BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÍ II

Năm 2013

o

i\,4eu

CBTT-03

$-rr,n 6dnbrdl Sddrcs Co.t.rdllor

cdNG Ty cd pHAN DlcH vV TaiNG HQP sAl cdN

ru..io

cio

r,Li cuinu ro*t r.t't'
(oui

cix

r...r.ni,rc

oor xii

roix

tl NAM 2013)

(ttqp Nu,ir)
DdD
NQi

S'TT

thtng

-

T.\r s,\N Nc,tN H.\N
1

' -;-

'l'iin

liiI
c," ii,",r",ll,*t,li"itr*,"i, r,Ii

circ khor'in tuorr!r duonu

:"_

--

C:rc

kh,':il phiri thu drli h.ln

lr \llll

__.'-' ,:... ^..:.,

.-

1.
4

..

Ji

5

ri,t.'tg

titichinh d:ii hilr the0

chiaD

lultc l(inh doNnh

N{ ngin

;

dii h1n
vdN cHtJ so

hnn

Ng

Ir

t-r'ti

1

-

Vri

3.302.791,759

z.cqlD9.nlrxn

TILi

1

r

87.01J.001.650

TdNc cQNc x.\t sAN

(l.lu lLt cua clru s(} nllu

2.3 S:.0 51.5 {

iiq-;

---

--

r s, r .l

l. r:

r

;il'tdi.sia.at
.:r.$i:ri.iol

-- -- io.i.illtt.tii
1.967..197.112,7s5

-

cin. rso.ior,ort

i;el+i rqr.lqi
ilJlrcs.Tsl

---

ri.7is.l

11.2i2

- l,r:.;oen:i.ir

'-

7[q.r-riiis..ri:
J9:.762.?09.7"1.1

--

96.573.901.25.1

:'.iilsts.ro,r:re

1.786.921.16?.51{

1.8r2.117.J15.097

913.923.100.166

903.771,5?l.l7l

85?.991.762.16S

9

0J..].1?.7.1

2

.9 2 6

in.,)ti

ru;ly

i:rii7.ros.rre

127 .991

.llt .1t J

731.0J7.903.229

i+-qs:-s.l:o.ooo

z.iq.qil.iio.odrl

3

. Thins du v6n c6 phin

1

-

3r6J8t.60?.0Ji

rr \rtr rt-r! l)lln l(llrlc

NQ PII,iI

---iii.iisrrl.irel

78?.275.95J.6.11

si,r d'irr tu

Crlc lihoiin diLr tu
I

;l

Clt plt'.L.iv tt,otg to b,iu

0it,l,lr(

9li

45.0?4.35t.911

er dl)tlt lo lrlttlt

l',\D

.--titl'ei,7t;.;ri

--cs..i&-.lz(ii:r
- iti.orlrro:8?
- :;ot.o lrJts

- lul rtt)1tu Lll,tlt lttut klt attlttlt

.

6.9

:lfr:^sx.:i,i'

- !,| sttt ca ll)lu lttlu lttnit
- l.| s

2

L965.979.637.918

rllrrll

crr

81. J

"

lsrut::l.lsl

lr:tn lilr:lc

s.i\ p.\t Itrtr

I

l9ts8tir&,J20
2 9.1.7

'r',\t

2

t2?JOleloss
19.?1J.052.51J

l.\ng t,:," kho

--t_i-- lnr sil u*nu
__r1..._.

-

tith

0la I n0lJ

0/06n0 t 3

r,scr.itL:sl-g:s

Cic kh orin ph:ii lhu ngin h4n
l

J

ri

r7.064.ui8.303

i

t7.06.{

8is

301

- Va)n khric ciro chir s0 hitu
- Cri phiiiu

-

cl':!t

quj

li"liIc'i

- Chonh lech

ri gii

ILt'"

:r

hdi doii

(690,474.358)

(690.17{.Ji 3)

5.093.48i.305

5.09i.481.10i

l?.052.176.5?5

- Cric qui
- Lqri rrhurin snu IhuJ chLril phin plr6i

1t9.521.33i.969

125.093.079.7i3

- Viin diLr tu XDCB
2

Ngudn kinh DhivJ

qui l(hic

- Nsuon kinh phi

- Ngudn kinh phl da hinh thrnh TSCD

LOI ICII Ci]A C6 D6NC TIIIIiU Sd

TdNc cONc NGUdN voN

l7E.8 78.351r.675

2.69J.?99.131.00J

I

69..12J.636.070

l.7l1.573.909.396

o

N'liu sd B 0l - DN/HN
(Ban hinh theo QD s6 l5/2006/QD-BTC
Ngty 10.03.2006 cirr Brl truurr; BTCvi' su;r.lo
bd sung theo th6ng tu rij ?l+/:oogltT-etc)

SA\/tic(}
S!lqon Gon6rrl Sorvica corporatlon

coNG

ry cd pxiH

DtcH vU

r6'xc uqn sAl cdH

BANG CAX OOT KE TOAN HOP NHAT
Tqi ngity 30/06/2013
Don vi tinh: VND

r,ir
vi
l.l

sAN

cric l<hoiin tuollg

tr'Itl

duorg tien

tl. ciclcio'ln rt,iu t" tii
l. Deu tu ngtrn han

.ltf"lt;gl;hl;

?{7.08r.796.611

110

186.640.25d.835

222.128.38 I .'716

88.505.564,815

| 02.304.7 49 .1t6

98.134.690.000

119.823.63? .OOtr

19.73{.052.511

12.8 82.0 52.54J

61.453,240.043

54.802.0522.543

120

h4tt

(4 l .7 l9. r 87.500)

(4 r .920.000).oooj

130

rg

2 2

l3l

:.

r,i

t3?

i':uo. .i,o ngrroi b,in

id li;+;i iiqp 8'fie .*ayairne

ct kfit" pi'ai ir'u ir,i.

i.

__

1J0

1. Hdng t6n kho

141

giim gil

lir€

idn kho

/. Tii slin ngrln hirn lihric
l. Chi phi trd tru6c ngdn lrqn

khi;;'i

z.

t*6-crcr

o*q.

l"

Tl

kiioa'r tt,ra. ptiaiitru Nne nttoc

4

"6;t"i.

isdn ngiin hpn khlc

Cdc l<hoiin phiii thu d:ii hlrt
1. PhAi

tl*

ddi L(l'.l

.lt

titn"tt na,ig

i. f.6n f.inf.r aor* o ao,wi ttrt.

ttluO"

J. Phal thu dar hfln nQl bq

5. Dg phdng phdi thu ddi han kh6 ddi

flit,itt.6,1r'tt

1. Tdi sdn c6

dinli htlu hinh

ointr

945.565
it.oois4s

D4

9,1.78J.42 6.99 8

298.266,063,410

66.817.856 .373
(541 .62

t9l

I

708.82 8.

14 8

254.292,384 ,1 6l

cl:l

(3.48 r .63 6.4 l?)

(3.5 83,5

150

35.077.829.789

31.84{.3 95 .10 8

5

6

151

5

.62t .210.42'l

5.490.5 05

152

6.947 .028.348

J.7rs.z rt

40

t46.t9E

154

39.63'l

D5

2?.469

.7

.9 53 .27 4

18.469.478

1.967 .49',1.112

200

1.965.979.637.918

210

9.073.598.258

10.243.171

9.073.598.25E

t0.243.47'7

211

212
213

D6
D7

219

221

2tt

- Gia rri hao ntdn l11'kd

iiisani6

2

220

- NgrryAn gid

z.

