn Th¸i Häc – Ph−êng 7, Tp.Vòng Tµu

                    MÉu sè B02-DN 
Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC 
 Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr−ëng BTC 

B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 
QuÝ 4 - N¨m 2010 

Quyù 4 
Luõy keá töø ñaàu naêm ñeán  

cuoái quyù naøy 
STT 

Chæ tieâu  
Maõ 
soá  

T.M 

Naêm nay  Naêm tröôùc  Naêm nay  Naêm tröôùc  

1 Doanh thu baùn haøng & cung caáp DV 1 VI.25 

 
82.351.878.433 

 
92.273.835.085 

 
419.105.221.549 

 
304.805.655.922 

2 Caùc khoûan giaûm tröø  doanh thu 2   

 
327.987.087 

 
118.313.636 

 
544.404.321 

 
119.484.623 

3 Doanh thu thuaàn veà baùn haøng   10   

 
82.023.891.346 

 
92.155.521.449 

 
418.560.817.228 

 
304.686.171.299 

  vaø cung caáp dòch vuï (10= 01-02 )     

 
-                           -   

 
-  

4 Giaù voán haøng baùn  11   

 
47.440.722.073 

 
50.793.205.722 

 
264.044.778.286 

 
186.390.549.949 

5 Lôïi nhuaän veà baùn haøng vaø  20   

 
34.583.169.273 

 
41.362.315.727 

 
154.516.038.942 

 
118.295.621.350 

  cung caáp dòch vuï ( 20= 11-11)     

 
-                           -                            -  

 
-  

6 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính  21 VI.26 2.537.280.645 1.121.291.846 8.084.410.272    4.193.393.196 

7 Chi phí taøi chính  22 VI.28 

 
2.582.049.208 

 
5.320.015.779 

 
10.407.847.312 

 
13.085.518.512 

   Trong ñoù :  Chi phí laõi vay  23   

 
2.072.109.737   5.101.042.791    8.208.707.404   12.451.746.335 

§¬n vÞ tÝnh: ®ång ViÖt Nam
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8 Chi phí baùn haøng  24   

 
186.992.941 

 
35.100.000 

 
572.557.079 

 
69.900.000 

9 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25   

 
7.360.756.080 

 
5.574.695.553 

 
21.801.461.705 

 
16.075.857.116 

10 Lôïi nhuaàn thuaàn töø hoïat ñoäng KD 30   

 
26.990.651.689 

 
31.553.796.241 

 
129.818.583.118 

 
93.257.738.918 

+ ( 30 = 20 + ( 21 -22 ) - ( 24 + 25 )     

 
-                           -                            -  

 
-  

11 Thu nhaäp khaùc  31   

 
15.783.375.280 

 
98.957.779 

 
16.123.429.533 

 
531.359.544 

12 Chi phí khaùc  32   

 
1.836.545.134 

 
1.212.016.676 

 
6.829.004.375 

 
5.860.382.262 

13 Lôïi nhuaän khaùc ( 40 = 31 - 32 ) 40   

 
13.946.830.146 

 
(1.113.058.897)

 
9.294.425.158 

 
(5.329.022.718)

14 
Toång lôïi  nhuaän keá toùan tröôùc thueá 
(30+40) 50   

 
40.937.481.835 

 
30.440.737.344 

 
139.113.008.276 

 
87.928.716.200 

15 Chi phí thueá thu nhaäp hieän haønh 51 VI.30 

 
10.296.081.416 

 
3.925.349.423 

 
30.522.856.163 

 
10.603.224.402 

16 Chi phí thueá thu nhaäp hoõan laïi  52 VI.30 

 
-                           -                            -   

17 Lôïi nhuaän sau  thueá thu nhaäp DN 60   

 
30.641.400.419 

 
26.515.387.921 

 
108.590.152.113 

 
77.325.491.798 

19 Laõi cô baûn treân coå phieáu  80           
 

LËp biÓu 
 

KÕ to¸n tr−ëng 
Vòng Tµu, ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2011 

Tæng gi¸m ®èc 
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UBND TØNH Bµ RÞA - VòNG TµU 
C¤NG TY CP PH¸T TRIÓN NHµ 

-----oOo----- 
§Þa chØ: TÇng 3, HODECO Plaza 
36 NguyÔn Th¸i Häc – F7, Tp.Vòng Tµu 

MÉu sè B03-DN 
Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC 

Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr−ëng BTC 

B¶ng l−u chuyÓn tiÒn tÖ 
Qói 4 - N¨m 2010 

(Ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp) 

 

ChØ tiªu 
 

M· 
sè 

Töø ngaøy 
01/01/2010 ñeán 

31/12/2010 

Töø ngaøy 
01/01/2009 ñeán 

31/12/2009 

     I. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh        

1. TiÒn thu b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô vµ doanh thu kh¸c 01 
  

353.539.228.123  
  

363.126.459.554  

2. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi cung cÊp hµng hãa vµ dÞch vô 02 
  

(242.212.102.605) 
  

(328.734.827.139) 

3. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng 03 
  

(26.398.670.920) 
  

(19.208.620.212) 

4. TiÒn chi tr¶ l·i vay 04 
  

(38.115.112.318) 
  

(27.834.921.089) 

5. TiÒn chi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 05 
  

(13.276.262.383) 
  

(8.258.067.816) 

6. TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh  06 
  

261.991.691.388  
  

136.696.170.493  

7. TiÒn chi kh¸c cho ho¹t ®éng kinh doanh 07 
  

(419.981.131.632) 
  

(130.595.487.058) 

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 20 
  

(124.452.360.347) 
  

(14.809.293.267) 
     II. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t−       

1. TiÒn chi ®Ó mua s¾m, x©y dùng TSC§ vµ c¸c tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 21 
  

(2.218.838.687) 
  

(35.688.451.469) 

2. TiÒn thu tõ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ vµ c¸c tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 22 
  

869.680.278  
  

361.943.982  
3. TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 23     
4 TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 24     

5. TiÒn chi ®Çu t− gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c 25 
  

(10.781.084.338) 
  

(27.278.719.000) 

6. TiÒn thu håi ®Çu t− gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c 26 
  

7.524.532.449  
  

25.729.685.000  

7. TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vµ lîi nhuËn ®−îc chia 27 
  

7.915.035.256  
  

1.501.953.056  

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 30 
  

3.309.324.958  
  

(35.373.588.431) 
    III. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh       

1. TiÒn thu tõ ph¸t hµnh cæ phiÕu, nhËn vèn gãp cña chñ së h÷u 31 
  

260.487.340.000  
  

6.323.400.000  
2. TiÒn tr¶ vèn gãp cho chñ së h÷u, mua l¹i cæ phiÕu cña DN ®· ph¸t 
hµnh 32     (5.074.113.060)   

§¬n vÞ tÝnh: ®ång ViÖt Nam
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3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dµi h¹n nhËn ®−îc 33 
  

192.450.350.566  
  

238.804.212.198  

4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34 
  

(274.765.598.488) 
  

(150.266.228.273) 
5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tµi chÝnh 35     

6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u 36 
  

(29.562.873.657) 
  

(792.687.000) 

