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I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp
1. Thành lập: Công ty CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH (dƣới đây gọi là “Công ty”) đƣợc
chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nƣớc là Công ty GẠCH MEN THANH THANH theo Quyết định số
1760/QĐ-BXD ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Xây Dựng. Công ty CỔ PHẦN GẠCH MEN
THANH THANH trực thuộc Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1, là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập,
có tƣ cách pháp nhân đầy đủ. Công ty CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH đƣợc Sở Kế hoạch
và Đầu tƣ Tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số
4703000091, cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004 và thay đổi lần thứ tám ngày 26 tháng 10 năm
2012 .
2. Hình thức sở hữu vốn:
Vốn điều lệ của Công ty:

vốn cổ phần.
59.923.480.000 đồng

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đến ngày lập bảng báo cáo tài chính là
Thành viên Hội đồng quản trị
1

Ông TRỊNH BỬU TUÂN

Chủ tịch

2

Ông TRẦN HƢNG LƢƠNG

Thành viên

3

Ông HỒ HỮU PHƢỚC

Thành viên

4

Bà VÕ THỊ THU THỦY

Thành viên

5

Ông VIỄN ĐÔNG

Thành viên

Thành viên Ban kiểm soát
1

Bà KHƢƠNG THỊ CHĂM

Trƣởng ban

2

Ông NGUYỄN ĐỨC LỢI

Thành viên

3

Bà NGUYỄN NGỌC TUYỀN

Thành viên

Ban Giám đốc
1

Ông TRẦN HƢNG LƢƠNG

Tổng Giám đốc

2

Ông LÊ XUÂN THÁI

Phó Tổng Giám đốc

3

Ông NGUYỄN ĐỨC LỢI

Phó Tổng Giám đốc

Trụ sở chính của Công ty đặt tại : Đƣờng số 1, KCN Biên Hoà 1, Phƣờng An Bình, TP. Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.
3. Lĩnh vực kinh doanh : Theo giấy phép đầu tƣ hiện hành, lĩnh vực hoạt động của Công ty gồm :


Sản xuất các loại vật liệu xây dựng;



Xây lắp công nghiệp



Bán buôn VLXD các loại, bán buôn vật tƣ và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng;



Đầu tƣ và kinh doanh địa ốc, cơ sở hạ tầng;



Tƣ vấn, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng;



Khai thác và chế biến khoáng sản;
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Kinh doanh vận tải và dịch vụ du lịch;

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.
1. Niên độ kế toán
Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu vào 01/01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Các báo cáo tài chính đƣợc thể hiện bằng Đồng Việt nam (“VND”)
III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng
Công ty áp dụng theo Hệ thống Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo thông tƣ số
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.
Báo cáo tài chính của Công ty đƣợc trình bày theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn
mực, Chế độ kế toán Việt nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam
Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung
IV. Các chính sách kế toán áp dụng
1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tƣơng đƣơng tiền.
Nguyên tắc xác định các khoản tƣơng đƣơng tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và
các khoản đầu tƣ ngắn hạn khác có thời hạn đáo hạn gốc không quá ba tháng.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : theo giá gốc.
Giá vốn của hàng tồn kho đƣợc tính theo phƣơng pháp bình quân gia quyền.
Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho là phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên.
Phƣơng pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho đƣợc lập cho
phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm trong giá trị có thể xảy ra đối với vật tƣ, thành
phẩm, hàng hóa tồn kho thuộc quyền sở hữu của Doanh nghiệp dựa trên bằng chứng hợp lý về sự
suy giảm giá trị vào thời điểm lập bảng cân đối kế toán. Số tăng hoặc giảm giá hàng tồn kho đƣợc
kết chuyển vào giá vốn hàng bán trong kỳ.
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định
Tài sản cố định hữu hình đƣợc xác định theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế. Tài sản cố định
đƣợc khấu hao theo phƣơng pháp đƣờng thẳng, xác định trên cơ sở thời gian hữu dụng ƣớc tính của
tài sản, áp dụng theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC Ngày 25/04/2013,. Số năm khấu hao cho từng
nhóm tài sản nhƣ sau :

