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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
Lô 60 +61 KĐTM Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
cho quý III năm 2010 kết thúc ngày 30/09/2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010
Đơn vị tính: VND
TÀI SẢN

Thuyết
minh

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

30/09/2010

01/01/2010

74.643.510.432

70.024.784.929

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

1

3.782.838.228
3.782.838.228
-

1.093.600.005
1.093.600.005
-

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Đầu tư ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)

4

-

-

34.181.880.687
26.104.260.565
7.962.442.500
115.177.622
-

28.950.471.621
22.308.615.029
6.575.444.000
66.412.592
-

29.867.791.346
29.867.791.346
-

34.966.013.680
34.966.013.680
-

6.811.000.171

6.811.000.171

5.014.699.623
5.014.699.623

34.846.439.037

30.286.003.899

III. Các khoản phải thu ngắn hạn
1. Phải thu khách hàng
2. Trả trước cho người bán
3. Các khoản phải thu khác
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

5

IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

3

V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN

-

I. Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5

8

9

III. Bất động sản đầu tư
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư dài hạn khác
V. Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn
2. Tài sản dài hạn khác
TỔNG CỘNG TÀI SẢN

7

11

2

34.156.938.837
7.515.212.491
16.589.474.521
(9.074.262.360)
1.830.000.000
1.930.000.000
(100.000.000)
24.811.726.346
660.500.000
660.500.000
29.000.200
29.000.200
109.489.949.469

29.558.671.237
9.274.404.447
16.531.201.794
(7.256.797.347)
1.830.000.000
1.930.000.000
(100.000.000)
18.454.266.790
660.500.000
660.500.000
66.832.662
66.832.662
100.310.788.828

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
Lô 60 +61 KĐTM Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
cho quý III năm 2010 kết thúc ngày 30/09/2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010
Đơn vị tính: VND
NGUỒN VỐN

Thuyết
minh

A. NỢ PHẢI TRẢ
I. Nợ ngắn hạn
1. Vay và nợ ngắn hạn
2. Phải trả người bán
3. Người mua trả tiền trước
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
5. Phải trả người lao động
6. Chi phí phải trả
7. Phải trả nội bộ
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng
xây dựng
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12

13
14

15

II. Nợ dài hạn
1. Phải trả dài hạn người bán
2. Phải trả dài hạn nội bộ
3. Phải trả dài hạn khác
4. Vay và nợ dài hạn
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
7. Dự phòng phải trả dài hạn
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU
16

I. Vốn chủ sở hữu
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Vốn khác của chủ sở hữu
4. Cổ phiếu quỹ (*)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
7. Quỹ đầu tư phát triển
8. Quỹ dự phòng tài chính
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
2. Nguồn kinh phí
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3

30/09/2010

01/01/2010

44.390.299.958

44.503.680.154

43.546.116.465
15.342.070.104
6.732.509.869
12.980.623.637
4.592.657.148
1.625.557.718
-

44.480.611.643
12.061.740.000
15.106.760.471
9.381.129.135
3.306.822.133
448.313.700
-

2.272.697.989
-

4.175.846.204
-

844.183.493
821.114.982
23.068.511
-

23.068.511
23.068.511
-

65.099.649.511

55.807.108.674

65.072.900.253
50.994.490.000
9.552.553.459
1.526.750.000
(3.500.000)
582.571.178
207.501.772
2.212.533.844
-

55.596.709.730
42.960.490.000
8.429.753.459
1.526.750.000
(3.500.000)
477.396.549
102.327.143
2.103.492.579
-

26.749.258
26.749.258
-

210.398.944
210.398.944
-

109.489.949.469

100.310.788.828

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
Lô 60 +61 KĐTM Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
cho quý III năm 2010 kết thúc ngày 30/09/2010

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010
Thuyết
minh

Chỉ tiêu

30/09/2010

01/01/2010

-

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
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010
Giám đốc Công ty

Nguyễn Thị Hồng Lê

Lê Quảng Đại

Đinh Văn Nhân

4

-

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
cho quý III năm 2010 kết thúc ngày 30/09/2010
Lô 60 +61 KĐTM Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Hà Nội
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Quý III năm 2010
Đơn vị tính: VND
Quý III / 2010

Chỉ tiêu
1. Doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ
2. Các khoản giảm trừ doanh thu