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 40 
  

143.535.105.361  
  

94.068.696.925  

- L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú (20+30+40) 50 
  

22.392.069.972  
  

43.885.815.227  

- TiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú 60 
  

50.119.681.260  
  

6.233.866.033  

- ¶nh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi ngo¹i tÖ 61 
  

-    

- TiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú (50+60+61) 70 
  

72.511.751.232  
  

50.119.681.260  
        

 
 

LËp biÓu 
 

KÕ to¸n tr−ëng 
Vòng Tµu, ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2011 

Tæng gi¸m ®èc 
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UBND TØNH Bµ RÞA - VòNG TµU 
C¤NG TY CP PH¸T TRIÓN NHµ 

-----oOo----- 
§Þa chØ: TÇng 3, HODECO Plaza 
36 NguyÔn Th¸i Häc – F7, Tp.Vòng Tµu 

        MÉu sè B09-DN 
     Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC 
       Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr−ëng BTC 

thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh 
QuÝ 4 - N¨m 2010 

I.     Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:   

     Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà được thành lập theo quyết định số 1274/QĐ – TTg ngày 
26/09/2001 của Thủ Tướng chính Phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà Nước thành Công ty Cổ 
phần Phát Triển Nhà tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo giấy đăng ký kinh doanh số 4903000036 ngày 
28/12/2001 của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 12/02/2009 đăng ký thay đổi 
lần thứ 10, ngày 12/08/2010 đăng ký thay đổi lần thứ 16.   

     Nghành nghề kinh doanh: Kinh doanh xây dựng và phát triển nhà ở khu dân cư, đô thị, công 
nghiệp, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông kinh doanh vật liệu xây dựng, sản 
xuất bê tông và các sản phẩm khác, kinh doanh các dịch vụ du lịch, kinh doanh bất động sản, kinh 
doanh cầu cảng...  
      Truï sôû chính Coâng ty: taàng 3 HODECO PLAZA, soá 36 Nguyeãn Thaùi Hoïc phöôøng 7 - TP.Vuõng 
Taøu.                                                                                                                                    

      Voãn ñieàu leä: 200.000.000.000 VNÑ.  

II.  Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:     

1.  Kỳ kế toán báo cáo của năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2010 và kết thúc vào ngày 31/12/2010)   

2.  Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)   

III.Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:      

 1. Chế độ kế toán áp dụng:      

     Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC 
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và sửa đổi bổ sung theo Thông tư 244/2009/TT-BTC 
ngày 31/12/2009.   

 2. Hình thức kế toán áp dụng:       

     Áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung.  

3. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:    

     Chúng tôi đã thực hiện công việc kế toán theo quy định của Nhà nước Việt Nam về chế độ kế 
toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành; 
phù hợp với những chuẩn mực kế toán quốc tế và những thông lệ kế toán được Nhà nước Việt Nam 
thừa nhận.   
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     Báo cáo tài chính đã được trình bày một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh 
doanh và các dòng tiền của doanh nghiệp. Để đảm bảo yêu cầu trung thực và hợp lý, các báo cáo tài 
chính được lập và trình bày trên cơ sở tuân thủ và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế 
toán Việt Nam và các quy định có liên quan hiện hành.   
     Việc lựa chọn số liệu và thông tin cần phải trình bày trong Bản Thuyết minh báo cáo tài chính 
được thực hiện theo nguyên tắc trọng yếu qui định tại Chuẩn mực số 21 - Trình bày Báo Cáo Tài 
Chính.   
IV. Các chính sách kế toán áp dụng:  

 1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:  

     Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang 
chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, 
có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển 
đổi thành tiền.   

     Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: 
Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với Đồng Việt Nam (đồng) được quy đổi theo tỷ 
giá giao dịch thực tế trên thị trường ngoại tệ (hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng) vào ngày phát 
sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối kỳ các khoản mục tài sản và công nợ mang tính chất tiền tệ có gốc 
ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong 
kỳ và chênh lệch đánh giá lại cuối kỳ được kết chuyển vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của 
năm tài chính.   

     Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch đánh giá lại cuối kỳ liên quan đến hoạt động 
đầu tư xây dựng được phản ánh lũy kế trên bảng cân đối kế toán ở tài khoản vốn. Khi kết thúc quá 
trình đầu tư xây dựng, toàn bộ chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng và 
chênh lệch tỷ giá đánh giá lại của các khoản mục mang tính chất tiền tệ vào ngày bắt đầu h oạt động 
kinh doanh được ghi nhận vào tài khoản chi phí chờ phân bổ và được phân bổ vào doanh thu hoặc chi 
phí hoạt động tài chính của các kỳ hoạt động kinh doanh tiếp theo với thời gian là 5 năm.  

 2.  Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:   

      Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá 
gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, 
chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và 
trạng thái hiện tại.   

      Chi phí xây dựng cơ bản dở dang được tính theo giá gốc - bao gồm chi phí mua, chi phí xây dựng 
và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái 
hiện tại trừ dự phòng giảm giá hàng tồn kho.   
      Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Theo giá thực tế đích danh.   
      Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên.   

      Hàng tồn kho được lập dự phòng giảm giá là những vật tư, hàng hoá thuộc quyền sở hữu của 
doanh nghiệp tồn kho tại thời điểm lập báo cáo tài chính có giá trị thu hồi hoặc giá thị trường thấp 
hơn giá trị trên sổ kế toán.  
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      Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc 
của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được (do đánh giá của Ban giám đốc về giá 
bán ước tính của hàng tồn kho trừ đi các khoản chi phí liên quan ước tính để hoàn thành sản phẩm và 
cả chi phí bán hàng ước tính).  

 3.  Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:  

      Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản   

cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động 
như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được vốn hóa và chi phí bảo 
trì, sửa chữa được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Khi tài sản được bán hay thanh lý, 
nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý 
tài sản đều được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.  

     Phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được 
trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản.  

     Tỷ lệ khấu hao được áp dụng theo Quyết định 206/2003/QĐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài 
Chính.  

     Thời gian khấu hao được áp dụng tại Công ty cho các nhóm tài sản như sau:   

-  Nhà cửa, vật kiến trúc 20 - 30 năm   

-  Máy móc, thiết bị 06 - 10 năm   

-  Phương tiện vận tải 06 - 10 năm   

-  Thiết bị văn phòng 03 - 05 năm   

-  Quyền sử dụng đất 03 - 13 năm   

-  Phần mềm vi tính 03 - 04 năm   

 4.  Kế toán các khoản đầu tư tài chính:  

      Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con:   

      Các công ty được xem là công ty con của công ty khi công ty nắm quyền kiểm soát tại các công 
ty này. Quyền kiểm soát được xác lập khi công ty nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con 
để có quyền kiểm soát các chính sách tài chính và các hoạt động ở các công ty đó.   

      Khoản đầu tư vào công ty con được ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu.   

      Phương pháp vốn chủ sở hữu là phương pháp kế toán mà khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu 
theo giá gốc, sau đó điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của nhà đầu tư trong tài sản 
thuần của bên nhận đầu tư. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh lợi ích của bên góp vốn 
từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của bên nhận đầu tư.   

     Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty liên kết:   

     Các công ty được xem là công ty liên kết với công ty khi công ty có vốn chủ sở hữu dài hạn trong 
các công ty này từ 20% đến 50%, có ảnh hưởng đáng kể trong các quyết định về chính sách tài chính 
và hoạt động tại các công ty này.   
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     Khoản đầu tư vào công ty liên kết được ghi nhận theo phương pháp giá gốc được quy định trong 
chuẩn mực Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết.   

