
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET Báo cáo tài chính

Số 4 - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007

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

Cuối năm Đầu năm

01. Tiền VND VND

Tiền mặt 187.310.004           4.614.459                

Tiền gửi ngân hàng 5.715.730.562        5.639.307.119         

Các khoản tương đương tiền 1.000.000.000        3.000.000.000         

Cộng 6.903.040.566        8.643.921.578         

Cuối năm Đầu năm

02. Các khoản phải thu ngắn hạn khác VND VND

Phải thu khác 35.988.454             277.207                   

Cộng 35.988.454             277.207                   

Cuối năm Đầu năm

 03. Hàng tồn kho VND VND

Nguyên liệu vật liệu -                           -                            

Công cụ dụng cụ 9.150.000               9.150.000                

Hàng hoá -                           -                            

Cộng 9.150.000               1.088.958.065         

04. Tài sản cố định hữu hình (Chi tiết xem trang 18 )

05. Tài sản cố định vô hình 

Chỉ tiêu
Phần mềm 

máy vi tính

TSCĐ vô hình 

khác
Cộng

I. Nguyên giá tài sản cố định

1. Số dư đầu năm 300.000.000      300.000.000            

2. Số tăng trong năm 3.209.200.000   0                             3.209.200.000         

Trong đó: 

  - Mua sắm mới 3.209.200.000   3.209.200.000         

3. Số giảm trong năm 0                        0                             0                              

4. Số cuối năm 3.509.200.000   0                             3.509.200.000         

II. Giá trị hao mòn luỹ kế

1. Số đầu năm 4.838.710          4.838.710                

2. Tăng trong năm 1.147.842.652   0                             1.147.842.652         

  - Tăng do khấu hao 1.147.842.652 1.147.842.652         

3. Giảm trong năm 0                        0                             0                              

4. Số cuối năm 1.152.681.362   0                             1.152.681.362         

III. Giá trị còn lại của TSCĐ

1. Đầu  năm 295.161.290      0                             295.161.290            

2. Cuối năm 2.356.518.638   0                             2.356.518.638         

Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố vay vốn 0                              

Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối năm đã khấu hao hết còn sử dụng 0                              

Cuối năm Đầu năm

06. Đầu tư tài chính dài hạn VND VND

Đầu tư vào công ty con 9.650.000.000        3.485.000.000         

Đầu tư dài hạn khác 650.000.000           0                              

Cộng 10.300.000.000      3.485.000.000         
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Cuối năm Đầu năm

07. Chi phí trả trước dài hạn VND VND

Công cụ dụng cụ và chi phí khác phân bổ dần 772.951.321           308.160.013            

0                             0                              

Cộng 772.951.321           308.160.013            

Cuối năm Đầu năm

08. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước VND VND

Thuế Giá trị gia tăng 2.712.504.463        257.042.683            

Thuế Thu nhập doanh nghiệp 129.894.528           659.540.258            

Thuế Thu nhập cá nhân 212.507.262           122.678.251            

Các loại thuế khác 0                             3.078.127                

Cộng 3.054.906.253        1.042.339.319         

Cuối năm Đầu năm

09. Chi phí phải trả VND VND

Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 0                             0                              

Chi phí phải trả khác 9.951.357.748        1.281.613.063         

Cộng 9.951.357.748        1.281.613.063         

Cuối năm Đầu năm

10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác VND VND

Kinh phí công đoàn 161.442.426           23.543.732              

Bảo hiểm xã hội 0                             27.634.050              

Các khoản phải trả khác 150.202.865           5.378.378                

Cộng 311.645.291           56.556.160              

11. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động vốn của chủ sở hữu (Chi tiết xem trang 19)

Cuối năm Đầu năm

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu VND VND

Vốn góp của VNPT        9.620.000.000         9.620.000.000

Vốn góp của các đối tượng khác      16.131.050.000      12.199.000.000 

Cộng      25.751.050.000       21.819.000.000

Năm nay Năm trước

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu VND VND

và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn góp đầu năm      21.819.000.000                             0 

Vốn góp tăng trong năm        3.932.050.000      21.819.000.000 

Vốn góp giảm trong năm                             0                             0 

