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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
 
Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà, (gọi tắt là “Đơn vị”) trình bày Báo cáo của Ban Giám 
đốc cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009. 
 
Khái quát chung 
 
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà Nước là Công ty Tư vấn 
Sông Đà theo quyết định số 1680/QĐ - BXD ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103006450 lần đầu ngày 23/02/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 ngày 12/8/2009. Vốn điều lệ theo giấy 
đăng ký kinh doanh 18.000.000.000 (Mười tám tỉ đồng), tương ứng với số lượng cổ phần là 1.800.000 
cổ phần (mệnh giá một cổ phần 10.000 đồng) 
 
Đến thời điểm 31/12/2009, Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà có các đơn vị thành viên, cụ thể: 
 

1. Văn phòng Công ty 
2. Xí nghiệp Khảo sát Xây Dựng 
3. Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng Sông Đà 
4. Chi nhánh Tây Bắc 

 

Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà có trụ sở giao dịch tại: G9 - Thanh Xuân Nam  - Quận Thanh Xuân - 
Thành phố  Hà Nội 
 
Hoạt động kinh doanh: 
 
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103006450 lần đầu ngày 23/02/2005 thay đổi lần thứ 7 
ngày 12/8/2009: 
 

 Khảo sát địa hình, địa chất công trình và thuỷ văn các công trình; 

 Thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất, nền móng và vật liệu xây dựng cho các công 
trình xây dựng; 

 Lập kế hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các công trình dân dụng, công nghiệp và các công 
trình kỹ thuật hạ tầng đô thị nhóm A; 

 Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công trình giao thông, thủy 
lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; 

 Thiết kế các công trình thuỷ công, thủy lợi, thuỷ điện, nhà máy thuỷ điện, cấp thoát nước, công 
trình kỹ thuật đô thị; 

 Thiết kế các công trình thủy công, thủy điện; 

 Thiết kế nhà máy thủy điện; 

 Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị; 

 Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị; 

 Thiết kế công trình cấp, thoát nước; 

 Thiết kế cơ - điện công trình; 

 Thiết kế kết cấu đối với: công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị; 

 Thiết kế điện công trình xây dựng và công nghiệp; 
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (TIẾP) 

Hoạt động kinh doanh (tiếp) : 
 

 Lập dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình 
kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; 

 Thẩm định thiết kế và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, 
giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; 

 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, 
công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến 
nhóm A; 

 Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; 

 Trang trí nội thất; 

 Xác định hiện trạng và đánh giá nguyên nhân sự cố các công trình xây dựng, khoan phun và xử lý 
nền móng các công trình xây dựng; 

 Kinh doanh bất động sản, kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị, khu công 
nghiệp; 

 Thiết kế công trình thủy lợi; 

 Thiết kế xây dựng ngầm, thiết kế khai thác mỏ; 

 Thiết kế các công trình xây dựng cầu và đường bộ; 

 Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy 
lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; 

 Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 500 KV; 

 Quản lý dự án công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy 
lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; 

 Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công 
trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; 

 Sản xuất và mua bán điện thương phẩm; 

 Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng; 

 Khoan nổ ngầm và hở các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, 
công trình thủy lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; 

 Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân; 

 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư các công trình dân dụng công nghiệp, 
thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị đến nhóm A (chỉ thiết 
kế trong phạm vị các thiết kế đã Đăng ký kinh doanh); 

 Khai thác, sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp ; 

 Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; 

 Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp, công trình ngầm và mỏ; 



 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ 
G9 - Thanh Xu©n Nam - Q. Thanh Xu©n - TP Hµ Néi 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
    Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2009

 

     5

 Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông; 

 Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cơ khí trong công trình, lĩnh vực: lắp thiết bị công 
trình. 

 

 

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (TIẾP) 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC  

Các thành viên của  Hội đồng Quản trị bao gồm: 
 

Ông Trịnh Văn Thới Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông Phạm Văn Hùng Thành viên 

Ông Đỗ Duy Tháp Thành viên 

Ông Nguyễn Văn Thắng Thành viên 

Ông Nguyễn Viết Cường Thành viên 

 

Các thành viên của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng bao gồm: 
 

Ông Phạm Văn Hùng Tổng Giám đốc 

Ông Đỗ Duy Tháp  Phó Tổng Giám đốc  

Bà Lê Thị Thiên Kim Phó Tổng Giám đốc 

Ông Nguyễn Duyên Hải  Phó Tổng Giám đốc 

Ông Nguyễn Đại Thụ Phó Tổng Giám đốc 

Ông Đỗ Sơn Hải Phó Tổng Giám đốc 

Ông Phạm Văn Tích Phó Tổng Giám đốc 

Ông Lương Thanh Tùng Phó Tổng Giám đốc 

Bà Đinh Thị Nở Kế toán trưởng 

 

Kiểm toán viên 

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 của Đơn vị được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH Kiểm toán Đông Á. 

Kết quả hoạt động 

Trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009, kết quả hoạt động kinh doanh của Đơn vị như sau: 

Đơn vị tính: đ 
 

Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 138.386.414.995đ
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Tổng lợi nhuận trước thuế  11.105.087.506đ

 

 

 

 
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (TIẾP) 

Các sự kiện sau ngày kết thúc niên độ kế toán: 

Ban Giám đốc Công ty CP Tư vấn Sông Đà khẳng định rằng, theo nhận định của Ban Giám đốc, trên 

những khía cạnh trọng yếu, không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày kết thúc niên độ kế toán 

làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hoạt động của Đơn vị cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày 

trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009. 