T
M
14

3. Doanh thu thuần bán hàng và
cung cấp dịch vụ
4. Giá vốn hàng bán

18

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

Năm nay

Luỹ kế từ đầu năm

Năm trước

Năm trước

Năm nay

20.357.394.290

23.684.493.861

2.800.275.813

12.413.188.456

-

-

2.800.275.813

12.413.188.456

20.357.394.290

23.684.493.861

2.073.319.615

9.721.977.842

17.072.890.140

18.607.502.153

726.956.198

2.691.210.614

3.284.504.150

5.076.991.708

-

6. Doanh thu hoạt động tài chính

19

2.551.169

80.295.540

17.265.106

140.463.974

7. Chi phí tài chính

20

518.434.091

370.300.036

1.300.679.791

898.393.075

518.434.091

370.300.036

1.300.679.791

898.393.075

-

-

-

180.202.727

1.227.121.948

1.388.011.696

2.042.089.732

30.870.549

1.174.084.170

613.077.769

2.276.972.875

-

5.000.000

- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh
11. Thu nhập khác

-

12. Chi phí khác

-

-

-

-

13. Lợi nhuận khác

-

-

-

5.000.000

30.870.549

1.174.084.170

613.077.769

2.281.972.875

153.269.442

570.493.219

14. Tổng lợi nhuận kế toán
trước thuế

7.806.008

293.521.043

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

-

-

17. Lợi nhuận sau thuế TNDN

23.064.541

880.563.127

459.808.327

1.711.479.656

5

22

95

207

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000đ

-

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hồng Lê

Kế toán trưởng

Lê Quảng Đại

5

Giám đốc Công ty

Đinh Văn Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
Lô 60 +61 KĐTM Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
cho quý III năm 2010 kết thúc ngày 30/09/2010

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý III năm 2010
Đơn vị tính: VND
Thuyết
minh

Chỉ tiêu
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
3. Tiền chi trả cho người lao động
4. Tiền chi trả lãi vay
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doan
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

9 tháng đầu năm
2010

9 tháng đầu năm
2009

21.427.736.935
(6.997.568.703)
(1.354.530.456)
(958.287.559)
25.134.992.945
(24.668.254.827)
12.584.088.335

-

18.415.509.110
(4.531.977.370)
(573.182.600)
(234.358.405)
9.356.194.500
(16.163.951.941)
6.268.233.294

17.265.106
17.265.106

80.295.540
80.295.540

9.781.551.600
(19.693.666.818)
-

3.413.525.731
(9.885.000.000)
-

(9.912.115.218)

(6.471.474.269)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

2.689.238.223

(122.945.435)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

1.093.600.005
3.782.838.228

534.033.748
411.088.313

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hồng Lê

Lê Quảng Đại
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Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010
Giám đốc

Đinh Văn Nhân

C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t- vµ x©y l¾p s«ng ®µ
L« 60+61 khu ®« thÞ V¨n Phó- Phó La- Hμ §«ng- Hμ Néi

B¸o c¸o tµi chÝnh
Quý III kÕt thóc ngμy 30/09/2010

ThuyÕt minh b¸o c¸o tμi chÝnh ( tiÕp )
i.

§Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp

C«ng ty Cæ phÇn §Çu t− vμ X©y l¾p S«ng §μ (sau ®©y gäi t¾t lμ “C«ng ty”) ®−îc thμnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè
709/Q§-BXD ngμy 29/4/2004 cña Bé tr−ëng Bé X©y dùng. C«ng ty Cæ phÇn §Çu t− vμ X©y l¾p S«ng §μ cã
GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 0303000173 do Së KÕ ho¹ch vμ §Çu t− tØnh Hμ T©y cÊp ngμy 20 th¸ng
5 n¨m 2004, ®¨ng ký thay ®æi lÇn 6 ngμy 09 th¸ng 11 n¨m 2009.

LÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty bao gåm:
-

§Çu t−, kinh doanh khai th¸c c¸c dÞch vô vÒ nhμ ë, khu ®« thÞ;

-

§Çu t−, kinh doanh c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn võa vμ nhá;

-

X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, giao th«ng, thuû lîi, b−u ®iÖn, c«ng tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ vμ
khu c«ng nghiÖp, c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t n−íc;

-

X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®−êng d©y vμ tr¹m biÕn ¸p ®Õn 500KV;

-

S¶n xuÊt, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t−, vËt liÖu x©y dùng, m¸y mãc thiÕt bÞ;

-

Khoan næ m×n, khai th¸c vËt liÖu x©y dùng. T− vÊn gi¸m s¸t trong c¸c lÜnh vùc: thi c«ng x©y dùng c«ng
tr×nh thñy lîi, thñy ®iÖn, d©n dông, c«ng nghiÖp, c¬ së h¹ tÇng, cÇu vμ ®−êng bé, ®iÖn ®−êng d©y vμ tr¹m,
kh¶o s¸t ®Þa chÊt thñy v¨n, tr¾c ®Þa c«ng tr×nh;

-

Söa ch÷a xe m¸y, thiÕt bÞ, gia c«ng c¬ khÝ;

-

Khai th¸c, chÕ biÕn, kinh doanh kho¸ng s¶n ( trõ kho¸ng s¶n cÊm)

-

Vèn ®iÒu lÖ: 150.000.000.0an00®ång (Mét tr¨m n¨m m−¬i tû ®ång)

Thμnh phÇn Héi ®ång qu¶n trÞ:
¤ng §inh V¨n Nh©n

Chñ tÞch

¤ng NguyÔn Thanh Hμ

Thμnh Viªn

¤ng L−u V¨n An

Thμnh Viªn

¤ng Bïi H÷u H©n

Thμnh Viªn

¤ng Lª Qu¶ng §¹i

Thμnh Viªn

Thμnh phÇn ban gi¸m ®èc vμ kÕ to¸n tr−ëng
¤ng §inh V¨n Nh©n

Gi¸m ®èc

¤ng NguyÔn Thanh Hμ

Phã gi¸m ®èc

¤ng L−u V¨n An

Phã gi¸m ®èc

¤ng Bïi H÷u H©n

Phã gi¸m ®èc

¤ng Lª Qu¶ng §¹i

KÕ to¸n tr−ëng

Trô së chÝnh cña C«ng ty t¹i L« 60 + 61 khu ®« thÞ V¨n Phó- Phó La- Hμ §«ng- Hμ Néi.

(C¸c thuyÕt minh nμy lμ bé phËn hîp thμnh vμ cÇn ®−îc ®äc ®ång thêi víi B¸o c¸o tμi chÝnh)
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C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t- vµ x©y l¾p s«ng ®µ
L« 60+61 khu ®« thÞ V¨n Phó- Phó La- Hμ §«ng- Hμ Néi

B¸o c¸o tµi chÝnh
Quý III kÕt thóc ngμy 30/09/2010

ThuyÕt minh b¸o c¸o tμi chÝnh ( tiÕp )
ii.

Niªn ®é kÕ to¸n, ®¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n

1.
2.

Niªn ®é kÕ to¸n:

Tõ 01/01 ®Õn 31/12 d−¬ng lÞch hμng n¨m

§¬n vÞ tiÒn tÖ ®−îc sö dông trong kÕ to¸n: B¸o c¸o tμi chÝnh ®−îc lËp b»ng ®ång ViÖt Nam (®), theo
nguyªn t¾c gi¸ gèc, phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ChÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp.

III. ChuÈn mùc vμ ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông

1.

ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông: §¬n vÞ ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngμy 20
th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé Tμi chÝnh vÒ viÖc ban hμnh chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp.

2.

Tuyªn bè viÖc tu©n thñ chuÈn mùc kÕ to¸n vμ chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam
Trong n¨m 2010, C«ng ty Cæ phÇn §Çu t− vμ X©y l¾p S«ng §μ ®· triÓn khai ¸p dông c¸c chuÈn mùc kÕ
to¸n ViÖt Nam ban hμnh theo c¸c quyÕt ®Þnh cña Bé Tμi chÝnh. Cô thÓ:
-

QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§-BTC ngμy 31/12/2001 cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh vÒ viÖc ban hμnh vμ
c«ng bè 4 chuÈn mùc kÕ to¸n ®ît I;

-

QuyÕt ®Þnh sè 165/2002/Q§-BTC ngμy 31/12/2002 cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh vÒ viÖc ban hμnh vμ
c«ng bè 6 chuÈn mùc kÕ to¸n ®ît II;

-

QuyÕt ®Þnh sè 234/2003/Q§-BTC ngμy 30/12/2001 cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh vÒ viÖc ban hμnh vμ
c«ng bè 6 chuÈn mùc kÕ to¸n ®ît III.

