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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà Mơ ước (“Công ty”) đệ trình báo
cáo này cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày
31/12/2007.
KHÁI QUÁT CHUNG
Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà Mơ ước được thành lập theo Đăng ký kinh doanh
số 4103004401 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/03/2006.
Theo thay đổi đăng ký kinh doanh lần 5 ngày 21/11/2007 thì Vốn điều lệ của Công ty là
300.000.000.000 đồng, trong đó: góp bằng hiện vật là 25.090.000.000 đồng.
Trụ sở giao dịch: 58/1-2 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH
Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty trong năm 2007 theo giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh bao gồm:
• Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán và cho thuê;
• Kinh doanh nhà;
• Môi giới bất động sản;
• Tư vấn đầu tư;
• Dịch vụ cung cấp thông tin lên internet (trừ đại lý kinh doanh dịch vụ internet);
• Đào tạo nghề;
• Kinh doanh khách sạn (không kinh doanh khách sạn tại trụ sở)./.
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập: thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp
nhân, tự chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Các đơn vị hạch toán độc lập trong năm 2007 của Công ty bao gồm:
•
•

Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Xây dựng Căn nhà mơ ước- Là công ty con với tỷ
lệ sở hữu vốn và biểu quyết là 100%.
Công ty Cổ phần Hoa kiểng Căn nhà mơ ước- Là công ty con với tỷ lệ sở hữu vốn và biểu
quyết là 58%.

Các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc: thực hiện hạch toán phụ thuộc, được quyền tự chủ
kinh doanh theo phân cấp quản lý của Công ty, chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối với
Công ty. Công ty chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh theo sự cam kết của các đơn
vị này.
Các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong năm 2007 của Công ty bao gồm:
• Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà Mơ ước - Chi nhánh Khánh Hội (*)
• Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà Mơ ước - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (*)
• Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà Mơ ước - Chi nhánh Tân Kiểng
• Trung tâm Giao dịch Bất động sản Căn nhà Mơ ước (*)
• Trung tâm Giao dịch Bất động sản Tân Thuận (*)
• Trung tâm Giao dịch Bất động sản Quận 5 (*)
• Trung tâm Giao dịch Bất động sản Hoàng Phúc
• Trung tâm Giao dịch Bất động sản Nhơn Phú (*)
• Trung tâm Giao dịch Bất động sản Nhà Bè (*)
(*): Các đơn vị hạch toán phụ thuộc đã thành lập nhưng chưa phát sinh hoạt động sản xuất kinh
doanh trong năm 2007.
1

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
58/1-2 Trần Xuân Soạn, Quận 7, Tp. HCM

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (TIẾP)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong suốt
năm 2007 và đến ngày lập báo cáo này gồm:
Hội đồng quản trị
Ông Đặng Đức Thành
Ông Vũ Duy Bằng
Ông Trần Kim Cương
Bà Đặng Bích Hồng

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ủy viên Hội đồng quản trị
Ủy viên Hội đồng quản trị (từ ngày 30/06/2008)
Uỷ viên Hội đồng quản trị

Ban Giám đốc
Ông Đặng Đức Thành
Bà Bùi Thị Hiền
Ông Phan Tấn Dũng
Ông Đặng Đức Trung
Ông Lê Đình Trung

Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 24/09/2008)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn Nhà Mơ Ước được lập
trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà Mơ ước
(Công ty mẹ) và các Công ty do Công ty kiểm soát (Công ty con), không bao gồm Báo cáo tài chính
của các Công ty liên kết.
Vốn đầu tư vào các Công ty liên kết được trình bày dưới dạng đầu tư tài chính và được trình bày
theo phương pháp vốn chủ sở hữu.
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2007 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình
hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được trình bày trên Báo cáo tài chính
hợp nhất từ trang 05 đến trang 23..
KIỂM TOÁN VIÊN
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007 kèm theo được kiểm toán
bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY). Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán
và Tư vấn UHY bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được bổ nhiệm làm kiểm toán viên của Công ty Cổ
phần Xây dựng Thương mại Căn nhà Mơ ước năm tiếp theo.
CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN
Ban Giám đốc điều hành khẳng định rằng, ngoài sự kiện được trình bày tại mục VII.1 phần Thuyết
minh Báo cáo tài chính, không có bất cứ sự kiện bất thường hoặc sự kiện nào khác phát sinh trong
năm và sau ngày kết thúc niên độ kế toán có ảnh hưởng trọng yếu, đòi hỏi phải điều chỉnh hoặc công
bố trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007.
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (TIẾP)
TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc
ngày 31/12/2007, phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt
động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập báo cáo tài
chính hợp nhất này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:
•
•
•
•

Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch
trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty
sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài
chính hợp nhất.
Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù
hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo
rằng Báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt
Nam và các quy định pháp lý liên quan tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo
an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát
hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.
Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc,

Đặng Đức Thành
Tổng Giám đốc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2009
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007
của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà Mơ ước
Kính gửi:

Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà Mơ ước

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Xây dựng
Thương mại Căn nhà Mơ ước (sau đây gọi tắt là “Công ty”) cho năm tài chính kết thúc ngày
31/12/2007 bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2007 cùng với Báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh hợp nhất và Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc
cùng ngày. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được lập theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống
kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành về kế toán tại Việt Nam.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc và Kiểm toán viên
Như đã trình bày trong Báo cáo của Ban Giám đốc từ trang 1 đến trang 3, Ban Giám đốc Công ty có
trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo
tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.
Cở sở của ý kiến
Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn
mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm
bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc
kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các Thuyết minh trên
Báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp
dụng và những ước tính quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá về việc trình bày các
thông tin trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp
những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.
Ý kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo, xét trên các khía cạnh trọng yếu đã
phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà
Mơ ước tại thời điểm 31/12/2007, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu
chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán
Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam cũng như các quy định hiện hành về kế toán tại Việt Nam.

Phạm Gia Đạt
Giám đốc chi nhánh
Chứng chỉ Kiểm toán viên số: 0798/KTV

Nguyễn Minh Long
Kiểm toán viên
Chứng chỉ Kiểm toán viên số: 0666/KTV

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2009
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007
TÀI SẢN

Mã
số

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

100

I. Tiền và các khoản tương đương tiền
1. Tiền
2. Các khoản tương đương tiền

110
111
112

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Đầu tư ngắn hạn

120
121

III.
1.
2.
5.
6.

Các khoản phải thu
Phải thu khách hàng
Trả trước cho người bán
Các khoản phải thu khác
Dự phòng phải thu khó đòi

IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
V.
1.
2.
3.
5.

Tài sản ngắn hạn khác
Chi phí trả trước ngắn hạn
Thuế GTGT được khấu trừ
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
Tài sản ngắn hạn khác

130
131
132
135
139

Thuyết
minh
V.1

V.2
V.3
V.4
V.5

140
141
150
151
152
154
158

V.6

V.7

Đơn vị tính: VND

Tại ngày
31/12/2007

Tại ngày
01/01/2007

66.449.922.353

15.860.373.183

18.175.667.642
18.175.667.642
-

11.623.995.909
11.623.995.909
-

891.016.340
891.016.340

-

28.890.464.715
8.558.672.727
17.359.481.400
2.972.310.588
-

1.134.252.600
338.652.600
773.000.000
22.600.000
-

553.899.209
553.899.209

-

17.938.874.447
220.421.190
379.757
17.718.073.500

3.102.124.674
41.792.709
331.965
3.060.000.000

B. TÀI SẢN DÀI HẠN

200

106.245.972.594

34.452.844.375

I. Các khoản phải thu dài hạn

210

-

-

1.064.595.371
1.064.595.371
1.336.577.172
(271.981.801)
-

129.844.375
129.844.375
205.676.524
(75.832.149)
-

33.638.631.500
33.777.231.500
(138.600.000)

25.090.000.000
25.090.000.000
-

71.321.354.598
1.000.000.000
51.913.654.598
18.407.700.000
221.391.125
6.391.125
215.000.000
-

9.215.000.000
9.215.000.000
18.000.000
18.000.000
-

172.695.894.947

50.313.217.558

II. Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn luỹ kế
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

220
221
222
223
230

III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn luỹ kế

240
241
242

IV.
1.
2.
3.
4.
V.
1.
2.
3.
VI.

250
251
252
258
259
260
261
262
268
269

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
Đầu tư vào công ty con
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
Đầu tư dài hạn khác
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư
Tài sản dài hạn khác
Chi phí trả trước dài hạn
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Tài sản dài hạn khác
Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

