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CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

Xã Diên Tân - Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (“Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được kiểm toán.

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển

tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài

chính đính kèm báo cáo này (từ trang 6 đến trang 28).

Hiện Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi lần thứ 4

vào ngày 18 tháng 6 năm 2009.

Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước

Công ty Nước khoáng Khánh Hòa theo Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số

4200283916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu vào ngày 09 tháng 6 năm 2006 và các

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đăng ký thay đổi sau đó. Công ty đã bốn lần điều chỉnh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Chi nhánh tại Đăk Lăk

E-mail

058 378 3359

danhthanh@dng.vnn.vn

Vốn điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 là 21.600.000.000 đồng.

Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 51,54%11.133.600.000 đồng

Điện thoại

Trụ sở chính của Công ty đặt tại Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa.

Fax 058 378 3372

► 

48,46%

Trong đó

► 

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Số 48 đường Nguyễn Xuân Khoát, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

► Chi nhánh tại Quảng Ngãi

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi lần thứ 4

ngày 18 tháng 6 năm 2009 bao gồm: Sản xuất đồ uống không cồn. Sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng

chai; Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình. Mua bán thực phẩm. Mua bán khí đốt và các sản phẩm của

chúng. Mua bán thiết bị văn phòng, máy văn phòng. Mua bán đồ uống không có cồn; Khách sạn; Nhà hàng ăn

uống; Kinh doanh dịch vụ vận tải; Kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới bất động sản, đấu giá bất

động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản); Kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp, mua bán hàng hóa

trong siêu thị; Khai thác nước khoáng thiên nhiên.

Website http://www.danhthanh.com.vn

Các đơn vị trực thuộc Công ty:

► Chi nhánh tại Phú Yên

Chi nhánh tại Lâm Đồng

Địa chỉ : Số 09 Nguyễn Công Trứ, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Địa chỉ : Số 76 đường Ama Khê, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Địa chỉ : Số 221 đường Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

Địa chỉ : Số 63 Tôn Thất Tùng, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Vốn cổ đông khác 10.466.400.000 đồng

► 
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Ủy viên

24/05/11

Ủy viên

● Công bố các chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình

trong Báo cáo tài chính;

● Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ

tiếp tục hoạt động liên tục.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

Ông Nguyễn Văn Trung

Ban Giám đốc

Công ty TNHH Kiểm toán FAC đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12

năm 2012, FAC bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định là kiểm toán viên độc lập của Công ty.

KIỂM TOÁN VIÊN

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

20/06/06Kế toán trưởng

Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

● Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và

hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng

kỳ kế toán. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần phải:

●

Ủy viên

Giám đốc 20/06/06

Phó Giám đốc 20/06/06

27/04/12

24/05/11

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này gồm:

Ngày miễn nhiệm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

24/05/11

Ngày bổ nhiệm

Ông Phạm Đình Khương

24/05/11 27/04/12

Ông Phạm Điền Trung

20/06/06Phó Giám đốc

24/05/11

24/05/11

Ủy viên

Ủy viên 24/05/11

Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Ông Trần Hà

Ông Phạm Đình Khương

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Chức vụ

Bà   Đỗ Thanh Hương

Ông Nguyễn Đình An

24/05/11

Chủ tịch

Ông Trần Hà

Trưởng ban

Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Ông Hồ Nguyễn Duy Khương Ủy viên 27/04/12

Trưởng ban 27/04/12

27/04/12

Ông Đỗ Hữu Cường

Bà   Trần Thị Thu Hà

27/04/12

Bà   Trần Thị Thu Hà Ủy viên

Ông Võ Huy Dinh Ủy viên

Hội đồng quản trị khẳng định không có sự kiện quan trọng nào xảy ra sau ngày 31 tháng 12 năm 2012 cho

đến thời điểm lập báo cáo này cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH
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Thay mặt Hội đồng quản trị

______________________________

Phạm Đình Khương

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2013

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính kèm theo. Báo cáo tài chính này phản

ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động

kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, phù hợp

với Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên

quan.