129.633,958

149

4. Phtii thLt ddi hAn khdc

tl.

(s41.621.19i)

158

ri-Tft sIN D;nrAN"

34.495.621.809

D3

139

IV. Htng6n iiho

ffirong

136,9r5.088,130

- --_.torll.8ro.17t

9.518.13 99.126

134
135

6. D1r phdlg phii tlru ngrln hirn klt6 ddi

z.

r.582.928.920

lx

3. Phtii thu n0i b0 ngdn han
AO

D2

129

r irar thu kllacn hang

rr'*T6;

D1

t2t

phii thu ngltt

01/0 t /2 01 3

30/06,201J
727.819.493.085

l

+. prr:i iii,,

ntin h

tt2

2. Dp phdng giim gid dnu ttr ngiln hqn
C/rc l<horin

7-h

100

lll

len

2. C6c khoAn tuong duong ti€n

III.

si

;;;'

mJeiii ,.lr'.1'
Lr:.1^in\

68

i!__

5.8

0 7.,17

6.3

3

4

--izsrzr:zoiso -- 1%e6nsni)
- -1SO,Ott.ZZt.tZSl
-- - r7nq
n], li;
2.409.01?..37E

678.150"70ri

-naiq2.[eg

-1,)isiiisi
(60.622.7i8

- ii+i

eri:

t,

- NguyAn gid

lui

- Gid tri hao ndn

-;-r

:::.

J, I al san co

226

kO

:_l a -i
v0 ntnn

,. .
qlnn

227

229

xiy dlrng co bin dd dmg

III. Bit dong sjin tliu tu
- Nguydn gid

lu!

- Ciri tri hao mdn

k6

l\t. Cll" l.lt;il;il tu tiiiciinir

45.755.313.252

94.67 L840

53.234.671 ,840

(8.220.319.929)

(7.479.3 58.5 88)

clei rrnn

492.609,027 .541

240

D|2

787.275.954.641

1 89 .7

241

862.986."r33.t 62

852.876.235.162

242

(7

250

396.789.607.035

252

D14

Kllac

258

D|5

l..^ruau tu dal niln

brr pt O"g gia", gia adu nr tei chinhdAi h1n

259

tril'[.rr -

264

VL Ti\i siin dilihln lihrlc

270

phi trd trLLdc

dii

261

hpn

3.2

513.301.791.759

Dl3

I -\i

45.074.351.911

DIl

251

ttiG6

(2.436.617 ,6s9)

230

l. Dd.u tu vdo c6ng ty con
---;: --;-] ;,;
-: 2. =\---_:--_
Diu tLr vdo c6ng ty li6n kdt, Iiin doanlr

V.

(2.871.171.169)

5

- Gid tri hao nbn lui k€

+.

5.280.483.547

Dla

' NguyEn gid
a, Chi phl

5.280.483.517

\_

5.710.7',|8.52\)

6t .318.322

(63.114.e16.840)
392.',|62.7 09.7 44

93 .020.7 49 .224

92,508.120.585

3

16.655.909,507

313.846.191.9?0

(

12.887.0s r.696)

96.578.901.254

87.033.001.650

Dl6

52 .3?5 .925

.602.76 r )

( 13.591

58,363,910.916

.523

: -. i--;----r ,_ -. a:-:--;2. I dl san thrre thll llllflp notul lal

262

4.435.223 .646

4.435.223.646

3. Tdi sin dt\i hnn khdc

268

30.271.852.481

33.77 4.7 66.692

TdNG CONG TAI s.{N

270

2.693.799.131.003

2,71,t.57 8.909.3 96

NGUON V6N

A.

si

01/012013

30/062013
1.786.923.162.534

hrln

3r0

933.928.400.366

Vay vd ng ngln hrn

311

ngin

5, Phdi

tri ngudi

lao dQng

tlqp di5ng xdy d\rng

33.2'72.350.669

D20

145.339.406.917

100,034,371.577

323

2.408.792.919

6.649.990.345

330

8s2.994.7 62.168

903.342.'/ 42.926

10. Dtr phdng ph;ii trd ngin hon

320

L Phdi trd

Dl8

ddi hqn ngudi biin

44 .9A3 .67

2

,',7

l2

318
319

l. Qu! khen thudng, phirc lgi
II. Nq dii hln

4I

33.032.596.626

9. Cdc khodn phAi 1rd, phdi nQp ngdn h4n khdc

I

.7

Dl9

317

tlr;; tiSr oO kti iroa.il

00

52.890,709.0

7

Phri t"i

.'1

48.421.808.288

1

315

bQ

1

38.022.554.914

316

trd nQi

43 .33

37.154.305.050

314

6. Chi phi phdi trd

ii

4

r11.015.5?0.172

313

nQp Nhd ntrdc

1s7.888.952

03

3. Ngrrbi mua trd tien trlr6c

phii

44?_

908.7'7 4.572.171

123.557.324.741

312

4. Thud vd cdc khoin

Dr7

1.812.117.315.097

75_s09.928.91I

2. Phdi trd ngLLdi bhn

-t.

Thuyit
minh

300

NO PI-IAI TRA

L Nq
I.

Md

311

2. Phdi trd ddi han nOi b0

332

3. Phdi trA ddi h4n khic

333

D21

1

8l .468.580.929

218.497 .259.192

4. Vay vd ng ddi h4n

334

D22

s44.st7.169.822

s60.910.473.936

).

lh.re thu nhnp lloxn lal pncl tra

33s

lim

336

127.009.011.417

123,915.009.798

6. Dy phdng trg cdp mit viQc
Lrqn

337

8. Doanh rhtr chria thyc hiQn

338

7. Dg phdng phdi trd ddi

CJEI(.IL1N

Mẫu số B 09 – DN/HN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC và sửa
đổi, bổ sung theo thông tư 244/2009/TT-BTC)

Í

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÍ II NĂM 2013
I.

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1.

Hình thức sở hữu vốn

: Vốn góp cổ phần

2.

Lĩnh vực kinh doanh

: Thương mại dịch vụ - Bất động sản –Đầu tư tài chính

3.
-

Ngành nghề kinh doanh
:
Thương mại dịch vụ.
Mua bán xe ôtô, gắn máy các loại, linh kiện phụ tùng.
Bất động sản
Đầu tư tài chính.

4.

Số lượng các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính gồm:
1. Công ty TNHH Đông Đô Thành:


Địa chỉ: 655 Xa Lộ Hà Nội, Quận 2, Tp.HCM

 Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 55%
2. Công Ty TNHH Sài Gòn Ôtô.


Địa chỉ: 61A Cao Thắng, Quận 03, Tp.HCM

 Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 52,05%
3. Công Ty Liên Doanh TOYOTA Giải Phóng.


Địa chỉ: 807 Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội

 Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 51%
4. Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn.


Địa chỉ: 164-166C Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ



Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 63,64%

5. Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Ngôi Sao.


Địa chỉ: 12-14-16 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM

 Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 55%
6. Công Ty Cổ Phần Savico Hà Nội.


Địa chỉ: 7-9 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Tp.Hà Nội.

 Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 70%
7. Công Ty TNHH Ôtô TOYOTA Cần Thơ.


Địa chỉ: 71 Hùng Vương, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.



Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 51%

8. Công Ty Cổ Phần Ôtô Thành Phố


Địa chỉ: 06 Trần Hưng Đạo, Q.1, Tp.HCM

 Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 51%
9. Công Ty Cổ Phần Ôtô Sông Hàn


Địa chỉ: 86 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng.