-

QuyÕt ®Þnh sè 12/2005/Q§-BTC ngμy 15/2/2005 cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh vÒ viÖc ban hμnh vμ
c«ng bè 6 chuÈn mùc kÕ to¸n ®ît IV.

-

QuyÕt ®Þnh sè 100/2005/Q§-BTC ngμy 28/12/2005 cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh vÒ viÖc ban hμnh vμ
c«ng bè 4 chuÈn mùc kÕ to¸n ®ît V.

3.

H×nh thøc kÕ to¸n: NhËt ký chung

IV.

C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông

1.

Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh c¸c kho¶n tiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn
C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ ®−îc quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch thùc tÕ
t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. T¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ ®−îc quy ®æi theo tû gi¸
b×nh qu©n liªn ng©n hμng do Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam c«ng bè vμo ngμy kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n.
Chªnh lÖch tû gi¸ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú vμ chªnh lÖch tû gi¸ do ®¸nh gi¸ l¹i sè d− c¸c kho¶n môc tiÒn
tÖ t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m ®−îc kÕt chuyÓn vμo doanh thu hoÆc chi phÝ tμi chÝnh trong n¨m tμi chÝnh.
C¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n kh«ng qu¸ 3 th¸ng cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi dÔ dμng thμnh tiÒn vμ kh«ng cã
nhiÒu rñi ro trong chuyÓn ®æi thμnh tiÒn kÓ tõ ngμy mua kho¶n ®Çu t− ®ã t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o.

2. Nguyªn t¾c ghi nhËn Hμng tån kho
Hμng tån kho ®−îc tÝnh theo gi¸ gèc. Tr−êng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®−îc thÊp h¬n gi¸ gèc th×
ph¶i tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®−îc. Gi¸ gèc hμng tån kho bao gåm chi phÝ mua, chi phÝ chÕ
biÕn vμ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c ph¸t sinh ®Ó cã ®−îc hμng tån kho ë ®Þa ®iÓm vμ tr¹ng th¸i
hiÖn t¹i.
Gi¸ trÞ hμng tån kho ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn.
Hμng tån kho ®−îc h¹ch to¸n theo ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn.

(C¸c thuyÕt minh nμy lμ bé phËn hîp thμnh vμ cÇn ®−îc ®äc ®ång thêi víi B¸o c¸o tμi chÝnh)
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C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t- vµ x©y l¾p s«ng ®µ
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ThuyÕt minh b¸o c¸o tμi chÝnh ( tiÕp )
3. Nguyªn t¾c ghi nhËn vμ khÊu hao Tμi s¶n cè ®Þnh
Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh, tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®−îc ghi nhËn theo gi¸ gèc. Trong qu¸ tr×nh sö dông, tμi
s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh, tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®−îc ghi nhËn theo nguyªn gi¸, hao mßn luü kÕ vμ gi¸ trÞ cßn
l¹i.
KhÊu hao ®−îc trÝch theo ph−¬ng ph¸p ®−êng th¼ng. Thêi gian khÊu hao ®−îc −íc tÝnh nh− sau:
- Nhμ cöa