270

V.8

V.9

V.10
V.11
V.12

Các Thuyết minh Báo cáo tài chính từ trang 09 đến trang 23 là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính
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CÔNG TY CP XD TM CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007
NGUỒN VỐN

Mã
số

Thuyết
minh

Đơn vị tính: VND
Tại ngày
Tại ngày
31/12/2007
01/01/2007

A. NỢ PHẢI TRẢ

300

40.721.920.693

136.328.852

I.
1.
2.
4.
5.
6.
9.

310
311
312
314
315
316
319

V.15
V.16

38.551.920.693
17.000.000.000
11.030.103
7.478.433.405
113.800.000
195.000.000
13.753.657.185

136.328.852
87.768.852
37.000.000
11.560.000

V.17

2.170.000.000
2.170.000.000

Nợ ngắn hạn
Vay và nợ ngắn hạn
Phải trả người bán
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
Phải trả công nhân viên
Chi phí phải trả
Các khoản phải trả, phải nộp khác

II. Nợ dài hạn
3. Phải trả dài hạn khác

330
333

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU

400

I.
1.
2.
4.
10.

V.13
V.14

V.18

-

131.973.974.254

50.176.888.706

129.885.810.026
105.000.000.000
7.409.000.000
(2.000.000.000)
19.476.810.026

50.176.888.706
50.000.000.000
176.888.706

Vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Thặng dư vốn cổ phần
Cổ phiếu ngân quỹ
Lợi nhuận chưa phân phối

410
411
412
414
420

II. Quỹ khác
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

430
431

2.088.164.228
(104.790.772)

C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
440

2.192.955.000
172.695.894.947

50.313.217.558

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2009
Người lập

Tổng Giám đốc

Lê Đình Trung

Đặng Đức Thành

Các Thuyết minh Báo cáo tài chính từ trang 09 đến trang 23 là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính
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CÔNG TY CP XD TM CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
58/1-2 Trần Xuân Soạn, Quận 7, Tp. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007
Chỉ tiêu

Mã Thuyết
số minh

1.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

2.

Các khoản giảm trừ doanh thu

3.

Đơn vị tính: VND

Năm 2007

Năm 2006

VI.1

6.774.213.471

1.307.866.000

02

VI.1

-

-

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp
dịch vụ

10

VI.1

6.774.213.471

1.307.866.000

4.

Giá vốn hàng bán

11

VI.2

175.697.369

-

5.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
dịch vụ

20

6.598.516.102

1.307.866.000

6.

Doanh thu hoạt động tài chính

21

VI.3

25.522.419.242

209.231

7.

Chi phí tài chính
Trong đó: Chi phí lãi vay

22
23

VI.4

471.572.475

-

8.

Chi phí bán hàng

24

694.902.892

285.935.679

9.

Chi phí quản lý doanh nghiệp

25

4.280.942.021

776.460.793

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

30

26.673.517.956

245.678.759

11. Thu nhập khác

31

-

-

12. Chi phí khác

32

-

-

13. Lợi nhuận khác

40

-

-

14. Lợi nhuận/lỗ trong công ty liên kết liên doanh 45

134.524.598

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

50

26.808.042.554

245.678.759

16.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành

51

7.514.296.234

68.790.053

16.2 Chi phí thuế TNDN hoãn lại

52

-

-

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

60

19.293.746.320

176.888.706

17.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
17.2 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ

61
62

(7.045.000)
19.300.791.320

-

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

70

2.580.320

96.671

VI.5

(*): Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2007 được tính trên số cổ phiếu bình quân là 7.480 cổ phiếu với
mệnh giá cổ phiếu là 10.000.000 đồng/cổ phiếu.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2009
Người lập

Tổng Giám đốc

Lê Đình Trung

Đặng Đức Thành

Các Thuyết minh Báo cáo tài chính từ trang 09 đến trang 23 là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính
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CÔNG TY CP XD TM CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
58/1-2 Trần Xuân Soạn, Quận 7, Tp. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007
Mã Thuyết
số
minh

Chỉ tiêu

Đơn vị tính: VND

Năm 2007

Năm 2006

1

26.808.042.554

245.678.759

2
5
6
8

334.749.652
(25.522.637.103)
126.446.194
1.746.601.297

75.832.149
(209.231)
321.301.677

9
10
11
12
13
14
16
20

(30.431.665.372)
(553.899.209)
16.521.205.660
(12.346.342.911)
(1.252.567.661)
(450.190.053)
(131.040.772)
(26.897.899.021)