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

6

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO
Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013
Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

 Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 51%
10. Công Ty TNHH Dịch Vụ Sài Gòn


Địa chỉ: 115 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Tp.HCM



Tỷ lệ phần sở hữu là: 99%

11. Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Savico Mekong (từ 31/03/2012)


Địa chỉ: 55-55B Cách Mạng Tháng Tám, P. An Hòa, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

 Tỷ lệ phần sở hữu là: 51%
12. Công Ty TNHH Savico Vĩnh Long (từ 31/03/2012)

5.



Địa chỉ: 291 Ấp An Nhơn, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long



Tỷ lệ phần sở hữu là: 51%

Số lượng các Công ty liên kết có vốn đầu tư của SAVICO:
1. Công Ty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi.
 Địa chỉ: 325 Hồ Văn Huê, P.2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
 Tỷ lệ phần sở hữu là: 40%
2. Công Ty Cổ Phần TOYOTA Đông Sài Gòn.
 Địa chỉ: 507 Xa Lộ Hà Nội, Quận 2, Tp.HCM
 Tỷ lệ phần sở hữulà: 35,16%
3. Công Ty Cổ Phần DANA.
 Địa chỉ: 56 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng
 Tỷ lệ phần sở hữu là: 40,27%
4. Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Bến Thành SAVICO.


Địa chỉ: 17-19 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM

 Tỷ lệ phần sở hữu là: 37,33%
5. Công ty Cổ Phần Siêu Xe


Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Quận Tân Bình, Tp.HCM



Tỷ lệ phần sở hữu là: 37,5%

6. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn Khánh Hội


Địa chỉ: 56 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM



Tỷ lệ phần sở hữu là: 49%

II.

NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1.

Niên độ kế toán
Kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III.

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1.

Chính sách kế toán áp dụng

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

7

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO
Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013
Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
được ban hành ngày 20 tháng 03 năm 2006 và thông tư số 244/2009/TT-BTC được ban hành ngày
31 tháng 12 năm 2009.

2.

Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế
toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính.

3.

Hình thức kế toán áp dụng
Hình thức nhật ký chung trên máy vi tính

IV.

CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1.

Cơ sở lập báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

2.

Tiền và tương đương tiền
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các
khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng
chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

3.

Hàng tồn kho
Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua 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.
Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp thực tế đích danh.
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận theo thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009
của Bộ Tài Chính.

4.

Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác
Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

5.

Tài sản cố định hữu hình
Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao
gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài
sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng
nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do
sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.
Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ
khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.
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Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính
phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính. Tỷ lệ khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

6.

Loại tài sản cố định

Số năm

Nhà cửa vật kiến trúc

06 – 42

Máy móc thiết bị

04 – 08

Phương tiện vận tải

05 – 06

Thiết bị dụng cụ quản lý

02 – 07

Bất động sản đầu tư
Baát ñoäng saûn ñaàu tö ñöôïc phaûn aùnh theo nguyeân giaù tröø ñi giaù trò hao moøn luõy keá. Nguyeân giaù ban
ñaàu cuûa moät baát ñoäng saûn ñaàu tö bao goàm giaù mua baát ñoäng saûn, chi phí cho quyeàn söû duïng ñaát vaø
chi phí lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñöa taøi saûn vaøo traïng thaùi vaø vò trí hoaït ñoäng cho muïc ñích söû
duïng döï kieán. Caùc chi phí phaùt sinh sau khi baát ñoäng saûn ñaàu tö ñaõ ñöôïc ñöa vaøo hoaït ñoäng nhö
chi phí söûa chöõa vaø baûo döôõng thöôøng ñöôïc haïch toaùn vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh
trong naêm phaùt sinh chi phí. Tröôøng hôïp coù theå chöùng minh moät caùch roõ raøng caùc chi phí naøy laøm
taêng lôïi ích kinh teá trong töông lai döï tính thu ñöôïc töø vieäc söû duïng baát ñoäng saûn ñaàu tö vöôït treân
tieâu chuaån hoaït ñoäng ñaõ ñöôïc ñaùnh giaù ban ñaàu, thì caùc chi phí naøy ñöôïc voán hoùa nhö moät khoaûn
nguyeân giaù taêng theâm cuûa baát ñoäng saûn ñaàu tö.
Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước
tính từ 6 đến 22 năm.

7.

Chi phí đi vay
Chi phí đi vay được vốn hóa khi có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng để có thể đưa vào sử
dụng theo mục đích định trước hoặc bán. Các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí trong
kỳ.

8.

Chi phí trả trước dài hạn
Chi phí trả trước dài hạn của Công ty là giá trị công cụ, dụng cụ chờ phân bổ. Công cụ dụng cụ chờ
phân bổ là các chi phí công cụ xuất dùng một lần nhưng liên quan tới nhiều chu kỳ hoạt động sản
xuất kinh doanh

9.

Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác
Các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

10.

Chi phí phải trả
Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch
vụ đã sử dụng trong kỳ.

11.

Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thueá thu nhaäp doanh nghieäp tính treân lôïi nhuaän hoaëc loã cuûa naêm bao goàm thueá thu nhaäp hieän
haønh vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc ghi nhaän trong baùo caùo keát quaû
hoaït ñoäng kinh doanh ngoaïi tröø tröôøng hôïp coù caùc khoaûn thueá thu nhaäp lieân quan ñeán caùc khoaûn

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

9

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO
Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013
Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

muïc ñöôïc ghi nhaän thaúng vaøo voán chuû sôû höõu, thì khi ñoù caùc thueá thu nhaäp naøy cuõng ñöôïc ghi nhaän
thaúng vaøo voán chuû sôû höõu.
Thueá thu nhaäp hieän haønh laø khoaûn thueá döï kieán phaûi noäp döïa treân thu nhaäp chòu thueá trong naêm,
söû duïng caùc möùc thueá suaát coù hieäu löïc hoaëc cô baûn coù hieäu löïc taïi ngaøy keát thuùc nieân ñoä keá toaùn,
vaø caùc khoaûn ñieàu chænh thueá phaûi noäp lieân quan ñeán nhöõng naêm tröôùc.
Thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc tính theo phöông phaùp soá dö nôï treân baûng caân ñoái keá toaùn, döïa treân
caùc cheânh leäch taïm thôøi giöõa giaù trò ghi soå cuûa caùc khoaûn muïc taøi saûn vaø nôï phaûi traû cho muïc ñích
baùo caùo taøi chính vaø giaù trò söû duïng cho muïc ñích thueá. Giaù trò cuûa thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc ghi
nhaän döïa treân caùch thöùc thu hoài hoaëc thanh toaùn giaù trò ghi soå cuûa caùc khoaûn muïc taøi saûn vaø nôï
phaûi traû ñöôïc döï kieán söû duïng caùc möùc thueá suaát coù hieäu löïc taïi ngaøy keát thuùc nieân ñoä keá toaùn.
Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi chæ ñöôïc ghi nhaän khi chaéc chaén coù ñuû lôïi nhuaän tính thueá trong
töông lai ñeå taøi saûn thueá thu nhaäp naøy coù theå söû duïng ñöôïc. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc
ghi giaûm khi khoâng coøn chaéc chaén laø caùc lôïi ích veà thueá lieân quan naøy seõ hieän thöïc ñöôïc.
12.

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với
việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc
chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.
Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng
kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện
trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ
hoàn thành dịch vụ tại ngày lập báo cáo tài chính.
Tiền lãi được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu
được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ.

13.

