
TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỎ PHẢN VĨNACONEX 21 Độc lập .  Tự do _ Hanh phúc

S ố :^ f/2 0 1 5 /C V -V 2 1

(V/v: Công bố BCTC quý 1/2015 ) H à  N ^ ’ ng à y  11 th á n g  05 nứm  2015

K ín h  g ử i:  - ỦY BAN C H Ứ N G  K H O Á N  N H À  N Ư Ớ C

- SỞ  G IA O  D ỊC H  C H Ứ N G  K H O Á N  H À  N Ộ I

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Vinaconex 21

2. Mã chứng khoán: V21

3. Địa chỉ trụ sở chính: phố Ba La -  phường Phú La -  Q. Hà Đông -  Hà Nội

4. Điện thoại: 046.325.6588 Fax: 046.325.6588

5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Việt

6. Nội dung thông tin công bố:

6.1 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 của Công ty cổ phần Vinaconex 21 được 

lập ngày 25 tháng 04 năm 2015 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT 

TMBCTC.

6.2 Nội dung giải trình : Lợi nhuận Quý I năm 2015 giảm so với Quý I năm 2014 

bởi các yếu tố chủ yếu sau:

- Doanh thu trong kì giảm : 5.313.862.629 đ

- Chi phí quản lí trong kỳ tăng : 99.658.844 đ

- Trong khi các chỉ tiêu như giá vốn, chi phí hoạt động tài chính có giảm 

nhưng không tương úng với tỷ lệ giảm của doanh thu. Từ đó làm cho lợi 

nhuận Quý 1/2015 giảm so với QI/2014.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.vinaconex21 .vn 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

TỔNG GIÁM ĐÔC 

J \íỹ fíỹ ê n  (ể fứ ỉM /

http://www.vinaconex21


CÔNG TY CỔ PHÀN VINACONEX 21 Mầu số B 0 1 -  DN
Địa chỉ: Ba La - Phú La - Hà Đông - Hà Nội (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 31/3/2015 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

B Ả N G  C Â N  Đ Ố I K É  T O Á N  T Ổ N G  H Ợ P  
Tại ngày 31 tháng 3 năm  2015

TÀI SẢN M ã số TM 31/3/2015
VND

01/01/2015
VND

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 
(100=110+120+130+140+150)

100 289,887,005,644 293,635,557,760

I. Tiên và các khoản tương đương tiền 110 14,005,205,427 5,338,692,053
l.Tiền 111 V.01 12,705,205,427 4,038,692,053
2. Các khoản tương đương tiền 112 1,300,000,000 1,300,000,000

II. Các khoản đầu tư tải chính ngắn hạn 120 V.02 - _
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 117,077,952,608 144,474,028,783

1. Phải thu khách hàng 131 v.03a 93,663,877,167 124,481,358,051
2. Trả trước cho người bán 132 21,772,005,576 18,337,405,1 10
6 . Các khoản phải thu khác 136 v.04a 2,526,320,850 2,539,516,607
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (884,250,985) (884,250,985)

IV. Hàng tồn kho 140 145,430,848,701 135,579,672,777
1. Hàng tồn kho 141 V.07 145,430,848,701 135,579,672,777

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 13,372,998,908 8,243,164,147
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 536,641,337 _
5. Tài sản ngắn hạn khác 155 V.14a 12,836,357,571 8,243,164,147

B - TÀI SẢN DÀI HẠN
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 48,422,140,626 49,807,297,727

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 10,931,650,000 10,931,650,000
6 . Phải thu dài hạn khác 216 v.04b 10,931,650,000 10,931,650,000

II. Tài sản cố định 220 36,601,290,151 37,740,780,484
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.09 36,601,290,151 37,740,780,484

- Nguyên giá 222 70,490,914,744 70,490,914,744
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (33,889,624,593) (32,750,134,260)

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.10 _
3. Tài sản cố định vô hình 227 v . l l _

III. Bất động sản đầu tư 230 V. 12 _ .

IV. Tài sản dở dang dài hạn 240 118,181,818 118,181,818
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn 241 v.08a
2. Chi phí xây dựng cơ bản dỏ- dang 242 v .08b 118,181,818 118,181,818

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 _ _

VI. Tài sản dài hạn khác 260 771,018,657 1,016,685,425
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.13b 771,018,657 1,016,685,425

TỎNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 338,309,146,270 343,442,855,487



CÔNG TY CỎ PHẦN VINACONEX 21 Mầu số B 01 -  DN
Địa chỉ: BaX a - Phú La - Hà Đông - Hà Nội (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 31/3/2015 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

B Ả N G  C Â N  Đ Ó I K É  T O Á N  T Ỏ N G  H Ọ P  
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2015

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN M ã số TM 31/3/2015
VND

01/01/2015
VND

A- NỢ PH ẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 300,372,683,975 305,549,516,109
I. Nợ ngắn hạn 310 295,099,056,662 300,649,233,742

1. Phải trả người bán 311 v .ló a 68,681,875,468 81,625,035,620
2. Người mua trả tiền trước 312 27,509,151,109 17,191,057,887
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 V.17 25,261,679,354 33,128,767,654
4. Phải trả người lao động 314 906,669,658 6,321,548,093
5. Chi phí phải trả 315 V.18 1,413,933,123 1,373,329,445
8 . Doanh thu chưa thực hiện 318 v .20a
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.19a 81,004,533,908 69,188,832,686
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 V.15a 90,286,009,305 91,784,257,620
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 v.23a
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 322 35,204,737 36,404,737

II. Nợ dài hạn 330 5,273,627,313 4,900,282,367
7. Phải trả dài hạn khác 337 V.19b 376,344,946 3,000,000
8 . Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 V.15b 4,897,282,367 4,897,282,367

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400 37,936,462,295 37,893,339,378
I. Vốn chủ sở hữu 410 V.25 37,936,462,295 37,893,339,378

1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 17,000,000,000 17,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 3,300,000,000 3,300,000,000
8 . Quỹ đầu tư phát triển 418 14,724,315,468 14,724,315,468
9. Quỹ hỗ trọ- sắp xếp lại doanh nghiệp 419
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sỏ’ hữu 420
11. Lọi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 2,912,146,827 2,869,023,910
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 422