05-30 năm

1

Nhà cửa, vật kiến trúc

2

Máy móc thiết bị

3

Phƣơng tiện vận tải

07-14 năm

4

Thiết bị văn phòng

03-06 năm

5

Phần mềm kế toán

03 năm

10 năm
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4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tƣ tài chính
Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tƣ vào công ty con, công ty liên kết : Theo giá gốc. Lợi nhuận
thuần đƣợc chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tƣ đƣợc ghi nhận vào báo
cáo kết quả kinh doanh. Các khoản đƣợc chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) đƣợc coi là phần thu hồi
các khoản đầu tƣ và đƣợc ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tƣ.
Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tƣ chứng khoán ngắn hạn : tại thời điểm lập báo cáo tài chính
các khoản đầu tƣ chứng khoán có thời hạn thu hồi vốn dƣới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh.
Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tƣ ngắn hạn, dài hạn khác : tại thời điểm lập báo cáo tài chính
các khoản đầu tƣ khác có thời hạn thu hồi vốn dƣới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh đƣợc coi
là đầu tƣ ngắn hạn, còn nếu có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh đƣợc
coi là đầu tƣ dài hạn.
Phƣơng pháp lập dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn, dài hạn : Dự phòng giảm giá đầu tƣ đƣợc lập
vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tƣ lớn hơn giá trị thị trƣờng
của chúng.
5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : Theo chí phí vay thực tế.
Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay : Chi phí đi vay đƣợc vốn hoá khi doanh nghiệp chắc
chắn thu đƣợc lợi ích kinh tế trong tƣơng lai cho việc sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay đƣợc xác
định một cách đáng tin cậy.
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác
Phƣơng pháp phân bổ chi phí trả trƣớc : căn cứ vào thời gian sử dụng ƣớc tính mà tài sản đó mang
lại lợi ích kinh tế.
7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
Các khoản chi phí thực tế chƣa phát sinh nhƣng đƣợc trích trƣớc vào chi phí sản xuất, kinh doanh
trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh
trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu
có chênh lệch với số đã trích, kế toán sẽ tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tƣơng ứng với
phần chênh lệch đó.
8. Nguyên tắc và phƣơng pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm : Theo thông tƣ số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012.
9. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :
Ghi nhận cổ tức : Theo nghị quyết Đại hội cổ đông thƣờng niên.
Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế : Theo nghị quyết của Đại hội
cổ đông thƣờng niên
10. Nguyên tắc và phƣơng pháp ghi nhận doanh thu
10.1 Doanh thu bán hàng : Ghi nhận tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá và xuất hoá
đơn bán hàng.
10.2 Doanh thu cung cấp dịch vụ : Ghi nhận tại thời điểm công việc dịch vụ đã hoàn thành và xuất
hoá đơn bán hàng.
10.3 Doanh thu hoạt động tài chính : Các khoản thu về lãi tiền gửi, lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái và
các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác đƣợc ghi nhận tại thời điểm có khả năng thu đƣợc lợi
ích kinh tế và đƣợc xác định chắc chắn.
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11. Nguyên tắc và phƣơng pháp ghi nhận chi phí tài chính
Các khoản chi phí lãi tiền vay, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái và các khoản chi phí tài chính khác đƣợc
ghi nhận tại thời điểm có bằng chứng phát sinh chi phí không kể đã chi hay chƣa chi tiền.
12. Nguyên tắc và phƣơng pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế
thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Theo quy định tại Thông tƣ số 12/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về quy định chi
tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thông tƣ số 88/2004/TT-BTC ngày
01/09/20014 của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung Thông tƣ số 128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính
và các quy định khác có lien quan khác,Công ty áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 15% trong 12
năm,đƣợc miễn thuế TNDN trong 03 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế
TNDN phải nộp cho 02 năm kể từ khi thực hiện giao dịch ngoài các ƣu đãi trên theo quy định của
Luật thuế TNDN.Tổng hợp các ƣu đãi nói trên,Công ty tự xác định đƣợc miễn thuế TNDN trong 05
năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 05 năm tiếp theo.Năm
2017,Công ty đã hết thời gian đƣợc giảm 50% số thuế phải nộp, và hết thời gian đƣợc áp dụng mức
thuế TNDN là 15%.Từ năm 2016 theo khoản 1 điều 11 của thông tƣ 78/2014 TT- BTC trƣờng hợp
áp dụng thuế suất 22% thì chuyễn sang áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/01/2017.
Ngoài thuế thu nhập doanh nghiệp,Công ty có nghĩa vụ nộp các khoản thuế khác theo các quy định
về thuế hiện hành.
Khoản thuế phải nộp thể hiện trên sổ sách kế toán lá số liệu công ty ƣớc tính.Số thuế phải nộp cụ
thể sẽ đƣợc ghi nhận theo kiểm tra quyết toán thuế của cơ quan thuế.
Thuế hiện hành
Tài sản thuế và thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trƣớc đƣợc xác định bằng giá trị dự
kiến phải nộp cho (hoặc đƣợc 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.
Thuế thu nhập hoãn lại
Thuế thu nhập hoãn lại đƣợc xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày lập Bảng cân đối
kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho
mục đích báo cáo tài chính.
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đƣợc ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm thời đƣợc khấu trừ, giá
trị đƣợc khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế và các khoản ƣu đãi thuế
chƣa sử dụng,khi chắc chắn trong tƣơng lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch
tạm thời đƣợc khấu trừ ,các khoản lỗ tính thuế và các ƣu đãi thuế chƣa sử dụng này.
13. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ đƣợc quy đổi theo tỷ giá áp dụng vào ngày phát sinh nghiệp
vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này đƣợc kết chuyển vào báo cáo lãi lỗ.
Tài sản lƣu động và công nợ ngắn hạn bằng tiền gốc ngoại tệ tại ngày lập bảng cân đối kế toán
đƣợc quy đổi theo tỷ giá áp dụng vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Các khoản chênh lệch chƣa
thực hiện do quy đổi đƣợc trình bày trên cân đối kế toán.
Công nợ dài hạn bằng tiền gốc ngoại tệ tại ngày lập bảng cân đối kế toán đƣợc quy đổi theo tỷ giá
áp dụng vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Các khoản chênh lệch lãi / lỗ do quy đổi đƣợc kết
chuyển vào thu nhập hoặc chi phí tài chính thuộc báo cáo kết quả kinh doanh.
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V. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong bảng cân đối kế toán
31/03/2017