Vốn góp cuối năm     25.751.050.000      21.819.000.000 

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối

với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo

cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.
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d) Cổ  tức Năm nay Năm trước

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông

đ) Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 2.600.000               2.600.000                

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

- Cổ phiếu phổ thông 2.575.105               2.181.900                

- Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu được mua lại

- Cổ phiếu phổ thông 3.690                      

- Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- Cổ phiếu phổ thông 2.571.415               2.181.900                

- Cổ phiếu ưu đãi

Mệnh giá cổ phiếu đã lưu hành 10.000                    10.000                     

e) Các quỹ đơn vị

Quỹ đầu tư phát triển 2.216.643.008        1.728.373.630 

Quỹ dự phòng tài chính 0                             0 

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0                             0 

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC 

TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm nay Năm trước

12. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ VND VND

Doanh thu sản phẩm, hàng hoá 30.200.000             313.060.000            

Doanh thu cung cấp dịch vụ 144.427.260.065    49.816.333.685       

Doanh thu hợp đồng xây dựng

Cộng 144.457.460.065    50.129.393.685       

Năm nay Năm trước

13. Giá vốn hàng bán VND VND

Giá vốn của hàng hoá đã bán 172.160.000            

Giá vốn của thành phẩm đã bán

Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 133.993.617.921    43.723.855.160       

Cộng 133.993.617.921    43.896.015.160       

Năm nay Năm trước

14. Doanh thu hoạt động tài chính VND VND

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 242.329.116 189.581.453            

Lãi đầu tư kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu

Cổ tức lợi nhuận được chia

Lãi bán ngoại tệ 341.667 

Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 5.853.688 156.007 

Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 8.598.016 

Cộng 257.122.487           189.737.460            
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Năm nay Năm trước

15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành VND VND

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế 689.894.528           869.540.258            

năm hiện hành

Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước 

vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay  -   -  

Cộng 689.894.528           869.540.258            

Năm nay

16. Chi phí sản xuất theo yếu tố VND

Chi phí nguyên, vật liệu 950.728.363            

Chi phí nhân công 10.360.033.563       

Chi phí khấu hao tài sản cố định 2.053.309.002         

Chi phí dịch vụ mua ngoài 116.846.900.846     

Chi phí khác bằng tiền 10.965.682.402       

Cộng 141.176.654.176     

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

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

2. Thông tin về các bên liên quan

Các bên liên quan Nội dung nghiệp vụ

Công ty Cổ phần VietNamNet truyền 

thông Quốc tế

Công ty con

Công ty Cổ phần truyền thông 

VietNamNet M5

Công ty Cổ phần truyền thông 

VietNamNet Plus

Công ty Cổ phần truyền thông 

VietNamNet Star

Công ty Cổ phần truyền thông 

Vietnamnet Phương Nam

Công ty Phần mềm và Truyền thông 

(VASC)

Hợp tác kinh doanh

Nội dung hợp tác giữa Công ty với các bên liên quan:

 + Các Công ty con: Hợp tác về các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông.

Hợp tác kinh doanh

Hợp tác kinh doanh

Công ty con

Công ty con

Hợp tác kinh doanh

Hợp tác kinh doanhCổ đông sáng lập và đại diện cho

37% phần vốn của Tập đoàn Bưu

chính Viễn Thông Việt Nam

(VNPT) tại đơn vị.

Mối quan hệ

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan. Các nghiệp vụ chủ yếu

như sau:

Công ty con

Hợp tác kinh doanh

Công ty con

+ Công ty Phần mềm và Truyền thông (VASC): là đơn vị uỷ quyền cho Công ty toàn quyền quản lý, đại diện cho

VASC để quản lý một số hoạt động kinh doanh trong thời hạn 50 năm và được chia doanh thu từ hoạt động kinh

doanh, bao gồm:

    * Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông;

    * Dịch vụ quảng cáo;

    * Tổ chức các hoạt động quan hệ công chúng, sự kiện;
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Số tiền