(4.201.405.878)
69.218.799
(53.251.396)
(1.400.000)
(3.865.536.798)

21

-(9.818.132.148)

-(205.676.524)

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế
2. Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ
- Lãi, lỗ hoạt động đầu tư
- Chi phí lãi vay
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu
động
- Tăng giảm các khoản phải thu
- Tăng giảm hàng tồn kho
- Tăng giảm các khoản phải trả
- Tăng giảm chi phí trả trước
- Tiền lãi vay đã trả
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và TS dài
hạn khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp
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, dài hạn nhận được

25
26
27

(65.663.716.340) (10.215.000.000)
2.000.000.000
25.522.419.242
209.231

30

(47.959.429.246) (10.420.467.293)
--68.030.000.000
25.910.000.000
(3.621.000.000)
-

31
32

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

33
40

17.000.000.000
81.409.000.000

25.910.000.000

Lưu chuyển tiền thuần trong năm
Tiền và tương đương tiền đầu năm
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái
Tiền và tương đương tiền cuối năm

50
60
61
70

6.551.671.733
11.623.995.909
18.175.667.642

11.623.995.909
11.623.995.909

V.1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2009
Người lập biểu

Tổng Giám đốc

Lê Đình Trung

Đặng Đức Thành

Các Thuyết minh Báo cáo tài chính từ trang 09 đến trang 23 là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính
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CÔNG TY CP XD TM CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
58/1-2 Trần Xuân Soạn, Quận 7, Tp. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính

I.

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1.

Khái quát chung
Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà Mơ ước được thành lập theo Đăng ký kinh
doanh số 4103004401 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/03/2006.
Theo thay đổi đăng ký kinh doanh lần 5 ngày 21/11/2007 thì Vốn điều lệ của Công ty là
300.000.000.000 đồng, trong đó: góp bằng hiện vật là 25.090.000.000 đồng.
Trụ sở giao dịch: 58/1-2 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí
Minh.

2.

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính
Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty trong năm 2007 theo giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh bao gồm:
• Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán và cho thuê;
• Kinh doanh nhà;
• Môi giới bất động sản;
• Tư vấn đầu tư;
• Dịch vụ cung cấp thông tin lên internet (trừ đại lý kinh doanh dịch vụ internet);
• Đào tạo nghề;
• Kinh doanh khách sạn (không kinh doanh khách sạn tại trụ sở)./.

3.

Công ty con được hợp nhất vào báo cáo tài chính
Công ty Cổ phần Hoa kiểng Căn nhà Mơ ước
- Địa chỉ: 58/1-2 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ vốn góp của Công ty CP Xây dựng Thương mại Căn nhà mơ ước: 58%
- Tỷ lệ biểu quyết của Công ty CP Xây dựng Thương mại Căn nhà mơ ước > 50%

4.

Công ty con không được hợp nhất vào báo cáo tài chính
Công ty TNHH một thành viên Thiết kế Xây dựng Căn nhà Mơ ước:
Trong năm 2008, Công ty TNHH một thành viên Thiết kế Xây dựng Căn nhà Mơ ước đã tiến
hành giải thể. Theo đó, Quyền kiểm soát Công ty này chỉ là tạm thời và nắm giữ trong tương lai
gần, theo đó không được hợp nhất vào Báo cáo tài chính này.

II.

NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN
Niên độ kế toán của Công ty từ 01/01 đến 31/12 năm dương lịch.
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong Báo cáo tài chính này là đồng Việt Nam (VND).
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính

III.

CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG
Ngày 20/03/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC về việc “Ban
hành Chế độ kế toán doanh nghiệp”, Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ
ngày đăng công báo. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007 của Công ty
được lập theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC.
Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà Mơ ước đảm bảo đã tuân thủ
đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt
Nam trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007.

IV.

CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU
Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tài
chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007.

1.

Cơ sở lập báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn Nhà Mơ Ước
được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại
Căn nhà Mơ ước (Công ty mẹ) và các Công ty do Công ty kiểm soát (Công ty con). Các nghiệp
vụ và số dư giữa các Công ty con và Công ty mẹ được loại trừ khi hợp nhất Báo cáo tài chính.

2.