Báo cáo theo bộ phận
Boä phaän laø moät phaàn rieâng bieät cuûa Taäp ñoaøn, cung caáp caùc saûn phaåm haøng hoùa hoaëc dòch vuï lieân
quan (boä phaän kinh doanh), hoaëc cung caáp caùc saûn phaåm haøng hoùa hay dòch vuï trong moät moâi
tröôøng kinh teá ñaëc tröng (khu vöïc ñòa lyù), trong ñoù caùc ruûi ro vaø keát quaû thu ñöôïc khaùc vôùi caùc boä
phaän khaùc. Boä phaän chính yeáu cuûa Taäp ñoaøn laø boä phaän kinh doanh. Taäp ñoaøn hoaït ñoäng taïi Vieät
Nam, laø một khu vöïc ñòa lyù duy nhaát. Ban giaùm ñoác cho raèng caùc boä phaän kinh doanh, ngoaøi tröø
boä phaän kinh doanh thöông maïi, laø khoâng ñaùng keå vaø khoâng phaûi laø nhöõng boä phaän caàn baùo caùo
rieâng.
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THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI
KẾ TOÁN.

V.

Số cuối kỳ

Số đầu năm

Tiền mặt

11.283.093.993

8.469.381.004

Tiền gửi ngân hàng

77.222.470.842

93.043.379.985

-

791.988.727

88.505.564.835

102.304.749.716

Số cuối kỳ

Số đầu năm

D1. Tiền

Tiền đang chuyển
Cộng
D2. Đầu tư ngắn hạn

- Đầu tư tài chính ngắn hạn
- Đầu tư tài chính ngắn hạn khác
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
Cộng

55.453.240.043
6.000.000.0000
(41.719.187.500)
19.734.052.543

54.802.052.543
(41.920.000.000)
12.882.052.543

Chi tiết đầu tư tài chính ngắn hạn (theo giá trị đầu tư ban đầu):

Maõ CK

Danh muïc taïi 30/06/2013
Soá löôïng

Giaù trò

Danh muïc taïi 01/01/2013
Soá löôïng

Giaù trò

1

Cty CP Baûo Hieåm Toaøn Caàu

180.000

6.300.000.000

180.000

6.300.000.000

2

Cty CP ÑT XD XNK 2 (Constrexim 2)

500.000

14.000.000.000

500.000

14.000.000.000

3
4
5

Cty CP Merufa
Cty CP CK Phöông Ñoâng (ORS)
Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn Haø Noäi

110.000
2.400.000
87.000

3.000.000.000
31.500.000.000
638.100.000

110.000
2.400.000

3.000.000.000
31.500.000.000

6

Cty CP Saùch Giaùo Duïc taïi Haø Noäi
Coâng Ty Coå Phaàn Chöùng Khoaùn Haûi
Phoøng (HPC)
Tổng cộng

1.500

13.087.500

-

-

812

2.052.543

812

2.052.543

3.279.312

55.453.240.043

3.190.812

54.802.052.543

7

D3. Các khoản phải thu khác
Số cuối kỳ

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu khác (*)
Cộng

Số đầu năm

34.495.621.809

66.817.856.373

34.495.621.809

66.817.856.373

D4. Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu

Số cuối kỳ

Số đầu năm

13.861.800

1.673.255.245

6.281.816.008

27.344.587.718
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- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi đi bán
Cộng giá gốc hàng tồn kho

131.218.800

-

2.995.160.453

1.666.882.916

162.176.770

331.611.805

288.486.129.446

223.080.346.944

195.700.133

195.700.133

298.266.063.410

254.292.384.761

39.637.740

146.198.012

39.637.740

146.198.012

D5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
- Các khoản phải thu Nhà nước
Cộng
D6. Phải thu dài hạn nội bộ
D7. Phải thu dài hạn khác
+ Phải thu vốn góp kinh doanh Siêu thị Co.op Phan Văn Trị của Cty Đông Đô Thành: 4.639.903.993đ
+ Phải thu thuế VAT tài sản thuê tài chính: 88.073.018đ
+ Khoản phải thu khoản chi phí ban đầu dự án Thảo Điền: 4.345.621.247đ
Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
Nhà cửa, vật
Máy móc
kiến trúc
thiết bị
Nguyên giá
Số đầu năm
120.700.805.907 44.450.506.543
Mua trong kỳ
28.972.727 1.447.243.119
Đầu tư XDCB hoàn thành
Tăng khác
Chuyển sang BĐS đầu tư
Thanh lý, nhượng bán
(62.527.534) (944.626.229)
D8.

Giảm khác
Số cuối kỳ
Giá trị hao mòn
Số đầu năm
Khấu hao trong kỳ
Giảm trong kỳ

(37.943.091) (2.241.437.416)
120.629.308.009 42.711.686.017

Phưong tiện
vận tải

TSCĐ Hữu
hình khác

23.856.499.050
1.289.921.729

Cộng

8.557.445.946 197.565.257.446
218.665.999
2.984.803.574

-

-

-

-

12.000.000

12.000.000

-

-

-

(3.160.246.802)

(48.578.601)

(4.215.979.166)

(722.629.524) (1.380.980.111) (4.382.990.142)
21.263.544.453 7.358.553.233 191.963.091.712

26.942.546.942 22.589.384.234

7.810.224.376

3.280.602.497

60.622.758.049

4.056.310.961

3.788.896.709

1.737.524.541

704.472.539

10.287.204.750

(8.851.929) (1.412.474.533)

(270.418.757)

(671.218.343)

(2.362.963.562)

Số cuối kỳ

30.951.885.146 24.742.110.301

7.977.545.978

3.270.230.001

66.941.771.426

Giá trị còn lại
Số đầu kỳ

93.758.258.965 21.861.122.309

16.046.274.674

5.276.843.449 136.942.499.397

Số cuối kỳ

89.677.422.863 17.969.575.716

3.285.998.475

4.088.323.232 125.021.320.286

- Nguyên giá tài sản cố định cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 10.725.773.271đồng.

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính
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CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO
Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013
Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

D9. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính
Cộng

TSCĐ khác

Máy móc, thiết bị
Nguyên giá
Số đầu năm
Tăng trong kỳ
Giảm trong kỳ

5.280.483.547

-

5.280.483.547

-

-

-

-

-

Số cuối kỳ

5.280.483.547

-

5.280.483.547

2.436.617.659

-

2.436.617.659

434.853.510
-

-

434.853.510
-

Số cuối kỳ

2.871.471.169

-

2.871.471.169

Giá trị còn lại
Số đầu năm

2.843.865.888

-

2.843.865.888

Số cuối kỳ

2.409.012.378

-

2.409.012.378

Giá trị hao mòn
Số đầu năm
Khấu hao trong kỳ
Giảm trong kỳ

D10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình
TSCĐ vô hình
khác

Quyền sử dụng đất

Cộng

Nguyên giá
Số đầu năm

51.120.693.490

2.113.978.350

53.234.671.840

Tăng trong kỳ

-

60.000.000

60.000.000

Giảm trong kỳ

-

-

-

51.120.693.490

2.173.978.350

53.294.671.840

6.105.384.016

1.373.974.572

7.479.358.588

438.350.256

302.611.085

740.961.341

-

-

-

6.543.734.272

1.676.585.657

8.220.319.929

Giá trị còn lại
Số đầu năm

45.015.309.474

740.003.778

45.755.313.252

Số cuối kỳ

44.576.959.218

497.392.693

45.074.351.911

Số cuối kỳ
Giá trị hao mòn
Số đầu năm
Khấu hao trong kỳ
Giảm trong kỳ
Số cuối kỳ

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính
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CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO
Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013
Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