Ý kiến của Ban Giám đốc 

Tôi, Phạm Văn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Sông Đà thay mặt và đại diện cho Đơn vị, tại 

Báo cáo này xác nhận rằng, theo ý kiến của Ban Giám đốc, Báo cáo tài chính cùng với các thuyết minh 

kèm theo từ trang 09 đến trang 30 đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý tình 

hình tài chính của Đơn vị tại ngày 31/12/2009 và kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết 

thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các Quy định 

hiện hành tại Việt Nam. 

Thay mặt Ban Giám đốc, 

Phạm Văn Hùng  

Tổng Giám đốc  

Thay mặt và đại diện cho 

Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà  

Hà Nội,  ngày 04 tháng 3 năm 2010      
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN  

Về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 của  
 Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà 

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà 

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009, 

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 31/12/2009 của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (sau đây gọi tắt là 

“Đơn vị”) từ trang 09 đến trang 30 kèm theo. Báo cáo tài chính đã được lập theo các chính sách kế toán 

trình bày trong thuyết minh số IV của phần thuyết minh Báo cáo tài chính. 

Trách nhiệm của Ban Giám đốc và của Kiểm toán viên 

Việc lập và trình bày báo cáo này thuộc trách nhiệm của Ban giám đốc Đơn vị. Trách nhiệm của chúng 

tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này trên kết quả cuộc kiểm toán của chúng tôi. 

Cơ sở của ý kiến 

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt 

Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và tiến hành kiểm toán để đạt được sự 

đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực 

hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, 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 (hoặc được chấp nhận), các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước 

tính và xét đoán quan trọng của Ban giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. 

Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho 

ý kiến của chúng tôi. 
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Ý kiến của Kiểm toán viên 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà xét trên các khía 

cạnh trọng yếu, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Đơn vị tại ngày 31/12/2009 

cũng như kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực 

Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành tại Việt Nam. 

Nguyễn Hữu Đông  Nguyễn Xuân Hòa 

Tổng Giám đốc 
Chứng chỉ KTV số:  0140/KTV 
Thay mặt và đại diện  
Công ty TNHH Kiểm toán Đông á 
Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2010  

 Kiểm toán viên 
Chứng chỉ KTV số: 0909/KTV 
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§¬n vÞ tÝnh: ®

Tμi s¶n M· sè TM 31/12/2009 01/01/2009

A. Tµi s¶n ng¾n h¹n 100 135.148.456.692 124.054.359.549
I. TiÒn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 110 13.090.930.564 17.901.166.704
1. TiÒn 111 V.01 13.090.930.564 17.901.166.704
2. C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 112 -                           -                           
II. C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 V.02 -                          -                          
III. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 83.947.355.466 66.746.047.151
1. Ph¶i thu kh¸ch hµng 131 79.720.149.518 63.009.165.742
2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 2.088.071.887 2.851.709.849
3. Ph¶i  thu néi bé ng¾n h¹n 133 -                           -                           
5.Ph¶i thu kh¸c 138 V.03 2.239.517.106 985.554.605
6.Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi (*) 139  (100.383.045)  (100.383.045)
IV. Hµng tån kho 140 32.903.327.408 32.710.070.152
1. Hµng tån kho 141 V.04 32.903.327.408 32.710.070.152
2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*) 149 -                           -                           
V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 5.206.843.254 6.697.075.542
1. Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 -                           -                           
2. ThuÕ GGGT ®−îc khÊu trõ 152 -                           -                           
4. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 5.206.843.254 6.697.075.542
B. Tµi s¶n dµi h¹n 200 27.697.458.888 18.108.174.829
I. C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n 210 -                           -                           
II.Tµi s¶n cè ®Þnh 220 4.409.023.917 3.846.701.723
1.Tµi s¶n cè ®inh h÷u h×nh 221 V.08 2.423.561.088 3.177.850.126
- Nguyªn gi¸ 222 24.911.722.434 24.085.757.027
- Hao mßn luü kÕ (*) 223  (22.488.161.346)  (20.907.906.901)
3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 V.10 515.415.948 653.851.597
- Nguyªn gi¸ 228 1.077.156.286 1.077.156.286
- Hao mßn luü kÕ (*) 229  (561.740.338)  (423.304.689)
4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 V.11 1.470.046.881 15.000.000
III. §Çu t− bÊt ®éng s¶n 240 -                           -                           
IV. C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n 250 22.560.343.734 13.925.940.512
1. §Çu t− vµo C«ng ty con 251 -                           -                           
2. §Çu t− vµo C«ng ty liªn kÕt liªn doanh 252 2.460.343.731 2.460.343.731
3. §Çu t− dµi h¹n kh¸c 258 V.13 20.100.000.003 11.465.596.781
V.   C¸c kho¶n ký quü, ký c−îc dµi h¹n 260 728.091.237 335.532.594
1. Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n 261 V.14 728.091.237 335.532.594
2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i 262 V.21 -                           -                           
3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 268 -                           -                           

Céng tμi s¶n 270 162.845.915.580 142.162.534.378

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
T¹i ngµy 31/12/2009
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§¬n vÞ tÝnh: ®