Công nợ phải thu VND

Công ty Cổ phần truyền thông 

VietNamNet Plus
49.386.708

Công ty Phần mềm và Truyền thông 

(VASC)
51.033.978.255

Số tiền

Công nợ phải trả VND

- Công ty CP Vietnamnet truyền thông Quốc tế - INCOM 10.636.922.819

- Công ty CP Vietnamnet Cộng (Plus) 3 565 839 261

- Công ty truyền thông Vietnamnet M5 471.328.532

- Công ty Phần mềm và truyền thông (VASC) 20.885.768.070

Lập, ngày 12 tháng 3 năm 2008

    * Dịch vụ bản quyền, nội dung, kể cả truyền thông và báo chí dưới dạng điện tử trên báo điện tử VietNamNet;

    * Quản lý, duy trì các domain website cho các kênh truyền thông;

    * Các hoạt động thương mại, giáo dục và xã hội khác theo quy định của pháp luật và trong phạm vi kinh doanh cho 

Tại ngày kết thúc năm tài chính, công nợ với các bên liên quan như sau

Kế toán trưởng

Đặng Thị Hường

Người lập biểu

Đào Thị Minh Phượng

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Mạnh Hà
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04. Tài sản cố định hữu hình 

Chỉ tiêu
Máy móc, thiết 

bị

Phương tiện vận 

tải truyền dẫn

Thiết bị văn 

phòng, DCQL
Cộng

I. Nguyên giá tài sản cố định

1. Số dư đầu năm 2.172.063.495 2.172.063.495

2. Số tăng trong năm 846.424.545 441.325.377 42.007.001 1.329.756.923

Trong đó: 

  - Mua sắm mới 846.424.545 441.325.377 42.007.001 1.329.756.923

  - Xây dựng mới

3. Số giảm trong năm  -   -   -   -  

4. Số cuối năm 3.018.488.040 441.325.377 42.007.001 3.501.820.418

II. Giá trị hao mòn luỹ kế

1. Số đầu năm 154.970.154 154.970.154

2. Tăng trong năm 896.893.094 2.372.717 6.767.211 906.033.022

  - Khấu hao trong năm 896.893.094 2.372.717 6.767.211 906.033.022

  - Tăng khác

3. Giảm trong năm  -   -   -   -  

  - Chuyển thánh bất động sản đầu tư

  - Thanh lý, nhượng bán

  - Giảm khác

4. Số cuối năm 1.051.863.248 2.372.717 6.767.211 1.061.003.176

III. Giá trị còn lại của TSCĐ

1. Đầu  năm 2.017.093.341  -   -  2.017.093.341

2. Cuối năm 1.966.624.792 438.952.660 35.239.790 2.440.817.242

Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố vay vốn  -  

Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết còn sử dụng  -  

Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết chờ thanh lý  -  
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Chỉ tiêu
Nguồn vốn 

kinh doanh

Thặng dư vốn cổ 

phần
Cổ phiếu quỹ

Quỹ đầu tư 

phát triển

Lãi chưa phân 

phối
Tổng cộng

Số dư đầu năm trước  -   -   -   -   -  

Tăng vốn trong năm trước 21.819.000.000 1.728.373.630 23.547.373.630 

Lãi trong năm trước  -  

Tăng khác  -  

Giảm vốn trong năm trước  -  

Lỗ trong năm trước  -  

Giảm khác  -  

Số dư cuối năm trước 21.819.000.000  -   -  1.728.373.630  -  23.547.373.630 

Số dư đầu năm nay 21.819.000.000  -   -  1.728.373.630  -  23.547.373.630 

Tăng vốn trong kỳ này 3.932.050.000 115.000.000 (36.900.000) 489.922.153 4.500.072.153 

Lãi trong kỳ này     1.767.718.130 1.767.718.130 

Tăng khác  -  

Giảm vốn trong kỳ này 737.402.691 737.402.691 

Lỗ trong kỳ này  -  

Giảm khác 1.652.775 1.652.775 

Số dư cuối năm nay 25.751.050.000 115.000.000 (36.900.000) 2.216.643.008 1.030.315.439 29.076.108.447 

 -   -   -   -   -   -  

11. Vốn chủ sở hữu

22