01/01/2017

20.108.860.464

30.640.815.381

497.389.773

1.026.106.108

7.611.470.691

7.614.709.273

1

Tiền và các khoản tương đương tiền

-

Tiền mặt

-

Tiền gửi ngân hàng

-

Các khoản tƣơng đƣơng tiền

12.000.000.000

22.000.000.000

2

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

20.000.000.000

20.000.000.000

-

Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh

-

-

-

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-

-

-

Đầu tƣ ngắn hạn khác

20.000.000.000

20.000.000.000

31/03/2017

01/01/2017

3

Các khoản phải thu ngắn hạn

-

Phải thu khách hàng

34.547.723.115

27.292.575.399

-

Trả trƣớc ngƣời bán

1.724.331.776

266.110.889

-

Các khoản phải thu khác

1.739.353.442

713.483.786

+ Các khoản phải thu (TK 1388)

1.395.353.442

495.183.786

344.000.000

218.300.000

(1.417.267.714)

(1.417.267.714)

31/03/2017

01/01/2017

+ Tạm ứng đến nhân viên
-

Dự phòng phải thu khó đòi

26.854.902.360

4

Hàng tồn kho

55.855.563.248

73.252.879.424

-

Nguyên liệu vật liệu

20.369.947.516

16.842.444.675

-

Công cụ dụng cụ

1.698.278.506

1.594.139.737

-

Thành phẩm

46.514.613.898

67.543.571.684

-

Hàng hoá

0
68.582.839.920

85.980.156.096

Dự phòng giảm giá vật tƣ tồn kho

3.043.096.672

3.043.096.672

Dự phòng giảm giá Thành phẩm tồn kho

9.684.180.000

9.684.180.000

Cộng giá gốc hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng hoá
12.727.276.672

