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Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Báo cáo tài chính này phải được đọc chung với các thuyết minh kèm theo.

TàI sảN Mã số
Thuyết 
minh

12/31/2010 1/1/2010
 VNd  VNd 

TàI sảN NGẮN HạN 100  1.017.216.344.030  926.048.095.281 

Tiền và các khoản tương đương tiền 110 (5.1)  645.820.942.664  434.372.816.399 
Tiền 111  2.610.589.877  48.458.366.599 
Các khoản tương đương tiền 112  643.210.352.787  385.914.449.800 
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 (5.2)  41.770.000.000  - 
Đầu tư ngắn hạn 121  41.770.000.000  - 
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129  -  - 
Các khoản phải thu 130 (5.3)  94.743.668.820  207.929.352.348 
Phải thu khách hàng 131  80.122.670.424  87.073.414.065 
Trả trước cho người bán 132  5.702.822.717  6.476.355.025 
Phải thu nội bộ ngắn hạn 133  -  - 
Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD 134  -  - 
Các khoản phải thu khác 135  9.368.345.679  114.954.735.758 
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139  (450.170.000)  (575.152.500)
Hàng tồn kho 140 (5.4)  221.497.730.137  283.228.856.230 
Hàng tồn kho 141  221.497.730.137  283.228.856.230 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149  -  - 
Tài sản ngắn hạn khác 150 (5.5)  13.384.002.409  517.070.304 
Chi phí trả trước ngắn hạn 151  146.813.332  129.205.003 
Thuế GTGT được khấu trừ 152  12.701.452.653  - 
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154  -  - 
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157  -  - 
Tài sản ngắn hạn khác 158  535.736.424  387.865.301 
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nBảNG CÂN ĐốI Kế TOÁN ( Tiếp theo )
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Báo cáo tài chính này phải được đọc chung với các thuyết minh kèm theo.

TàI sảN Mã số
Thuyết 
minh

12/31/2010 1/1/2010
 VNd  VNd 

TàI sảN dàI HạN 200  219.176.261.746  61.273.636.476 

Các khoản phải thu dài hạn 210  -  - 
 - Phải thu dài hạn của khách hàng 211  -  - 
 - Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212  -  - 
 - Phải thu dài hạn nội bộ 213  -  - 
 - Phải thu dài hạn khác 218  -  - 
 - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219  -  - 

Tài sản cố định 220  59.140.977.894  51.883.595.338 
TSCĐ hữu hình 221 (5.6)  44.839.750.762  37.717.498.001 
 - Nguyên giá 222  103.556.191.595  89.396.113.321 
 - Giá trị hao mòn lũy kế 223  (58.716.440.833)  (51.678.615.320)

TSCĐ thuê tài chính 224  -  - 
 - Nguyên giá 225  -  - 
 - Giá trị hao mòn lũy kế 226  -  - 

TSCĐ vô hình 227 (5.7)  13.030.108.561  12.894.978.766 
 - Nguyên giá 228  13.945.424.785  13.675.424.785 
 - Giá trị hao mòn lũy kế 229  (915.316.224)  (780.446.019)

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230  1.271.118.571  1.271.118.571 
Bất động sản đầu tư 240  -  - 
 - Nguyên giá 241  -  - 
 - Giá trị hao mòn lũy kế 242  -  - 

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 (5.8)  159.242.835.677  7.961.721.075 
Đầu tư vào công ty con 251  -  - 
Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 252  156.982.262.602  6.701.148.000 
Đầu tư dài hạn khác 258  2.260.573.075  1.260.573.075 
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259  -  - 
Tài sản dài hạn khác 260 (5.9)  792.448.175  1.428.320.063 
Chi phí trả trước dài hạn 261  535.748.175  1.141.620.063 
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262  -  - 
Tài sản dài hạn khác 268  256.700.000  286.700.000 

TổNG CộNG TàI sảN 270  1.236.392.605.776  987.321.731.757 
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BảNG CÂN ĐốI Kế TOÁN ( Tiếp theo )

NGUốN VốN Mã số
Thuyết 
minh

12/31/2010 1/1/2010
 VNd  VNd 

Nợ PHảI Trả 300  872.194.410.095  664.146.281.038 

Nợ ngắn hạn 310  863.401.825.737  657.215.396.429 
Vay và nợ ngắn hạn 311 (5.10)  755.488.714.052  536.472.900.864 
Phải trả cho người bán 312 (5.11)  11.119.576.133  2.805.707.463 
Người mua trả tiền trước 313 (5.12)  19.524.291.292  9.135.192.304 
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 (5.13)  40.133.887.403  25.567.690.212 
Phải trả người lao động 315  21.936.990.241  19.117.103.244 
Chi phí phải trả 316 (5.14)  6.195.499.816  1.041.427.900 
Phải trả nội bộ 317  -  - 
Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD 318  -  - 
Các khoản phải trả. phải nộp ngắn hạn 
khác

319 (5.15)  3.564.032.790  59.844.274.215 

Dự phòng phải trả ngắn hạn 320  -  - 
Quỹ khen thưởng. phúc lợi 323 (5.16)  5.438.834.010  3.231.100.227 
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 327  -  - 
Nợ dài hạn 330  8.792.584.358  6.930.884.609 
Phải trả dài hạn người bán 331  -  - 
Phải trả dài hạn nội bộ 332  -  - 
Phải trả dài hạn khác 333  -  - 
Vay và nợ dài hạn 334 (5.17)  8.379.724.245  6.687.593.051 
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335  -  - 
Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336  412.860.113  243.291.558 
Dự phòng phải trả dài hạn 337  -  - 
Doanh thu chưa thực hiện 338  -  - 
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339  -  - 

VốN CHủ sở HữU 400  364.198.195.681  323.175.450.719 
Vốn chủ sở hữu 410 (5.18)  364.198.195.681  323.175.450.719 
Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411  58.285.000.000  58.285.000.000 
Thặng dư vốn cổ phần 412  - 
Vốn khác của chủ sở hữu 413  - 
Cổ phiếu quỹ 414  - 
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415  - 
Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416  10.634.295.073  11.450.051.094 
Quỹ đầu tư phát triển 417  54.332.000.000  39.434.000.000 
Quỹ dự phòng tài chính 418  13.583.000.000  9.858.000.000 
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419  - 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420  227.363.900.608  204.148.399.625 
Nguồn vốn đầu tư XDCB 421  -  - 
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422  -  - 
Nguồn kinh phí và quỹ khác 430  -  - 
Nguồn kinh phí 432  -  - 
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433  -  - 

 - 
TổNG CộNG NGUồN VốN 440  1.236.392.605.776  987.321.731.757 
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Báo cáo tài chính này phải được đọc chung với các thuyết minh kèm theo.

BảNG CÂN ĐốI Kế TOÁN ( Tiếp theo )

 CHỉ TIÊU NGOàI BảNG CâN đốI Kế 
TOÁN

Thuyết 
minh

12/31/2010 1/1/2010

Tài sản thuê ngoài  -  - 

Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công  -  - 

Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi  -  - 

Nợ khó đòi đã xử lý  -  - 

Ngoại tệ các loại  -  - 

- USD  8.993.676,63  10.181.319,97 

- EUR  2.216.212,06 

Dự toán chi sự nghiệp, dự án  -  - 

 An Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2011 

Kế TOÁN TrƯởNG  TổNG GIÁM đốC 

 HUỲNH THANH TùNG NGUYỄN VăN TIếN


