
 

    CTY CPDP TIPHARCO Maãu soá B 01 - DN 
 (Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC 
 ngaøy 20/03/2006 cuûa Boä tröôûng BTC) 
     
     

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 
9 THÁNG NĂM 2013 

     

   Ñôn vò tính : ñoàng  

TAØI SAÛN 
MAÕ  
SOÁ 

THUYEÁT 
 MINH SOÁ CUOÁI KỲ SOÁ ðẦU KỲ 

1 2 3 4 5 

A - TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN  100   93.568.222.479 84.135.826.127 

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

I - Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn : 110   4.006.041.545 7.587.233.366 

1. Tieàn  111 V.01 4.006.041.545 7.587.233.366 

2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 112       

II - Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn : 120 V.02 0 0 

1. Ñaàu tö ngaén haïn  121       

3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (*) (2) 129       

III - Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn: 130   35.711.965.104 33.550.639.866 

1. Phaûi thu khaùch haøng  131   35.312.926.657 34.027.250.234 

2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn  132   735.206.500 20.000.000 

3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 133       

4. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng 134       

5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc  135 V.03 174.363.788 13.921.473 

6. Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi (*)  139   (510.531.841) (510.531.841) 



IV - Haøng toàn kho : 140   52.277.685.492 42.742.723.737 

1. Haøng toàn kho  141 V.04 52.277.685.492 42.742.723.737 

2. Döï phoøng giaûm giaù haøng hoaù toàn kho (*)  149       

V -  Taøi saûn ngắn hạn khaùc : 150   1.572.530.338 255.229.158 

1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151   163.359.755 0 

2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 152   753.866.646 191.986.521 

3. Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu Nhaø nöôùc 154 V.05   

4. Giao dòch mua baùn laïi traùi phieáu chính phuû 157       

5. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158   655.303.937 63.242.637 

     

TAØI SAÛN 
MAÕ  
SOÁ 

THUYEÁT 
 MINH SOÁ CUOÁI KỲ SOÁ ðẦU KỲ 

B - TAØI SAÛN DAØI HAÏN 200   28.478.121.940 28.119.976.790 

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

I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 210   0 0 

1. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng 211       

2. Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc 212       

3. Phaûi thu daøi haïn noäi boä 213 V.06     

4. Phaûi thu daøi haïn khaùc 218 V.07     

5. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi (*) 219       

II - Taøi saûn coá ñònh : 220   27.187.046.383 27.336.934.841 

1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 221 V.08 24.308.436.703 26.715.373.072 

    - Nguyeân giaù  222   54.109.538.290 54.474.769.335 

    - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*)  223   (29.801.101.587) (27.759.376.263) 

2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính  224 V.09 2.278.519.787 0 

    - Nguyeân giaù  225   2.321.510.727   

    - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*)  226   (42.990.940)    



3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình  227 V.10 600.089.893 621.561.769 

    - Nguyeân giaù  228   807.729.733 807.729.733 

    - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*)  229   (207.639.840) (186.167.964) 

4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 V.11     

III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö 240 V.12 0  0  

    - Nguyeân giaù  241       

    - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*)  242       

IV - Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn : 250   0 0 

1. Ñaàu tö vaøo coâng ty con 251       

2. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh 252       

3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 258 V.13 0 0 

4, Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi haïn (*) 259       

V. Taøi saûn daøi haïn khaùc 260   1.291.075.557 783.041.949  

1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 261 V.14 1.291.075.557 783.041.949  

2. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi 262 V.21     

3. Taøi saûn daøi haïn khaùc 268       

TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN  (270 = 100 +200): 270   122.046.344.419 112.255.802.917 

     

     

     

     

NGUOÀN VOÁN 
MAÕ  
SOÁ 

THUYEÁT  
MINH SOÁ CUOÁI KỲ SOÁ ðẦU KỲ 

A - NÔÏ PHAÛI TRAÛ (300 = 310 + 330) 300   91.684.915.984 85.205.381.635 

I - Nôï ngaén haïn : 310   88.836.715.626 83.376.977.946 

1. Vay vaø nôï ngaén haïn  311 V.15 42.463.290.997 36.672.886.690 

2. Phaûi traû cho ngöôøi baùn  312   34.396.424.188 33.417.578.349 

3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc  313   7.279.414.267 9.299.062.673 



4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp cho nhaø nöôùc  314 V.16 (171.393.276)  256.514.155  

5. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng 315   3.863.461.176 2.634.497.542 