Ước tính kế toán
Việc lập Báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam yêu cầu Ban Giám
đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về các công nợ, tài sản
và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập Báo cáo tài chính cũng
như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Số liệu phát sinh thực
tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

3.

Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền và các khoản tương đương tiền mặt bao gồm tiền tại quỹ, các khoản ký cược, ký quỹ, các
khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao. Các khoản có khả
năng thanh khoản cao là các khoản có khả năng chuyển đổi thành các khoản tiền xác định và ít
rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.

4.

Hàng tồn kho
Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực
hiện được. 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. Giá trị thuần
có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất kinh doanh bình
thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cho việc tiêu thụ chúng.
Giá hàng xuất kho được tính theo phương pháp giá thực tế đích danh. Hàng tồn kho được hạch
toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
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IV.

CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (TIẾP)

5.

Lập dự phòng
Công ty thực hiện trích lập dự phòng theo Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 của
Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng
giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm,
hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp”.

6.

Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định hữu hình
Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định
hữu hình mua sắm bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài
sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
Tỷ lệ khấu hao được xác định theo phương pháp đường thẳng, căn cứ vào thời gian sử dụng
ước tính của tài sản, phù hợp với tỷ lệ khấu hao đã được quy định tại Quyết định số
206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu
hao tài sản cố định. Thời gian sử dụng của tài sản ước tính như sau:
Loại tài sản

Số năm sử dụng (năm)

Máy móc thiết bị
Phượng tiện vận tải truyền dẫn
Thiết bị, dụng cụ quản lý
7.

3-7
6 – 10
2–5

Bất động sản đầu tư và khấu hao bất động sản đầu tư
Bất động sản đầu tư được phản ánh theo nguyên giá và hao mòn luỹ kế.
Nguyên giá Bất động sản đầu tư bao gồm toàn bộ giá trị thực tế phải bỏ ra cộng với các chi phí
liên quan trực tiếp đến Bất động sản đầu tư.
Khấu hao của Bất động sản đầu tư được xác định theo phương pháp đường thẳng. Trong năm
2007, tỷ lệ khấu hao đối với Bất động sản đầu tư là nhà được trích khấu hao trong thời gian 25
năm, đối với Bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất không thời hạn thì không tiến hành trích
khấu hao.

8.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
Các khoản đầu tư vào Công ty liên kết được phản ánh trên báo cáo hợp nhất theo phương pháp
vốn chủ sở hữu. Các khoản lỗ của Công ty liên kết vượt quá khoản góp vốn của Công ty tại
Công ty liên kết đó sẽ không được ghi nhận.
Các khoản Đầu tư khác được phản ánh theo phương pháp giá gốc.
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IV.

CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (TIẾP)

9.

Ghi nhận doanh thu, chi phí
Doanh thu được ghi nhận khi đơn vị có thể thu được các lợi ích kinh tế và có thể được xác định
một cách chắc chắn. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi các rủi ro, lợi
ích và quyền sở hữu hàng hóa được chuyển sang người mua; đồng thời đơn vị có thể xác định
được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Thời điểm ghi nhận doanh thu thông thường
trùng với thời điểm chuyển giao hàng hóa, dịch vụ, phát hành hóa đơn cho người mua và người
mua chấp nhận thanh toán.
Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh, có liên quan đến việc hình thành doanh thu
trong năm được tập hợp theo thực tế và ước tính đúng kỳ kế toán.

10.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của các chủ sở hữu.
Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế
phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát
hành cổ phiếu quỹ.
Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận
theo giá trị thực tế và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở
hữu.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi
trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố
sai sót trọng yếu của các năm trước.

11.

Lợi ích của cổ đông thiểu số
Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của Công ty con hợp nhất được xác định là một
chỉ tiêu riêng biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu của Cổ đông Công ty. Lợi ích của cổ đông
thiểu số bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu
và phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày
hợp nhất kinh doanh. Các khoản lỗ tương ứng với phần vốn của cổ đông thiểu số vượt quá phần
vốn của họ trong tổng vốn chủ sở hữu của Công ty con được tính giảm vào phần lợi ích của
Công ty trừ khi cổ đông thiểu số có nghĩa vụ ràng buộc và có khả năng bù đắp khoản khoản lỗ
đó.

12.