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 - -

TỎNG CỘNG NGUỒN VÓN (440 = 300 + 400) 440 338,309,146,270 343,442,855,487
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B Á O  C Á O  K É T  Q U Ả  H O Ạ T  Đ Ộ N G  K IN H  D O A N H  T Ỏ N G  H Ợ P  
PHẦN III: THUẾ GTGT Được KHẮƯTRỪ, THUẾ GTGT Được HOÀN LẠI, 

THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA
QI năm 2014

CÔNG TY CỎ PHẦN VĨNACONEX 21 ■
Địa chỉ: Bà La - Phú La - Hà Đông - Hà Nội
Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 31/3/2015

Chi' tiêu M ã số 

I. Thuế GTGT được khấu trừ
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ 10
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh 11
3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng 
mua trả lại không được khấu trừ (12=13+14+15+16)

a, Số thuế GTGT đã khấu trừ 13

b, Số thuế GTGT đã hoàn lại 14

c, Thuế GTGT của hàng mua trả lại, giảm giá hàng bán 15

d, Thuế GTGT không được khấu trừ 16

4. Số thuế GTGT còn đưọc khấu trừ, còn đưọ'c hoàn lại cuối kỳ 17

II. Thuế GTGT được hoàn lại
1. Số thuế GTGT còn đưọc hoàn lại đầu kỳ 20

2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh 21

3. Số thuế GTGT đã được hoàn lại 22

4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22) 23

III. Thuế GTGT được giảm
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ 30

2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh 31

3. Số thuế GTGT đã được giảm 32

4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32) 33

IV. Thuế GTGT của hàng bán nội địa
1. Số thuế GTGT của hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ 40

2. Số thuế GTGT đầu ra phát sinh 41

3. Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ 42

4. Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, bị giảm giá 43

5. Số thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp 44

6. Số thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN 45
7. Số thuế GTGT của hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ 
(46=40+41-42-43-44-45)

Kỳ này

Ngưòi lập biểu
(Ký, họ tên)

Ke toán trưởng
(Ký, họ tên)

1,985,430,644

1.448.789.307

1.448.789.307

Đon vị tính: VND 
Số tiền

Lũy kế

1,985,430,644

1.448.789.307

1.448.789.307

536,641,337

28,683,976,881

1,545,522,293

1,448,789,307

7,064,922,194

21,715,787,673

1,545,522,293

1,448,789,307

7,064,922,194

25 tháng 4 năm 2015 
đốc 
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CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21 Mau số B 03 -  DN
Địa chỉ: Ba La - Phú La - Hà Đông - Hà Nội (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 31/3/2015 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

B Á O  CÁO  L Ư U  C H U Y ỂN  TIÈ N  TỆ TÒ N G  H Ợ P  
Theo phương pháp gián tiếp 

Q Inăm  2015

CHỈ TIÊU Mã số TM LK QI/2015 LK QI/2014
VND VND

Iệ Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

l ắ Lợi nhuận trước thuế 01 58,223,825 102,426,324
2. Điều chỉnh cho các khoản

-K hấu hao TSCĐ 02 1,139,490,333 1,209,016,368
- Các khoản dự phòng 03

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (16,318 673) 22 489 524

- Chi phí lãi vay 06 1,620,232,429 1,858,569,904
3. Lọi nhuận từ hoat đông kinh doanh trước khi thay
đổi vốn lưu đông 08 2,801,627,914 3,192,502,120

- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 22,266 241,414 22 039 827 233
- Tăng, giảm hàng tồn kho  ̂ 10 (9,851,175,924) (10 952 498 431)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải

trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) ^  (8,593,931,908) (16,057,488,628)

- Tăng giảm chi phí trả trước 12 245,666,768 (33 770 210) 

-T iền lãi vay đã trả 13 (1,620,232,429) (2,661,369,448)
- Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 - (842,165 015 )

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 6 072,850 171 1 298 740 520

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (1 172 602,990) (1 437^53,897) 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 10,148,443 016 (5 453 475 756)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản
dài hạn khác ^ *
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản
dài hạn khác ““ ■ -

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đon vị khác 23
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị 
khác ' ' 2 4

5. Tiền chi góp vốn vào đon vị khác 25

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đon vị khác 26

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 16 318 673 00 489 524 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 16 318 673 22 489 524
IIIễ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ
sỏ' hữu  ̂1
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ 
phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

3. Tiền vay ngắn hạn, đài hạn nhận được 33 24,983,068,109 18,549 365 456

32

4. Tiền chi trả nọ' gốc vay 34

5. Tiền chi trả nọ- thuê tài chính 35

6 . Cố tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36

(26,481,3 16,424) (19,394,177,423)



CÔNG TY CỎ PHẦN VINACONEX 21 Mầu số B 03 -  DN
Địa chỉ: Bầ La - Phú La - H à Đông - H à Nội (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 31/3/2015 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁ O  CÁO  LƯ U  C H U Y ỂN  TIỀN  TỆ TỎ N G  H ỢP  
Theo phương pháp gián tiếp 

QI năm 2015

CHỈ TIÊU Mã số TM LK QI/2015 LK QI/2014
VND VND

Lưu chuyên tiên thuân từ hoạt động tài chính 40 (1,498,248,315) (844,811,967)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) 50 8,666,513,374 (6,275,798,199)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 5,338,692,053 13,701,161,143
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 70 14,005,205,427 7,425,362,944

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

T Ô N G  G I A M  Đ Ô C

4 năm 2015 
đốc



Địa chỉ: Ba La - Phú La - Hà Đông - Hà Nội
Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 31/3/2015

CÔNG TY CỒ PHẦN VINACONEX 21 Mầu số B 09 -  DN 
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

T H U Y É T  M IN H  BÁ O  CÁO TÀ I C H ÍN H  TỎ N G  H Ọ P  
Quí I năm 2015

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1. Hình thức sỏ' hữu vốn:
Công ty Cổ phần Vinaconex 21 là Công ty c ổ  phần, tên Công ty viết bằng tiếng Anh: VĨNACONEX 21 JOINT 
STOCK COMPANY, viết tắt là VINACONẾX 21 JSC tiền thân là Công ty c ổ  phần Xây dựng số 21 được thành 
lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000252 ngày 10/03/2005. Công ty c ổ  phần Xây dựng số 
21 được đổi tên thành Công ty c ổ  phần Vinaconex 21 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500236902 
được thay đổi lần thứ 6 ngày 29/08/2013.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500236902 thay đổi lần 6 ngày 29/08/2013 thì vốn điều lệ của 
Công ty là 17.000.000.000 đồng (Mười bảy tỷ đồng)

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (mười ngàn đồng)

Ngày 10/03/2010, Công ty đã được chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại sỏ- giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) 
vói mã chứng khoán: V21.