6. Chi phí phaûi traû 316 V.17     

7. Phaûi traû noäi boä  317       

8. Phaûi traû theo tieán ñoä hôïp ñoàng xaây döïng 318       

9. Caùc khoaûn phaûi traû , phaûi noäp ngaén haïn khaùc  319 V.18 941.854.815 851.602.779 

10. Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn 320       

11. Quỹ khen thưởng, phuùc lôïi 323   63.663.460 244.835.758 

12. Giao dòch mua baùn laïi traùi phieáu chính phuû 327       

II - Nôï daøi haïn : 330   2.848.200.358 1.828.403.689 

1. Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn 331       

2. Phaûi traû daøi haïn noäi boä 332 V.19     

3. Phaûi traû daøi haïn khaùc 333       

4. Vay vaø nôï daøi haïn 334 V.20 2.848.200.358 1.828.403.689 

5. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû 335 V.21     

6. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm 336   0 0 

7. Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 337       

8. Doanh thu chöa thöïc hieän 338       

9. Quyõ phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä 339       

B - VOÁN CHUÛ SÔÛ HUÕU (400 = 410 + 430) 400   30.361.428.435 27.050.421.282 

I - Voán chuû sôû höõu : 410 V.22 30.361.428.435 27.050.421.282 

1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 411   15.000.000.000 15.000.000.000 
2. Thaëng dö voán coå phaàn 412       
3. Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu 413       
4. Coå phieáu quyõ (*) 414   0  0  
5. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn  415       
6. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 416   0  0  
7. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån (414) 417   9.394.654.827 7.833.263.774 
8. Quyõ döï phoøng taøi chính (415) 418   1.883.391.415 1.883.391.415 
9. Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu 419       

10. Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái  420   4.083.382.193 2.333.766.093 



11. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB  421       

12. Quyõ hoã trôï saép xeáp doanh nghieäp 422       

II - Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc : 430   0  0  

2. Nguoàn kinh phí  432 V.23     

3. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 433       

TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN (440 = 300 +400) 440   122.046.344.419 112.255.802.917 

     

CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 

     

CHÆ TIEÂU 
THUYEÁT 
MINH 

SOÁ CUOÁI KYØ SOÁ ÑAÀU KỲ 

1 - Taøi saûn thueâ ngoaøi  24     

2 - Vaät tö haøng hoaù nhaän giöõ hoä , nhaän gia coâng        

3 - Haøng hoùa nhaän baùn hoä , nhaän kyù göûi, kyù cöôïc       

4 - Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù    62.028.871 62.028.871 

5 - Ngoaïi teä caùc loaïi        

6. Döï toaùn chi söï nghieäp, döï aùn       

     

 Ngày 30 tháng 09 năm 2013 

 NGÖÔØI LAÄP BIEÅU             KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG                                 TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 

     

     

     

     

     

              ðinh Phương Mai                 Leâ Thò Myõ Tieân            Phaïm Quang Bình 
 

 

 

 



 

     CTY CPDP TIPHARCO Mẫu số B 02-DN 
 (Ban ha�nh theo Qð số 15/2006/Qð-BTC 
  nga�y 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

     

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 
9 THÁNG NĂM 2013 

   Ñôn vò tính : ñoàng 

CHÆ TIEÂU 
MAÕ THUYEÁT 

MINH 
NĂM NAY NĂM TRƯỚC 

SOÁ 
1 2 3 4 5 

1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 VI.25 185.449.308.976 163.483.735.876 
2. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu  02   1.794.390.718 564.659.827 
3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (10 = 01 -02) 
(10 = 01 - 02) 

10 
  183.654.918.258 162.919.076.049 

4. Giaù voán haøng baùn 11 VI.27 155.332.190.608 138.423.317.298 

5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (20 = 10 - 11) 20 
  

28.322.727.650 24.495.758.751 

6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 VI.26 17.394.599 17.385.916 
7. Chi phí taøi chính 22 VI.28 3.280.304.526 4.181.057.774 
      - Trong ñoù : Chi phi laõi vay 23   3.100.750.564 4.093.714.689 
8. Chi phí baùn haøng 24   11.172.515.484 8.828.537.593 
9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25   10.170.487.144 8.039.832.288 

10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 
{ 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 

30 

  

3.716.815.096 3.463.717.012 

11. Thu nhaäp khaùc 31   2.925.443.681 418.013.585 
12. Chi phí khaùc 32   2.288.673.660 43.444.017 
13. Lôïi nhuaän khaùc 40   636.770.021 374.569.568 
14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá (50=30+40) 50   4.353.585.117 3.838.286.580 
15.Chi phí thueá TNDN hieän haønh 51 VI.30 880.435.425 302.423.308 



16. Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi 52 VI.30 0 0 

17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp  
(60 = 50 - 51 - 52) 

60 

  3.473.149.692 3.535.863.272 
18. Laõi cô baûn treân coå phieáu (*) 70   2.315 2.357 
     
 
   Ngày 30 tháng 09 năm 2013 

 NGÖÔØI LAÄP BIEÅU                KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG         TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 
     

     

     

     

     

 ðinh Phương Mai                    Leâ Thò Myõ Tieân       Phaïm Quang Bình 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CTY CPDP TIPHARCO Mẫu số B 03 - DN 
 (Ban hành theo Qð số 15/2006/ Qð-BTC 
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 
     

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 

( Theo phương pháp trực tiếp ) (*) 

9 THÁNG  NĂM 2013 
           ðơn vị tính: ðồng 

Chỉ tiêu 
Mã  
số  

TM 
Quí  

Năm nay  
Quí  

Năm trước  

1 2 3 4 5 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng kinh doanh         

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01   155.827.986.720 128.860.482.998  

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng 
 hoá và dịch vụ 02   (146.832.414.714) (120.861.667.079) 

3. Tiền chi trả cho người lao ñộng 03   (11.421.280.435) (10.600.915.543) 

4. Tiền chi trả lãi vay 04   (3.100.750.564) (4.093.714.689) 

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05   (467.021.236)  (522.836.599) 