     Phương pháp giá gốc là phương pháp kế toán mà khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá 
gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của nhà đầu tư trong tài sản 
thuần của bên nhận đầu tư. Báo cáo kết quả kinh doanh chỉ phản ánh khoản thu nhập của nhà đầu tư 
được phân chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế của bên nhận đầu tư. Các khoản khác mà nhà đầu tư nhận 
được ngoài lợi nhuận được chia được coi như phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là 
khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.   

     Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư khác:   

     Các khoản đầu tư khác được thể hiện theo nguyên giá, bao gồm giá mua cộng với các chi phí mua 
phát sinh liên quan.   

     Phương pháp lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính:   

     Theo Thông tư số 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.   

     Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi Ban Giám đốc cho rằng việc giảm giá này không mang 
tính tạm thời.   

 5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:  

     Chi phí đi vay phải ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ khi được 
vốn hóa theo quy định.   

     Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến v iệc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được 
tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa). Các chi phí đi vay được vốn hóa khi doanh nghiệp chắc 
chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay có thể xác định 
một cách đáng tin cậy.   

 6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:   

     Chi phí trả trước là các loại chi phí liên quan đến nhiều kỳ kế toán được hạch toán vào chi phí trả 
trước dài hạn để phân bổ dần không quá 3 năm vào kết quả hoạt động kinh doanh.   

     -  Chi phí chạy thử có tải, sản xuất thử.   

     -  Công cụ dụng cụ xuất dùng với giá trị lớn.   

     -  Chi phí sửa chữa tài sản cố định phát sinh quá lớn.   

     Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: phân bổ theo phương pháp đường thẳng, doanh nghiệp căn 
cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để xác định thời gian phân bổ hợp lý.   

 7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:   

     Chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch 
vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã thanh toán hoặc nhận được hóa đơn của nhà 
cung cấp hay chưa. Chi phí phải trả của công ty gồm các chi phí bảo hành ước tính cho các công 
trình.   
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 8.   Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:   

     Các khoản nợ dự phòng phải trả trong tương lai chưa chắc chắn về giá trị hoặc thời gian phải trả. 
Các khoản dự phòng nợ phải trả được ghi nhận khi đã xác định chắc chắn nghĩa vụ nợ phải trả vào 
ngày kết thúc kỳ kế toán  

      Dự phòng trợ cấp mất việc làm với mức trích lập từ 1% - 3% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm 
xã hội của Doanh nghiệp.   
      Dự phòng phải trả được ghi nhận theo phương pháp lập thêm hoặc hoàn nhập theo số chênh lệch 
giữa số dự phòng phải trả phải lập kỳ này so với số dự phòng phải trả đã lập kỳ trước.   

 9.  Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:   

      Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu  

      Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh 
nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên 
quan đến các tài sản được tặng, biếu này và không bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh 
doanh.   

      Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ, các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:   

      Căn cứ vào Điều lệ của Công ty và Quyết định của Hội Đồng Quản Trị.   

      Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc n hỏ hơn giữa giá thực tế 
phát hành và mệnh giá cổ phiếu phát hành lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu 
ngân quỹ.   

      Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:   

      Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thể hiện trên bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận từ các hoạt 
động của công ty sau khi trừ đi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay và các khoản điều chỉnh 
do áp dụng hồi tố các thay đổi chính sách kế toán và điều c hỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của các 
năm trước.   

 10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:   

      Doanh thu bán hàng   

      Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:   

    - Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển 
giao cho người mua.   

    - Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền 
kiểm soát hàng hóa.   

    - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.   

    - Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.   

    - Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.   

      Doanh thu cung cấp dịch vụ   
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      Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách 
đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận 
trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. 
Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:   
   - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.   
   - Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.   
   - Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán.   

   - Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ 
đó.   

     Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công 
việc hoàn thành.   
     Doanh thu hoạt động tài chính   

     Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh 
thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:   
   - Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.   
   - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.   

     Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền 
nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.   
     Doanh thu hợp đồng xây dựng   

     Phần khối lượng công việc hoàn thành trong kỳ của hợp đồng xây dựng được Chủ đầu tư (Bên A) 
ký chấp thuận làm cơ sở để xác định doanh thu.   

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính và các khoản chi phí thuế:   
     Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính   
     Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:   
   - Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính.   
   - Chi phí cho vay và đi vay vốn.   
   - Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ.   
   - Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.   

     Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt 
động tài chính.   
     Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế   
   - Thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng mức thuế suất là 25%.   

   - Ngoài thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty có nghĩa vụ nộp các khoản thuế khác theo các quy 
định về thuế hiện hành.   

   - Theo quy định hiện hành, số liệu thuế sẽ được cơ quan thuế quyết toán. Các khoản chênh lệch 
giữa số thuế theo quyết toán và khoản dự trù thuế (nếu có) sẽ được điều chỉnh ngay sau khi có kết quả 
quyết toán thuế.  
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      Thu nhập chịu thuế được tính dựa trên kết quả hoạt động trong năm và điều chỉnh cho các khoản 
chi phí không được khấu trừ và các khoản lỗ do các năm trước mang sang, nếu có. Các khoản lỗ sau 
khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được chuyển sang các năm sau theo kế hoạch chuyển lỗ 
đăng ký với cơ quan thuế.  
     Thuế hiện hành: Tài sản thuế và thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định 
bằng giá trị dự kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, sử dụng các mức thuế suất và 
các luật thuế có hiệu lực đến ngày lập bảng cân đối kế toán.  

12. Các Nghiệp vụ dự phòng rủi ro, hối đoái: 

     Nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái được công ty áp dụng cho một số khoản vay, công nợ, phải trả 
theo hình thức ký hợp đồng ( hối đoái lãi suất) với ngân hàng, hoặc hợp đồng (bán ngoại tệ có kỳ hạn). 
 V.  Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán: 

                                                                                       Đơn vị tính: đồng Việt Nam
   31/12/2009  31/12/2010 
 1 . TiÒn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn    
    -  TiÒn mÆt   3.753.621.154  2.853.389.176
    -  TiÒn göi ng©n hµng   46.366.060.106  69.658.362.056
    -  TiÒn ®ang chuyÓn      
    -  C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn     
 Céng:  50.119.681.260  72.511.751.232

 2.  Caùc khoûan ñaàu tö taøi chính ngaén haïn     
    -  Chöùng khoùan ñaàu tö ngaén haïn   3.902.061.400  3.725.951.059
    -  Ñaàu tö ngaén haïn khaùc      
    -  Döï phoøng giaûm gía ñaàu tö ngaén haïn  (267.492.200)  (613.769.989)