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo

tài chính; các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phán ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ

chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực và

Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cũng chịu

trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn

chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.
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Kính gửi :

CHI NHÁNH NHA TRANG

___________________________________ ________________________________

Nguyễn Thịnh - Giám đốc Nguyễn Minh Trí - Kiểm toán viên

Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0473/KTV Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0982/KTV

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2013

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng

yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng

như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12

năm 2012, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các

quy định pháp lý có liên quan..

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán bởi

công ty kiểm toán khác và Báo cáo kiểm toán của công ty này đề ngày 26 tháng 3 năm 2012 đã đưa ra ý kiến

chấp nhận toàn phần.

Cơ sở 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 công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính

không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu

và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài

chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp

kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cũng như

cách trình bày tổng thể Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở

hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Trách

nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính này dựa trên kết quả công việc kiểm toán.

Số : ____/2013/BCTC-FACKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN
Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa ("Công ty") gồm:

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu

chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, được

lập ngày 15 tháng 3 năm 2013, từ trang 6 đến trang 28 kèm theo.
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CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Xã Diên Tân - Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Mẫu B 01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN

Mã 

số 31/12/12 01/01/12

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 33.111.740.499 22.974.323.197

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 IV. 1 21.042.969.560 11.895.928.998

1. Tiền 111 9.442.969.560 3.795.928.998

2. Các khoản tương đương tiền 112 11.600.000.000 8.100.000.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 800.000.000 -                              

1. Đầu tư ngắn hạn 121 IV. 2 800.000.000 -                              

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 -                              -                              

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 3.526.934.382 3.966.761.765

1. Phải thu khách hàng 131 IV. 3 3.754.021.254 3.952.164.969

2. Trả trước cho người bán 132 IV. 4 86.121.148 498.110.909

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -                              -                              

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 

xây dựng 134 -                              -                              

5. Các khoản phải thu khác 135 IV. 5 525.357.440 357.321.718

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 IV. 6 (838.565.460)          (840.835.831)          

IV. Hàng tồn kho 140 6.901.947.666 6.297.308.100

1. Hàng tồn kho 141 IV. 7 6.901.947.666 6.297.308.100

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -                              -                              

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 839.888.891 814.324.334

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 IV. 8 277.105.211 301.906.654

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 -                              -                              

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 -                              -                              

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 157 -                              -                              

5. Tài sản ngắn hạn khác 158 IV. 9 562.783.680 512.417.680

Thuyết

 minh

Báo cáo này phải được đọc cùng với Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ 6



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Xã Diên Tân - Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Mẫu B 01-DN

TÀI SẢN

Mã 

số 31/12/12 01/01/12

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 26.097.209.573 31.409.667.579

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 -                              -                              

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 -                              -                              

2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 -                              -                              

3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 -                              -                              

4. Phải thu dài hạn khác 218 -                              -                              

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 -                              -                              

II. Tài sản cố định 220 19.161.770.635 21.590.578.415

1. Tài sản cố định hữu hình 221 IV. 10 14.402.397.044 16.793.261.504

Nguyên giá 222 65.103.636.443 64.407.650.079

Giá trị hao mòn lũy kế 223 (50.701.239.399)     (47.614.388.575)     

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 -                              -                              

Nguyên giá 225 -                             -                             

Giá trị hao mòn lũy kế 226 -                             -                             

3. Tài sản cố định vô hình 227

Nguyên giá 228 -                             -                             

Giá trị hao mòn lũy kế 229 -                             -                             

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 IV. 11 4.759.373.591 4.797.316.911

III. Bất động sản đầu tư 240 -                              -                              

Nguyên giá 241 -                              -                              

Giá trị hao mòn lũy kế 242 -                              -                              

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 -                              -                              

1. Đầu tư vào công ty con 251 -                              -                              

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 -                              -                              