Các đon vị trực thuộc:

Chi nhánh Công ty c ổ  phần Vinaconex 21 - X í nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng được thành lập 
+ ngày 21/12/2006, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi ìần thứ 02 số 0500236902-001 

ngày 08/05/2012 tại xã  Cam Thitợng, huyện Ba Vĩ, Thành phố Hà Nội

Công ty Cổ phần Vinaconex 21 - Chỉ nhánh Quàng Ninh được thành lập ngày 16/05/2012, hoạt động theo Giấy 
+ chímg nhận đăng ký kinh doanh số 0500236902-002 ngày 16/05/2012 tại số 69, đường Tuệ Tình, phường Thanh 

Sơn, Tp. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.
2. Lĩnh vực kinh doanh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp, kinh doanh BĐS và sản xuất bô tông thương phẩm

3. Ngành nghề kinh doanh
Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, đường hầm, cấp 

+ thoát nước, bưu điện, văn hóa, thủy điện, nhiệt điện, phong điện, đường dây và trạm biến thế đến 500 KV, các 
công trình kỹ thuật hạ tầng, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

Tư vấn đầu tư và xây dựng các dự án: Lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát và quản lý dự án, tư vấn 
+ thiết bị công nghệ mới và thiết bị tự động hóa; Khảo sát địa hình, địa chất thủy văn, đo đạc công trình, thí 

nghiệm;

+ Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu dân cư, khu kinh tế mới, khu chế xuất, khu 
công nghiệp; Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ và khách sạn; Du lịch lữ hành; Vận chuyển hành khách du lịch-

+ Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư; máy móc, thiết bị, phụ tùng, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, dây chuyền 
công nghệ tự động hóa, vật liệu xây dựng, đại lý tiêu thụ cho các hãng trong và ngoài nước;

+ Khai thác, sản xuất, chế biến, kinh doanh các loại cấu kiện và vật liệu dùng trong xây dựng và trang trí nội thất 
ngoại thất;

+ Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình;

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Vinaconex 21 Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04.63256588 Fax: 04.63256588



CÔNG TY CỎ PHẦN VINACONEX 21 Mâu số B 09 -  DN
Địa chỉ: Ba La - Phú La - Hà Đông - Hà Nội (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 31/3/2015 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

T H U Y É T  M IN H  BÁ O  CÁO TÀ I C H ÍN H  TÒ N G  H Ợ P  
Quí I năm 2015

(tiếp theo)
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

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

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dương lịch.

Kỳ kế toán này bắt đầu từ 01/01/2015 kết thúc ngày 31/3/2015
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam ("VND"), hạch toán theo phương pháp giá gốc, phù hợp 
với các quy định của Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 -  
Chuẩn mực chung.

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 thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của 
Bộ Tài chính. Riêng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 -  “Báo cáo bộ phận” chưa được Công ty áp dụng trong 
việc trình bày Báo cáo tài chính này
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính tổng họp của Công ty được lập và trình bày phù họp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và 
Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức ghi sổ trên máy vi tính, sử dụng phần mềm kế toán Fast Acounting.
IV Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đưong tiền

Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt 
tại quỹ của doanh nghiệp và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam 
(VND), phù hợp với quy định tại Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003.

Do không có phát sinh các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ nên Công ty không phải chuyển đổi các đồng tiền 
khác ra đồng Việt Nam (VND).

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí 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.

- Phưong pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Phương pháp bình quân gia quyền cuối tháng
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phưong pháp kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

3. Phương pháp ghi nhận và khấu hao TSCĐ 
3.1. Tài sản cố định hữu hình:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ:

Tài sản cô định hữu hình đưọc ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ 
tiêu nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.



CÓNG TV CÓ PHÀN VINACONEX 21 MỈU sô B 09 -  DN
Địa chỉ: Ba La - Phú La - Hà Đông - Hà Nội (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 31/3/2015 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

T H U Y É T  M IN H  BÁ O  CÁO  TÀ I C H ÍN H  T Ồ N G  H Ợ P  
Quí I năm 2015

(tiếp theo)
Việc ghi nhận Tài sản cố định hữu hình và Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam 
số 03 - Tài sản cố định hữu hình, thông tư số 200/2006/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư so 
45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản 
cố định

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản chiết khấu thưong mại hoặc giảm 
gia), cac khoan thue va cac chi phí liên quan trực tiêp đên việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụnơ

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản khi các chi phí 
này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai. Các chi phí phát sinh không thoả mãn đưọc điều kiện trên 
được Công ty ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định hữu hình. Kế toán TSCĐ hữu hỉnh 
được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty gồm:

Loai tài sản Thời gian khấu hao (năm)
Nhà cửa vật kiến trúc 5 - 4 9
Máy móc thiết bị 5 _ 7

Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 5 - 8
Thiết bị dụng cụ quản lý 3 . 5

3.2. Tài sản cố định thuê tài chính:
3.3. Tài sản cố định vô hình:
4. Phương pháp ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp váo cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Các khoản vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty được ghi nhận theo hợp đồng, khế ước vay, phiếu thu phiếu chi 
và chứng từ ngân hàng.