 Céng:  3.634.569.200  3.112.181.070
      
 3 . C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n     
    - Ph¶i thu kh¸ch hµng   45.466.461.610  132.115.616.724
    - Chung c− 15 tÇng khu TTTM  284.099.999  62.749.999
    - BiÖt thù kh¸ch s¹n Ngäc T−íc  (10.000m2) 2.808.901.499  2.808.901.499
    - BiÖt thù v−ên 16B Vâ ThÞ S¸u  727.307.018  662.897.018
    - Khu DÞch vô chung c− 15 tÇng TTTM 545.660.000  100.000.000
    - Chung c− 21 tÇng TTTM   218.622.315  138.899.315
    - Doanh thu dÞch vô   227.660.139  407.790.116
    - Khu nhµ ë Gß C¸t 2 - Bµ RÞa  184.433.500  184.433.500
    - Khu nhµ ë H3 khu TTTM  Vòng Tµu  920.000.000  920.000.000
    - Ki èt chî ph−êng 10 Vòng Tµu  386.807.664  329.683.264
    - C¸c c«ng tr×nh nhËn thÇu x©y l¾p  1.503.816.324  8.752.027.679
    - Khu Nhµ ë ®åi 2 Ph−êng 10  17.681.496.500  15.408.888.556
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    - Khu Trung t©m Th−¬ng m¹i  Vòng Tµu 25.567.575  25.567.575
    - Khu nhµ ë Nam Kú khëi nghÜa  219.360.000  219.360.000
    - Khu nhµ ë T§C BÕn §×nh   709.000.000  314.000.000
    - Khu d©n c− Phó Mü    200.000.000  200.000.000
    - Khu Sao Mai Beán ÑìnhP9  4.194.980.500  18.726.675.000
    - Döï aùn 39.925 m2 P11   7.531.000.000  12.964.488.000
    - Loâ B - 199 NKKN     51.242.095.000
    - Ph¶i thu kh¸c   7.097.748.577  18.647.160.203
      
   - Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n   24.838.953.566  48.617.301.026
   -  Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n     
   - C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c:     
                 + Ph¶i thu kh¸c   25.452.317.528  46.123.768.797
   - Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi   (467.135.798)  (592.904.798)
   - Gi¸ trÞ thuÇn cña ph¶i thu th−¬ng m¹i vµ ph¶i thu kh¸c   
 Céng:  24.985.181.730  45.530.863.999

      
 4.  Haøng toàn kho    531.084.031.712  644.427.315.100 
   -  Hµng mua ®ang ®i trªn ®−êng     
   -  Nguyªn liÖu, vËt liÖu   320.247.002  926.571.249
   -  C«ng cô, dông cô   93.972.156  179.398.882
   -  Chi phÝ SX, KD dë dang   417.206.924.373  496.706.848.916
    - §êng Hïynh Kh−¬ng Ninh ( 3B NKKN) 1.050.233.655   1.050.233.760 
    - Chung c− §åi 2 Ph−êng 10  8.001.867.490   8.836.264.115 
    - Khu t¸i ®Þnh c− BÕn §×nh   8.573.437.888   9.355.193.029 
    - Khu nhµ ë Sao Mai BÕn §×nh  15.083.440.681   2.333.132.514 
    - Chung c− 199  khu Nam Kú Khëi NghÜa 63.071.854.163   28.704.770.774 
    - Khu nhµ ë Ng·i Giao - Ch©u §øc  144.568.500   144.568.500 
    - Côm tiÓu thñ C«ng NghiÖp& §T ph−íc Th¾ng 4.817.237.694   7.999.584.893 
    - §êng sè 11 nèi dµi,vØa hÌ PHT  353.242.337   353.242.337 
    - §åi 2 Ph−êng 10   7.621.946.267   4.923.409.239 
    - §êng 11+ 12 khu d©n c− Phó Mü  130.950.314   53.795.955 
    - §êng vµnh ®ai khu T§C BÕn §×nh  5.907.812.852   8.141.530.912 
    - Khu d©n c− Phó Mü   46.536.372.418   49.876.167.947 
    - Khu Nhµ ë vµ dÞch vô c«ng céng  P 12 4.215.089.187   7.557.757.082 
    - Khu nhµ t¹m c− Ph−êng 10  11.062.022.692   11.916.032.014 
    - Khu nhµ ë sè 1 phÝa ®«ng ®−êng 3/2  3.421.368.589   4.291.089.456 
    - Khu nhaø ôû Phía taây 3/2   644.113.035   3.434.833.039 
    - Khu BiÖt thù Ngäc T−íc 2   71.361.195.124   80.918.167.066 
    - 10.000m2 ®Êt Ngäc T−íc     24.739.445 
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    - Siªu thÞ, chung c− §TM Phó Mü  2.237.841.579   103.727.187.656 
    - Khu nhµ ë 2 bªn ®−êng Thèng NhÊt  1.335.310.533   1.335.310.533 
    - §êng qui ho¹ch 81-khu d©n c− PMü 398.417.586   8.121.926.659 
    - §êng qui ho¹ch P- khu d©n c− PMü 5.478.650.648   10.796.219.438 
    - Khu sinh thaùi VT.Wonderland  4.524.026.097   4.524.026.097 
    - Khu nhaø ôû Goø Sao Quaän 12 . TPHCM 70.028.300.000   6.574.111.855 
    - Chung cö Bình Giaõ P8   1.136.272.727   5.740.560.101 
    - Khu  nhaø ôû lieân keá H2 phuù Myõ   471.145.859   756.484.041 
    - Chung cö ñöôøng Thi Saùch   64.455.363.636   68.930.902.597 
    - Coâng trình nhaän thaàu xaây laép   15.144.842.822   56.285.607.862 
   -  Thµnh phÈm   1.874.459.317  1.964.766.822
   -  Hµng hãa bÊt ®éng s¶n   111.588.428.864  144.649.729.231
   + Khu d©n c− Phó mü  ( 1332m2)  1.858.785.160   6.450.957.935 
   + Khu h¶i ®¨ng P12 -  (dù ¸n  49 ha )  49.787.953.500   55.131.394.000 
   + 123ha Khu tiểu thủ c«ng nghiệp P12 (28,354m2)  26.814.700.000 
   + §Êu gi¸ 170 B×nh Gi·, P8   15.646.658.902   15.646.658.902 
   + Khu ChÝ Linh P11(30.000m2)  5.641.466.327   5.641.466.327 
   + Khu Mü  Xu©n T©n Thµnh  ( 33.521m2) 2.880.734.000   2.880.734.000 
   + Khu ChÝ Linh P11 ( 34.939 m2)  29.591.990.000   29.591.990.000 
   + Khu ®Êt ChÝ Linh ( 39.925 m2)  3.509.745.453    
   + Ki èt khu chî P10   566.366.732   490.032.518 
   + Nhµ sè 1,22 H3 - TTTM   1.691.459.000   1.615.872.000 
   + Khu Nam Kú Khëi NghÜa ( 02 nÒn )  185.472.000   185.472.000 
   + Haøng hoaù khaùc    227.797.790  200.451.549
                           Céng gi¸ gèc hµng tån kho 531.084.031.712  644.427.315.100
    - Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho     
    - Gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®−îc cña hµng tån kho   
    * Gi¸ trÞ hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho trong n¨m:.... 
    * Gi¸ trÞ hµng tån kho dïng ®Ó thÕ chÊp cho c¸c kho¶n nî:....   
    * Lý do trÝch thªm hoÆc hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho:. 
 5 . C¸c kho¶n thuÕ ph¶i thu NN     
    - ThuÕ GTGT cßn ®−îc khÊu trõ  844.919.506  4.628.501.657
    - C¸c kho¶n thuÕ nép thõa cho Nhµ n−íc:    
      