25 n¨m

- M¸y mãc, thiÕt bÞ

5 n¨m

- Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i

5 n¨m

- ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý

3 n¨m

- Th−¬ng hiÖu S«ng §μ

3 n¨m

- QuyÒn sö dông ®Êt v« thêi h¹n

Kh«ng tÝnh khÊu hao

6. Nguyªn t¾c ghi nhËn vμ vèn ho¸ c¸c kho¶n chi phÝ ®i vay
Chi phÝ ®i vay ®−îc ghi nhËn vμo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú khi ph¸t sinh, trõ chi phÝ ®i vay liªn
quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®Çu t− x©y dùng hoÆc s¶n xuÊt tμi s¶n dë dang ®−îc tÝnh vμo gi¸ trÞ cña tμi s¶n ®ã
(®−îc vèn ho¸) khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong ChuÈn mùc KÕ to¸n ViÖt Nam sè 16 – Chi phÝ ®i
vay.
Chi phÝ ®i vay liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®Çu t− x©y dùng hoÆc s¶n xuÊt tμi s¶n dë dang ®−îc tÝnh vμo gi¸
trÞ cña tμi s¶n ®ã (®−îc vèn ho¸), bao gåm c¸c kho¶n l·i tiÒn vay, ph©n bæ c¸c kho¶n chiÕt khÊu hoÆc phô
tréi khi ph¸t hμnh tr¸i phiÕu, c¸c kho¶n chi phÝ phô ph¸t sinh liªn quan tíi qu¸ tr×nh lμm thñ tôc vay.
7. Nguyªn t¾c ghi nhËn vμ ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr−íc
Chi phÝ tr¶ tr−íc: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ®· ph¸t sinh, nh−ng cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña nhiÒu kú h¹ch to¸n thuéc mét hay nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nªn ch−a ®−îc
tÝnh vμo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña kú ph¸t sinh.
Ph−¬ng ph¸p ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr−íc: ViÖc tÝnh vμ ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr−íc vμo chi phÝ kinh doanh tõng
kú h¹ch to¸n c¨n cø vμo tÝnh chÊt, møc ®é tõng lo¹i chi phÝ ®Ó chän ph−¬ng ph¸p vμ tiªu thøc ph©n bæ hîp
lý. Chi phÝ tr¶ tr−íc ®−îc ph©n bæ dÇn vμo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo ph−¬ng ph¸p ®−êng th¼ng.
8. Nguyªn t¾c ghi nhËn chi phÝ ph¶i tr¶
C¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ch−a ph¸t sinh nh−ng ®−îc trÝch tr−íc vμo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú
®¶m b¶o khi chi phÝ ph¸t sinh thùc tÕ kh«ng g©y ®ét biÕn cho chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së ®¶m
b¶o nguyªn t¾c phï hîp gi÷a doanh thu vμ chi phÝ. Khi c¸c chi phÝ ®ã ph¸t sinh, nÕu cã chªnh lÖch víi sè
®· trÝch, kÕ to¸n tiÕn hμnh ghi bæ sung hoÆc ghi gi¶m chi phÝ t−¬ng øng víi phÇn chªnh lÖch.
10. Nguyªn t¾c vμ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn vèn chñ së h÷u
Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u ®−îc ghi nhËn theo sè vèn thùc gãp cña chñ së h÷u.
ThÆng d− vèn cæ phÇn ®−îc ghi nhËn theo sè chªnh lÖch lín h¬n hoÆc nhá h¬n gi÷a gi¸ thùc tÕ ph¸t hμnh
vμ mÖnh gi¸ cæ phiÕu khi ph¸t hμnh cæ phiÕu lÇn ®Çu, ph¸t hμnh bæ sung hoÆc t¸i ph¸t hμnh cæ phiÕu quü.
Cè phiÕu quü lμ cæ phiÕu do C«ng ty ph¸t hμnh vμ sau ®ã mua l¹i. Cæ phiÕu quü ®−îc ghi nhËn theo gi¸ trÞ
thùc tÕ vμ tr×nh bμy trªn B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n lμ kho¶n ghi gi¶m vèn chñ së h÷u.

(C¸c thuyÕt minh nμy lμ bé phËn hîp thμnh vμ cÇn ®−îc ®äc ®ång thêi víi B¸o c¸o tμi chÝnh)
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ThuyÕt minh b¸o c¸o tμi chÝnh ( tiÕp )
Cæ tøc ph¶i tr¶ cho c¸c cæ ®«ng ®−îc ghi nhËn lμ kho¶n ph¶i tr¶ trong B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n cña C«ng ty
sau khi cã th«ng b¸o chia cæ tøc cña Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty
Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi lμ sè lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp sau khi trõ (-) ®i c¸c
kho¶n ®iÒu chØnh do ¸p dông hèi tè thay ®æi chÝnh s¸ch kÕ to¸n vμ ®iÒu chØnh håi tè sai sãt träng yÕu cña
c¸c n¨m tr−íc.
11. Nguyªn t¾c vμ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn doanh thu

Doanh thu hîp ®ång x©y dùng
PhÇn c«ng viÖc hoμn thμnh cña Hîp ®ång x©y dùng lμ c¬ së x¸c ®Þnh doanh thu ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng
ph¸p tû lÖ phÇn tr¨m (%) gi÷a chi phÝ thùc tÕ ®· ph¸t sinh cña phÇn c«ng viÖc ®· hoμn thμnh t¹i mét thêi
®iÓm so víi tæng chi phÝ dù to¸n cña hîp ®ång.

Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh
Doanh thu ph¸t sinh tõ tiÒn l·i, tiÒn b¶n quyÒn, cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia vμ c¸c kho¶n doanh thu ho¹t
®éng tμi chÝnh kh¸c ®−îc ghi nhËn khi tho¶ m·n ®ång thêi hai (2) ®iÒu kiÖn sau:
- Cã kh¶ n¨ng thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch ®ã;
- Doanh thu ®−îc x¸c ®Þnh t−¬ng ®èi ch¾c ch¾n.
Cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia ®−îc ghi nhËn khi C«ng ty ®−îc quyÒn nhËn cæ tøc hoÆc ®−îc quyÒn nhËn lîi
nhuËn tõ viÖc gãp vèn.
Thu nhËp kh¸c ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu nhËp ngoμi ho¹t ®éng t¹o ra doanh thu cña §¬n vÞ trong kú. Thu
nhËp kh¸c gåm: thu tõ thanh lý nh−îng b¸n tμi s¶n, thu tõ c¸c kho¶n nî khã ®ßi ®· xö lý xãa nî, c¸c kho¶n
thu nhËp bÊt th−êng kh¸c.
12. Nguyªn t¾c vμ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh, chi phÝ thuÕ thu nhËp
ho·n l¹i.
Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së thu nhËp chÞu thuÕ vμ thuÕ suÊt
thuÕ TNDN trong n¨m hiÖn hμnh
Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së sè chªnh lÖch t¹m thêi ®−îc khÊu
trõ, sè chªnh lÖch t¹m thêi chÞu thuÕ vμ thuÕ suÊt thuÕ TNDN.
v.

th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bμy trong b¶ng c©n ®èi kÕ
to¸n

(C¸c thuyÕt minh nμy lμ bé phËn hîp thμnh vμ cÇn ®−îc ®äc ®ång thêi víi B¸o c¸o tμi chÝnh)
10
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
cho quý III năm 2010 kết thúc ngày 30/09/2010

BẢN THUYỂT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH QUÝ III/2010
(TIẾP THEO)
V
1

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TR ÌNH BẦY TRÊN BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
. TIỀN

Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng
Tiền đang chuyển
Cộng

2

30/09/2010
VND
30.180.800
64.722.970
572.236
19.701.616
115.177.622

01/01/2010
VND
32.930.176
400.000
20.201.616
53.531.792

. HÀNG TỒN KHO
01/01/2010
VND
34.966.013.680
34.966.013.680

30/09/2010
VND
29.867.791.346
29.867.791.346

Hàng mua đang đi đường
Nguyên liệu, vật liệu
Công cụ, dụng cụ
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Thành phẩm
Hàng hóa
Hàng gửi đi bán
Cộng giá gốc của hàng tồn kho
5

01/01/2010
VND
1.756.500
1.091.843.505
1.093.600.005

. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

Chi BHXH trả thay lương
BHXH, BHYT, BHTN phải thu của người lao động
Tiền điện thoại phải thu
Nguyễn Văn Minh
Cộng

3

30/09/2010
VND
2.996.100.099
786.738.129
3.782.838.228

. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Đơn vị tính: VND
Nhà cửa vật
kiến trúc

Máy móc thiết
bị

1 Số dư đầu năm
2 Số tăng trong năm

3.517.428.700

9.023.594.356

3.823.294.107

166.884.631

-

16.531.201.794

-

37.818.182

-

20.454.545

-

58.272.727

- Mua trong năm
- Tăng khác

-

37.818.182

20.454.545

-

58.272.727

-

-

-

-

3 Số giảm trong năm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.517.428.700

9.061.412.538

3.823.294.107

187.339.176

-

16.589.474.521

142.249.309

5.147.840.567

1.822.316.169

144.391.302

-

7.256.797.347

105.522.858

1.242.565.017

449.254.167

20.122.641

-

1.817.464.683

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Khoản mục

Phương tiện
vận tải

Thiết bị, dụng
cụ quản lý

TSCĐ hữu
hùnh khác

Cộng

I - Nguyên giá TSCĐ

- Thanh lý, nhưọng b
4 Số dư cuối năm

-

II - Giá trị hao mòn lũy kế
1 Số dư đầu năm
2 Khấu hao trong năm
3 Giảm trong kỳ
- Thanh lý
- Giảm khác
4 Số dư cuối năm

-

-

-

247.772.167

6.390.405.584

2.271.570.336

164.513.943

-

9.074.262.030

3.375.179.391

3.875.753.789

2.000.977.938

22.493.329

-

9.274.404.447

III - Giá trị còn lại
1 Tại ngày đầu năm
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BẢN THUYỂT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH QUÝ III/2010
(TIẾP THEO)
2 Tại ngày cuối năm