6. Tiền thu khác từ hoạt ñộng kinh doanh 06   1.042.573.779 1.564.713.101  

7. Tiền chi khác cho hoạt ñộng kinh doanh 07   (2.902.009.816) (350.567.193) 

L�u chuy�n ti�n thu�n t� ho�t ñ�ng 
 kinh doanh 20   (7.852.916.266) (6.004.505.004) 

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng ñầu tư          

1. Tiền chi ñể mua sắm, xây dựng TSCð và các tài sản dài hạn khác 21       

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

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ 
 của ñơn vị khác 23       

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của ñơn vị khác 24       

5. Tiền chi ñầu tư góp vốn nào ñơn vị khác 25       



6. Tiền thu hồi ñầu tư góp vốn vào ñơn vị  
khác 26       

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận  
ñược chia 27   14.371.469 17.385.916  

L�u chuy�n ti�n thu�n t� ho�t ñ�ng 
ñ�u t� 30   14.371.469 17.385.916  

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng tài chính         

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31       

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh 
nghiệp ñã phát hành 32       

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận ñược  33   105.755.253.598 88.868.063.198 

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34   (101.497.290.622) (88.258.469.416) 

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35       

6. Cổ tức, lợi nhuận ñã trả cho chủ sở hữu 36   (610.000) (2.394.151.200) 

L�u chuy�n ti�n thu�n t� ho�t ñ�ng  
tài chính 40   4.257.352.976 (1.784.557.418) 

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ  
(50=20+30+40) 50   (3.581.191.821) (7.771.676.506) 

Tiền và tương ñương tiền ñầu kỳ 60   7.587.233.366  10.955.616.843  

Ảnh hưởng của thay ñổi tỉ giá hối ñoái  
quy ñổi ngoại tệ  61       

Ti�n và t�.ng ñ�.ng ti�n cu/i kỳ  
(70=50+60+61) 70 VII.34 4.006.041.545  3.183.940.337 

     
     

     
  Ngày 30 tháng 09 năm 2013 
NGƯỜI LẬP BIỂU         KẾ TOÁN TRƯỞNG   TỔNG GIÁM ðỐC 
  

     
     
     
     

ðinh Phương Mai                  Leâ Thò Myõ Tieân    Phạm Quang Bình  



 

ðơn vị: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm TIPHARCO    
 Mẫu số B 09-

DN    

ðịa chỉ: 15 ðốc Binh Kiều, P.2, TP.Mỹ tho, Tỉnh Tiền Giang   

 (Ban hành 
theo Qð số 

15/2006/Qð-
BTC    

     

 Ngày 
20/03/2006 của 
Bộ trưởng BTC 

)    
        

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
9 THÁNG NĂM 2013  

        
        
I- ðặc ñiểm hoạt ñộng của doanh nghiệp:       
1- Hình thức sở hữu vốn: vốn góp cổ phần.       
2- Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại.      

3-Ngành nghề kinh doanh 
'- Sản xuất dược phẩm và vật tư y tế 
- Kinh doanh nước tinh khiết ñóng chai, ñóng bình các dạng. Kinh doanh các loại sirô giải khát. 
- Kinh doanh các loại rượu thuốc ñóng chai các dạng. 
- Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu dược phẩm và vật tư y tế, thiết bị sản xuất kinh doanh thuộc ngành y tế. 
- Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu mỹ phẩm. 
- Sản xuất mỹ phẩm. 
- Sản xuất các loại sirô giải khát. 
- Sản xuất nước tinh khiết ñóng chai, ñóng bình các dạng. 
- Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu hóa chất. 
- Sản xuất các loại rượu thuốc ñóng chai các dạng. 
- Sản xuất thực phẩm bổ sung, vắc xin, sinh phẩm, mỹ phẩm, chế phẩm, bao bì. 
- Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu nguyên liệu. 
- Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu thực phẩm bổ sung, vắc xin, sinh phẩm, chế phẩm, bao bì. 
- Gia công, nhượng quyền, ñại lý trong sản xuất kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế, thực phẩm bổ sung, vắc xin, sinh phẩm, mỹ phẩm, chế phẩm, nguyên liệu, hóa 
chất, bao bì, thiết bị sản xuất kinh doanh thuộc ngành y tế. 

II- Niên ñộ kế toán, ñơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán      
1- Niên ñộ kế toán (bắt ñầu từ ngày 01/01/2013 kết thúc vào ngày 30/09/2013).     
2- ðơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: ðồng Việt 
Nam.       
III- Chuẩn mực và Chế ñộ kế toán áp dụng       
1- Chế ñộ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hệ thống kế toán Việt Nam ñược Bộ tài chính ban hành theo Quyết ñịnh số 15/2006/Qð-BTC ngày 20/03/2006. 