 Céng:  844.919.506  4.628.501.657

 6 . C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n     
    - Ph¶i thu dµi h¹n kh¸ch hµng     
    - Ph¶i thu néi bé dµi h¹n      
            + Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc   



B¸o c¸o tµi chÝnh 
ThuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh (tiÕp theo)                                                                         QuÝ 4 - n¨m 2010 

 

 18

            + Cho vay néi bé      
            + Ph¶i thu néi bé kh¸c      
    - Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c      
           + Ph¶i thu kh¸c      
           + Ph¶i tr¶ kh¸c (tr¶ thõa)     
           + Ký quü, ký c−îc dµi h¹n     
    - Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi     
    - Gi¸ trÞ thuÇn cña c¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n   
 Céng:  -  -
 7.  Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang:     
    - Chi phÝ XDCB dë dang   23.351.899.478  446.573.375
        +  Tr¹m bª t«ng Thµnh Mü  130.454.285  130.454.285
        +  VP sè 2 Tr−¬ng C«ng §Þnh  316.119.090  316.119.090
        +  XN Beâ toâng    408.551.652   
        +  Nhaø sieâu thò chung cö 21 taàng TTTM 22.496.774.451   
        +  VP XN1      

 
8.  Tăng giảm tài sản cố định: (trang sau) 
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8. Tăng giảm tài sản cố định 
8.1  Tăng giảm tài sản cố định hữu hình đến ngày 31/12/2010 

STT Chæ tieâu  
Nhaø cöûa vaät 

kieán truùc 
Maùy moùc 
thieát bò 

Phöông tieän  
vaän taûi 

Thieát bò 
quaûn lyù 

TSCÑ khaùc Toång coäng  

I NGUYEÂN GIAÙ TSCÑ HÖÕU HÌNH              

1 Soá dö ñaàu naêm    11.560.976.963 34.723.331.650 13.033.930.459 2.404.151.444 282.806.903 62.005.197.419  

Soá taêng trong kyø  2.347.540.345 14.213.562.810      3.726.458.377 106.991.819 4.951.940.144 25.346.493.495  

 - Mua saém môùi  
  

1.913.099.116 
  

11.325.663.823 
  

3.726.458.377 
  

106.991.819 
  

3.998.558.326 
   

21.070.771.461  2 
  
   - Xaây döïng môùi  

  
434.441.229 

  
2.887.898.987   

  
953.381.818 

   
4.275.722.034  

Giaûm trong kyø  131.917.048 2.945.769.480 1.282.763.000 465.542.956 217.467.616 5.043.460.100  

 - Nhöôïng baùn   
  

2.945.769.480  
  

465.542.956 
  

217.467.616 
   

3.628.780.052  3 
  
   - Giaûm khaùc  

  
131.917.048  

  
1.282.763.000   

   
1.414.680.048  

4 Soá dö cuoái kyø  13.776.600.260 45.991.124.980 15.477.625.836 2.045.600.307 5.017.279.431 82.308.230.814  

II GIAÙ TRÒ HAO MOØN LUYÕ KEÁ       
   

-   

1 Soá dö ñaàu naêm  
  

11.211.380.869 
  

23.303.814.346 
  

2.436.177.495 
  

974.147.864 
  

166.047.224 
   

38.091.567.798  

2 Khaáu hao trong kyø  
  

935.797.818 
  

4.677.132.293 
  

1.314.924.716 
  

430.537.345 
  

609.935.591 
   

7.968.327.763  

3 Giaûm trong kyø  
  

489.760.575 
  

2.180.665.184 
  

1.993.881.396 
  

534.290.105 
  

311.733.808 
   

5.510.331.068  

4 Soá dö cuoái kyø  
  

11.657.418.112 
  

25.800.281.455 
  

1.757.220.815 
  

870.395.104 
  

464.249.007 
   

40.549.564.493  

III GIAÙ TRÒ COØN LAÏI TSCÑ HÖÕU HÌNH       
   

-   

1 Taïi ngaøy ñaàu naêm  
  

349.596.094 
  

11.419.517.304 
  

10.597.752.964 
  

1.430.003.580 
  

116.759.679 
   

23.913.629.621  

2 Taïi ngaøy cuoái kyø  
  

2.119.182.148 
  

20.190.843.525 
  

13.720.405.021 
  

1.175.205.203 
  

4.553.030.424 
   

41.758.666.321  
 

§¬n vÞ tÝnh: ®ång ViÖt Nam 



B¸o c¸o tµi chÝnh 
       ThuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh (tiÕp theo)                                                                                                                               QuÝ 4 - n¨m 2010 

 20 

8.2. Tăng giảm tài sản cố định voâ hình đến ngày 31/12/2010 

STT KHOAÛN MUÏC  Quyeàn söû duïng 
ñaát 

Quyeàn 
phaùt haønh 

Baûn quyeàn 
baèng saùng 

cheá 

Nhaõn hieäu 
phaàn meàm

TSCÑ voâ hình 
khaùc 

Toång coäng  

I  NGUYEÂN GIAÙ TSCÑ VOÂ HÌNH         
 Soá dö ñaàu naêm  7.156.127.000    50.000.000 7.206.127.000  

 - Mua trong naêm                          -   

 - Taïo ra töø noäi boä doanh nghieäp                          -   

 - Taêng do hôïp nhaát kinh doanh                          -   

 - Taêng khaùc                              -   

 - Thanh lyù, nhöôïng baùn                              -   

  
  
  
  
  
  
   - Soá dö cuoái kyø  7.156.127.000    50.000.000 7.206.127.000  

II GIAÙ TRÒ HAO MOØN                          -   

 Soá ñaàu naêm      37.500.000    37.500.000  

 - Khaáu hao trong naêm      12.500.000 12.500.000  

 - Thanh lyù, nhöôïng baùn                               -   

 - Giaûm khaùc                               -   

  
  
  
  
   Soá dö cuoái kyø      50.000.000        50.000.000  

III GIAÙ TRÒ COØN LAÏI CUÛA TSCÑ VH        
 - Taïi ngaøy ñaàu naêm  7.156.127.000    37.500.000 7.168.627.000    

   - Taïi ngaøy cuoái naêm  7.156.127.000    -   7.156.127.000  
 

§¬n vÞ tÝnh: ®ång ViÖt Nam 
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     Đơn vị tính: đồng Việt Nam
     31/12/2009  31/12/2010 
 9.  Đầu tư tài chính dài hạn:      
     - §Çu t− vµo c«ng ty con      
     - §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt       
     - §Çu t− vµo c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t    
     - §Çu t− dµi h¹n kh¸c:   5.391.621.335  65.418.505.050
       Ñaàu tö vaøo Coâng ty  CP caáp nöôùc Chaâu Ñöùc  1.500.000.000  1.500.000.000
      Döï aùn Goø Sao Q12 TPHCM-Toång cuïc caûnh saùt   52.326.883.715

  + §Çu t− chøng kho¸n dµi h¹n 
Số 

lượng Đơn giá    

       Cty CP cÊp níc BRVT 
  

192.510 
 

14.760 3.841.621.335  2.841.621.335

       Cty CP DTXD & XNK P.Hng 
  

200.000 17.000   3.400.000.000

       Cty x©y l¾p Thõa Thiªn HuÕ 
  

500.000 10.700   5.350.000.000
       Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ   50.000.000   
            + Cho vay dµi h¹n      
            + §Çu t− dµi h¹n kh¸c      
     - Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− dµi h¹n    
     - Gi¸ trÞ thuÇn cña ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n     
   Céng:  5.391.621.335  65.418.505.050