D11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Dự án
C«ng tr×nh Cao èc v¨n phßng 277 - 279
Lý Tù Träng,
Dù ¸n Tam B×nh - HiÖp B×nh Phước
Dù ¸n Mercue S¬n Trµ Resort - §µ N½ng
Dù ¸n Hå Trµm, Xuyªn Méc
C«ng tr×nh 104 Phæ Quang
Dù ¸n 66-68 Nam Kú Khëi NghÜa QuËn 1
Dù ¸n Quèc Lé 13
Dù ¸n Nam CÈm LÖ - §µ N½ng
Döï aùn CN4-3 Phuù Myõ Höng

Chi nhánh Sài Gòn Ngôi Sao tại Cần Thơ

Cộng

Số đầu năm

Chuyển
TSCĐ/BĐSĐT

Tăng trong kỳ

Số cuối kỳ

8.915.140.103

1.118.954.547

-

10.034.094.650

120.042.557.620

11.253.714.533

-

131.296.272.153

59.952.224.430

1.825.385.386

-

61.777.609.816

234.153.583

-

-

234.153.583

23.061.225.305

46.346.678

-

23.107.571.983

10.666.839.566

-

-

10.666.839.566

198.442.326.757

3.602.814.297

-

202.045.141.054

71.008.032.904

2.796.548.777

-

73.804.581.681

-

50.000.000

-

50.000.000

286.527.273

-

-

286.527.273

492.609.027.541

20.693.764.218

-

513.302.791.759

Thuyết minh cho chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dỡ dang:
+ Döï aùn soá 277-279 Lyù Töï Troïng:

Hoaøn taát thi coâng töôøng vaây, coïc nhoài; ñang löïa choïn nhaø thaàu
thi coâng phaàn thaân.

+ Döï aùn T.Bình – Hieäp Bình Phöôùc:

+ Dù ¸n Mercue S¬n Trµ Resort - §µ N½ng:

+ Döï aùn Hoà Traøm – Xuyeân Moäc:
+ Döï aùn 104 Phoå Quang:

+ Döï aùn 66-68 NKKN:
+ Döï aùn Quốc lộ 13:
+ Döï aùn Nam Cẩm Lệ, Đà Nẵng:

Thi coâng haï taàng Khu daân cö – heä thoáng hoá ga vaø coáng thoaùt
nöôùc – hoaøn thaønh 95%.
Ñaõ thu goùp voán ñoái vôùi 31 neàn khu nhaø lieân keá; tieáp tuïc xuùc
tieán tieáp thò phaàn neàn lieân keá coøn laïi vaø döï kieán giao neàn cho
khaùch trong quyù 3/2013.
Hoaøn thaønh xaây villa maãu; thöïc hieän 50% khoái löôïng haï taàng
döï aùn.
Hoaøn thaønh thieát keá khaùch saïn vaø villa; Tieáp tuïc xuùc tieán
quaûng baù, tieáp thò ñeå baùn theâm caùc bieät thöï.
Tieáp tuïc phoái hôïp vôùi ñòa phöông tieán haønh ñeàn buø, giaûi toûa.
Thöïc hieän xin chuû tröông cuûa UBND TPHCM veà chuyeån ñoåi
coâng naêng cuûa döï aùn sang ñaát ôû vaø thöông maïi dòch vuï. Tieáp
tuïc ñaøm phaùn, hôïp taùc vôùi Saøi Goøn Ford khai thaùc trung taâm
oâtoâ.
Ñang hoaøn taát caùc thuû tuïc phaùp lyù ñeå môøi ñoái taùc ñaàu tö.
Ñang tieáp tuïc trieån khai tìm ñoái taùc hôïp taùc hoaëc chuyeån
nhöôïng.
Hoaøn thaønh ñöôøng giao thoâng noäi boä cuûa döï aùn. Keát chuyeån
moät phaàn sang BÑS ñaàu tö vaø ñaõ chuyeån nhöôïng 23 neàn, trong
toång soá 39 neàn. Tieáp tuïc trieån khai baùn 16 neàn vaø keâu goïi hôïp
taùc ñaàu tö caùc khu ñaát coøn laïi.

+ Döï aùn CN4-3 Phuù Myõ Höng

Ñang thöïc hieän thaåm ñònh giaù döï aùn.

+ Chi nhánh Sài Gòn Ngôi Sao tại Cần Thơ:

Đang xây dựng.

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính
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CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO
Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013
Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

D12. Bất động sản đầu tư
Số dư đầu
2013

Khoản mục
Nguyên giá bất động sản đầu tư
- Nhà
Giá trị hao mòn lũy kế
- Nhà
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư
- Nhà

Tăng trong
2013

852.876.235.162

Giảm trong
năm

Số dư
30/06/2013

12.223.207.858

2.112.709.858

862.986.733.162

63.114.916.840

12.595.861.681

-

75.710.778.521

789.761.318.322

12.223.207.858

14.708.571.539

787.275.954.641

D13. Đầu tư vào công ty con
Số cuối kỳ

4.400.000.000

33.312.000.000

33.312.000.000

Công Ty Liên Doanh TOYOTA Giai Phóng

9.248.504.000

9.248.504.000

Công Ty TNHH TMDV Sài Gòn

3.500.000.000

3.500.000.000

Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Ngôi Sao

8.250.050.000

8.250.050.000

Công ty CP SAVICO Hà Nội

56.000.000.000

56.000.000.000

Công Ty TNHH ôtô TOYOTA Cần Thơ

25.309.668.000

25.309.668.000

Công ty Cổ Phần Ôtô Thành Phố

5.100.000.000

5.100.000.000

Công Ty Cổ Phần Ôtô Sông Hàn

5.100.000.000

5.100.000.000

Công ty TNHH Sịch Vụ Sài Gòn

3.026.885.279

3.026.885.279

Công ty TNHH TM Dịch Vụ Tổng Hợp Savico-Mekong

1.530.000.000

1.530.000.000

Công ty TNHH Savico Vĩnh Long

2.295.000.000

2.295.000.000

157.072.107.279

157.072.107.279

Công Ty TNHH Đông Đô Thành
Công Ty TNHH Sài Gòn Ôtô

Cộng

-

Số đầu năm

4.400.000.000

Giá trị khoản đầu tư vào công ty con được loại trừ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất.

D14. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
Số cuối kỳ
Soá löôïng CP

Công ty TNHH COMFORTDELGRO
SAVICO TAXI

Giaù trò

Số đầu năm
Soá löôïng CP

Giaù trò

33.812.944.178

-

33.013.043.181

-

2.057.085

44.551.291.723

2.057.085

44.506.124.407

-

1.849.159.154

-

2.132.040.771

Công ty Cổ Phần DANA - DANAFORD

604.050

9.421.852.772

604.050

7.878.707.936

Công Ty Cổ Phần Siêu Xe

240.000

1.034.374.248

240.000

1.034.374.248

-

3.151.028.146

-

3.143.929.045

Công Ty Cổ Phần TOYOTA Đông Sài Gòn
Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Bến
Thành SAVICO

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Sài
Gòn Khánh Hội
Cộng
-

93.020.749.224

92.508.120.585

Giá trị đầu tư vào công ty liên kết được ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất theo phương
pháp vốn chủ sở hữu.

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính
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Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013
Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

Số cuối kỳ

Số đầu năm

D15. Đầu tư dài hạn khác (theo chiến lược dài hạn)
- Đầu tư tài chính dài hạn (là CĐ chiến lược, CĐ
sang lập).