2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế ñộ kế toán Việt Nam: Chúng tôi tuân thủ chấp hành các chuẩn mực kế toán và chế ñộ kế toán Việt Nam 
ñược ban hành. 
3- Hình thức kế toán áp dụng: Áp dụng chế ñộ kế toán Việt Nam theo hình thức Nhật ký chung.    
IV- Các chính sách kế toán áp dụng       

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương ñương tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền ñang chuyển gồm: 

- Nguyên tắc xác ñịnh các khoản tương ñương tiền: phản ánh các khoản ñầu tư ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc ñáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển 
ñổi dễ dàng thành một lượng tiền xác ñịnh và không có nhiều rủi ro trong chuyển ñổi thành tiền kể từ ngày mua khoản ñầu tư ñó tại thời ñiểm báo cáo. 
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển ñổi các ñồng tiền khác ra ñồng tiền sử dụng trong kế toán:     

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ñồng tiền khác với ñồng tiền Việt Nam ñược qui ñổi ra ñồng Việt Nam theo tỷ giá hối ñoái của ngân hàng thương mại tại thời ñiểm phát 
sinh nghiệp vụ. 

Các chênh lệch phát sinh do quy ñổi ngoại tệ và ñánh giá lại số dư các tài khoản ngoại tệ ñược kết chuyển vào lãi, lỗ của niên ñộ. 
2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn 
kho:        
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho ñược xác ñịnh theo giá thực tế.     
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân gia quyền.      
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.      
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.       
3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCð và bất ñộng sản ñầu tư:      
- Nguyên tắc ghi nhận TSCð ( hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Ghi nhận TSCð theo nguyên giá.    
- Phương pháp khấu hao TSCð( hữu hình, vô hình, thuê tài chính): phương pháp khấu hao theo ñường thẳng.   
4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất ñộng sản 
ñầu tư:       
- Nguyên tắc ghi nhận bất ñộng sản ñầu tư;       
- Phương pháp khấu hao bất ñộng sản ñầu tư.       
5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản ñầu tư tài chính:       
- Các khoản ñầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh ñồng kiểm soát    
- Các khoản ñầu tư chứng khoán ngắn hạn       
- Các khoản ñầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: ðược ghi nhận theo giá 
gốc.      
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn, dài hạn.      
6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí ñi vay:      
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí ñi vay: Chi phí ñi vay ñược ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh.    
- Tỷ lệ vốn hóa ñược sử dụng ñể xác ñịnh chi phí ñi vay ñược vốn hóa trong kỳ;     
7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí 
khác:       
- Chi phí trả trước:        
- Chi phí khác        
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;       
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương 
mại.       
8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả       



9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả      
10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:       

- Nguyên tắc ghi nhận vốn ñầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Vốn ñầu tư của chủ sở hữu ñược 
 ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. 
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch ñánh giá lại tài 
sản.       
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.       
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.       
11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:       

- Doanh thu bán hàng: Việc ghi nhận doanh thu bán hàng của doanh nghiệp tuân thủ ñầy ñủ 5 ñiều kiện ghi nhận doanh thu quy ñịnh  
tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác" 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp tuân thủ ñầy ñủ 4 ñiều kiện ghi nhận doanh thu 
 cung cấp dịch vụ quy ñịnh tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác" 
- Doanh thu hoạt ñộng tài chính        
- Doanh thu hợp ñồng xây dựng        
12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính ñược ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh là tổng chi phí tài chính  
phát sinh trong kỳ  

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:  
- ðối với hoạt ñộng sản xuất thuốc tân dược: Thuế suất thuế TNDN là 20% áp dụng 10 năm kể từ ngày bắt ñầu hoạt ñộng kinh doanh( nam 2006) 
- ðối với hoạt ñộng kinh doanh: Thuế suất TNDN theo thuế suất phổ thông (25%) 
 

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối ñoái.       
15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác       
V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân ñối kế toán      
       ðơn vị tính: ðồng Việt Nam 
01- Tiền  Cuối kỳ ðầu kỳ 
-Tiền mặt           3.247.593.986 6.407.081.717 
-Tiền gửi ngân hàng       758.447.559 1.180.151.649 
-Tiền ñang chuyển          

Cộng 4.006.041.545 7.587.233.366 
02- Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn Cuối kỳ ðầu kỳ 
- Chứng khoán ñầu tư ngắn hạn               
- ðầu tư ngắn hạn khác           
-Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn 
hạn               
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác Cuối kỳ ðầu kỳ 
- Phải thu về cổ phần hoá               
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận ñược chia          
- Phải thu người lao ñộng           
- Phải thu khác          

   Cộng    
04- Hàng tồn kho Cuối kỳ ðầu kỳ 



- Hàng mua ñang ñi ñường               
- Nguyên  vật liệu       26.032.664.297 21.201.902.438 
- Công cụ, dụng cụ           
- Chi phí SX, KD dở dang       5.407.516.319 2.427.467.558 
- Thành phẩm        10.438.838.289 10.480.988.919 
- Hàng hóa        4.904.612.078 3.531.726.333 
- Hàng gửi ñi bán       5.494.054.509 5.100.638.489 
- Hàng hóa kho bảo thuế          
- Hàng hoá bất ñộng sản          

Cộng giá gốc hàng tồn kho 52.277.685.492 42.742.723.737 
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng ñể thế chấp, cầm cố ñảm bảo các khoản nợ phải trả:………    
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.……      
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn ñến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:…   
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước Cuối kỳ ðầu kỳ 
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa             
- Thuế GTGT ñược khấu trừ       753.866.646 191.986.521 
- ......          
- Các khoản khác phải thu Nhà 
nước          