Nguån vèn M· sè TM 31/12/2009 01/01/2009
A. Nî ph¶i tr¶ 300 120.748.718.163     108.536.041.002     
I. Nî ng¾n h¹n 310 119.194.607.934 106.502.779.151
1.Vay vµ nî ng¾n h¹n 311 V.15 -                           -                           
2. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 312 42.615.284.332 24.584.075.182
3. Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc 313 38.286.100.152 46.753.911.799
4. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc 314 V.16 2.599.210.443 1.431.263.834
5. Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 315 18.560.790.299 18.483.450.613
6. Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.17 315.054.692 89.208.663
7. Ph¶i tr¶ néi bé 317 -                           364.781.287
9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 319 V.18 16.818.168.016 14.796.087.773
10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 320 -                           -                           
II.Nî dµi h¹n 320 1.554.110.229        2.033.261.851        
1.Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n 331 -                           -                           
2.Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé 332 V.19 -                           -                           
3. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c 333 -                           -                           
4. Vay vµ nî dµi h¹n 334 V.20 21.700.000              883.485.000            
5. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ 335 V.21 -                           -                           
6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 336 1.532.410.229         1.149.776.851         
7. Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n 337 -                           -                           
B. Vèn chñ së h÷u 400 V.22 42.097.197.417 33.626.493.376
I. Vèn chñ së h÷u 410 41.753.738.507 33.463.440.816
1. Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 411 18.000.000.000 15.000.000.000
2. ThÆng d− vèn cæ phÇn 412 0 0
3.Vèn kh¸c cña chñ së h÷u 413 8.502.618.712 568.375.955
4. Cæ phiÕu ng©n quü 414  (620.000) -                           
5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 415 -                           -                           
6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 417 -                           -                           
7. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 417 4.427.587.793 8.438.866.418
8. Quü dù phßng tµi chÝnh 418 1.054.827.961 687.745.473
9. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 419 -                           -                           
10. Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi 420 9.769.324.041 8.768.452.970
11. Nguån vèn ®Çu t− XDCB 421 -                           -                           
II. Nguån vèn kinh phÝ 430 343.458.910 163.052.560
1. Quü khen th−ëng phóc lîi 431 325.547.910 145.141.560
2. Nguån kinh phÝ 432 V.23 17.911.000 17.911.000
3. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 433 -                           -                           

céng nguån vèn 430 162.845.915.580     142.162.534.378     

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (tiÕp)
T¹i ngµy 31/12/2009
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ChØ tiªu TM 31/12/2009 01/01/2009
1. Tµi s¶n thuª ngoµi -                             
2. VËt t−, hµng ho¸ nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng -                             
3. Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi. -                             
4. Nî khã ®ßi ®· xö lý -                             
5. Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (USD) 64.383                   75.195,56              
6. Dù to¸n chi sù nghiÖp, dù ¸n -                             

C¸c chØ tiªu ngoμi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
T¹i ngµy 31/12/2009

 
 

       Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2010    
Kế toán trưởng 
 
 
 
 
 
 

Tổng Giám đốc 

Đinh Thị Nở  Phạm Văn Hùng  
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§¬n vÞ tÝnh: ®
sè N¨m 2009 N¨m 2008

1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 IV.08 138.386.414.995     131.347.184.652     

2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 02 6.060.253.618         3.913.118.688         
3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp 
dÞch vô (10 = 01 - 02) 10 132.326.161.377     127.434.065.964     

4. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 109.994.902.966     105.648.467.917     
5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp 
dÞch vô (20 = 10 - 11) 20 22.331.258.411       21.785.598.047       

6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 1.251.413.804         867.250.005            
7. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 22 101.524.276            947.190.847            
 - Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay 23 100.233.359           899.804.548           
8. Chi phÝ b¸n hµng
9. Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh 24 12.305.814.854       13.605.390.080       

10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh 
doanh
( 30 = 20 + 21 - 22 - 24 ) 30 11.175.333.085       8.100.267.125         
11. Thu nhËp kh¸c 31 70.883.899              3.161.929.329         
12. Chi phÝ kh¸c 32 141.129.478           1.066.940.268        
13. Lîi nhuËn kh¸c (40 = 31 - 32) 40 (70.245.579)             2.094.989.061         
14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr−íc thuÕ
(50 = 30 + 40) 50 IV.09 11.105.087.506       10.195.256.186       
15. Chi phÝ thuÕ TNDN 51 1.335.763.465        1.426.803.216        
17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh 
nghiÖp (60 = 50 - 51 - 52) 60 9.769.324.041         8.768.452.970         
18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu 5.427                       5.846                       

ChØ tiªu TM

B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 
N¨m 2009

 
 

        Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2010   
Kế toán trưởng 
 
 
 
 
 
 

Tổng Giám đốc 

Đinh Thị Nở  Phạm Văn Hùng  
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ChØ tiªu M· sè  N¨m 2009  N¨m 2008 

I. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh
1. TiÒn thu tõ b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô vµ kinh
doanh kh¸c 1

    140.264.512.000     138.975.006.523 

2. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi cung cÊp hµng hãa vµ
dÞch vô 2

    (17.308.004.386)     (34.535.059.972)

3. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng 3     (56.468.054.827)     (50.171.931.779)
4. TiÒn chi tr¶ l·i vay 4          (270.081.082)          (899.804.548)
5. TiÒn chi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 5       (1.347.078.581)       (1.300.017.635)
6. TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 6       10.437.919.146       20.334.695.921 
7. TiÒn chi kh¸c cho ho¹t ®éng kinh doanh 7     (67.620.270.371)     (55.781.112.202)
L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 20        7.688.941.899      16.621.776.308 
II. L−u chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng ®Çu t−
1.TiÒn chi ®Ó mua s¾m, x©y dùng TSC§ vµ c¸c tµi
s¶n dµi h¹n kh¸c 21

         (997.991.829)       (1.740.861.367)

2.TiÒn thu tõ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ vµ c¸c
tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 22

               1.500.000         1.004.367.858 

5.TiÒn chi ®Çu t− gãp vèn  vµo ®¬n vÞ 25       (8.634.403.222)     (10.865.596.781)
7.TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vµ lîi nhuËn ®−îc
chia 27