3. Đầu tư dài hạn khác 258 -                              -                              

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 -                              -                              

V. Tài sản dài hạn khác 260 6.935.438.938 9.819.089.164

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 IV. 12 6.935.438.938 9.819.089.164

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 -                              -                              

3. Tài sản dài hạn khác 268 -                              -                              

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 59.208.950.072 54.383.990.776

Thuyết

 minh

Báo cáo này phải được đọc cùng với Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ 7



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Xã Diên Tân - Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Mẫu B 01-DN

NGUỒN VỐN

Mã 

số 31/12/12 01/01/12

A - NỢ PHẢI TRẢ 300 24.506.021.911 24.303.764.950

I. Nợ ngắn hạn 310 19.346.831.567 13.179.347.566

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 -                              -                              

2. Phải trả người bán 312 IV. 13 7.353.734.845 6.693.490.562

3. Người mua trả tiền trước 313 IV. 14 352.417.885 371.672.972

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 IV. 15 1.359.369.327 494.815.840

5. Phải trả người lao động 315 8.125.345.059 4.332.449.177

6. Chi phí phải trả 316 IV. 16 632.114.012 283.020.218

7. Phải trả nội bộ 317 -                              -                              

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng

xây dựng 318 -                              -                              

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 IV. 17 262.030.275 180.933.499

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -                              -                              

11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 IV. 18 1.261.820.164 822.965.298

12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 327 -                              -                              

II. Nợ dài hạn 330 5.159.190.344 11.124.417.384

1. Phải trả dài hạn người bán 331 -                              -                              

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 -                              -                              

3. Phải trả dài hạn khác 333 IV. 19 5.159.190.344 5.075.794.144

4. Vay và nợ dài hạn 334 IV. 20 -                              5.907.051.000

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 -                              -                              

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 -                              141.572.240

7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 -                              -                              

8. Doanh thu chưa thực hiện 338 -                              -                              

9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 -                              -                              

B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 34.702.928.161 30.080.225.826

I. Vốn chủ sở hữu 410 34.702.928.161 30.080.225.826

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 IV. 21 21.600.000.000 21.600.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 -                              -                              

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 -                              -                              

4. Cổ phiếu quỹ 414 -                              -                              

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 -                              -                              

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 IV. 21 -                              (175.395)                 

7. Quỹ đầu tư phát triển 417 IV. 21 6.537.641.993 4.611.298.741

8. Quỹ dự phòng tài chính 418 IV. 21 2.102.771.920 1.640.305.841

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 -                              -                              

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 IV. 21 4.462.514.248 2.228.796.639

11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 -                              -                              

12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422 -                              -                              

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 -                              -                              

1. Nguồn kinh phí 432 -                              -                              

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433 -                              -                              

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 59.208.950.072 54.383.990.776

Thuyết

 minh

Báo cáo này phải được đọc cùng với Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ 8



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Xã Diên Tân - Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Mẫu B 01-DN

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU 31/12/12 01/01/12

1. Tài sản thuê ngoài -                              -                              

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

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược -                              -                              

4. Nợ khó đòi đã xử lý -                              -                              

5. Ngoại tệ các loại -                              -                              

Dollar Mỹ (USD) 106,93 118,81

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án -                              -                              

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2013

____________________________ ________________________

Nguyễn Văn Trung Phạm Đình Khương

Kế toán trưởng Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thuyết

 minh

Báo cáo này phải được đọc cùng với Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ 9



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Xã Diên Tân - Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Mẫu B 02-DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Đơn vị tính: VND

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 V. 1 128.647.634.620 104.106.280.261

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 V. 1 1.265.611.253 3.784.783.145      

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 V. 1 127.382.023.367 100.321.497.116

4. Giá vốn hàng bán 11 V. 2 89.270.994.575 70.974.601.626

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 38.111.028.792 29.346.895.490

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 V. 3 1.313.616.136 1.215.143.175