38.862.950.000

38.862.950.000

- Góp vốn dài hạn vào các dự án bất động sản

269.159.077.915

266.349.360.328

8.633.881.592

8.633.881.592

316.655.909.507

313.846.191.920

- Đầu tư dài hạn khác
Cộng



Thuyết minh các khoản đầu tài chính dài hạn (theo giá trị đầu tư ban đầu)

STT

Cuoái kyø

Maõ CK

Soá löôïng

Ñaàu naêm
Giaù trò

Soá löôïng

Giaù trò

Theo lĩnh vực tài chính
1

C«ng ty Cæ PhÇn VËt T Ng©n hµng
(BMC)

1.650

242.550.000

1.650

242.550.000

2

C«ng ty CP Kim KhÝ Thăng Long

15.664

221.464.000

15.664

221.464.000

3

C«ng ty CP C¬ khÝ Vinh

47.000

488.800.000

47.000

488.800.000

4

C«ng ty VËn T¶i Hµnh Kh¸ch sè 14

30.500

305.000.000

30.500

305.000.000

1.350.000

13.500.000.000

1.350.000

13.500.000.000

650.760

8.042.676.000

650.760

8.042.676.000

677.250

6.772.500.000

677.250

6.772.500.000

600.000

6.000.000.000

600.000

6.000.000.000

182.129
3.554.953

3.289.960.000
38.862.950.000

151.202
3.524.026

3.289.960.000
38.862.950.000

Theo lĩnh vực dịch vụ thương mại
Cty CP ÑT KD
1
(Tradincorp)
2
3
4
5

Ñieän

löïc

Cty CP Daây caùp ñieän Vieät Thaùi
Cty CP Beán Thaønh Long Haûi
(Tropicana)
Cty CP Beán Thaønh Non nöôùc
(Sandy Beach)
Cty CP TM BeánThaønh (TSC)
Tổng cộng



Chi tiết góp vốn vào các dự án Bất Động Sản:

Teân Döï aùn
Döï aùn khu nhaø ôû phöôøng Bình
An, Q2

01/01/2013

41.355.606.189

Taêng/Giaûm
trong kyø
1.081.390.087

30/06/2013

Ghi chuù

42.436.996.276

Goùp voán vôùi Cty CP PT Nhaø
Thuû Ñöùc thöïc hieän döï aùn Khu
nhaø ôû taïi phöôøng Bình An,
Quaän 2.

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính
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Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013
Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)
Döï aùn Khu bieät thöï sinh thaùi
Long Hoøa - Caàn Giôø

Döï aùn cao oác Khahomex –
Savico
56 Beán Vaân Ñoàn

58.366.637.098

20.355.456

58.386.992.554

82.245.761.241

1.757.972.044

84.003.733.285

Döï aùn 9 - 15 Leâ Minh Xuaân

792.176.070

-

792.176.070

Döï aùn 1014B Thoaïi Ngoïc
Haàu,
Taân Phuù

689.179.730

-

689.179.730

Döï aùn 115 – 117 Hoà Tuøng
Maäu (Cty TNHH Savico –
Vinaland)

82.850.000.000

-

82.850.000.000

Döï aùn KDL sinh thaùi Caàn Giôø

50.000.000

(50.000.000)

-

266.349.360.328

2.859.990.587

269.159.077.915

Coäng

Tham gia goùp voán vôùi Cty CP
FIDECO vôùi tæ leä 50%. Ñaõ
noäp tieàn söû duïng ñaát.
Tham gia goùp voán vôùi Cty CP
XNK Khaùnh Hoäi, tæ leä voán
goùp 49%. Hoaøn taát phaàn
moùng vaø 2 taàng haàm. Ñang
thöïc hieän chuyeãn coâng naêng
sang caên hoä baùn.
Cuøng goùp voán vôùi Titco vaø
Khahomex – ñaây laø chi phí
ñaàu tö ban ñaàu.
đĐã ký các thỏa thuận 03 bên
về hợp tác đầu tư trung tâm
tiệc cưới tại dự án 1014B.
Tiến hành chọn đơn vị tư vấn
thiết kế và quản lý kinh doanh.
Thöïc hieän döï aùn cuøng vôùi
Vinaland Ltd.Co. Döï aùn trong
giai ñoaïn chuaån bò khôûi coâng.
Döï aùn khoâng thöïc hieän. Ñaõ
thu hoài tieàn vaø thanh lyù.

D16. Chi phí trả trước dài hạn
Chi phí phaân boå daøi haïn (söûa chöõa nhoû, caùc haïng muïc xaây döïng, thieát bò nhaø xöôûng...) cho döï aùn
Döï aùn taïi Phan Vaên Trò, Goø Vaáp (Co-op Mart): 22.262.005.131 ñoàng.
Chi phí sửa chữa tại văn phòng Coâng ty TNHH Ñoâng Ñoâ Thaønh: 1.419.755.023 đồng
Chi phí phaân boå CCDC taïi Cty Saøi Goøn Ford: 434.785.471 ñoàng
Chi phí phaân boå (chi phí sửa chữa TSCĐ và phân bổ CCDC) taïi Cty TOYOTA Caàn Thô:
106.375.417 ñoàng.
Chi phí tư vấn, thiết kế,xây dựng, sửa chữa showroom và phân bổ CCDC cuûa Coâng ty OÂtoâ Thaønh
Phoá : 2.151.877.006 ñoàng.
Trả trước tiền thuê đất cho công ty TNHH Thiên Hà của Công ty TOYOTA Giải Phóng:
5.494.533.560 đồng.
Chi phí phaân boå daøi haïn (caùc haïng muïc xaây döïng, thieát bò nhaø xöôûng...) Ñaïi lyù TOYOTA Phaùp
Vaân, Haø Noäi: 342.434.751 ñoàng.
Chi phí xây dựng Showroom mới và tiền thuê mặt bằng tại Hải Thượng Lãn Ông của công ty TNHH
Sài Gòn Phương Nam – Công ty con của Cty CP Sài Gòn Ngôi Sao: 3.962.301.089 đồng
Chi phí sửa chữa Showroom của Cty CP Sài Gòn Ngôi Sao và các công ty con: 239.028.427 đồng.
Chi phí môi giới khách thuê tại trung tâm thương mại Mega Mall của Công ty CP Savico Hà Nội:
4.172.000.001 đồng.
Chi phí phaân boå coâng cụ, dụng cụ, thieát bò văn phòng, nhà xưởng...tại Công ty CP Savico Hà Nội và
Cty Toyota Long Biên: 7.576.137.972 đồng.
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Chi phí söûa chöõa, caûi taïo caùc chi nhaùnh vaø chi phí coâng cuï duïng cuï taïi Savico Mekong:
1.569.677.899 ñoàng.
Chi phí phaân boå coâng cụ, dụng cụ, thieát bò văn phòng... cuûa Coâng ty Savico Vónh Long :
948.642.712 ñoàng.
D17. Vay và nợ ngắn hạn
Số cuối kỳ

Số đầu năm

Vay ngắn hạn
Ngân hàng Nông Nghiệp và PT Nông Thôn
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương
Ngân hàng TMCP Phương Đông
Ngân hàng HSBC
Ngân hàng Mitsubishi (Cần Thơ)
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - SACOMBANK
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - Techcombank
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB
Ngân hàng Sumitomo
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Hà Nội)
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi (Hà Nội)
Ngân hàng ANZ
Ngân hàng MIZUHO HCM
Ngân hàng Đông Á
Đối tượng khác
Ngân hàng HD