           542.156.847            863.445.363 

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 30      (9.088.738.204)    (10.738.644.927)
III. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh
2. TiÒn chi tr¶ vèn gãp gióp cho c¸c chñ së h÷u,
mua l¹i cæ phiÕu cña doanh nghiÖp ®ã ph¸t hµnh

32
                (620.000)                              - 

3.TiÒn vay ng¾n h¹n, dµi h¹n nhËn ®−îc 33              21.700.000         2.857.000.000 
4.TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34          (500.000.000)       (3.588.130.238)
6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u 36       (3.000.000.000)       (2.550.000.000)
L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 40      (3.478.920.000)      (3.281.130.238)
L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú 50       (4.878.716.305)         2.602.001.143 
TiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú 60       17.901.166.704       15.299.165.561 
¶nh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi ngo¹i
tÖ

61              68.480.165                              - 

TiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú 70       13.090.930.564       17.901.166.704 

§¬n vÞ tÝnh: ®

B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ
(Theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp)

N¨m 2009

 
 
        Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2010   

Kế toán trưởng 
 
 
 
 
 
 

Tổng Giám đốc 

Đinh Thị Nở  Phạm Văn Hùng  



 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ 
G9 - Thanh Xu©n Nam- Q. Thanh Xu©n -  TP Hµ Néi

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2009

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
(Các thuyết minh từ trang 14 đến 30 là bộ phận không thể tách rời và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 
 

     14

I.    ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 
 
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà Nước là Công ty Tư vấn Sông 
Đà theo quyết định số 1680/QĐ - BXD ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103006450 lần đầu ngày 23/02/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thành phố Hà Nội cấp, đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 ngày 12/8/2009. 

 Vốn điều lệ theo giấy đăng ký kinh doanh 18.000.000.000 (Mười tám tỉ đồng), tương ứng với số lượng 
cổ phần là 1.800.000 cổ phần (mệnh giá một cổ phần 10.000 đồng). 

Lĩnh vực hoạt động của Đơn vị theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103006450 lần đầu ngày 
23/02/2005 thay đổi lần thứ 7 ngày 12/8/2009 bao gồm : 
 

 Khảo sát địa hình, địa chất công trình và thuỷ văn các công trình; 

 Thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất, nền móng và vật liệu xây dựng cho các công 
trình xây dựng; 

 Lập kế hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các công trình dân dụng, công nghiệp và các công trình 
kỹ thuật hạ tầng đô thị nhóm A; 

 Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công trình giao thông, thủy lợi, 
thủy điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; 

 Thiết kế các công trình thuỷ công, thủy lợi, thuỷ điện, nhà máy thuỷ điện, cấp thoát nước, công 
trình kỹ thuật đô thị; 

 Thiết kế các công trình thủy công, thủy điện; 

 Thiết kế nhà máy thủy điện; 

 Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị; 

 Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị; 

 Thiết kế công trình cấp, thoát nước; 

 Thiết kế cơ - điện công trình; 

 Thiết kế kết cấu đối với: công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị; 

 Thiết kế điện công trình xây dựng và công nghiệp; 

 Lập dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình 
kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; 

 Thẩm định thiết kế và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao 
thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; 

 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công 
nghiệp, thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; 

 Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; 

 Trang trí nội thất; 

 Xác định hiện trạng và đánh giá nguyên nhân sự cố các công trình xây dựng, khoan phun và xử lý 
nền móng các công trình xâydựng; 
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I.    ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (TIẾP) 
 

 Kinh doanh bất động sản, kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp; 

 Thiết kế công trình thủy lợi; 

 Thiết kế xây dựng ngầm, thiết kế khai thác mỏ; 

 Thiết kế các công trình xây dựng cầu và đường bộ; 

 Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; 

 Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 500 KV; 

 Quản lý dự án công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy 
lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; 

 Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công 
trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; 

 Sản xuất và mua bán điện thương phẩm; 

 Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng; 

 Khoan nổ ngầm và hở các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công 
trình thủy lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; 

 Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân; 

 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư các công trình dân dụng công nghiệp, 
thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị đến nhóm A (chỉ thiết kế 
trong phạm vị các thiết kế đã Đăng ký kinh doanh); 

 Khai thác, sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp; 

 Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; 

 Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp, công trình ngầm và mỏ; 

 Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông; 

 Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cơ khí trong công trình, lĩnh vực: lắp thiết bị công trình. 
 

Trụ sở giao dịch công ty tại: G9 -Thanh Xuân Nam  - Quận Thanh Xuân - Thành phố  Hà Nội 

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

1. Niên độ  kế toán 

Từ 01/01 đến 31/12 dương lịch  hàng năm.  

2. Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kế toán 

Báo cáo tài chính được lập bằng đồng Việt Nam (đ), theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với các quy định 
của Chế độ kế toán doanh nghiệp. 
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III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Chế độ kế toán áp dụng 

Đơn vị áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ 
Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp. 

 
2. Tuyên bố việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam 

Trong năm 2009 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã triển khai áp dụng đầy đủ các chuẩn mực kế toán 
Việt Nam ban hành theo các quyết định của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính.  

 
3. Hình thức kế toán: Nhật ký chung 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền 

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực 
tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được 
quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết 
thúc niên độ kế toán. 

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền 
tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. 

Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có 
nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo. 

 
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì 
phải tính theo 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 hàng tồn kho được xác định theo phương pháp giá thực tế đích danh. 

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.  

 
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Tài sản cố định 

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài 
sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị 
còn lại. 

Tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản 
thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên 
quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận theo 
nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 
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IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TIẾP) 

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Tài sản cố định (tiếp) 

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau: 

 - Nhà cửa, vật kiến trúc  10-20  năm 
 - Máy móc, thiết bị  05-08 năm 
 - Phương tiện vận tải  06-08  năm 
 - Thiết bị văn phòng  03 năm 
 - TSCD vô hình   03-10 năm 
 
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính 

Các khoản đầu tư tài chính của Công ty bao gồm góp vốn liên doanh và các khoản đầu tư khác được ghi 
nhận theo giá gốc, bắt đầu từ ngày góp vốn đầu tư. 

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay 

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay 
liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản 
đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí 
đi vay”. 

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào 
giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc 
phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.  

7. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước  

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là 
chi phí trả trước ngắn hạn và đuợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính. 

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn 
để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong  nhiều năm: 

- Chi phí chạy thử có tải, sản xuất thử phát sinh lớn; 

- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn; 

- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn. 

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn 
cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả 
trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.    

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả 

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong 
kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở 
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đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch 
với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch. 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TIẾP) 

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả  

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền 
sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ 
kế toán giữa niên độ. 

Chỉ những khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng 
khoản dự phòng phải trả đó. 

Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự 
phòng phải trả lập ở kỳ báo cáo được  hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ trừ 
khoản chênh lệch lớn hơn của khoản dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được hoàn nhập 
vào thu nhập khác trong kỳ. 

10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận vốn chủ sở hữu 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của 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.  

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý  của các tài sản mà doanh nghiệp 
được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến 
các tài sản được tặng, biếu này và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh 

Cổ phiếu quĩ 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. 

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty 
sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty. 

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. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 

Doanh thu bán hàng 

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho 
người mua; 

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát 
hàng hóa; 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 
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- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TIẾP) 

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu (tiếp) 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin 
cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo 
kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao 
dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán; 

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó 

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.   

Doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt 
động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau: 

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận 
lợi nhuận từ việc góp vốn. 

Doanh thu hợp đồng xây dựng 

Doanh thu cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, khảo sát có liên quan đến nhiều kỳ báo cáo doanh thu được 
ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành thành theo giai đoạn. 

Thu nhập khác phản ánh các khoản thu nhập ngoài hoạt động tạo ra doanh thu của Công ty trong kỳ. Thu 
nhập khác gồm: thu từ hoạt động thanh lý, nhượng bán, thu từ các khoản nợ khó đòi đã xừ lý xoá nợ, các 
khoản thu nhập bất thường khác. 

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính 

Chi phí tài chính của Đơn vị chủ yếu là chi phí lãi tiền vay ngắn hạn, dài hạn và các khoản lỗ chênh lệch 
tỷ giá ngoại tệ. Chi phí lãi tiền vay được ghi nhận dựa trên lãi suất tiền vay và số dư tiền vay thực tế theo 
từng kỳ hạn. Lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ được ghi nhận từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một 
số lượng tiền tệ khác sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau. 

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí 
thuế thu nhập hoãn lại 
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Chi phí thuế TNDN hiện hành được ghi nhận dựa trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN 
trong năm hiện hành. 

 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TIẾP) 

Thuế Giá trị gia tăng: 

Công ty áp dụng kê khai, tính thuế GTGT theo luật thuế hiện hành, thuế suất GTGT đầu ra là 10%.  

Thuế thu nhập doanh nghiệp: 

Công ty áp dụng kê khai, tính thuế TNDN theo luật thuế hiện hành, thuế suất thuế TNDN là 25% thu 
nhập chịu thuế. 

Công ty được miễn thuế TNDN trong 02 năm và giảm 50% thuế TNDN trong vòng 3 năm theo Nghị định 
187/2004-NĐ-CP ngày 16/11/2004 và Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính, 
năm 2009 là năm thứ 2 Công ty được giảm 50% số thuế TNDN. 

 
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 

§¬n vÞ tÝnh: ®

31/12/2009 01/01/2009

 TiÒn mÆt 454.358.686          376.320.530          
TiÒn göi ng©n hµng 12.636.571.878     17.524.846.174     
TiÒn ®ang chuyÓn -                             

Tæng céng 13.090.930.564   17.901.166.704      
 
3. Phải thu khác 

§¬n vÞ tÝnh: ®

31/12/2009 01/01/2009

 Ph¶i thu kh¸c 2.239.517.106       985.554.605          

Tæng céng 2.239.517.106     985.554.605           
 
4. Hàng tồn kho 



 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ 
G9 - Thanh Xu©n Nam- Q. Thanh Xu©n -  TP Hµ Néi

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2009

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP) 
(Các thuyết minh từ trang 14 đến 30 là bộ phận không thể tách rời và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 
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§¬n vÞ tÝnh: ®

31/12/2009 01/01/2009

- Hµng mua ®ang ®i ®−êng -                             -                             
- Nguyªn liÖu, vËt liÖu 14.412.371            16.773.982            
- Chi phÝ SX, KD dë dang 32.888.915.037     32.693.296.170     

Tæng céng gi¸ gèc hµng tån kho 32.903.327.408   32.710.070.152     



 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ 
G9 - Thanh Xu©n Nam - Q. Thanh Xu©n - Tp  Hµ Néi 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2009

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP) 
(C¸c thuyÕt minh tõ trang 14 ®Õn 30 lµ bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi vµ cÇn ®-îc ®äc ®ång thêi víi B¸o c¸o tµi chÝnh) 
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V.  THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( TIẾP ) 
8. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình 