5

3.269.656.533

2.671.006.954

1.551.723.771

22.825.233

-

7.515.212.491

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Khoản mục

Bản quyền,
bằng sáng chế

Giá trị thương
hiệu

1.830.000.000
-

-

100.000.000
-

-

-

1.930.000.000
-

1.830.000.000

-

100.000.000

-

-

1.930.000.000

-

-

Quyền sử
dụng đất

Phần mềm
máy tính

TSCĐ vô
hình khác

Cộng

I - Nguyên giá TSCĐ
1 Số dư đầu năm
2 Số tăng trong năm

- Mua trong năm
- Đầu tư XDCB
hoàn thành
- Tăng khác
3 Số giảm trong năm

- Chuyển sang BĐSĐT
- Thanh lý, nhượng b
- Điều chuyển n.bộ
4 Số dư cuối năm

II - Giá trị hao mòn lũy kế
1 Số dư đầu năm
2 Khấu hao trong năm
3 Giảm trong kỳ
- Thanh lý
- Giảm khác
4 Số dư cuối năm

-

-

-

-

-

0
0

1.830.000.000
1.830.000.000

-

100.000.000
100.000.000

-

-

1.930.000.000
1.930.000.000

III - Giá trị còn lại
1 Tại ngày đầu năm
2 Tại ngày cuối năm

6

. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

- Thuỷ điện Tắt Ngoẵng - Sơn La
- Thuỷ điện Mường Sang 2 - Mộc Châu - S ơn La
- Thuỷ điện Chấn Thịnh - Điện Biên
- Thuỷ điện Lông Tạo-Yên Bái
- Thuỷ điện Thu Cúc -Phú Thọ
Cộng

7

01/01/2010
VND
7.355.950.042
4.904.439.114
2.710.226.170
3.125.310.047
358.341.417
18.454.266.790

30/09/2010
VND
500.000
660.000.000
660.500.000

01/01/2010
VND
500.000
660.000.000
660.500.000

30/09/2010
VND

01/01/2010
VND

29.000.200
29.000.200

66.832.662
66.832.662

. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN KHÁC
- Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 2
- Góp vốn vào khu kinh tế Hải Hà
Cộng

8

30/09/2010
VND
11.731.002.225
5.200.574.048
3.422.910.975
4.071.932.456
385.509.369
24.811.929.073

. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
Chi phí trả trước dài hạn khác
Cộng
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9

. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN
30/09/2010
VND
15.342.070.104
10.720.070.104
4.622.000.000
1.145.000.000
760.000.000
370.000.000

Vay ngắn hạn
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây
- Vay cá nhân
Lê Học Từ
Kiều thị Sợi
Vũ Thị Thanh Tâm
Hoàng Mai Chi
Phạm Thị Bình
Đỗ Thị Hiển
Đinh Văn Tập
Vũ Thị Thanh Nga
Trần Ngọc Dũng
Vũ Văn Vỵ
Lê Văn Bình
Cộng

400.000.000
912.000.000
445.000.000
150.000.000
320.000.000
120.000.000
15.462.070.104

01/01/2010
VND
16.683.740.000
8.828.740.000
7.855.000.000
1.145.000.000
835.000.000
650.000.000
123.000.000
90.000.000
90.000.000
300.000.000
4.622.000.000
16.683.740.000

10 . VAY VÀ NỢ DÀI HẠN
Vay dài hạn
- Ngân hàng TECHCOMBANK chi nhánh Láng H ạ
Cộng

30/09/2010
VND
821.114.982
821.114.982
821.114.982

01/01/2010
VND
-

11 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Thuế giá trị gia tăng
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế tài nguyên
Thuế nhà đất và tiền thuê đất
Các loại thuế khác
Các khoản thuế khác, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
Cộng

30/09/2010
VND
2.888.476.114
1.701.659.634
1.778.900
742.500
4.592.657.148

01/01/2010
VND
1.758.431.941
1.548.390.192
3.306.822.133

30/09/2010
VND
-

01/01/2010
VND
9.759.888
606.551.939
3.513.216.779
46.317.598
4.175.846.204

12 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC
Tài sản thừa chờ xử lý
Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Các khoản phải trả, phải nộp khác
Bảo hiểm thất nghiệp
Cộng