12.940.000.000
4.946.000.000
34.812.169.424
71.634.797.800
20.000.000.000
1.326.861.000
27.947.720.000
1.749.475.000
1.633.590.000
5.000.000.000
29.886.000.000
146.000.000.000
45.181.750.800
5.000.000.000
687.000.000
2.985.000.000
-

9.492.990.000
3.295.000.000
36.187.759.502
47.000.000.000
67.040.562.323
34.000.000.000
12.689.300.000
24.340.805.000
5.386.802.000
2.415.780.000
5.000.000.000
16.468.000.000
93.000.000.000
31.529.365.920
10.000.000.000
2.570.000.000
2.580.000.000
1.169.727.272

411.730.364.024

404.166.092.017

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Hà Nội)
Ngân hàng Ngoại Thương
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - SACOMBANK
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi(Cần Thơ)
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi(Hà Nội)
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - Techcombank
Ngân hàng EXIMBANK
Công ty cho thuê tài chính Sacombank
Ngân hàng UOB
Công ty cho thuê tài chính ACB

3.000.000.000
5.224.000.000
14.662.272.828
9.172.960.000
46.800.000
2.685.736.000
452.006.100
183.750.000
-

8.528.000.000
5.224.000.000
12.440.047.828
8.800.960.000
93.600.000
2.685.736.000
904.014.900
489.249.996
-

Cộng vay dài hạn đến hạn

35.427.524.928

39.165.608.724

447.157.888.952

443.331.700.741

Cộng vay ngắn hạn
Vay dài hạn đến hạn trả

Vay và nợ ngắn hạn
D18. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Số cuối kỳ

- Thuế giá trị gia tăng

4.129.793.402

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

Số đầu năm
8.471.654.276
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013
Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất
- Thuế khác
Cộng

17.426.238.053

17.767.974.988

3.172.266.882

3.833.231.140

12.377.977.731

-

48.028.982

7.949.694.510

37.154.305.050

38.022.554.914

D19. Chi phí phải trả
Số cuối kỳ
- Trích trước hoạt động kinh doanh

Số đầu năm

26.221.443.522

23.100.958.535

- Trích trước lãi sử dụng vốn

3.838.423.904

4.723.190.544

- Trích trước khác (*)

2.972.729.200

5.448.201.590

33.032.596.626

33.272.350.669

Cộng

(*) Trong đó:
+ Trích trước chi phí hoa hồng bán xe và dịch vụ, chi phí lãi vay & phí bảo lãnh vay vốn của Sumitomo,
chi phí kiểm toán... của Công ty TOYOTA Giải Phóng: 2.704.853.121 đồng.
+ Chi phí hoa hồng, chi phí khuyến mãi, chi phí kiểm toán... của Công ty Ôtô Thành Phố: 267.876.079
đồng.
D20. Phải trả phải nộp khác
Số cuối kỳ
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác
Cộng

999.300.940

Số đầu năm
859.158.052

1.389.229.776

957.692.967

463.775.923

299.779.836

34.484.891

10.852.600

1.591.250.000

1.161.700.000

140.861.365.387

96.745.188.122

145.339.406.917

100.034.371.577

D21. Phải trả dài hạn khác
Số cuối kỳ

Số đầu năm

Nhaän voán goùp vaøo Döï aùn Quoác loä 13

26.598.400.000

27.098.400.000

Nhaän kyù quyõ vaøo Döï aùn 277-279LTT

42.046.303.499

40.663.177.064

Thu cuûa ThuDucHouse töø Döï aùn Bình An

19.532.917.434

19.532.917.434

Thu coïc töø Döï aùn 104 Phoå Quang

14.549.119.468

14.578.200.000

Khoản nhận goùp vốn Döï aùn Phan Văn Trị

18.244.702.661

19.543.449.592

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

60.497.137.867

97.081.115.102

181.468.580.929

218.497.259.192

Coäng

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính
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D22. Vay và nợ dài hạn
Số cuối kỳ

Số đầu năm

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

323.671.992.805

323.672.000.000

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt nam

18.162.000.000

20.774.000.000

-

-

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

75.615.974.368

82.947.110.782

Ngân hàng Tokyo Mitsumitshi (Cần Thơ)

16.128.580.795

20.901.060.795

-

-

9.395.721.890

10.738.589.890

155.600.000

155.600.000

61.250.000

396.062.505

Trái phiếu phát hành

100.000.000.000

100.000.000.000

Cộng

543.191.119.858

559.584.423.972

1.326.049.964

1.326.049.964

-

-

544.517.169.822

560.910.473.936

Vay dài hạn

Ngân hàng TMCP Phương Đông

Ngân hàng Tokyo Mitsubishi (Hà Nội)
Ngân hang TMCP XNK Việt Nam
Ngân hàng Techcombank
Ngân hàng UOB

Nợ dài hạn
Công ty cho thuê tài chính Sacombank
Công ty cho thuê tài chính ACB

Cộng vay và nợ dài hạn

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính
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Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

D23. Vốn chủ sở hữu

D23.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu
Thặng dư vốn cổ Cổ phiếu ngân Chênh lệch tỷ
phần
quỹ
giá hối đoái

Vốn đầu tư của
chủ sở hữu

249.955.730.000 317.064.858.303

Số dư 01/01/2012

Quỹ đầu tư
phát triển

Quỹ dự phòng
tài chính

Lợi nhuận
sau thuế
chưa phân phối

Vốn chủ sở hữu

(690.474.358) 5.093.483.305 18.684.019.711 17.685.506.194 133.184.818.876

740.977.942.031

Phát hành cổ phiếu
trong năm 2012

-

-

-

-

-

-

-

Lợi nhuận sau thuế
năm 2012

-

-

-

-

-

-

44.845.182.622

Phân bổ các quỹ

-

-

-

-

1.139.119.795

942.924.449

Cổ tức chia 2012

-

-

-

-

-

(37.463.260.500)

(37.463.260.500)

Phân bổ quỹ khen
thưởng phúc lợi

-

-

-

-

-

(9.708.914.906)

(9.708.914.906)

Tăng trong kỳ

-

-

-

-

-

Giảm trong kỳ

-

-

-

-

-

(3.682.702.090)

(3.682.702.090)

Sử dụng quỹ

-

-

-

- (1.104.162.806)

44.845.182.622

(2.082.044.244)

(826.176.122)

-

(1.930.338.928)

Số dư 31/12/2012

249.955.730.000 317.064.858.303

(690.474.358) 5.093.483.305 18.718.976.700 17.802.254.521 125.093.079.758

733.037.908.229

Số dư 01/01/2013

249.955.730.000 317.064.858.303

(690.474.358) 5.093.483.305 18.718.976.700 17.802.254.521 125.093.079.758

733.037.908.229

Phát hành cổ phiếu
trong năm 2013

-

-

-

-

-

-

-

-

Lơi nhuận sau thuế
năm

-

-

-

-

-

-

21.023.655.699

21.023.655.699

Tăng trong kỳ

-

-

-

-

91.208.817

439.736.537

-

530.945.354

Cổ tức

-

-

-

-

-

- (24.975.507.000)

(24.975.507.000)

Giảm trong kỳ.