§¬n vÞ tÝnh: ®

 ChØ tiªu Nhµ cöa M¸y mãc, thiÕt bÞ
Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, 

truyÒn dÉn 

 ThiÕt bÞ dông cô

qu¶n lý 
TSC§ kh¸c Tæng céng

Nguyªn gi¸

T¹i ngµy 01/01/2009 5.788.013.550          10.432.440.893        7.405.510.146          459.792.438             -                                24.085.757.027        
T¨ng trong kú -                                766.060.856             364.907.167             125.691.438             -                                1.256.659.461          
- Mua míi -                                766.060.856             364.907.167             125.691.438             1.256.659.461          
- §Çu t− XDCB hoµn thµnh -                                -                                -                                -                                
- T¨ng kh¸c -                                -                                -                                -                                
Gi¶m trong kú -                                79.486.887               351.207.167             -                                -                                430.694.054             
- Thanh lý, nh−îng b¸n -                                79.486.887               -                                79.486.887               
- Gi¶m kh¸c -                                -                                351.207.167             -                                351.207.167             
T¹i ngµy 31/12/2009 5.788.013.550          11.119.014.862        7.419.210.146          585.483.876             -                                24.911.722.434        
Gi¸ trÞ hao mßn

T¹i ngµy 01/01/2009 5.788.013.550          8.409.937.114          6.371.030.204          338.926.033             -                                20.907.906.901        
- KhÊu hao trong n¨m -                                1.047.129.834          534.836.714             77.774.784               1.659.741.332          
- Thanh lý, nh−îng b¸n -                                79.486.887               -                                79.486.887               
- Gi¶m kh¸c -                                -                                -                                
T¹i ngµy 31/12/2009 5.788.013.550          9.377.580.061          6.905.866.918          416.700.817             -                                22.488.161.346        
Gi¸ trÞ cßn l¹i

T¹i ngµy 01/01/2009 -                                2.022.503.779          1.034.479.942          120.866.405             -                                3.177.850.126          
T¹i ngµy 31/12/2009 -                                1.741.434.801          513.343.228             168.783.059             -                                2.423.561.088          

 
 
 
 



 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ 
G9 - Thanh Xu©n Nam - Q. Thanh Xu©n - Tp  Hµ Néi 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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V.  THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( TIẾP ) 
 
10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình 
 

§¬n vÞ tÝnh: ®

 ChØ tiªu QuyÒn sö dông ®Êt Nh·n hiÖu hµng hãa
 GiÊy phÐp &

nh−îng quyÒn 
TSC§ v« h×nh kh¸c Tæng céng

Nguyªn gi¸

T¹i ngµy 01/01/2009 -                                    1.000.000.000               77.156.286                    1.077.156.286               
- Mua míi -                                    -                                    -                                    -                                    
- T¨ng kh¸c -                                    -                                    -                                    -                                    
- Thanh lý, nh−îng b¸n -                                    -                                    -                                    -                                    
- Gi¶m kh¸c -                                    -                                    -                                    -                                    
T¹i ngµy 31/12/2009 -                                    1.000.000.000               -                                    77.156.286                    1.077.156.286               
Gi¸ trÞ hao mßn

T¹i ngµy 01/01/2009 -                                    396.300.864                  -                                    27.003.825                    423.304.689                  
- KhÊu hao trong n¨m -                                    100.616.520                  -                                    37.819.129                    138.435.649                  
- T¨ng kh¸c -                                    -                                    -                                    -                                    
- Thanh lý, nh−îng b¸n -                                    -                                    -                                    -                                    
- Gi¶m kh¸c -                                    -                                    -                                    -                                    
T¹i ngµy 31/12/2009 -                                    496.917.384                  -                                    64.822.954                    561.740.338                  
Gi¸ trÞ cßn l¹i

T¹i ngµy 01/01/2009 -                                    603.699.136                  -                                    50.152.461                    653.851.597                  
T¹i ngµy 31/12/2009 -                                    503.082.616                  -                                    12.333.332                    515.415.948                  



 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ  VẤN SÔNG ĐÀ 
G9 - Thanh Xu©n Nam - Q. Thanh Xu©n - Tp  Hµ Néi 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2009

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP) 
(Các thuyết minh từ trang 14 đến 30 là bộ phận không thể tách rời và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 
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V.  THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI 
KẾ TOÁN (TIẾP) 
 
11. Chi phí XDCB dở dang 

§¬n vÞ tÝnh: ®

31/12/2009 01/01/2009

 Chi phÝ XDCB dë dang 1.470.046.881       15.000.000            

Tæng céng 1.470.046.881       15.000.000             

 

13. Đầu tư dài hạn khác 

§¬n vÞ tÝnh: ®

31/12/2009 01/01/2009

 §Çu t− dµi h¹n kh¸c 20.100.000.003     11.465.596.781     

Tæng céng 20.100.000.003   11.465.596.781      

 

14. Chi phí trả trước dài hạn 

§¬n vÞ tÝnh: ®

31/12/2009 01/01/2009

- Chi phÝ tr¶ tr−íc 728.091.237        335.532.594        

Tæng céng 728.091.237        335.532.594         

 

16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

§¬n vÞ tÝnh: ®

31/12/2009 01/01/2009

ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 2.213.249.986       1.107.430.306       
ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 291.471.029          367.516.806          

ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n 57.417.462            54.856.145            

ThuÕ nhµ ®Êt vµ tiÒn thuª ®Êt -                             

 C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 37.071.966            (98.539.423)           