    * Danh s¸ch c¸c c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt,     
10. Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n      
     - Sè d− ®Çu n¨m   120.834.895  892.149.235
     - T¨ng trong n¨m   1.094.499.648  11.231.298.502
     - §· kÕt chuyÓn vµo chi phÝ SXKD trong n¨m    
     - Gi¶m kh¸c    323.185.308   
     - Sè d− cuèi n¨m   892.149.235  12.123.447.737
11. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i vµ thuÕ thu nhËp       
 hoaõn lại phaûi traû      
        
12. C¸c kho¶n vay vµ nî ng¾n h¹n      
    - Vay ng¾n h¹n   Lãi suất 148.315.126.217  148.636.139.988
      + Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu-CNVT    30.000.000.000
      + Ng©n hµng ®Çu t− PT tØnh BRVT      Theo tõng khÕ −íc 56.865.923.329  35.649.034.000
      + Ng©n hµng Vietcombank CN VT      Theo tõng khÕ −íc 40.000.000.000  12.282.489.916
      + Ngaân haøng Vieät Nga    35.724.307.165  47.231.865.131
      + Vay Ng©n Hµng C«ng Th−¬ng  7.992.744.760  16.000.000.000
    - Vay dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶      
    - Nî thuª tµi chÝnh ®Õn h¹n tr¶      
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    - Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh ®Õn h¹n tr¶      
    - Vay ng¾n h¹n kh¸c    7.732.150.963  7.472.750.941
   Céng:  148.315.126.217  148.636.139.988

13. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n vµ ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc    
    - Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n   24.852.383.507  50.849.629.701
    - Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc   150.397.838.720  123.302.329.502
      + Khu  Sao Mai BÕn §×nh P9   38.334.570.000  15.306.000.059
      + C¸c c«ng tr×nh nhËn thÇu x©y l¾p  17.734.000.000  27.369.000.000
      + Khu Nhµ ë ®åi 2 Ph−êng 10   4.357.563.838  4.672.155.120
      + Khu nhµ ë Nam Kú khëi nghÜa  299.151.000  299.151.000
      + Khu biÖt thù §åi Ngäc T−íc 2  5.884.380.000  5.884.380.000
      + Khu nhµ ë T§C BÕn §×nh   10.000.000.000  10.021.609.648
      + Chung cö  loâ A - NKKN     4.400.000.000
      + Chung cö loâ B Nam Kyø Khôûi Nghóa  73.132.940.000   28.804.894.000 
      + Döï aùn khu chung cö 18 taàngPhuù Myõ     2.095.000.000 
      + Döï aùn khu daân cö Phuù Myõ     23.200.680.000 
      + Khu Kiot chôï P10      
      + Khaùc ( XN )    655.233.882   1.249.459.675 

   Céng:  150.397.838.720  123.302.329.502

14. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc    
14.1 ThuÕ ph¶i nép Nhµ n−íc   17.462.862.450  27.761.226.358
    - ThuÕ GTGT    3.190.444.659  64.547.860
    - ThuÕ Tiªu thô ®Æc biÖt      
    - ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu      
    - ThuÕ TNDN    14.272.417.791  27.617.800.338
    - ThuÕ tµi nguyªn      
    - ThuÕ nhµ ®Êt       
    - TiÒn thuª ®Êt       
    - C¸c lo¹i thuÕ kh¸c     78.878.160
14.2 C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c      
    - C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ      
    - C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c      
   Céng:  17.462.862.450  27.761.226.358

15. Chi phÝ ph¶i tr¶      
    - Chi phÝ ph¶i tr¶   5.318.260.976  6.291.156.756
    - QuÜ dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm  523.800.048  600.821.599
        
16. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c     
    - Tµi s¶n thõa chê xö lý      
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    - B¶o hiÓm y tÕ    3.298.255   
    - B¶o hiÓm x· héi   58.652.000   
    - Kinh phÝ c«ng ®oµn      
    - Doanh thu cha thùc hiÖn      
    - QuÜ qu¶n lý cña cÊp trªn      
    - Cæ tøc ph¶i tr¶       
    - C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c  110.815.811.716  132.645.930.466
   Céng:  110.877.761.971  132.645.930.466

17. Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé      
    - Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé vÒ cÊp vèn     
    - Vay dµi h¹n néi bé      
    - Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé kh¸c      
   Céng:     
18. C¸c kho¶n vay vµ nî dµi h¹n      
18.1 Vay dµi h¹n    122.400.803.771  163.410.545.913
    - Vay ng©n hµng   113.489.478.771   150.002.191.614 
    L·i suÊt    

    - Khu ®« thÞ míi Phó Mü - Vietcombank 
®iÒu chØnh 
theo   
thêi kú 

9.809.265.784    

    - Chung c− 18 tÇng Phó Mü - BIDV Phó Mü   20.000.000.000 

    - Khu biÖt thù Ngäc T−íc 2-Vtµu - Vietinbank 
®iÒu chØnh 
theo   
thêi kú 

53.207.655.371   34.120.000.000 

    - Thi coâng CC Loâ A NKKN     25.000.000.000 

    - Siªu thÞ chung c− 21 tÇng - Vietcombank 
®iÒu chØnh 
theo   
thêi kú 

24.500.000.000   4.900.000.000 

    - Mua maùy moùc thieát bò - Viettinbank    1.000.000.000 

    - Chung c− 199 Loâ B NKKN - Ngaân haøng Coâng thöông 21.772.557.616   64.982.191.614 
    - Nhaø maùy beâ toâng Phuù Myõ - Ngaân haøng ñaàu tö Phuù Myõ   4.200.000.000    
    - Vay ®èi t−îng kh¸c   8.911.325.000  13.408.354.299
18.2 Nî dµi h¹n       
    - Thuª tµi chÝnh       
    - Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh      
    - Nî dµi h¹n kh¸c      
   Céng:     
   * Gi¸ trÞ tr¸i phiÕu cã thÓ chuyÓn ®æi     
   * Thêi h¹n thanh to¸n tr¸i phiÕu      
18.3 C¸c giao dÞch vÒ vốn víi c¸c chñ së h÷u vµ ph©n phối cổ tức, lợi nhuận. 
18.3.1. Vèn chñ së h÷u 
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Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa voán chuû sôû höõu.  (ñeán thôøi ñieåm 31/12/2010) 
Chi tieát  Voán ñaàu tö chuû 

sôû höõu  
Thaëng dö voán 

coå phaàn 
Coå phieáu quyõ Quyõ ñaàu tö 

phaùt trieån 
Quyõ döï phoøng 

taøi chính 
Quyõ K. thöôûng 

phuùc lôïi 
Lôïi nhuaän 
chöa PP 

SOÁ DÖ ÑAÀU NAÊM TRÖÔÙC  81.280.000.000 30.364.536.000 (4.712.168.000) 4.894.488.152 4.057.546.336 1.638.062.242 7.065.432.084  