-

-

-

-

-

-

Số dư 30/06/2013

249.955.730.000 317.064.858.303

(1.619.892.488)

(1.619.892.488)

(690.474.358) 5.093.483.305 18.810.185.517 18.241.991.058 119.521.335.969

727.997.109.794

D23.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
Số cuối kỳ
Vốn góp của Nhà nước
Vốn góp của các cổ đông
Cộng

101.928.230.000
148.027.500.000
249.955.730.000

Số đầu năm
101.928.230.000
148.027.500.000
249.955.730.000

D23.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận
Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
249.955.730.000
Vốn góp đầu kỳ
Vốn góp tăng trong kỳ
Vốn góp giảm trong kỳ
249.955.730.000
Vốn góp cuối kỳ
Phân phối cổ tức:
- Ñaïi Hoäi ÑCÑ thöôøng nieân naêm 2012 ngaøy 05/4/2013 ñaõ thoâng qua tæ leä chi traû coå töùc cho naêm
2012 laø 10% treân meänh giaù.

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính
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D23.4. Cổ phiếu
Số cuối kỳ
Số đầu năm
24.995.573
24.995.573
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
24.995.573
24.995.573
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
24.995.573
24.995.573
- Cổ phiếu phổ thông
20.066
20.066
Số lượng cổ phiếu được mua lại
20.066
20.066
- Cổ phiếu phổ thông
24.975.507
24.975.507
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
24.975.507
24.975.507
- Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.
D23.5. Các quỹ của doanh nghiệp
+ Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty.
+ Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:
- Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh
doanh; các khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị.
D24. Nguồn kinh phí và quỹ khác
D25. Tài sản thuê ngoài
VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT
QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.
Quí 2/ 2013
Quí 2/ 2012
D26. Doanh thu
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
Các khoản giảm trừ doanh thu:
- Thuế GTGT theo PP trực tiếp
- Hàng bán bị trả lại
- Giảm giá hàng bán
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Trong đó:
- Doanh thu thuần về bán hàng hóa
- Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ
D27. Giá vốn hàng bán

1.476.507.510.059
121.030.283.846

978.823.706.052
153.420.283.741

20.688.500
5.485.363.636
2.844.300

20.194.400
853.472.727
676.179

1.592.028.897.469

1.131.369.646.487

1.470.998.613.623
121.030.283.846

Quí 2/ 2013
- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Cộng

1.403.841.777.340
91.855.614.538
1.495.697.391.878

977.949.362.746
153.420.283.741

Quí 2/ 2012
924.701.928.702
119.522.434.307
87.295.612
1.044.311.658.621

D28. Doanh thu hoạt động tài chính
Quí 2/ 2013
Lãi tiền gửi ngân hàng
Lãi, cổ tức được chia
Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư
Lãi chênh lệch tỷ giá
Thu hoạt động tài chính khác
Cộng

2,034,508,943
4,987,128,170
14,655,000
177,308,252
4,321,145,415
11,534,745,780

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

Quí 2/ 2012
113.504.886
2.067.626.345
186.732.426
2.426.203.563
4.794.067.220
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D29. Chi phí tài chính
Quí 2/ 2013
Chi phí lãi vay
Chi phí giao dịch chứng khoán
Lỗ chênh lệch tỷ giá
Lỗ thanh lý các khoản đầu tư
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư
Chi phí tài chính khác
Cộng
D30. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Quí 2/ 2012

22.863.353.983
9.546.491
223.558.594
(905.363.565)
263.572.161
22.454.667.664

43.062.852.327
3.669.821
3.438.515.223
261.651.451
46.766.688.822

Quí 2/ 2013

Quí 2/ 2012

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Thu nhập thuộc các cổ đông thiểu số

21.717.442.886

17.774.437.600

6.974.218.269

(5.144.260.622)

Thu nhập thuộc các cổ đông của công ty mẹ
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu

14.743.224.617
24.975.507
590

22.918.698.222
24.975.507
918

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau:
Quí 2/ 2013

Quí 2/ 2012

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ
Mua lại làm cổ phiếu trong kỳ
Phát hành cổ phiếu trong kỳ

24.975.507

24.975.507

-

-

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ

24.975.507

24.975.507

Giao dòch caùc beân lieân quan:
Caùc beân lieân quan
Coâng ty Coå phaàn
Toyota Ñoâng Saøi Goøn
(TESC)

Moái quan
heä
Coâng ty lieân
keát

Tính chaát giao dòch

Quí 2/ 2013

Quí 2/ 2012

Coå töùc 2012

2.057.850.000

-

Phaûi thu coå töùc 2012

2.057.850.000

-

Nhaän HTTC töø coâng ty
LK

5.000.000.000

5.000.000.000

199.062.500

418.033.634

149.583.333

-

12.000.000.000

-

441.486.036

-

Chi phí LSDV phaùt sinh
Traû laõi SDV cho coâng ty
LK
Caán tröø khoaûn HTTC vaø
khoaûn öùng tröôùc mua xe
Caán

tröø

khoaûn

ñieàu

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính
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Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013
Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)
chænh hoùa ñôn LSDV
Phaûi traû khoaûn HTTC vaø
laõi SDV
Hoaøn traû HTTC vaø cho
Cty LK
Coâng ty Lieân doanh
ComfortDelgro Savico
Taxi

Coâng ty lieân
keát

Coâng
ty
TNHH
Thöông maïi vaø Dòch
vuï Toång hôïp Beán
Thaønh Savico

Coâng ty lieân
keát

6.565.625.000

89.686.662.666

-

3.231.370.968

Thueâ MB phaùt sinh
trong kyø

525.900.000

525.900.000

Tieàn ñieän phaùt sinh
trong kyø

197.028.694

99.735.073

Thueâ MB phaùt sinh
trong kyø

347.633.000

344.575.000

8.052.723

7.590.795

Lôïi nhuaän ñöôïc chia
naêm 2012

168.000.000

-

Phaûi thu lôïi nhuaän ñöôïc
chia 2012

168.000.000

-

HTTC cho cty LK vaø cty
LK ñaõ hoaøn traû

-

400.000.000

Tieàn ñieän, nöôùc
sinh trong kyø

phaùt

D31. Giải trình chênh lệch quý II-2013 so với quý II-2012
Cheânh leäch
Chæ tieâu

Quí 2/2013

Quí 2/2012

+/-

%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

12.360.318.683

(25.041.244.235)

37.401.562.918

149.36%

Lôïi nhuận khaùc

18.517.852.851

44.670.539.683

(26.152.686.832)

-58.55%

Thu nhập töø coâng ty lieân doanh, lieân keát

(2.110.727.610)

(553.753.541)

(1.556.974.069)

-281.17%

Tổng lợi nhuận kế toaùn tröôùc thueá

28.767.443.924

19.075.541.907

9.691.902.017

50.81%

Lôïi nhuaän sau thueá TNDN

21.717.442.886

17.774.437.600

3.943.005.286

22.18%

6.974.218.269

(5.144.260.622)

12.118.478.891

235.57%

14.743.224.617

22.918.698.222

(8.175.473.605)

-35.67%

Thu nhập thuộc caùc coå ñoâng thieåu soá
Thu nhaäp sau thueá TNDN thuoäc Coâng ty
meï.

 Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh Quí 2/2013 tăng 37.401 trieäu ñoàng so vôùi cuøng kyø
naêm 2012 chuû yeáu do:
- Hoaït ñoäng kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ của công ty năm nay có dấu
hiệu phục hồi và công ty đã tăng cường công tác quản trị, kiểm soát chi phí.
- Chi phí lãi vay giảm 52% so với cùng kỳ.
- Chi phí baùn haøng giaûm 2,24%. Sang quyù III/2013, coâng ty sẽ tieáp tuïc raø soaùt tình
hình thực hiện chi phí phuø hôïp hôn.

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính
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