 Cộng 753.866.646 191.986.521 
06- Phải thu dài hạn nội bộ Cuối kỳ ðầu kỳ 
- Cho vay dài hạn nội bộ               
- .....           
- Phải thu dài hạn nội bộ khác              

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

 Cộng     
08 - Tăng, giảm tài sản cố ñịnh hữu hình:       

Khoản mục 
Nhà cửa, vật 

kiến trúc  
Máy móc thiết 

bị 
Phương tiện 

vận tải  
Thiết bị truyền 

dẫn 
TSCð hữu hình 

khác 
Tổng cộng 

Nguyên giá TSCð hữu hình               
Số dư ñầu kỳ 14.689.560.693 26.689.855.305 1.491.688.027 11.603.645.310 0 54.474.749.335 
- Mua trong kỳ       2.161.920.355  2.161.920.355 
- ðầu tư XDCB hoàn thành             0 
- Tăng khác             0 
- Chuyển sang BðS ñầu tư             0 
- Thanh lý, nhượng bán             0  



- Giảm khác      (2.527.131.400)       (2.527.131.400)  
Số dư cuối kỳ 14.689.560.693 24.162.723.905 1.491.688.027 13.765.565.665 0 54.109.538.290 
Giá trị hao mòn lũy kế           0 
Số dư ñầu kỳ 4.686.918.286 16.871.761.946 994.495.214 6.743.256.193 0 29.296.431.639 
- Khấu hao trong kỳ   95.723.430 455.022.460 31.554.580 186.227.218   768.527.688 
- Tăng khác             0 
- Chuyển sang bất ñộng sản ñầu 
tư             0 
- Thanh lý, nhượng bán             0  
- Giảm khác      (263.857.740)       (263.857.740) 
Số dư cuối kỳ 4.782.641.716 17.062.926.666 1.026.049.794 6.929.483.411 0 29.801.101.587 
Giá trị còn lại của TSCð HH             0 
- Tại ngày ñầu kỳ 10.002.642.407 9.818.093.359 497.192.813 4.860389.117 0 25.178.317.696 
- Tại ngày cuối kỳ 9.906.918.977 7.099.797.239 465.638.233 6.836.082.254 0 24.308.436.703 
* Giá trị còn lại của TSCð hữu hình ñã dùng thế chấp, cầm cố ñảm bảo các khoản vay:      
* Nguyên giá TSCð cuối năm  ñã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:       
* Nguyên giá TSCð cuối năm chờ thanh lý:       
* Các cam kết về việc mua, bán TSCð hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:     
* Các thay ñổi khác về TSCð hữu hình:       
09- Tăng, giảm tài sản cố ñịnh thuê tài chính:       

Khoản mục 
Nhà cửa, vật 

kiến trúc  
Máy móc thiết 

bị 

Phương tiện 
vận tải truyền 

dẫn 
TSCð vô hình Tổng cộng 

Nguyên giá TSCð thuê TC           
Số dư ñầu kỳ           

 - Thuê tài chính trong kỳ   2.321.510.727      2.321.510.727 
 - Mua lại TSCð thuê tài chính          
 - Tăng khác             
 - Trả lại TSCð thuê tài chính             
 - Giảm khác          
Số dư cuối kỳ   2.321.510.727      2.321.510.727 

Giá trị hao mòn lũy kế           
Số dư ñầu kỳ           
- Khấu hao trong kỳ   42.990.940      42.990.940  
- Mua lại TSCð thuê tài chính            
- Tăng khác           
- Trả lại TSCð thuê tài chính           
- Giảm khác           
Số dư cuối kỳ    42.990.940     42.990.940  
Giá trị còn lại của TSCð HH thuê TC           
- Tại ngày ñầu kỳ           
- Tại ngày cuối kỳ   2.278.519.787      2.278.519.787  



* Tiền thuê phát sinh thêm ñược ghi nhận là chi phí trong năm;      
* Căn cứ ñể xác ñịnh tiền thuê phát sinh thêm;       
* ðiều khoản gia hạn thuê hoặc quyền ñược mua tài 
sản.       
10- Tăng, giảm tài sản cố ñịnh vô hình:       

Khoản mục 
Quyền sử dụng 

ñất 
Quyền phát     

hành 

Bản quyền, 
bằng sáng 

chế 
... 

TSCð vô hình 
khác 

Tổng cộng 

              
Nguyên giá TSCð vô hình             
Số dư ñầu kỳ 550.000.000       257.729.733 807.729.733 
- 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 550.000.000 0 0 0 257.729.733 807.729.733 
Giá trị hao mòn lũy kế             
Số dư ñầu kỳ         186.167.964 186.167.964 
- Khấu hao trong kỳ           21.471.876 21.471.876 
- Tăng khác             0 
- Thanh lý, nhượng bán             0 
- Giảm khác             0 
Số dư cuối kỳ         207.639.840 207.639.840 
Giá trị còn lại của TSCðVH               
- Tại ngày ñầu kỳ   550.000.000 0 0 0 71.561.769 621.561.769 
- Tại ngày cuối kỳ   550.000.000 0 0 0 50.089.893 600.089.893 