Thuế
Lợi nhuận chịu thuế được xác định dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh sau khi đã điều chỉnh
cho các khoản thu nhập không chịu thuế và các khoản chi phí không được khấu trừ. Việc xác
định lợi nhuận chịu thuế căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế và được cộng gộp sau khi
đã xác định tại các đơn vị thành viên. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ
và việc xác định Lợi nhuận chịu thuế cũng như Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
sau cùng phụ thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.
Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.
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V.

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN
ĐỐI KẾ TOÁN

1.

Tiền và các khoản tương đương tiền
Tại 31/12/2007
VND
- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng
Cộng

2.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3.

Phải thu khách hàng

Trả trước người bán

-

11.623.995.909
-

18.175.667.642

11.623.995.909

891.016.340
891.016.340

- Bùi Thị Hồng
Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp
- Thương mại
- Khác
Cộng

4.

2.057.091.868
16.118.575.774

Tại 31/12/2007
VND

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn
Cộng

Công ty CP ĐT XD & TPN Hoàng Nguyên
Lâm Thị Bích Trâm
Căn hộ Tạ Quang Bửu
Căn hộ Aview
Khác
Cộng
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Tại 01/01/2007
VND

Tại 01/01/2007
VND
-

Tại 31/12/2007
VND
5.160.000.000

Tại 01/01/2007
VND
-

3.300.000.000
98.672.727
8.558.672.727

338.652.600
338.652.600

Tại 31/12/2007
VND
3.683.370.400
7.300.112.000
3.000.000.000
2.800.000.000
575.999.000
17.359.481.400

Tại 01/01/2007
VND
773.000.000
773.000.000
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V.

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN
ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

5.

Các khoản phải thu khác

- Các Công ty thành viên của Dream house
- Công ty Chứng khoán Vinataba
- Khác
Cộng

6.

Chi phí trả trước ngắn hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ
Cộng

7.

Tại 31/12/2007
VND
1.455.000.000
600.000.000
917.310.588
2.972.310.588

Tại 01/01/2007
VND
-

Tại 31/12/2007
VND

Tại 01/01/2007
VND

220.421.190
220.421.190

Tài sản ngắn hạn khác

Tại 31/12/2007
VND
5.715.073.500
12.003.000.000
17.718.073.500

- Tạm ứng
- Ký cược ký quỹ ngắn hạn
Cộng
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41.792.709
41.792.709

Tại 01/01/2007
VND
3.040.000.000
20.000.000
3.060.000.000
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V.

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

8.

Tài sản cố định hữu hình

Error! Not a valid link.
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THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

9.

Bất động sản đầu tư
Error! Not a valid link.

(*): Đây là quyền sử dụng đất không thời hạn nên Công ty không trích khấu hao
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ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

10.

Đầu tư vào Công ty con
Đây là khoản đầu tư vào Công ty TNHH một thành viên Thiết kế Xây dựng Căn nhà Mơ ước
với tỷ lệ sở hữu là 100%. Trong năm 2008, Công ty TNHH một thành viên Thiết kế Xây dựng
Căn nhà Mơ ước đã tiến hành giải thể, khoản đầu tư vào Công ty TNHH một thành viên Thiết
kế Xây dựng Căn nhà Mơ ước đã được Công ty thu hồi đủ trong năm 2008. Quyền kiểm soát
Công ty này chỉ là tạm thời và nắm giữ trong tương lai gần, theo đó khoản đầu tư này được
trình bày theo phương pháp giá gốc.

11.

Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh

-

Công ty Cổ phần Căn nhà Mơ ước Cửu Long
Công ty Cổ phần Căn nhà Mơ ước Hà Nội
Công ty Cổ phần Căn nhà Mơ ước Đà Nẵng
Công ty Cổ phần Căn nhà Mơ ước Đông Nam