631.731.476
1.563.598.099
77.368.414
2.272.697.989
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13 VỐN CHỦ SỞ HỮU
13.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sỡ hữu ( chi tiết tại phụ lục VCSH)
13.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
Vốn góp của Công ty TNHH XNK và đầu tư xây dựng
Vốn góp của Công ty CP thuỷ lợi, thuỷ điện Thái Bình
Vốn góp của các cổ đông khác

14

30/09/2010
VND
3.614.000.000
2.000.000.000
45.380.490.000
50.994.490.000

01/01/2010
VND
42.960.490.000
42.960.530.179
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13.3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận
Năm nay
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Vốn góp đầu năm
- Vốn góp tăng trong năm
- Vốn góp giảm trong năm
- Vốn góp cuối năm

Năm trước

42.960.490.000
8.034.000.000
50.994.490.000
-

42.960.490.000
5.614.000.000
48.574.490.000
-

Cuối năm
4.296.049
4.296.049
4.296.049

Đầu năm
4.296.049
4.296.049
4.296.049

350
350
-

350
350
-

4.295.699

4.295.699

10.000

10.000

d) Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi
Số lượng cổ phiếu được mua lại
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO THUYẾT MINH CHO CÁC KHOẢN MỤC TR ÌNH BÀY TRÊN BÁO
CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
14 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Doanh thu bán hàng
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu hợp đồng xây dựng
- Doanh thu của hợp đồng xây dựng đ ược ghi nhận
trong kỳ
Cộng

Năm nay
VND
20.357.394.290
20.357.394.290

Năm trước
VND
23.684.493.861
23.684.493.861

20.357.394.290

23.684.493.861

Năm nay
VND
17.072.890.140
17.072.890.140

Năm trước
VND
18.607.502.153

15 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Giá vốn của hàng hóa đã bán
Giá vốn của thành phẩm đã bán
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
Cộng

18.607.502.153

16 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
Năm nay
VND
17.265.106
17.265.106

Lãi tiền gửi, tiền cho vay
Cộng
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Năm trước
VND
140.463.974
140.463.974
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17 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Năm nay
VND
1.300.679.791
1.300.679.791

Lãi tiền vay
Cộng
VII . NHỮNG THÔNG TIN KHÁC
1

Năm trước
VND
898.393.075
898.393.075

Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Năm nay
Lơi nhuận cho cổ đông sở hữu cơ phiếu phổ thông(đ)
Số cổ phiếu bình quân lưu hành trong năm (CP)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu

2

1.711.479.656
4.296.490

95

398

Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Chỉ tiêu
1.
Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
1.1 Bố trí cơ cấu tài sản
Tài sản ngắn hạn / tổng tài sản
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản
1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn
Nợ phải trả/Tổng ngồn vốn
Ngồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
2. Khả năng thanh toán
2.1 Khả năng thanh toán hiện hành
2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
2.3 Khả năng thanh toán nhanh
3 Tỷ suất sinh lời
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên ngồn vốn chủ sở hữu
3

459.808.327
4.857.449

Đơn vị tính

Năm nay

Năm trước

%
%

68,17
31,83

71,71
28,29

%
%

40,54
59,46

39,20
60,80

Lần
Lần
Lần

1,47
1,68
1,47

2,70
1,83
1,55

%
%

3,01
2,26

0,10
0,07

%
%
%

0,56
0,42
0,71

0,01
0,02
0,03

Số liệu so sánh
Doanh thu 9 tháng năm 2010 so với 9 tháng năm 2009 giảm 14%
Lợi nhuận 9 tháng năm 2010 so với 9 tháng năm 2009 giảm 73,16%
9 tháng đầu năm 2010 doanh thu và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm 2009 do chi phí nguyên vật liệu tăng, chi phí lãi vay
tăng, đơn vị tập trung vốn đầu tư một số dự án thuỷ điện vừa và nhỏ do Công ty làm Chủ đầu tư ... Một số hợp đồng xây lắp
công ty ký quý II năm 2010 đơn vị đang đẩy nhanh công tác thi công đến quý IV/2010 mới được nghiệm thu thanh toán .
Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã được Công ty
TNHHH dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT kiểm toán.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010
Người lập biểu

Kế toán trưởng
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Giám đốc
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Nguyễn Thị Hồng Lê

Lê Quảng Đại
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Đinh Văn Nhân