Chi phi đi vay đuọc gill nhận vào chi phí hoạt động tài chính. Riêng chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc 
đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ điêu 
kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 -  Chi phí đi vay.
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác
Chi phí trả trước được vôn hoá để phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ sau, bao gồm các loại 
chi phí: Chi phí phát sinh chờ phân bổ, chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ, giá trị thương hiệu của Tổng Cônơ 
ty Xuât nhập khâu và Xây dựng Việt Nam được xác định theo Quyết định số 1117/QĐ/VC-TCKH ngày 
08/9/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Công ty c ổ  phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam khi 
góp vốn vào Công ty;
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Chi phí phát sinh chờ phân bổ bao gồm chi phí trước hoạt động của các trạm bê tông Hòa Lạc bê tông thương 
phârn Phú Thọ, bê tông Thanh Hóa... đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào sản xuất.

Cong cụ, dụng cụ thuọc ta.1 san lưu đọng xuat dùng một lân vói giá trị lớn và công cụ, dụng cụ có thời gian sử 
dụng trên một năm;

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Chi phí phải trả của Công ty bao gồm khoản chi phí nhân công, vật tư thuộc dự án E16, chi phí dự án văn phòng 
công ty đã xác định với chủ đầu tư và chưa xuất hóa đon được ghi nhận dựa trên họp đồng kinh tế đã ký.
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 đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
Von đau tu cua chu so hưu cua Cong ty được ghi nhận theo sô vôn thực góp của chủ sỏ' hữu; thặng dư vốn cổ 
phân được ghi nhận theo sô chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ 
phiêu; vôn khác của chủ sở hữu là vốn bổ sung từ các quỹ, từ lợi nhuận sau thuế của hoạt động kinh doanh.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN 
của kỳ này.
l l ẽ Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
Doanh thu của Công ty bao gồm doanh thu xây lắp, doanh thu bán nhà dự án, bán bê tông thương phẩm bán vật 
liệu, doanh thu cung câp dịch vụ thí nghiệm và doanh thu từ tiền lãi tiền gửi, lãi cho vay.

Doanh thu xây lăp được xác định theo giá trị khôi ỉượng thực hiện, được khách hàng xác nhận bằnơ nghiệm thu 
quyêt toán, đã phát hành hoá đơn GTGT, phù họp với quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 -  " Họp 
đồng xây dựng".

Doanh thu bán bê tông thương phẩm được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được 
theo nguyên tắc dồn tích, ghi nhận khi chuyển giao thành phẩm cho khách hàng, phát hành hoá đơn và được 
khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán 
Việt Nam số 14 — " Doanh thu và thu nhập khác".

Doanh thu tù' hoạt động bán nhà dự án: Đối vói các căn hộ đã xây dựng hoàn tất, doanh thu và giá vốn đưọc ghi 
nhận khi phân lớn rủi ro và lợi ích liên quan đến bất động sản đã được chuyển giao cho người mua. Riêng đối với 
các căn hộ được bán trước khi phần xây dựng được hoàn tất, thỉ doanh thu và giá vốn được ghi nhận theo tỷ lệ 
hoàn thành tại ngày kêt thúc niên độ kê toán. Theo đó Công ty có trách nhiệm xây dựng hoàn thành căn hộ nơười 
mua thanh toán tiên theo tiến độ xây dựng và chấp nhận các lợi ích và rủi ro từ những biến động trên thị trường. 
Doanh thu cung câp dịch vụ cho thuê địa điểm được xác định khi dịch vụ hoàn thành, đã phát hành hoá đon và 
được khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế 
toán Việt Nam số 14 -  " Doanh thu và thu nhập khác".

Các khoản nhận trước của khách hàng không được ghi nhận là doanh thu trong kỳ.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp giữa niên độ là tổng chi 
phí lãi vay phát sinh trong kỳ, đã trừ đi chi phí lãi vay được vốn hóa.
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13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên CO' sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế Thu 
nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
15. Nguyên tắc và phưong pháp kế toán khác
15ềl .  Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu, phải trả
Nguyên tắc xác định khoản phải thu khách hàng dựa theo Họp đồng và ghi nhận theo Hoá đơn bán hàng xuất cho 
khách hàng.

Khoản trả trước cho người bán được hạch toán căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và Hợp đồng kinh tế.
Nguyên tắc xác định khoản phải trả người bán dựa theo Hợp đồng, phiếu nhập kho và ghi nhận theo Hoá đon bán 
hàng của bên bán.

Khoản người mua trả trước được ghi nhận căn cứ vào họp đồng, phiếu thu, chứng từ ngân hàng.
15.2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn
Các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các khế ước vay và 
các họp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn từ 1 năm tài chính trở xuống được Công ty ghi nhận là vay ngắn 
hạn. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm tài chính được Công ty ghi nhận là vay dài han.
15.3. Các nghĩa vụ về thuế 
Thuế giá trị gia tăng

Doanh nghiệp áp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo hướng dẫn của luật thuế hiện hành với mức thuế suất 
thuế GTGT là 10% đôi với bê tông thương phẩm, công trình xây lắp và dịch vụ thí nghiệm.
Thuế thu nhập (loanh nghiệp
Công ty áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22% trên lợi nhuận chịu thuế.
15.4. Nguyên tắc ghi nhận giá vốn hàng bán

Gia von ban nha dụ an đuọc xac đinh trcn cơ sở giá thành du’ toán của từng căn hộ (hạ tâng và chi phí xây dựng) 
chi phí phát sinh thực tê đã tập hợp và kiểm tra hiện trạng, phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

Giá vốn hàng bán của bê tông thương phẩm, bán thép được ghi nhận và tập họp theo giá trị và số lượng xuất bán 
cho khách hàng, phù họp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

Giá vốn hoạt động xây lắp được ghi nhận như sau:

+ Đôi với các công trình đã hoàn thành bàn giao không còn các hạng mục dở dang, giá vốn được ghi nhận bằng 
tổng chi phí thực tế phát sinh đã được tập họp phù họp vói doanh thu ghi nhận trong kỳ.