Tại 31/12/2007
VND
24.282.031.742
12.903.496.350
6.728.126.506
8.000.000.000

Tại 01/01/2007
VND
-

51.913.654.598

Một số thông tin liên quan đến các khoản đầu tư vào Công ty liên kết:
Công ty Cổ phần Căn nhà Mơ ước Cửu Long (Mekong):
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ vốn góp của Công ty CP Xây dựng Thương mại Căn nhà mơ ước: 20%
- Tỷ lệ vốn góp của Công ty CP Hoa kiểng Căn nhà mơ ước: 8%
- Tỷ lệ biểu quyết: >20%
Công ty Cổ phần Căn nhà Mơ ước Hà Nội:
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ vốn góp của Công ty CP Xây dựng Thương mại Căn nhà mơ ước: 39,13%
- Tỷ lệ biểu quyết: >20%
Công ty Cổ phần Căn nhà Mơ ước Đà Nẵng:
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ vốn góp của Công ty CP Xây dựng Thương mại Căn nhà mơ ước: 28%
- Tỷ lệ biểu quyết: >20%
Công ty Cổ phần Căn nhà Mơ ước Đông Nam:
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ vốn góp của Công ty CP Xây dựng Thương mại Căn nhà mơ ước: 42,55%
- Tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Căn nhà Mơ ước Cửu Long: 31,91%
- Tỷ lệ biểu quyết: >20%
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12.

Đầu tư dài hạn khác
Tại 31/12/2007
VND
- Đầu tư cổ phiếu
- Đầu tư dài hạn khác
+ Công ty CP Chứng khoán Sao Việt
Cộng

13.

10.432.700.000
7.975.000.000
7.975.000.000
18.407.700.000

Tại 01/01/2007
VND
1.240.000.000
7.975.000.000
7.975.000.000
9.215.000.000

Vay và nợ ngắn hạn khác
Tại 31/12/2007
VND
- Ngân hàng TMCP Phương Đông (*)
Cộng

Tại 01/01/2007
VND

17.000.000.000

-

17.000.000.000

-

Đây là khoản vay ngắn hạn với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Hội sở theo
Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 0467/TD1/07LD ngày 17/10/2007 với thời hạn 12 tháng, lãi
suất 1%/tháng, lãi suất quá hạn là 1,5%/tháng, lãi suất trả hàng tháng. Tài sản thế chấp cho
khoản vay này theo Hợp đồng thế chấp số 0467/HĐTC/2007 bao gồm: Quyền sử dụng 330m2
đất tại thửa đất số 189 Phước Kiển Nhà Bè; Quyền sử dụng 200m2 đất tại thửa đất số 213
Phước Kiển Nhà Bè; và Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 259A Trần Xuân Soạn
- Phường Tân Kiểng- Quận 7.
14.

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Tại 31/12/2007
VND
- Thuế GTGT
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp
- Các loại thuế khác
Cộng
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Tại 01/01/2007
VND

306.550.054
7.131.496.234
40.387.117

6.912.549
67.390.053
13.466.250

7.478.433.405

87.768.852
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15.

Chi phí phải trả
Tại 31/12/2007
VND
- Trích trước chi phí thuê nhà
Cộng

16.

195.000.000

37.000.000

195.000.000

37.000.000

Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác
Tại 31/12/2007
VND
-

Bảo hiểm xã hội
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
Các Công ty thành viên của Dream house
Các khoản phải trả, phải nộp khác
Cộng

17.

Tại 01/01/2007
VND

Tại 01/01/2007
VND

31.188.000
8.200.000.000
4.682.469.185
840.000.000

11.560.000
-

13.753.657.185

11.560.000

Các khoản phải trả dài hạn khác
Tại 31/12/2007
VND
- Nhận ký cược ký quỹ dài hạn
- Khác
Cộng
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Tại 01/01/2007
VND

170.000.000
2.000.000.000

-

2.170.000.000

-
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18.

Vốn chủ sở hữu
Theo Đăng ký kinh doanh số 4103004401 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
cấp ngày 06/03/2006 và thay đổi đăng ký kinh doanh lần 5 ngày 21/11/2007 thì Vốn điều lệ của
Công ty là 300.000.000.000 đồng, trong đó: góp bằng hiện vật là 25.090.000.000 đồng.

18a.

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn Điều lệ
Theo ĐKKD

18b.

Ông Đặng Đức Thành
Bà Lâm Thị Thanh Bích
Bà Đặng Bích Hồng
Ông Nguyễn Đình Thế
Ông Lâm Thanh Xuân
Ông Nguyễn Thanh Dũng
Ông Phan Tấn Dũng
Các cổ đông khác

105.720.000.000
24.300.000.000
4.050.000.000
900.000.000
450.000.000
220.000.000
80.000.000
164.280.000.000

40.000.000.000
16.120.000.000
2.000.000.000
100.000.000
100.000.000
50.000.000
50.000.000
46.580.000.000

Cộng

300.000.000.000

105.000.000.000

Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu

Năm 2007
VND
+
+
+
+
18c.