 - Taêng voán naêm tröôùc          

 - Lôïi nhuaän taêng trong naêm tröôùc        77.325.491.798  

 - Phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2009         

      + Quyõ ñaàu tö phaùt trieån     6.259.230.272   6.259.230.272  

      + Quyõ döï phoøng taøi chính      3.129.615.136  3.129.615.136  

      + Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi       6.259.230.272 6.259.230.272  

  +Chia coå töùc  ñôït 1 naêm 2009     8.128.000.000      8.128.000.000  

     + Lôïi nhuaän coå phieáu quyû        8.059.587.000       

     + Baùn coå phieáu quyõ     4.712.168.000      

    + Giaûm khaùc     8.587.090  3.232.086.702 15.525.799.872  

   + Taêng voân  3.161.700.000 3.161.700.000       

SOÁ DÖ CUOÁI NAÊM TRÖÔÙC  92.569.700.000   41.585.823.000  11.145.131.334 7.187.161.472 4.665.205.812 45.089.048.330  

SOÁ DÖ ÑAÀU NAÊM  NAY 92.569.700.000  41.585.823.000  11.145.131.334 7.187.161.472 4.665.205.812 45.089.048.330  

 - Lôïi nhuaän coå phieáu quyõ               

 - Laõi trong naêm nay        108.590.152.113  

 - Taêng voán naêm nay  107.430.300.000 193.175.740.000       

 - Giaûm voán trong naêm nay       8.358.297.468 8.358.297.468  

 - Gaûm khaùc   5.074.113.060    5.135.857.804 16.708.550.566  

 - Coå phieáu quyõ      (20.392.738.308)      

  - Quyõ ñaàu tö phaùt trieån     12.549.207.858   12.549.207.858  

 - Quyõ döï phoøng taøi chính      4.908.645.569   4.908.645.569  

 - Chia coå phieáu thöôûng   36.086.060.000       

 - Chia coå töùc baèng tieàn 2010 Ñôït 1       17.647.756.000  

 - Chia coå töùc baèng CP 2009        18.925.330.000  

SOÁ DÖ CUOÁI KYØ  200.000.000.000 193.601.389.940 (20.392.738.308) 23.694.339.192 12.095.807.041 7.887.645.476 74.581.412.982  
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Nguyeân nhaân taêng giaûm voán CSH  Soá löôïng CP Thaønh tieàn        

Ñôït 1      
Taøi khoaûn voán ñaàu tö CSH 411.1 8.128.000  81.280.000.000     

Phaùt haønh theâm   2.669.391 26.693.910.000  Trong ñoù:  Chia coå töùc   =  coå  phieáu ( 10%)  

Soá dö sau ñôït phaùt haønh ñôït 1     10.797.391 107.973.910.000   Baùn coå ñoâng hieän höõu 22,87% 

      

Ñôït 2      

Phaùt haønh theâm    1.079.733 10.797.330.000   Chia coå töùc = coå phieáu ( 10%) 

  3.598.606  35.986.060.000   Chia coå phieáu thöôûng ( 30%) 

  4.524.270 45.242.700.000   Phaùt haønh coå phieáu rieâng leû 

Soá dö sau ñôït phaùt haønh ñôït 2  9.202.609 92.026.090.000     

      

Keát quaû phaùt haønh caø 2 ñôït  411.1 20.000.000 200.000.000.000  Trong ñoù :  Coå phieáu quyõ 489 coå phieáu  

      

Taøi khoaûn thaëng dö voán CP 411.2     

Ñôït 1  1.856.591 18.465.910.000  Thaëng dö voán ñaõõ tröø chi phí tö  vaán phaùt haønh 

  35.986.060.000  Duøng thaëng dö chia coå phieáu  thöôûng 30% 

Ñôït 2  4.524.270 172.697.416.940  Thaëng dö voán ñaõõ tröø chi phí tö  vaán phaùt haønh 
     Keát quaû thaêng dö  voán  sau 2 ñôït phaùt 

haønh  193.601.389.940     
      
Coå phieáu quyõ  419 489 (4.890.000) Mua coå phieáu leû töø ñôït phaùt haønh theâm  
  500.000 (20.387.848.308) Mua 500.000 coå phieáu quyõ   

      Coå phieáu quyõ ñaõ mua ñeán ngaøy 
31/12/2010  500.489 (20.392.738.308)    
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    - Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u      
               + Vèn gãp ®Çu n¨m   81.280.000.000  92.569.700.000
               + Vèn gãp t¨ng trong n¨m  11.289.700.000  107.430.300.000
               + Vèn gãp gi¶m trong n¨m      
               + Vèn gãp cuèi n¨m   92.569.700.000  200.000.000.000
               + Coå phieáu quyõ      (20.392.738.308)
    - Cæ tøc, lîi nhuËn ®· chia     26.846.118.657
18.4 Cæ tøc        
    - Cæ tøc ®· c«ng bè sau ngµy kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n     
          + Cæ tøc ®· c«ng bè trªn cæ phiÕu th−êng:     
          + Cæ tøc ®· c«ng bè trªn cæ phiÕu −u ®·i:..................    
    - Cæ tøc cña cæ phiÕu −u ®·i lòy kÕ ch−a ®−îc ghi nhËn:…   
18.5 Cæ phiÕu       
    - Sè l−îng cæ phiÕu ®−îc phÐp ph¸t hµnh     
    - Sè l−îng cæ phiÕu ®· ®−îc ph¸t hµnh vµ gãp vèn ®Çy ®ñ   
          + Soá löôïng coå phieáu ñaõ baùn ra coâng chuùng  9.256.970  20.000.000
         + Cæ phiÕu th−êng   9.256.970  20.000.000
         + Cæ phiÕu −u ®·i       
    - Sè l−îng cæ phiÕu ®−îc mua l¹i      
          + Cæ phiÕu th−êng       
          + Cæ phiÕu −u ®·i       
    - Sè l−îng cæ phiÕu ®ang l−u hµnh  8.128.000  19.499.511
          + Cæ phiÕu th−êng   8.128.000  19.499.511
          + Cæ phiÕu −u ®·i       
          + Coå  phieáu quyõ      500.489
    * MÖnh gi¸ cæ phiÕu:.    10.000  10.000
18.6 Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u     
    - Quü hç trî vµ s¾p xÕp cæ phÇn hãa 
DNNN     
18.7 Môc ®Ých trÝch lËp quü ®Çu t− ph¸t triÓn, quü dù      
 phoøng taøi chính vaø quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu     
    - Quyõ ñaàu tö phaùt trieån   11.145.131.334  23.694.339.192
    - Quyõ döï phoøng taøi chính    7.187.161.472  12.095.807.041
    - Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi    4.665.205.812  7.887.645.476
18.8 Thu nhËp vµ chi phÝ, l·i hoÆc lç ®−îc h¹ch to¸n trùc     
 tieáp vaøo voán chuû sôû höõu theo qui ñònh cuûa chuaån möïc     
 keá toùan khaùc        
19. Nguån kinh phÝ      
    - Nguån kinh phÝ ®−îc cÊp trong n¨m     
    - Chi sù nghiÖp       
    - Nguån kinh phÝ cßn l¹i cuèi kú     
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20. Tµi s¶n thuª ngoµi     
20.1 Gi¸ trÞ tµi s¶n thuª ngoµi      
    - TSC§ thuª ngoµi      
    - Tµi s¶n kh¸c thuª ngoµi      
20.2 Tæng sè tiÒn thuª tèi thiÓu trong t¬ng lai cña Hîp ®ång    
thuª ho¹t ®éng TSC§ kh«ng hñy ngang theo c¸c thêi h¹n    
    - §Õn 1 n¨m       
    - Trªn 1-5 n¨m       
    - Trªn 5 n¨m       