+ Đối với các công trình còn có các hạng mục dở dang đến cuối kỳ, Công ty tiến hành kiểm kê, đánh giá chi phí 
sản xuât kinh doanh dở dang cuôi kỳ và xác định giá vốn trên cơ sở: Giá vốn xây lắp ghi nhận trong kỳ = Chi phí 
sản xuât kinh doanh dở dang đâu kỳ + Tổng chi phí sản xuất kinh doanh dỏ- dang phát sinh trong kỳ - Chi phí sản 
xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ đã ghi nhận của từng công trinh.

+ ĐÔI VỚI các công trình có thực hiện ký các hợp đông giao khoán, giá vốn đưọc ghi nhận theo chi phí thực tế 
phát sinh phù họp với tỉ lệ giao khoán trong hợp đồng.

Giá vốn dịch vụ được ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh để hoàn thành dịch vụ, phù hợp với doanh thu ghi 
nhận trong kỳ.
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V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế

l ể Tiền 31/03/2015 01/01/2015
VNĐ VNĐ

+ Tiên mặt

- Văn phòng Công ty

- Chi nhánh Cam Thượng

- Chi nhánh Quảng Ninh

+ Tiền giử ngân hàng không kỳ hạn

- Văn phòng Công ty

- Chi nhánh Cam Thitợỉig

- Chi nhánh Quảng Ninh 

+ Tiền đang chuyển

12,411,522,562

9,469,105,882

2,893,738,036

48,678,644

293,682,865

281,541,342

6,544,691

5,596,832

2,571,367,471 

2,544,197,618 

2,838,500 

24,331,353 

1,467,324,582 

1,009,313,108 

441,329,154 

ỉ  6,682,320

Cộng 12,705,205,427 4,038,692,053

2. Các khoản 31/03/2015 
đau tư tài ---------------------------------------- -------- 01/01/2015

chính Giá §ôc GẴá hợp lý Dự phòng Giá gốc Giá hợp lý Dự phòng

3. Phải thu của khách hàng 31/03/2015 01/01/2015
VNĐ VNĐ

a, Phải thu khách hàng ngắn hạn

+ Văn phòng Công ty 83,069,418,367 111,038,335,711
- Tống Công ty cổ phần Vinaconex 4,903,526,562 22,996,582,019
- BQL các DA công trình XD số 2 - Sở XD Thanh 12,310,659,000 18,190,659,000
- Công ty TNHH ĐT Quảng Long Thanh Hóa 11,420,382,200 11,420,382,200
- Các khách hàng khác 54,434,850,605 58,430,712,492
+ Chi nhánh Cam Thượng 10,334,281,800 12,895,437,340
- Các khách hàng khác 10,334,281,800 12,895,437,340
+ Chi nhánh Quảng Ninh 260,177,000 547,585,000
-C ác khách hàng khác 260,177,000 547,585,000

Cộng 93,663,877,167 124,481,358,051
b, Phải thu khách hàng dài hạn

- Chi tiết các khách hàng chiếm từ 10% trở lên

- Các khách hàng khác
_

Cộng
-

c, Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

- Ong Nguyễn Quang Vịnh - TV HĐQT 1,028,075,000 1,028,075,000
Cộng 1,028,075,000 1,028,075,000
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4. Phải thu khác 31/03/2015
VNĐ

01/01/2015
VNĐ

a, Ngăn hạn
Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

- Phải thu khác. 2,526,320,850 2,539,516,607
+ Văn phòng Công ty 2,526,320,850 2,539,516,607

Cộng 2,526,320,850 2,539,516,607
b, Dài hạn

- Phải thu khác. 10,931,650,000 10,931,650,000
+ Văn phòng Công ty 6,931,650,000 6,931,650,000
+ Chi nhánh Cam Thượng 4,000,000,000 4,000,000,000

Cộng 10,931,650,000 10,931,650,000

5. Tài sản thiếu chờ xử lý 31/03/2015
VNĐ

01/01/2015
VNĐ

(Chi tiết theo từng loại tài sản thiếu) Số Iưọng Giá trị Số lượng Giá trị

31/03/2015 01/01/2015

Giá gốc Giá trị 
có thể thu hồi Đối tượng nợ Giá gốc Giá tri

r , 1  X J 1  1  Ầ • Đôi tượng nợ có thê thu hôi

7. Hàng tồn kho 31/03/2015
VNĐ

01/01/2015
VNĐ

Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;

- Nguyên liệu, vật liệu; 2,610,058,038 1,736,606,793
+ Chi nhánh Cam Thượng 2,432,638,038 1,559,186,793
+ Chi nhánh Quảng Ninh 177,420,000 177,420,000
- Công cụ, dụng cụ; 55,844,264 55,844,264
+ Văn phòng Công ty 55,844,264 55,844,264
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; 142,764,946,399 133,787,221,720
+ Văn phòng Công ty 141,539,626,509 132,670,272,125
+ Chi nhánh Quảng Ninh 1,225,319,890 1,116,949,595

Cộng 145,430,848,701 135,579,672,777
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thòi điểm cuối kỳ- Nguyên nhân và 
hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.



Địa chỉ: Ba La - Phú La - Hà Đông - Hà Nội  ̂ (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 31/3/2015 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21 M ~ầ u  sô B 09 -  DN

T H U Y É T  M IN H  BÁ O  CÁO TÀI C H ÍN H  TỐ N G  H Ợ P
QI năm 2015

(tiếp theo)

8. Tài sản dử dang dài hạn 31/03/2015 01/01/2015
VNĐ VNĐ

Giá gốc Giá trị 
có thế thu hồi

Giá gốc Giá trị 
có thê thu hồi

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dỏ- dang dài hạn

(Chi tiết cho từng loại, nêu lí đo vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thônơ thường)

Cộng

b) Xây dựng cơ bản dỏ' dang (Chi tiết cho các 
công trình chiếm từ  10% trên tổng giá trị XDCB)

31/03/2015
VNĐ

01/01/2015
VNĐ

- XDCB; 118,181,818 118,181,818
+ Nhà máy gạch không nung tại Cam Thượng 118,181,818 118,181,818

Cộng 118,181,818 118,181,818

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

T,, , Nhà cửa, vât Khoản muc r
kiên trúc

Máy móc thiết 
bị

Phương tiện 
vận tải, truyền 

dẫn

Máy móc thiết 
bị quản lý

TSCĐ hữu 
hình khác Tổng cộng

Nguyên giá
Dư 01/01/2015 31,366,500,991 20,203,945,119 16,862,643,628 1,549,225,006 508,600,000 70,490,914,744
- Mua trong kỳ _