 -  Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04  “ TSCð vô hình” 
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: Cuối kỳ ðầu kỳ 
- Chi phí XDCB dở dang               
Trong ñó: Những công trình lớn:           
  + Xây dựng xưởng sản xuất Bêtalactam             

12- Tăng, giảm bất ñộng sản ñầu tư: 

Khoản mục Số ñầu năm 
Tăng trong 
năm 

Giảm trong 
năm Số cuối năm 

Nguyên giá bất ñộng sản ñầu tư         
- Quyền sử dụng ñất                
- Nhà             
- Nhà và quyền sử dụng ñất             
- Cơ sở hạ tầng               



 Giá trị hao mòn lũy kế         
- Quyền sử dụng ñất               
- Nhà             
- Nhà và quyền sử dụng ñất             
- Cơ sở hạ tầng               
Giá trị còn lại của BðS ñầu tư         
- Quyền sử dụng ñất                
- Nhà             
- Nhà và quyền sử dụng ñất             
- Cơ sở hạ tầng               

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 “Bất ñộng sản ñầu tư”.       
-        
-               
13- ðầu tư dài hạn khác: Cuối kỳ ðầu kỳ 
- ðầu tư cổ phiếu               
- ðầu tư trái phiếu           
- ðầu tư tín  kỳ phiếu           
- Cho vay dài hạn           
- ðầu tư dài hạn khác           

   Cộng     
14- Chi phí trả trước dài hạn Cuối kỳ ðầu kỳ 
- Chi phí trả trước về thuê hoạt ñộng TSCð             
- Chi phí thành lập doanh nghiệp           
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn           
- Chi phí cho giai ñoạn triển khai không ñủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCð vô hình        
- Tài sản cố ñịnh chuyển sang công cụ dụng cụ          
- Chi phí khác       1.291.075.557 783.041.949 

 Cộng 1.291.075.557 783.041.949 
 15- Vay và nợ ngắn hạn Cuối kỳ ðầu kỳ 
- Vay ngắn hạn           33.193.242.094 25.840.583.097 
- Vay ngắn hạn cán bộ công nhân viên      9.270.048.903 10.832.303.593 
- Nợ dài hạn ñến hạn trả          

 Cộng 42.463.290.997 36.672.886.690 
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Cuối kỳ ðầu kỳ 
- Thuế GTGT           0 0 
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu       0 133.038.850 
- Thuế Tiêu thụ ñặc biệt       0   
- Thuế xuất, nhập khẩu       0 0 
- Thuế TNDN       (144.962.888) 89.243.452 
- Thuế thu nhập cá nhân       (26.430.388) 34.231.853 
- Thuế tài nguyên           
- Thuế nhà ñất và tiền thuê ñất       0  0 



- Các loại thuế khác           
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác          

 Cộng (171.393.276) 256.514.155 
17- Chi phí phải trả  Cuối kỳ ðầu kỳ 
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ 
phép             
- Chi phí sửa chữa lớn TSCð           
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh          
- ………………………………           

 Cộng     
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Cuối kỳ ðầu kỳ 
- Tài sản thừa chờ giải quyết           0 0 
- Kinh phí công ñoàn       179.758.170 116.609.779 
- Bảo hiểm xã hội       97.929.478 0 

- Bảo hiểm thất nghiệp       3.165.646 0 

- Bảo hiểm y tế       16.008.521 0 

- Phải trả về cổ phần hoá           
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn       644.993.000 734.993.000 
- Doanh thu chưa thực hiện           
- Các khoản phải trả, phải nộp 
khác         

 Cộng 941.854.815 851.602.779 
19- Phải trả dài hạn nội bộ Cuối kỳ ðầu kỳ 
- Vay dài hạn nội bộ               
- .....           
- Phải trả dài hạn nội bộ khác             

Cộng     
20- Vay và nợ dài hạn Cuối kỳ ðầu kỳ 
20.1- Vay dài hạn           2.848.200.358 1.828.403.689 
- Vay ngân hàng       2.848.200.358 1.828.403.689 
- Vay ñối tượng khác          
- Trái phiếu phát hành          
20.2- Nợ dài hạn          
- Thuê tài chính          
- Nợ dài hạn khác          

      Cộng 2.848.200.358 1.828.403.689 
20.3- Các khoản nợ thuê tài chính        
        

Thời hạn 

năm nay  trước 

Tổng khoản 
T.toán tiền thuê 

tài chính  

Trả tiền lãi 
thuê 

Trả nợ gốc 
Tổng khoản 
T.toán tiền 

thuê tài chính 

Trả tiền  lãi 
thuê 

Trả nợ gốc 

Từ 1 năm trở xuống             



Trên 1 năm ñến 5 năm             
Trên 5 năm             
        
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả Cuối kỳ ðầu kỳ 
21.1- Tài sản thuế thu nhập hoãn 
lại:               
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan ñến khoản chênh lệch tạm thời ñược khấu trừ        
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan ñến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng        
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan ñến khoản ưu ñãi tính thuế chưa sử dụng        
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại ñã ñược ghi nhận từ các năm trước        
21.2- Thuế thu nhập hoãn lại phải 
trả:           
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế        
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả ñã ñược ghi nhận từ các năm trước        
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả           