21. Thoâng tin boå sung cho caùc khoûan muïc trình baøy  Qúy 4/2009  Qúy 4/2010 

  trong baùo caùo keát quaû hoïat ñoäng KD     
21.1 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô    
    - Tæng doanh thu   92.273.835.085   82.351.878.433
           + Doanh thu  baát ñoäng saûn   62.208.992.985   63.077.860.831
           + Doanh thu cung cÊp dÞch vô  2.753.388.469   2.344.206.031
           + Doanh thu VLXD, Bª t«ng   9.771.399.751   15.254.097.472
           + Doanh thu xaây döïng    17.540.053.880   1.675.714.099
    - C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu  118.313.636  327.987.087
           + ChiÕt khÊu th−¬ng m¹i      
           + Gi¶m gi¸ hµng b¸n   118.313.636  327.987.087
           + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i      
           + ThuÕ GTGT ph¶i nép (PP trùc tiÕp)     
           + ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt      
           + ThuÕ xuÊt khÈu      
    - Doanh thu thuÇn   92.155.521.449  82.023.891.346
       Trong ®ã:     + Doanh thu thuÇn trao ®æi hµng hãa    
                           + Doanh thu thuÇn trao ®æi dÞch vô    
21.2 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh  1.121.291.846  2.537.280.645
    - L·i tiÒn göi, tiÒn cho vay   156.148.306  2.402.224.495
    - L·i ®Çu t− tr¸i phiÕu, kú phiÕu, tÝn phiÕu , coå phieáu    59.096.815
    - Cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia       
    - L·i b¸n ngo¹i tÖ       
    - L·i lç chªnh lÖch tû gi¸       
    - L·i b¸n hµng tr¶ chËm   587.859.840  29.654.775
    - Hoaøn nhaäp döï phoøng ñaàu tö taøi chính  ngaén haïn  377.283.700    
    - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c    46.304.560
21.3 Doanh thu hîp ®ång x©y dùng     
   - Doanh thu cña hîp ®ång x©y dùng ®−îc ghi nhËn trong kú:   
   - Tæng doanh thu luü kÕ cña hîp ®ång XD ®−îc ghi nhËn    
22. Gi¸ vèn hµng b¸n      
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   - Gi¸ vèn cña thµnh phÈm ®· cung cÊp     
   - Gi¸ vèn cña hµng hãa ®· cung cÊp  50.793.205.722  47.440.722.073
   - Gi¸ vèn cña dÞch vô ®· cung cÊp     
   Céng:  50.793.205.722  47.440.722.073

23. Chi phÝ tµi chÝnh      
   - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh   5.320.015.779  2.582.049.208
   - Lç do thanh lý c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n    
   Céng:  5.320.015.779  2.582.049.208

24. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè    
24.1 Chi phÝ SXKD hoµn thµnh kÕt chuyÓn vµo gi¸ thµnh 12.201.092.509   
24.2 Chi phÝ vËt liÖu vµ dông cô ph©n x−ëng  25.429.840.692  30.598.863.029
24.3 Chi phÝ nh©n c«ng   7.575.225.978  11.298.913.928
24.4 Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh  2.161.110.856  2.449.942.419
24.5 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi   577.131.605  1.097.576.359
24.5 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn   2.848.804.082  1.995.426.338
   Céng:  50.793.205.722  47.440.722.073
25. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép vµ lîi nhuËn sau thuÕ   
   - Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr−íc thuÕ  30.440.737.344  40.937.481.835
   - C¸c kho¶n ®iÒu chØnh t¨ng hoÆc gi¶m lîi nhuËn kÕ to¸n     
     ñeå xaùc ñònh  lôïi nhuaän chòu thueá TNDN     
          + C¸c kho¶n ®iÒu chØnh t¨ng      
          + C¸c kho¶n ®iÒu chØnh gi¶m      
   - Tæng thu nhËp chÞu ThuÕ   30.440.737.344  40.937.481.835
   - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép  3.925.349.423  10.296.081.416
   - Lîi nhuËn sau ThuÕ thu nhËp Doanh nghiÖp 26.515.387.921  30.641.400.419
26. C¸c kho¶n tiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn doanh nghiÖp     
 nắm giữ nhưng khoâng sử dụng       
   - C¸c kho¶n tiÒn nhËn ký quü, ký c−îc ng¾n h¹n, dµi h¹n:   
   - Kinh phÝ dù ¸n:       
VII. Nh÷ng th«ng tin kh¸c      

      Baùo caùo taøi chính laäp vaø trình baøy phuø hôïp vôùi chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam . Theo chuaån 
mực soá 26. Coâng ty chöa coù phaùt sinh thoâng tin veà caùc beân lieân quan.   
      1. Giaûi trình veà vieäc thay ñoåi soá lieäu cuûa baûng Baùo caùo KQKD naêm 2009:  

      Soá lieäu cuûa baûng baùo caùo keát quaû kinh doanh naêm 2009 ñöôïc trình baøy laïi theo ñieàu chænh 
kieåm toaùn caû naêm 2009 neân coù söï cheânh leäch so vôùi naêm 2009 ñaõ coâng boá. Cuï Theå: 

 Naêm 2009 tröôùc kieåm toaùn Naêm 2009 sau kieåm toaùn Cheânh leäch 

Doanh thu 304.863.626.762 304.805.655.922 (57.970.840)
Lôïi nhuaän 71.897.869.124 77.325.491.798 5.427.622.674
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      2. Giaûi trình taêng giaûm lôïi nhuaän 2010 :  
      Lôïi nhuaän sau thueá Quí 4 naêm 2010 so vôùi lôïi nhuaän sau thueá quí 4 naêm 2009 của coâng ty tăng 
16%, cụ thể như sau:  
               Lôïi nhuaän sau thueá TNDN quyù 4/2009 : 26.515.387.921 ñoàng  
               Lôïi nhuaän  sau thueá TNDN quí 4/2010 : 30.641.400.419 ñoàng  
      Doanh thu trong kyø ñöôïc ghi nhaän chuû yeáu töø hoaït ñoäng kinh doanh chính cuûa Coâng ty laø baát 
ñoäng sản. Trong ñoù goàm doanh thu töø khu Sao Mai Beán Ñình, phöôøng 9, Chung cö loâ B 199 
NKKN, Phường 3, Vũng Taøu. 

    Nguyeân nhaân: Lôïi nhuaän quyù 4 naêm 2010 cao hôn quyù 4 naêm 2009. Vì quyù 4 naêm 2010 ñaõ ñöa 
toaøn boä doanh thu cuûa döï aùn Sao Mai Beán Ñình, P9 vaøo quyeát toaùn, giaù thaønh cuûa döï aùn naøy thaáp, 
lôïi nhuaän cao. Hoaït ñoäng taøi chính cuõng ñaït keát quaû toát. 

 
LËp biÓu 

 
KÕ to¸n tr−ëng 

Vòng Tµu, ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2011 
Tæng gi¸m ®èc 
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