Tæng céng 2.599.210.443     1.431.263.834        



 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ  VẤN SÔNG ĐÀ 
G9 - Thanh Xu©n Nam - Q. Thanh Xu©n - Tp  Hµ Néi 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2009

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP) 
(Các thuyết minh từ trang 14 đến 30 là bộ phận không thể tách rời và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 
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17. Chi phí phải trả 

§¬n vÞ tÝnh: ®
31/12/2009 01/01/2009

Chi phÝ ph¶i tr¶ 315.054.692          89.208.663         

Tæng céng 315.054.692        89.208.663          

 

18. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 

§¬n vÞ tÝnh: ®

31/12/2009 01/01/2009

Tµi s¶n thõa chê xö lý -                             
Kinh phÝ c«ng ®oµn 693.569.100          764.626.753          
B¶o hiÓm x· héi 8.911.817              379.792                 
B¶o hiÓm y tÕ 908.718                 1.148.128              
Kinh phÝ §¶ng 689.340.861          511.717.071          
C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 15.425.437.520     13.518.216.029     

Tæng céng 16.818.168.016   14.796.087.773      

 

20. Vay và nợ dài hạn 

§¬n vÞ tÝnh: ®

31/12/2009 01/01/2009

a- Vay dµi h¹n 21.700.000            883.485.000          
Vay ®èi t−îng kh¸c 21.700.000            883.485.000          

Tæng céng 21.700.000          883.485.000           



 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ 
G9 - Thanh Xu©n Nam – Q. Thanh Xu©n – Tp  Hµ Néi

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2009

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP) 
(C¸c thuyÕt minh tõ trang 14 ®Õn 30 lµ bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi vµ cÇn ®-îc ®äc ®ång thêi víi B¸o c¸o tµi chÝnh) 
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP) 

22. Vốn chủ sở hữu 

Đơn vị tính: đ 

ChØ tiªu
 Vèn ®Çu t− cña 

chñ së h÷u 
Vèn kh¸c cña 

chñ së h÷u
  Quü ®Çu t− 

ph¸t triÓn 
  Quü dù phßng 

tµi chÝnh 
Cæ phiÕu

quü
 Lîi nhuËn 

ch−a ph©n phèi 
 Tæng céng 

Sè d− t¹i 01/01/2008 15.000.000.000        568.375.955 5.023.096.747   380.270.295      -                         7.318.660.453    28.290.403.450 
 - T¨ng vèn trong n¨m tr−íc -                                                  - 3.415.769.671   307.475.178      -                         8.768.452.970    12.491.697.819 
- T¨ng vèn n¨m tr−íc -                                                  - 3.415.769.671   307.475.178      -                         -                           3.723.244.849 

- L·i trong n¨m tr−íc -                                                  - -                                                  - -                         8.768.452.970      8.768.452.970 

- T¨ng kh¸c                          - -                                                  - -                                                  -                         - 
- Gi¶m vèn trong n¨m tr−íc -                                                  - -                         -                         -                         7.318.660.453      7.318.660.453 
- Lç trong n¨m tr−íc -                                                  - -                                                  - -                                                  -                         - 
- Chia cæ tøc -                                                  - -                                                  - -                         2.550.000.000      2.550.000.000 

- Gi¶m kh¸c -                                                  - -                                                  - -                         4.768.660.453      4.768.660.453 
Sè d− t¹i 31/12/2008 15.000.000.000        568.375.955 8.438.866.418   687.745.473                             -   8.768.452.970    33.463.440.816 
 -T¨ng vèn trong n¨m nay 3.000.000.000       7.934.242.757 3.922.964.132   367.082.488                  (620.000) 11.105.087.506  26.328.756.883 
- L·i trong n¨m nay -                                                  - -                         -                         9.769.324.041      9.769.324.041 

- T¨ng kh¸c 3.000.000.000       7.934.242.757 3.922.964.132   367.082.488                  (620.000) 1.335.763.465    16.559.432.842 
- Gi¶m vèn trong n¨m nay -                                                  - 7.934.242.757   -                         -                         10.104.216.435  18.038.459.192 
- Lç trong n¨m nay -                                                  - -                         -                         -                         -                                                - 
- Chia cæ tøc -                                                  - -                         -                         -                         3.000.000.000      3.000.000.000 

- Gi¶m kh¸c -                                                  -     7.934.242.757 -                         -                         7.104.216.435    15.038.459.192 
Sè d− t¹i 31/12/2009   18.000.000.000     8.502.618.712     4.427.587.793     1.054.827.961             (620.000)    9.769.324.041  41.753.738.507 

22a. B¶ng ®èi chiÕu biÕn ®éng vèn chñ së h÷u

 
                                                                                                                            



 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ 
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v. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI 
KẾ TOÁN (TIẾP) 

22b. Chi tiÕt vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u
§¬n vÞ tÝnh: ®

 31/12/2009  01/01/2009 

 - Vèn gãp cña Nhµ n−íc 9.180.000.000       7.650.000.000       
- Vèn gãp cña c¸c ®èi t−îng kh¸c 8.820.000.000       7.350.000.000       

Tæng céng 18.000.000.000   15.000.000.000      

§¬n vÞ tÝnh: ®
31/12/2009 01/01/2009

 - Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u
 + Vèn gãp ®Çu n¨m 15.000.000.000     15.000.000.000     
 + Vèn gãp t¨ng trong n¨m 3.000.000.000       -                            
 + Vèn gãp gi¶m trong n¨m -                            
 + Vèn gãp cuèi n¨m 18.000.000.000     15.000.000.000     
 - Cæ tøc, lîi nhuËn ®· chia 3.000.000.000       3.000.000.000       