12.727.276.672

Tài sản ngắn hạn khác

10.080.000

15.120.000

Chi phí trả trƣớc ngắn hạn

10.080.000

15.120.000

Cộng giảm giá hàng tồn kho

5

0

Thuế GTGT đƣợc khấu trừ

-

Thuế và các khoản phải thu Nhà nƣớc

-
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6

Tăng giảm tài sản cố định

-

6.1 Tài sản cố định hữu hình:
Chỉ tiêu

Nhà xưởng,
vật kiến trúc

Máy móc thiết
bị

Phương tiện
vận tải

Thiết bị
quản lý

Tổng cộng

I.Nguyên giá
Số đầu năm

25.328.736.587

225.500.809.267

10.504.491.543

106.256.200

261.440.293.597

25.328.736.587

225.500.809.267

10.504.491.543

106.256.200

261.440.293.597

22.003.640.507

201.241.681.641

5.782.676.985

106.256.200

229.134.255.333

138.130.275

812.762.622

186.912.138

-

1.137.805.035

22.141.770.782

202.054.444.263

5.969.589.123

106.256.200

230.272.060.368

Số đầu năm

3.325.096.080

24.259.127.626

4.721.814.558

32.306.038.264

Số cuối kỳ

3.186.965.805

23.446.365.004

4.534.902.420

31.168.233.229

Mua trong kỳ
ĐT XDCB hoàn thành
Tăng khác
Chuyển sang BĐS đầu tƣ
Thanh lý, nhƣợng bán
Giảm khác
Số cuối kỳ
II. Giá trị hao mòn
Số đầu năm
Khấu hao trong kỳ
Tăng khác
Thanh lý, nhƣợng bán
Giảm khác
Số cuối kỳ
III Giá trị còn lại

6.2 Tài sản cố định vô hình :
Chỉ tiêu

Đầu năm

Tăng

Giảm

Cuối kỳ

Nguyên giá

100.896.000

100.896.000

Hao mòn lũy kế

100.896.000

100.896.000

-

-

Giá trị còn lại

7

31/03/2017

01/01/2017

Các khoản đầu tư dài hạn

4.792.839.400

4.792.839.400

Đầu tƣ vào công ty liên kết

1.920.000.000

1.920.000.000

Đầu tƣ dài hạn khác

3.030.000.000

3.030.000.000

Dự phòng đầu tƣ tài chính dài hạn

(157.160.000)

(157.160.000)
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8

31/03/2017

01/01/2017

Tài sản dài hạn khác : +Tiền ký quỹ

258.500.000

258.500.000

Tiền ký quỹ,ký cƣợc dài hạn

258.500.000

258.500.000

3.018.633.217

11.167.937.427

22.074.654.968

21.645.585.520

1.518.147.515

1.901.899.839

9

Các khoản vay và nợ ngắn hạn

10

Phải trả người bán

11

Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước

12

Chi phí phải trả ngắn hạn

13

Chi phí phải trả người lao động

8.702.451.342

17.565.516.367

14

Người mua trả tiền trước

1.366.232.839

1.086.028.830

15

Trích trước chi phí SCL

16

Các khoản phải trả phải nộp khác

9.399.794

20.784.708.736

20.335.144.561

240.383.521
595.154.713

131.468.620
1.039.505.439

8.737.435

8.737.435

19.309.784.500

18.539.784.500

550.270.637

550.270.637

89.115.365

65.377.930

3.635.000.000

3.635.000.000

-

-

Chi tiết gồm :
Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội và BH y tế +BH thất nghiệp
Cổ tức còn phải trả
Phải trả khác do các đại lý đặt cọc sản xuất hàng độc quyền

Thuế TNDN (chuyển nhƣợng QSD đất Bình Dƣơng)
Phải trả khác
17

Phải trả dài hạn khác :
Khoản nhận ký quỹ,ký cược từ các đại lý

18

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

19. Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu :
Đơn vị tính : ngàn đồng

a. Tăng giảm vốn chủ sở hữu
Đầu năm
Vốn đầu tƣ của chủ sỡ hữu

Tăng

Giảm

Cuối kỳ

59.923.480

59.923.480

Thặng dƣ cổ phần

313.745

313.745

Vốn khác chủ sở hữu

424.273

424.273

(652.100)

(652.100)

-

-

2.249.653.227

2.249.653.227

100.000

100.000

Cổ phiếu qũy
Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Qũy đầu tƣ phát triển
Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu
Lợi nhuận chƣa phân phối
Cộng

31.328.840

4.651.308

8.910.792

22.328.048

107.228.558

4.651.308

8.910.792

102.969.074

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :

Đơn vị tính : ngàn đồng
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Năm trước

Tổng số

Vốn cổ
phần
thường

Vốn đầu tư
của Nhà nước

25.635.000

Vốn góp
(cổ đông)