- Đầu tư XDCB hoàn thành

- Tăng khác _

- Chuyển sang bất động sản đầu tư _

- Thanh lý, nhượng bán _

- Giảm khác

Dư 31/3/2015 31,366,500,991 20,203,945,119 16,862,643,628 1,549,225,006 508,600,000 70,490,914,744
Giá trị hao mòn lũy kế
Dư 01/01/2015 2,941,308,720 16,019,736,687 13,038,752,025 469,039,936 281,296,892 32,750,134,260
- Khấu hao trong 188,137,218 381,287,867 518,111,466 36,060,031 15,893,751 1,139,490,333
- Tăng khác _

- Chuyển sang bất động sản đầu tư _

- Thanh lý, nhượng bán .

- Giảm khác

Dư 31/3/2015 3,129,445,938 16,401,024,554 13,556,863,491 505,099,967 297,190,643 33,889,624,593
Giá trị còn lại
Tại 01/01/2015 28,425,192,271 4,184,208,432 3,823,891,603 1,080,185,070 227,303,108 37,740,780,484
Tại 31/3/2015 28,237,055,053 3,802,920,565 3,305,780,137 1,044,125,039 211,409,357 36,601,290,151



T H U Y É T  M IN H  BÁ O  CÁO  TÀ I C H ÍN H  TỔ N G  H Ợ P
QI năm 2015

(tiếp theo)
- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm  đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng-
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;

- Các cam kêt vê việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

CÔNG TY CỎ PHẦN VINACONEX 21 Mầu sô B 09 -  DN
Địa chỉ: Ba La - Phú La - Hà Đông - Hà Nội  ̂ (Ban hành theo TT s X 200/2014/TT-BTC

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 31/3/2015 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

10. Tăng giăm tài sản cố định vô hình

11. Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư

13. Chi phí trả trước

a, Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) 

Cộng

b, Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí mua bảo hiểm;

- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn) 

+ Bãi cát Cam Thượng

+ Trạm bê tông Hòa Lạc 

+ Trạm bê tông Phú Thọ 

+ Trạm bê tông Thanh Hóa 

+ Nhà ăn văn phòng 

+ Công cụ dụng cụ khác 

+ Phần mềm kế toán
Cộng

14. Tài sản khác

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)
- Tạm ứng

+ Văn phòng Công ty 

+ Chi nhánh Cam Thượng 

Cộng

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

31/03/2015 01/01/2015
VNĐ VNĐ

771,018,657 1,016,685,425
95,612,292 127,483,056

121,740,228 162,320,305
93,875,526 125,167,369

177,474,869 235,244,980
22,976,781 30,635,708

256,005,628 332,500,675
3,333,333 3,333,333

771,018,657 1,016,685,425

31/03/2015 01/01/2015
VNĐ VNĐ

12,836,357,571 8,243,164,147
10,840,786,941 6,464,659,517

1,995,570,630 1,778,504,630
12,836,357,571 8,243,164,147

Cộng



Địa chỉ: Ba La - Phú La - Hà Đông - Hà Nội  ̂ (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 31/3/2015 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỎ PHẦN VINACONEX 21 Mẫu sô B 09 -  DN

T H U Y É T  M IN H  BÁ O  CÁO TÀ I C H ÍN H  TỎ N G  H Ọ P
QI năm 2015

(tiếp theo)

15. Vay và 
no' thuê tài

31/3/2015
VNĐ Từ 01/01 đến 31/3/2015 01/01/2015

VNĐ
chính Giá trị Sô có khả 

năn 2 trả no'
Tăng Giảm Giá trị Sô có khả 

năns trả nơ
a, Vay ngăn hạn

- Vay ngăn hạn 74,606,653,918 74,606,653,918 24,983,068,109 26,481,316,424 76,104,902,233 76,104,902,233
- N ợ dài hạn 
đến hạn trả

15,679,355,387 15,679,355,387 - - 15,679,355,387 15,679,355,387

Cộng 90,286,009,305 90,286,009,305 24,983,068,109 26,481,316,424 91,784,257,620 91,784,257,620
b, Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)

Vay MHB 4,897,282,367 4,897,282,367 4,897,282,367 4,897,282,367

Cộng 4,897,282,367 4,897,282,367 - - 4,897,282,367 4,897,282,367

c, Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn

Từ 1 năm trỏ'

Từ 01/01 đến 31/3/2015 Từ 01/01 đến 31/3/2014
Tổng số Trả tiền lãi Trả nợ gốc Tổng số Trả tiền lãi Trả nọ’ gốc

xuống
Trên 1 năm đên 
5 năm

Trên 5 năm

d, Số vay và nợ thuê tài chính chưa thanh toán 
được

-V ay;

- Nợ thuê tài chính;
Cộng

- Lý do chưa thanh toán 

đ, Thuyet minh chi tiet các khoản vay và nọ' thuê tài chính đôi với các bên liên quan

16. Phải trả ngưòi bán 31/03/2015 01/01/2015
VNĐ VNĐ

Giá trị số  có khả Giá tri số  có khả 
---------------------------năng trả nữ____________ _______ năng trả nơ

a, Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

+ Văn phòng Công ty 59,608,848,591 - 68,788,467,876 68,788,467,876

- Công ty TNHH Quảng Long 7,691,442,338 7 823 754 338 7 8^3 754 338

- P h ả i trả cho các đối tượng khác 51,917,406,253 60 964 713 538 60 964 713 538

31/03/2015 01/01/2015 
_______ VNĐ__________________________ VNĐ

Gôc Lãi Gốc Lãi



CÔNG TY CỎ PHẦN VINACONEX 21
Địa chỉ: Ba La - Phú La - Hà Đông - Hà Nội

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 31/3/2015

+ Chi nhánh Cam Thượng
- Công ty TNHH Hoàng Son

- Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lâm Thi
- Phải trả cho các đối tượng khác 
+ Chi nhánh Quảng Ninh

