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14. DOANH THU 

Chỉ tiêu
 06 tháng đầu năm 

2012 
 06 tháng đầu năm 

2011 

14.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Tổng doanh thu 139,419,445,447   118,156,037,525      
+ Doanh thu bán hàng 128,892,508,812    107,040,463,481       
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ 10,526,936,635      11,115,574,044         

- Các khoản giảm trừ doanh thu -                        -                           
+ Chiết khấu thương mại
+ Giảm giá hàng bán
+ Hàng bán bị trả lại -                         -                            
+ Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)
+ Thuế TTĐB
+ Thuế xuất khẩu

- Doanh thu thuần 139,419,445,447   118,156,037,525      
Trong đó:

+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá 128,892,508,812    107,040,463,481       
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ 10,526,936,635      11,115,574,044         

14.2. Doanh thu hoạt động tài chính 9,485,060,951        11,999,794,960         
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 6,230,450,139        9,031,603,154           
- Cổ tức, lợi nhuận được chia 40,000,000             100,000,000             
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 173,662,061           201,621,155             
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện -                         -                            
- Lãi bán hàng tr ả chậm 2,813,753,931        2,660,013,433           
- Lãi kinh doanh chứng khoán 227,194,820           
- Doanh thu hoạt động tài chính khác -                         6,557,218                 

14.3. Thu nhập khác 191,550,802           9,370,679                 
- Thu tiền hoàn thuế xuất khẩu 123,465,010           
- Thu từ bán phế liệu và thu nhập khác 68,085,792             9,370,679                 

15. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

 06 tháng đầu năm 
2012 

 06 tháng đầu năm 
2011 

- Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp 127,211,058,091    104,999,601,152       
- Giá vốn cung cấp dịch vụ -                         -                               

Tổng cộng 127,211,058,091    104,999,601,152       

16. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

29



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ Báo cáo tài chính giữa niên độ
Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh Cho 06 tháng đầu năm 2012 kết thúc tại 30/06/2012

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho 06 tháng đầu năm 2012 kết thúc tại 30/06/2012

 06 tháng đầu năm 
2012 

 06 tháng đầu năm 
2011 

- Chi phí lãi vay 1,556,102,433        1,416,097,161           
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 300,713,387           477,484,966             

(1,124,395,640)       (100,930,000)            
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 627,838,396           892,162,000             
- Lỗ kinh doanh chứng khoán 743,426,524           
- Khác 1,524,373               1,151,083                 
Tổng cộng 2,105,209,473        2,685,965,210           

17. CHI PHÍ KHÁC

 06 tháng đầu năm 
2012 

 06 tháng đầu năm 
2011 

- Chi phí khác 41,916                   23,303,657               
Tổng cộng 41,916                   23,303,657               

18. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH
 06 tháng đầu năm 

2012 
 06 tháng đầu năm 

2011 

2,767,758,638        3,695,918,097           

-                         -                            

Tổng cộng 2,767,758,638        3,695,918,097           

Ghi chú:

 Thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như sau: 

 06 tháng đầu năm 
2012 

- Tổng lợi nhuận kế toán tr ước thuế          12,597,613,008 

72,500,000               

           + Các khoản điều chỉnh tăng 112,500,000             
              Trong đó:
                Chi thù lao HĐQT 112,500,000             
                Chi tr ợ cấp thôi việc ngoài qui định

           + Các khoản điều chỉnh giảm 40,000,000               
              Trong đó:
                 C ổ tức nhận được trong năm 40,000,000               

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện h ành

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán trong năm theo
Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009

- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để
xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN

- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí
thuế TNDN hiện hành năm nay
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                 Ti ền đền bù giải tỏa mặt bằng

- Tổng thu nhập chịu thuế 12,670,113,008         

Trong đó: - Thu nhập từ hoạt động SXKD 5,330,261,530          
               - Thu nh ập từ hoạt động tài chính 7,339,851,478          

 - Thuế TNDN phải nộp 06 tháng năm 2012 (thuế suất  25%)   (a)            1,834,962,870 

 - Thuế TNDN phải nộp 06 tháng năm 2012 (thuế suất ưu đãi miễn giảm 30%) (b)               932,795,768 

   * Thuế TNDN còn phải nộp của 06 tháng năm 2012 = (a) + (b)            2,767,758,638 

 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp            9,829,854,370 

19. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

Chỉ tiêu
 06 tháng đầu năm 

2012 
 06 tháng đầu năm 

2011 

1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu 175,797,127           185,817,779             
2. Chi phí nhân công 3,189,297,748        2,937,969,860           
3. Chi phí kh ấu hao TSCĐ 552,187,505           1,207,411,595           
4. Chi phí d ịch vụ mua ngoài 2,265,303,514        1,683,970,478           
5. Chi phí khác bằng tiền 999,548,818           1,641,491,045           
Tổng cộng 7,182,134,712        7,656,660,757           

20. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

 06 tháng đầu năm 
2012 

 06 tháng đầu năm 
2011 

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9,829,854,370        11,103,754,291         

-                        -                           
           + Các kho ản điều chỉnh tăng 
           + Các kho ản điều chỉnh giảm 
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho CĐ sở hữu CP phổ thông 9,829,854,370        11,103,754,291         
CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong k ỳ 7,916,389               8,053,022                 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,242                     1,379                        

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác 

   ( Thuế TNDN được giảm 30% đối với HĐSXKD theo Nghị 
quyết 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính phủ.

Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác
định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho CĐ sở hữu CP phổ thông
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Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Thông tin về các bên liên quan

Số liệu so sánh

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

Tạ Mỹ Duyên Đặng Như Bình

Lập, Ngày 15 tháng 07 năm 2012

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 và
Báo cáo kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2011 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế
toán và Kiểm toán Phía Nam - AASCS kiểm toán. Số liệu này đã được phân loại lại cho phù hợp để so sánh
với số liệu năm nay.
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