Năm nay
Tổng số

Vốn cổ
phần
thường

25.635.000

25.635.000

25.635.000

34.288.480

34.288.480

34.288.480

34.288.480

Thặng dư vốn
cổ phần

313.745

313.745

313.745

313.745

Cổ phiếu
ngân quỹ

-652.100

-652.100

-652.100

-652.100

Cộng

59.585.125

Vốn cổ phần
ưu đãi

59.585.125

59.585.125

Vốn cổ
phần ưu đãi

59.585.125

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức lợi nhuận :
31/03/2017

01/01/2017

59.923.480.000

59.923.480.000

Vốn chủ sở hữu
+ Vốn góp đầu năm
+ Vốn góp tăng trong năm

-

+ Vốn góp cuối kỳ

59.293.480.000

59.923.480.000

Bao gồm : Cổ đông nhà nước

25.635.000.000

25.635.000.000

34.288.480.000

34.288.480.000

Cổ đông khác
d. Cổ tức :

31/03/2017

01/01/2017

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán

15%

- Cổ tức công bố trên cổ phiếu thƣờng

15%

- Cổ tức công bố trên cổ phiếu ƣu đãi

Chƣa công bố

- Cổ tức của cổ phiếu ƣu đãi luỹ kế

Chƣa đƣợc ghi nhận

e.

Cổ phiếu

31/03/2017

01/01/2017

- Số lƣợng Cổ phiếu đƣợc phép phát hành

5.992.348

5.992.348

- Số lƣợng Cổ phiếu đã đƣợc phát hành và góp vốn đầy đủ

5.992.348

5.992.348

+ Cổ phiếu thường

5.992.348

5.992.348

-

-

- Số lƣợng Cổ phiếu đƣợc mua lại

51.820

51.820

+ Cổ phiếu thường

51.820

51.820

- Số lƣợng Cổ phiếu đang lƣu hành

5.940.528

5.940.528

+ Cổ phiếu thường

5.940.528

5.940.528

+ Cổ phiếu ưu đãi

+ Cổ phiếu ưu đãi

+ Cổ phiếu ưu đãi
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Mệnh giá cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)

10.000

10.000

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Quý 1/2017

Quý 1/2016

80.811.516.162

90.768.822.198

- Các khoản giảm trừ doanh thu

317.296.358

352.207.063

+ Chiết khấu thƣơng mại

200.188.183

339.082.028

+ Hàng bán bị trả lại

117.108.175

13.125.035

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV :

80.494.219.804

90.416.615.135

2. Giá vốn hàng bán :

69.724.829.900

75.170.514.489

3. Doanh thu hoạt động tài chính :

172.723.749

510.994.248

- Lãi tiền gửi ngân hàng

152.535.869

324.784.596

1. Doanh thu
- Doanh thu bán hàng

- Cổ tức lợi nhuận đƣợc chia

-

- Lãi tiền ứng trƣớc

-

- Lãi chênh lệch tỷ giá

20.187.880

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn

186.209.652
-

4. Chi phí tài chính :

135.882.137

118.194.772

- Lãi tiền vay

106.360.135

64.641.566

29.522.002

53.553.206

-

169.091.174

27.547.789

-

2.476.646.105

3.930.058.245

- Chi phí nhân viên

889.818.437

1.342.470.709

- Chi phí vật liệu

108.271.431

139.667.980

35.195.298

35.195.298

1.202.085.320

1.741.517.148

241.285.619

671.207.110

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp :

2.487.892.808

4.058.566.433

- Chi phí nhân viên quản lý

1.695.475.560

2.585.816.365

- Chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng

99.341.914

370.616.331

- Chi phí KH TSCĐ

74.123.094

106.853.319

208.123.996

220.951.930

46.219.592

404.432.072

364.608.652

369.896.416

5.814.134.814

7.819.366.618

-

-

- Lỗ chênh lệch tỷ giá
5.Thu nhập khác
6.Chi phí khác
7. Chi phí bán hàng :

- Chi phí KH TSCĐ
- Chi phí triễn lãm quảng cáo
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác

- Thuế, phí, lệ phí
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác
9. Chi phí thuế TNDN tạm tính
- Lợi nhuận kế toán trƣớc thuế
- Trừ lỗ các năm trƣớc chuyển qua
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