- Công ty Cổ phần Thương mại Cát linh
- Công ty TNHH s x  TM và DV tổng họp Anh Mỹ
- Công ty TNHH Xây dựng Thắng lọi Đông Triều

- Phải trả cho các đối tượng khác
Cộng

b, Các khoản phải trả người bán dài hạn
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên 

trên tổng số phải trả;

- Phải trả cho các đối tượng khác
Cộng

c, Số nợ quá hạn chưa thanh toán
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên 

tổng số quá hạn;

- Các đối tượng khác
Cộng

d, Phải trả người bán là các bên liên quan 

Chi tiết theo từng đối tưọng

Mau số B 09 -  DN 

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC 
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

T H U Y Ế T  M IN H  BÁ O  CÁO TÀI C H ÍN H  TỎ N G  H Ọ P  
QI năm 2015

(tiếp theo)
7,618,711,936 - 11,354,725,846

4,500,216,373 5,539,053,437

1,561,652,274 4,489,038,600

1,556,843,289 1,326,633,809

1.454.314.941 - 1,481,841,898

504.618.000 

197,609,625

178.790.000
1.454.314.941 600,824,273

68,681,875,468

11,354,725,846

5,539,053,437
4.489,038,600

1,326,633,809

1,481,841,898

504.618.000 

197,609,625

178.790.000 

600,824,273

81,625,035,620 81,625,035,620

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nưóc 01/01/2015
VNĐ

SỐ phải nộp 
trong kỳ

sồ  đã nộp 
trong kỳ

31/3/2015
VNĐ

+ Thuê GTGT 28,683,976,881 96,732,986 7,064,922,194 21,715,787,673
+ Thuê thu nhập doanh nghiệp 3,401,998,866 15,100,908 _ 3,417,099,774
+ Thuê Thu nhập cá nhân 3,718,247 - _ 3,718,247
+ Các loại thuế khác 1,039,073,660 5,000,000 919,000,000 125,073,660

Cộng 33,128,767,654 116,833,894 7,983,922,194 25,261,679,354

18. Chi phí phải trả 31/03/2015 01/01/2015
VNĐ VNĐ

a, Ngăn hạn

■ Chi phí lãi vay - 138,701,700
Các khoản trích trước khác; 1,413,933,123 1,234,627,745

Cộng 1,413,933,123 1,373,329,445

Cộng



Địa chỉ: Ba La - Phú La - Hà Đông - Hà Nội  ̂ (Ban hành theo TT s X 200/2014/TT-BTC

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 31/3/2015 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỎ PHẦN VINACONEX 21 Mgu sô B 09 -  DN

T H U Y Ế T  M IN H  BÁ O  CÁO TÀ I C H ÍN H  T Ô N G  H Ọ P
QI năm 2015

(tiếp theo)

19. Phải trả khác 31/03/2015
VNĐ

01/01/2015
VNĐ

a, Ngăn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết;

- Kinh phí công đoàn; - 37,901,138
- Bảo hiểm y tế, BH xã hội, BH thất nghiệp 2,107,119,553 2,717,285,003
- Phải trả về cổ phần hoá;

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;

- Cố tức, lọi nhuận phải trả;

- Các khoản phải trả, phải nộp khác. 78,897,414,355 66,433,646,545
Cộng 81,004,533,908 69,188,832,686

b, Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 3,000,000 3,000,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác 373,344,946 -

Cộng 376,344,946 3,000,000
c, Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng 

khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

20. Doanh thu chưa thực hiện 31/03/2015
VNĐ

01/01/2015
VNĐ

a, Ngăn hạn

Cộng
b, Dài hạn

Cộng
c, Khả năng không thực hiện được họp đồng với 

khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không 
có khả năng thực hiện).

21. Trái phiếu phát hành

21.1 Trái phiếu 31/03/2015 01/01/2015

Giá trị Lãi suất Kỳ hạn Giá trị Lãi suất Kỳ hạn
a, Trái phiếu phát hành 

Cộng

b, Thuyêt minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

Cộng

21.2 Trái phiếu chuyển đổi

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả



Địa chỉ: Ba La - Phú La - Hà Đông - Hà Nội  ̂ (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 31/3/2015 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỎ PHẦN VINACONEX 21 MâL1 số B 09 -  DN

T H U Y É T  M IN H  BÁ O  CÁO TÀ I C H ÍN H  T Ỏ N G  H Ợ P
QI năm 2015

(tiếp theo)

23. Dự phòng phải trả 31/03/2015
VNĐ

01/01/2015
VNĐ

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a, Tài sản thuê thu nhập hoãn lại 31/03/2015
VNĐ

01/01/2015
VNĐ

b, Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 31/03/2015
VNĐ

01/01/2015
VNĐ

25. Vốn chủ sỏ' hữu

a, Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sỏ- hữu ĐVT: Đồng Việt Nam
Các khoản nục thuộc vốn chủ sỏ' hữu

Nội dung y g n g5 p c^a 

chủ sỏ' hữu
Thặng dư vốn 

cổ phần
Vôn khác của 

, , > , ~ Các quỹ chủ sở hữu J
LNST chưa 
phân phối Cộng

A 1 2 3 4 5 6
D ư 01/01/2014 17,000,000,000 3,300,000,000 14,601,625,738 2,608,748,674 37,510,374,412
- Tăng vốn 447,476,602 447,476,602
- Lãi

- Tăng khác 122,689,730 122,689,730
- Lỗ

- Giảm khác 187,201,366 187,201,366
D ư  01/01/2015 17,000,000,000 3,300,000,000 14,724,315,468 2,869,023,910 37,893,339,378
- Tăng vốn

- Lãi 43,122,917 43,122,917
- Tăng khác

- Lỗ

- Giảm khác

Dư 31/3/2015 17,000,000,000 3,300,000,000 14,724,315,468 2,912,146,827 37,936,462,295

b, Chi tiết vốn góp của chủ sỏ’ hữu 31/03/2015
VNĐ

01/01/2015
VNĐ

- Vôn góp của Tông công ty Vinaconex 300,000,000 300,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác 16,700,000,000 16,700,000,000