Đơn vị tính: VND
Vốn đã góp
Tại 31/12/2007

Vốn góp đầu năm
Vốn góp tăng trong năm
Vốn góp giảm trong năm
Vốn góp cuối năm

50.000.000.000
55.000.000.000
105.000.000.000

Năm 2006
VND
50.000.000.000
50.000.000.000

Cổ tức
Cổ tức năm 2007 chưa được phân chia do Đại hội cổ đông chưa họp và thông qua vấn đề này.

18d.

Cổ phiếu

Error! Not a valid link.
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18e.

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Khoản mục

Vốn đầu tư
của chủ sở hữu
A

1

Thặng dư vốn
cổ phần
2

Cổ phiếu
quỹ
3

Lợi nhuận sau thuế
chưa phân phối
(*)
4

Đơn vị tính: VND
Tổng
cộng
5

Số dư đầu năm trước
- Tăng vốn trong năm trước
- Lợi nhuận trong năm trước

50.000.000.000
-

-

-

176.888.706

50.000.000.000
176.888.706

Số dư cuối năm trước

50.000.000.000

-

-

176.888.706

50.176.888.706

Số dư đầu năm nay
- Tăng vốn trong năm (**)
- Lợi nhuận tăng trong năm
- Giảm vốn trong năm nay
- Điều chỉnh khi hợp nhất

50.000.000.000
55.000.000.000
-

8.830.000.000
(1.621.000.000)
200.000.000

(2.000.000.000)
-

176.888.706
19.293.746.320
6.175.000

105.000.000.000

7.409.000.000

(2.000.000.000)

19.476.810.026

Số dư cuối năm nay

(*): Lợi nhuận trong năm 2006, 2007 chưa được phân phối do Đại hội cổ đông chưa tiến hành họp và thông qua vấn đề này.
(**): Nguồn vốn chủ sở hữu tăng trong năm do Công ty có tiến hành 2 đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
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50.176.888.706
61.830.000.000
19.293.746.320
(1.621.000.000)
206.175.000
129.885.810.026
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VI.

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1.

Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.

3.

Năm 2007
VND

Năm 2006
VND

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

6.774.213.471

1.307.866.000

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

6.774.213.471

1.307.866.000

Năm 2007
VND

Năm 2006
VND

Giá vốn hàng hóa dịch vụ đã bán

175.697.369

-

Tổng cộng

175.697.369

-

Năm 2007
VND

Năm 2006
VND

141.333.067
25.366.864.137
9.790.000
4.393.999
38.039
25.522.419.242

209.231
209.231

Năm 2007
VND

Năm 2006
VND

Lãi tiền vay
Chi phí tài chính khác

126.228.333
345.344.142

-

Tổng cộng

471.572.475

-

Giá vốn hàng bán

Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi, tiền cho vay
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, cổ phiếu
Cổ tức, lợi nhuận được chia
Lãi bán ngoại tệ
Doanh thu hoạt động tài chính khác
Tổng cộng

4.

Chi phí tài chính
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5.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi
nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
- Các khoản điều chỉnh tăng
- Các khoản điều chỉnh giảm
Tổng thu nhập chịu thuế
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập doanh nghiệp dự tính phải nộp

Năm 2007
VND
26.690.169.775
146.602.489
146.602.489
26.836.772.264
28%
7.514.296.234

Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước vào
chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm hiện hành
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

VII.

THÔNG TIN KHÁC

1.

Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ kế toán

7.514.296.234

Trong năm 2008, Công ty TNHH một thành viên Thiết kế Xây dựng Căn nhà Mơ ước đã tiến
hành giải thể, khoản đầu tư vào Công ty TNHH một thành viên Thiết kế Xây dựng Căn nhà Mơ
ước đã được Công ty thu hồi đủ trong năm 2008.
2.

Số liệu so sánh
Đây là năm đầu tiên đơn vị lập báo cáo tài chính hợp nhất. Số liệu so sánh là số liệu trên Báo
cáo tài chính riêng của Công ty cho giai đoạn từ 06/03/2006 đến 31/12/2006 (năm hoạt động
đầu tiên của Công ty) và đã được kiểm toán.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2009
Người lập biểu

Tổng Giám đốc

Lê Đình Trung

Đặng Đức Thành
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