22c - C¸c giao dÞch vÒ vèn víi c¸c chñ së h÷u vµ ph©n phèi cæ tøc, chia lîi nhuËn

 

§¬n vÞ tÝnh: ®

31/12/2009 01/01/2009

 - Sè l−îng cæ phiÕu ®¨ng ký ph¸t hµnh 1.800.000              1.500.000              
 - Sè l−îng cæ phiÕu ®· b¸n ra c«ng chóng
 + Cæ phiÕu phæ th«ng 1.800.000             1.500.000             
 - Sè l−îng cæ phiÕu ®−îc mua l¹i
 + Cæ phiÕu phæ th«ng
 - Sè l−îng cæ phiÕu ®ang l−u hµnh 1.800.000            1.500.000              
 + Cæ phiÕu phæ th«ng
 + Cæ phiÕu −u ®·i

 * MÖnh gi¸ cæ phiÕu ®ang l−u hµnh: 10.000                  10.000                  

22® - Cæ phiÕu

 

 



 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ 
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22e. C¸c quü cña doanh nghiÖp:
§¬n vÞ tÝnh: ®

31/12/2009 01/01/2009

 - Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 4.427.587.793       8.438.866.418       
 - Quü dù phßng tµi chÝnh 1.054.827.961       687.745.473          
 - Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u -                             -                             
 - Quü khen th−ëng, phóc lîi 325.547.910          145.141.560          

+Quü ®Çu t− ph¸t triÓn dïng ®Ó më réng , ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc ®Çu t− theo chiÒu s©u cña
®¬n vÞ, chi phÝ cho c«ng t¸c ®Ço t¹o, n©ng cao nghiÖp vô, tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé trong ®¬n vÞ

+Quü dù phßng tµi chÝnh nh»m bï ®¾p thua lç hoÆc duy tr× ho¹t ®éng b×nh th−êng cña C«ng ty trong c¸c
tr−êng hîp thËt cÇn thiÕt.

 * Môc ®Ých trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü cña doanh nghiÖp

 

 23. Nguồn kinh phí 

§¬n vÞ tÝnh: ®

 01/01/2009 01/01/2008

  Nguån kinh phÝ ®−îc cÊp trong n¨m
 Chi sù nghiÖp

 Nguån kinh phÝ cßn l¹i cuèi n¨m 17.911.000            17.911.000            
Céng 17.911.000          17.911.000             
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VI.  THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT 

QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

25. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

§¬n vÞ tÝnh: ®

N¨m 2009 N¨m 2008

Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 138.386.414.995   131.347.184.652   

Tæng céng 138.386.414.995 131.347.184.652    

 
26. Các khoản giảm trừ doanh thu 

§¬n vÞ tÝnh: ®
N¨m 2009 N¨m 2008

Doanh thu néi bé -                             1.837.537.190       
Gi¶m gi¸ hµng b¸n 6.060.253.618       1.392.259.829       
Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i -                             683.321.669          

Tæng céng 6.060.253.618     3.913.118.688        

 
27. Doanh thu thuần 

§¬n vÞ tÝnh: ®
N¨m 2009 N¨m 2008

Doanh thu thuÇn b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 132.326.161.377   127.434.065.964   

Tæng céng 132.326.161.377 127.434.065.964    

 
28. Giá vốn hàng bán 

§¬n vÞ tÝnh: ®
N¨m 2009 N¨m 2008

Gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®· b¸n 109.994.902.966   105.648.467.917   

Tæng céng 109.994.902.966 105.648.467.917    

 

 

 

 



 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ 
G9 - Thanh Xu©n Nam - Q. Thanh Xu©n - Tp Hµ Néi 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2009

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP) 
(C¸c thuyÕt minh tõ trang 14 ®Õn 30 lµ bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi vµ cÇn ®-îc ®äc ®ång thêi víi B¸o c¸o tµi chÝnh) 
 

 
30

VI.  THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT 

QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 
 29. Doanh thu hoạt động tài chính 

§¬n vÞ tÝnh: ®
N¨m 2009 N¨m 2008

L·i tiÒn göi, cho vay 832.434.019          863.445.363          
Cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia 350.499.620          
L·i chªnh lÖch tû gi¸ ch−a thùc hiÖn 68.480.165            3.804.642              

Tæng céng 1.251.413.804     867.250.005           

 
30. Chi phí hoạt động tài chính 

§¬n vÞ tÝnh: ®

N¨m 2009 N¨m 2008

Chi phÝ l·i vay 100.233.359          899.804.548          
Lç chªnh lÖch tû gi¸ ch−a thùc hiÖn -                             
Dù phßng gi¶m gi¸ c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n, dµi h¹n -                             
Chi phÝ tµi chÝnh kh¸c 1.290.917              47.386.299            

Tæng céng 101.524.276        947.190.847           

 
31. Chi phí thuế TNDN hiện hành 

§¬n vÞ tÝnh: ®

N¨m 2009 N¨m 2008

Chi phÝ TNDN tÝnh trªn thu nhËp chÞu thuÕ n¨m hiÖn hµnh

1.335.763.465       1.426.803.216       

Tæng céng 1.335.763.465     1.426.803.216        

 

 

 

 

 

VIII.  NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 

5. Thông tin so sánh 
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Số liệu Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2008 chuyển sang ngày 01/01/2009 của Công ty được kiểm toán 
bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn VN (nay là Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á).  

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2010    

Kế toán trưởng 
 
 
 
 
 
 

Tổng Giám đốc 

Đinh Thị Nở  Phạm Văn Hùng  
 