Cộng 17,000,000,000 17,000,000,000

c, Các giao dịch về vốn vói các chủ sở hữu và 
phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

QI/2015
VNĐ

QI/2014
VNĐ



CÔNG TY CỒ PHẦN VINACONEX 21
Địa chỉ: Ba La - Phú La - Hà Đông - Hà Nội

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 31/3/2015

Mau số B 09 -  DN 

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC 
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 

+ Vốn góp đầu kỳ

+ Vốn góp tăng trong kỳ 

+ Vốn góp giảm trong kỳ 

+ Vốn góp cuối kỳ

- Cố tức, lợi nhuận đã chia

T H U Y Ế T  M IN H  BÁ O  CÁO TÀ I C H ÍN H  TỒ N G  H Ợ P
Q ĩ năm 2015

(tiếp theo)

17,000,000,000

17,000,000,000

17,000,000,000

17,000,000,000

d, Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ í

- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ í

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cô phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ !

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng/CP

đ, Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cố tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:..................

+ Cố tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:...................

- Cố tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

31/3/2015 
Cồ nhiều

1.700.000

1.700.000

1.700.000

1.700.000

01/01/2015 
Cố nhiều

1.700.000

1.700.000

1.700.000

1.700.000

e, Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển;

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Cộng

01/01/2015
VNĐ Tăng trong kỳ Giảm trong kỳ 31/3/2015

VNĐ
12,236,667,938 2,487,647,530 14,724,315,468

12,236,667,938 2,487,647,530 14,724,315,468

g, Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sỏ- hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán 
cụ thể

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh

31/03/2015
VNĐ

01/01/2015
VND



T H U Y É T  M IN H  BÁ O  CÁO TÀI C H ÍN H  TỎ N G  H Ọ P
QI năm 2015

(tiếp theo)

27. Chênh lệch tỷ giá 31/03/2015 01/01/2015
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VNĐ VNĐ
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ]

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân kl

28. Nguồn kinh phí 31/03/2015 01/01/2015
VNT) VNĐ

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29. Các khoản mục ngoài bảng CĐKT 31/03/2015 01/01/2015
VNĐ VNR

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

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

1. Tông doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a, Doanh thu QI/2015 QI/2014
_________________________ VNĐ VNĐ

+ Doanh thu bán hàng

+ Doanh thu xây lắp 5,159,269,498 12,763,755,934
+ Doanh thu bán bê tông thưong phẩm 9,900,632,477 7,983,589,092
+ Doanh thu bất động sản 47,607,273
+ Doanh thu dịch vụ 343,700,422 17,727,273
+ Doanh thu khác

Cộng 15,451,209,670 20,765,072,299
b, Doanh thu các bên liên quan

(Chi tiết theo từng đối tượng)

2. Các khoản giảm trừ doanh thu QI/2015 QI/2014
VNĐ VNĐ

Cộng

3. Giá vốn hàng bán QI/2015 QI/2014
VNĐ VNĐ

+ Giá vốn bán hàng

+ Giá vốn xây lắp 4,394,287,528 9,981,765,840
+ Giá vốn bán bê tông thương phẩm 7,425,474,358 7,307,345,110
+ Giá vốn bất động sản 42,846,545
+ Giá vốn dịch vụ 309,330,380 15,430,280
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(tiếp theo)
+ Giá vốn khác

Cộng 12,171,938,811 17,304,541,230

4. Doanh thu hoat đông tài chính QI/2015 QI/2014
VNĐ VNĐ

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 16,318,673 22,489,524
Cộng 16,318,673 22,489,524

5. Chi phí tài chính QI/2015 QI/2014
VNĐ VNĐ

- Lãi tiên vay; 1,620,232,429 1,858,569,904
Cộng 1,620,232,429 1,858,569,904

6. Thu nhâp khác QI/2015 QI/2014
VNĐ VNĐ

- Các khoản khác. 4,529,500
Cộng 4,529,500 -

7. Chi phí khác QI/2015 QI/2014
VNĐ VNĐ

- Các khoản khác. - 20,431
Cộng - 20,431

8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiêp QI/2015 QI/2014
VNĐ VNĐ

a, Chi phí bán hàng

Cộng - -

b, Chi phí quản lý doanh nghiệp

+ Chi phí nhân viên quản lý 795,671,397 782,048,280
+ Chi phí vật liệu quản lý

+ Chi phí đồ dùng văn phòng 1,116,364
+ Chi phí khấu hao TSCĐ 373,434,931 287,262,623
+ Thuê, phí và ]ệ phí 293,391,604 275,495,689
+ Chi phí dự phòng

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài 41,530,269 63,133,156
+ Chi phí bằng tiền khác 116,518,213 114,064,186

Cộng 1,621,662,778 1,522,003,934
c, Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và quản lý

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hói

- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;
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- Các khoản ghi giảm khác

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố QI/2015
VNĐ

QI/2014
VNĐ

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;

- Chi phí nhân công;

- Chi phí khấu hao tài sản cố định;

- Chi phí dịch vụ mua ngoài;

- Chi phí khác bằng tiền.
Cộng

10. Chi phí thuế TNDN hiện hành QI/2015 QI/2014
VNĐ VNĐ

- Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên
thu nhập chịu Thuế năm hiện hành 15,100,908 24,825,458

- Điều 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 15,100,908 24,825,458

11. Chi phí thuế TNDN hoãn lại QI/2015 QI/2014
VNĐ VNĐ

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

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
QI/2015 QI/2014

VNR VNF)
- Mua tài sản băng 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;

- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và 
tương đương tiên lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng 
buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khê ước thông thường;

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
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- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;

- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;

- Tiền trả nọ- gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại ià nợ phải trả;

- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán-
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

V IIIỂ 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 năm:....................................................

3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Trinh bay tai san, doanh thu, ket qua kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo 

quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(l):.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán tri ):

6. Thông tin về hoạt động liên tục:

7. Những thông tin khác..................

Lập, ngày 25 tháng 4 năm 2015
Ngưòi lập biểu

(Ký, họ tên)
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