7. Chi phí tài chính 22 V. 4 802.072.091 1.677.596.480

Trong đó: chi phí lãi vay 23 523.647.250 1.472.201.817

8. Chi phí bán hàng 24 V. 5 20.557.772.403 15.692.491.213

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 V. 6 7.877.522.992 6.203.043.594

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 10.187.277.442 6.988.907.378

11. Thu nhập khác 31 V. 7 1.430.390.603 960.405.165

12. Chi phí khác 32 V. 8 319.972.184 195.167.880

13. Lợi nhuận khác 40 1.110.418.419 765.237.285

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 11.297.695.861 7.754.144.663

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 V. 9 956.108.829 908.849.761

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 -                             -                            

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 10.341.587.032 6.845.294.902

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 V. 10 4.788 3.169

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2013

____________________________ ________________________

Nguyễn Văn Trung Phạm Đình Khương

Kế toán trưởng Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm 2011
CHỈ TIÊU

Mã 

số 

Thuyết 

 minh Năm 2012

Báo cáo này phải được đọc cùng với Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ 10



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Xã Diên Tân - Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Mẫu B 03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Đơn vị tính: VND

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Lợi nhuận trước thuế 01 11.297.695.861 7.754.144.663

2. Điều chỉnh cho các khoản:

- Khấu hao tài sản cố định 02 IV. 10 3.711.850.824 3.763.854.025

- Các khoản dự phòng 03 107.775.502 -                              

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

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (1.700.870.682)       (1.215.143.175)

- Chi phí lãi vay 06 V. 4 523.647.250 1.472.201.817

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

trước thay đổi vốn lưu động 08 13.940.098.755 11.775.057.330

- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 403.442.754           (1.447.497.424)       

- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (604.639.566) 354.007.958

- Tăng, giảm các khoản phải trả 11 5.612.378.763 1.496.471.018

- Tăng, giảm chi phí trả trước 12 2.908.451.669 1.210.578.186

- Tiền lãi vay đã trả 13 (523.647.250)          (1.472.201.817)       

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (1.146.252.019)       (798.969.732)          

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 99.146.200             750.084.000

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (912.899.777)          (555.846.869)          

kinh doanh 20 19.776.079.529      11.311.682.650

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản 

cố định và các tài sản dài hạn khác 21 (1.283.043.044)       (6.348.594.911)       

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản

cố định và các tài sản dài hạn khác 22 V. 7 387.254.546 -                              

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của

đơn vị khác 23 IV. 2 (800.000.000)          -                              

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ

 của đơn vị khác 24

5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25 -                              -                              

6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26 -                              -                              

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận

 được chia 27 1.301.905.136 1.174.862.843

30 (393.883.362)         (5.173.732.068)

Năm 2012 Năm 2011

Mã 

số 

Thuyết 

minh

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động

CHỈ TIÊU

Báo cáo này phải được đọc cùng với Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ 11



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Xã Diên Tân - Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

Mẫu B 03-DN

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn

vốn chủ sở hữu 31 -                              -                              

2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua

lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 -                              -                              

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 IV. 20 -                              4.500.000.000        

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 IV. 20 (5.907.051.000)       (9.360.796.000)       

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 -                              -                              

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 IV. 21 (4.328.280.000)       (5.381.880.000)       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (10.235.331.000)    (10.242.676.000)    

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 9.146.865.167 (4.104.725.418)

Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 IV. 1 11.895.928.998 16.000.829.811

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái

quy đổi ngoại tệ 61 175.395 (175.395)                 

Tiền và tương đương tiền cuối năm 70 IV. 1 21.042.969.560 11.895.928.998

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2013

____________________________ ________________________

Nguyễn Văn Trung Phạm Đình Khương

Kế toán trưởng Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm 2011Năm 2012
CHỈ TIÊU

Mã 

số 

Thuyết 

minh

Báo cáo này phải được đọc cùng với Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ 12