   Cộng     
22- Vốn chủ sở hữu 
22.1- Bảng ñối chiếu biến ñộng của Vốn chủ sở hữu 

  

Vốn ñầu tư 
của chủ sở 

hữu 
Cổ phiếu   quỹ Quỹ ñầu tư PT Quỹ DPTC 

Lợi nhuận sau 
thuếchưa PP  

Chênh lệch tỷ 
giá hối ñoái 

Cộng 

Số dư ñầu 6 tháng  trước 15.000.000.000 0  7.833.263.774 1.883.391.415 3.835.464.451 0  28.552.119.640 
- Tăng vốn trong 6 tháng  trước             0 
- Lãi trong 6 tháng  trước         1.148.301.642   1.148.301.642 
- Tăng khác             0 
- Giảm vốn trong 6 tháng  trước             0 
- Lỗ trong 6 tháng trước             0 
- Giảm khác         (2.650.000.000) 0  (2.650.000.000) 
Số dư cuối 6 tháng  trước 15.000.000.000 0  7.833.263.774 1.883.391.415 2.333.766.093 0  27.050.421.282 
Số dư ñầu 6 tháng  này 15.000.000.000 0  7.833.263.774 1.883.391.415 2.333.766.093 0  27.050.421.282 
- Tăng vốn trong 6 tháng  này     1.561.391.053 0     1.561.391.053 
- Lãi trong 6 tháng  này         4.120.770.221  4.120.770.221 
- Tăng khác             0 
- Giảm vốn trong 6 tháng  này             0 
- Lỗ trong 6 tháng  này             0 
- Giảm khác         (2.371.154.121) 0  (2.371.154.121) 
Số dư cuối 6 tháng  15.000.000.000 0  9.394.654.827 1.883.391.415 4.083.382.193 0  30.361.428.435 
22.2- Chi tiết vốn ñầu tư của chủ sở hữu 
    Cuối kỳ ðầu kỳ 

    
Tổng số 

Vốn cổ phần 
thường 

Vốn cổ phần 
ưu ñãi 

Tổng số 
Vốn cổ phần 

thường 
Vốn cổ phần 

ưu ñãi 



- Vốn góp của Nhà nước           
- Vốn góp của các ñối tượng khác(cổ ñông, thành 
viên...) 15.000.000.000 15.000.000.000   15.000.000.000 15.000.000.000   
- ………………….             

Cộng 15.000.000.000 15.000.000.000   15.000.000.000 15.000.000.000   
* Giá trị trái phiếu ñã chuyển thành cổ phiếu trong năm 
* Số lượng cổ phiếu quỹ:  
22.3- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận Kỳ này Kỳ trước 
 - Vốn ñầu tư của chủ sở hữu           15.000.000.000 15.000.000.000 
+ Vốn góp ñầu kỳ       15.000.000.000 15.000.000.000 
+ vốn góp Tăng trong kỳ           
+ vốn góp Giảm trong kỳ           
+ Vốn góp cuối kỳ           
- Cổ tức, lợi nhuận ñã chia       610.000  0 
22.4- Cổ tức               
- Cổ tức ñã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế 
toán năm:       
+ Cổ tức ñã công bố trên cổ phiếu phổ thông: 
……./năm.       
+ Cổ tức ñã công bố trên cổ phiếu ưu ñãi: 
…….../năm.       
- Cổ tức của cổ phiếu ưu ñãi lũy kế chưa ñược ghi nhận:.......           
22.5- Cổ phiếu Cuối kỳ ðầu kỳ 
- Số lượng cổ phiếu ñăng ký phát hành         1.500.000 1.500.000 
   * Số lượng cổ phiếu của nhà 
nước           
  * Số lượng cổ phiếu ñã bán ra công chúng      1.500.000 1.500.000 
+ Cổ phiếu phổ thông       1.500.000 1.500.000 
+ Cổ phiếu ưu ñãi           
- Số lượng cổ phiếu ñược mua lại            
+ Cổ phiếu phổ thông           
+ Cổ phiếu ưu ñãi           
- số lượng cổ phiếu ñang lưu hành       1.500.000 1.500.000 
   + Cổ phiếu của nhà nước           
+ cổ phiếu phổ thông       1.500.000 1.500.000 
+ Cổ phiếu ưu ñãi                
* Mệnh giá cổ phiếu ñang lưu hành:                
22.6- Các quỹ của doanh nghiệp        
- Quỹ ñầu tư phát triển        
- Quỹ dự phòng tài chính        
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu        
*-  Mục ñích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp      
-        
 22.7- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ ñược ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui ñịnh của các chuẩn mực kế toán cụ thể  



-               

23- Nguồn kinh phí 
9 tháng 

Năm nay 
9 tháng 

Năm trước 
- Nguồn kinh phí ñược cấp trong 
năm               
- Chi sự nghiệp           
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm               
24- Tài sản thuê ngoài Cuối kỳ ðầu năm 
24.1- Giá trị tài sản thuê ngoài               
- TSCð thuê ngoài           
- Tài sản khác thuê ngoài           

24.2- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp ñồng thuê hoạt ñộng tài sản không hủy ngang theo các thời hạn 
    

- Từ 1 năm trở xuống           
- Trên 1 năm ñến 5 năm           
- Trên 5 năm               
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh 

            
ðơn vị tính: 
ðồng VN  

25- Doanh thu 

9 tháng 
Năm nay 

9 tháng 
Năm trước 

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã 
số 01)         185.449.308.976 163.483.735.876 
Trong ñó:         
- Doanh thu bán hàng       185.322.339.547 163.289.226.435 
- Doanh thu cung cấp dịch vụ       126.969.429 194.509.441 
- Doanh thu hợp ñồng xây dựng (ñối với doanh nghiệp có hoạt ñộng xây lắp)      
+ Doanh thu của hợp ñồng xây dựng ñược ghi nhận trong kỳ       
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp ñồng xây dựng ñược ghi nhận ñến thời ñiểm lập báo cáo tài chính     
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)      1.794.390.718 564.659.827 
Trong ñó:         
- Chiết khấu thương mại         
- Giảm giá hàng bán       10.133.400 26.529.774 
- Hàng bán bị trả lại       1.747.802.744 538.130.053 
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực 
tiếp)         
- Thuế tiêu thụ ñặc biệt        36.454.574  
- Thuế xuất khẩu          
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)     183.654.918.258 162.919.076.049 
Trong ñó:            
- Doanh thu thuần trao ñổi sản phẩm, hàng hóa      183.527.948.829 162.724.566.608 
- Doanh thu thuần trao ñổi dịch vụ                                                                126.969.429 194.509.441 



28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11) 

9 tháng 
Năm nay 

9 tháng 
Năm trước 

- Giá vốn của hàng hoá ñã bán           68.549.728.206 54.640.370.640 
- giá vốn của thành phẩm ñã bán       86.782.462.402 83.782.946.658 
- Giá vốn của dịch vụ ñã cung cấp         
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BðS ñầu tư ñã bán       
- Chi phí kinh doanh Bất ñộng sản ñầu tư        
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho         
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường        
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho         

        Cộng 155.332.190.608 138.423.317.298 

29- Doanh thu hoạt ñộng tài chính (Mã số 21) 
9 tháng 

Năm nay 
9 tháng 

Năm trước 

- Lãi tiền gởi, tiền cho vay               
- Lãi ñầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu          
- Cổ tức, lợi nhuận ñược chia           
- Lãi bán ngoại tệ           
- Lãi chênh lệch tỷ giá ñã thực hiện           
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện          
- Lãi bán hàng trả chậm           
- Doanh thu hoạt ñộng tài chính 
khác           

    Cộng     

30- Chi phí tài chính (Mã số 22) 

9 tháng 
Năm nay 

9 tháng 
Năm trước 

- Lãi tiền vay           3.100.750.564 4.093.714.689 
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm        
- Lỗ do thanh lý các khoản ñầu tư ngắn hạn, dài hạn        
- Lỗ bán ngoại tệ         
- Lỗ chênh lệch tỷ giá ñã thực hiện       179.553.962 87.343.085 
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực 
hiện           
- Dự phòng giảm giá các khoản ñầu tư ngắn hạn, dài 
hạn          
- Chi phí tài chính khác           

   Cộng 3.280.304.526 4.181.057.774 

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) 
9 tháng 

Năm nay 
9 tháng 

Năm trước 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành     880.435.425 302.423.308 
- ðiều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay     
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành             



32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52) 
9 tháng 

Năm nay 
9 tháng 

Năm trước 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế     
- Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại       
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời ñược khấu trừ     
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu ñãi thuế chưa sử dụng     
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả       
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại             

33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố 

9 tháng 
Năm nay 

9 tháng 
Năm trước 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu               
- Chi phí nhân công           
- Chi phí khấu hao tài sản cố ñịnh           
- Chi phí dịch vụ mua ngoài           
- Chi phí khác bằng tiền           

Cộng     

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

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng ñến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ 
nhưng không ñược sử dụng 

9 tháng 
Năm nay 

9 tháng 
Năm trước 

34.1- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:     
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu          
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu           
34.2- Mua và thanh lý công ty con hoặc ñơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo        
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý           
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý ñược thanh toán bằng tiền và các khoản tương ñương tiền       

- Số tiền và các khoản tương ñương tiền thực có trong công ty con hoặc ñơn vị kinh doanh khác ñược mua hoặc thanh lý 
    

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương ñương tiền trong 
công ty con hoặc ñơn vị kinh doanh khác ñược mua hoặc thanh lý trong kỳ     

34.3- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương ñương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không ñược sử 
dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện     

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

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực ñịa lý) theo quy ñịnh của Chuẩn mực kế toán số 28  
"Báo cáo bộ phận". 
5- Thông tin so sánh (Những thay ñổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên ñộ kế toán trước).    
6- Thông tin về hoạt ñộng liên tục.        



7- Những thông tin khác.    Ngày 30 tháng 09 năm 2013  
        

NGƯỜI LẬP BIỂU  
KẾ TOÁN 
TRƯỞNG   TỔNG GIÁM ðỐC   

        
        
        
        
        
        

ðinh Phương Mai  Lê Thị Mỹ Tiên   Phạm Quang Bình   
 


