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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Các thuyết minh dưới đây là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng Báo cáo tài chính 

 
I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 
1.1  Hình thức sở hữu vốn 
Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 được thành lập theo Quyết định số 22 CT/HĐQT ngày 20/12/2007 
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 7 về việc “Thành lập Công ty Cổ phần Sông Đà 
7.04”, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 5500296523 lần thứ tư ngày 
30/12/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp. 
Vốn điều lệ : 60.000.000.000 đồng 
Trụ sở chính của Công ty đặt tại Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 
Công ty có các đơn vị thành viên( Chi nhánh,Công ty con) sau: 
                        Tên                                                                                       Địa chỉ 
Công ty cổ phần Thuỷ điện Sập Việt                                              TP Sơn La – Tỉnh Sơn La 
Chi nhánh Công ty CPSĐà 7.04 tại Huyện Yên Châu         Xã Sặp Vạt – H.Yên Châu – Sơn La 
Chi nhánh Công ty CPSĐà 7.04 tại Hoà Bình                     TT Lương Sơn – Lương Sơn – Hoà Bình 
1.2  Lĩnh vực kinh doanh 
Hoạt động kinh doanh chính của Công ty bao gồm: 

- Xây dựng công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình thủy lợi, công trình giao thông, 
công trình thủy điện, bưu điện; 

- Khai thác, sản xuất các loại vật liệu xây dựng;  
- Kinh doanh bất động sản với quyền chủ sở hữu, hoặc đi thuê; Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, 

thiết bị, phương tiện vận tải cơ giới, phụ tùng cơ giới phục vụ thi công xây dựng, vận tải hàng hóa 
đường bộ; Kinh doanh xây dựng các khu đô thị, nhà cao tầng, khu công nghiệp; 

- Đầu tư tài chính và đầu tư các dự án khác mà pháp luật cho phép; Đầu tư, quản lý vận hành nhà 
máy thủy điện vừa và nhỏ; Kinh doanh bán điện; 

- Sản xuất kinh doanh kim khí, các sản phẩm về cơ khí; 
- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng; Kinh doanh dịch vụ khách sạn; Kinh doanh khu vui chơi giải trí. 
- Khoan phun,khoan phụt, gia cố địa chất công trình, xử lý chống thấm, đóng cọc móng, khoan khai thác 

nước, khoan cọc nhồi, khoan nổ mìn 
- Uỷ thác đầu tư, nhận uỷ thác đầu tư của tổ chức, cá nhân. 
Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính 
Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 được thành lập trên cơ sở góp vốn từ các cổ đông sang lập, trong đó Công 
ty Cổ phần Sông Đà 7 chiếm 52% vốn góp, tương đương 31.200.000.000 đồng.  
II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

2.1 Niên độ kế toán 

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dương lịch. 

2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND). 
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III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 

3.1. Chế độ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ -BTC ngày 

20/03/2006 của Bộ Tài chính. 

3.2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước 
ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông tư 
hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. 

3.3. Hình thức sổ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung. 
 
IV. Các chính sách kế toán chủ yếu áp dụng 
 
4.1. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác 

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình 
quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước công bố 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. 

 
4.2  Phương pháp kế toán 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 
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. 

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

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân liên hoàn. 
Riêng đối với chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đơn vị hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ, 
cuối kỳ đơn vị xác định giá trị sản lượng sản xuất dở dang đã thực hiện đến thời điểm kiểm kê và chưa 
được ghi nhận doanh thu. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ được ghi nhận theo giá trị sản 
lượng sản xuất dở dang cuối kỳ. 
 
4.3. Tài sản cố định 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. 
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Khấu hao TSCĐ của Công ty được thực hiện theo phương pháp khấu hao đường thẳng: Thời gian khấu 
hao được xác định phù hợp với Quyết định số 203/2009/TT-BTC  ngày 20/11/2009 của Bộ Tài chính ban 
hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. 

Loại Tài sản cố định Thời gian khấu hao 
- Nhà cửa, vật kiến trúc 25 - 50 năm 
- Máy móc thiết bị 05 - 12 năm 
- Phương tiện vận tải 06 - 10 năm 
- Thiết bị dụng cụ quản lý 03 - 05 năm 
- Tài sản khác 03 - 05 năm 

 

4.4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư 

Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, hoặc cho thuê hoạt 
động, bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 

Bất động sản đầu tư được tính, trích khấu hao như TSCĐ khác của Công ty. 

 

4.5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính 

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần 
được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả 
hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các 
khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư. 

Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu: 

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là " tương 
đương tiền"; 

- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn; 

- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn; 

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản 
đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng. 

4.6. 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. 
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4.7. 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: 

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

- Những khoản chi phí khác thực tế phát sinh có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều niên 
độ kế toán. 

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.    

 

4.8. 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 
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. 
 

4.9. Nguyên tắc 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. 

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. 

 

4.10. 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; 

- 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 
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Doanh thu bán hàng trong kỳ được xác định trên cơ sở hóa đơn tài chính đã phát hành của các đơn vị sau 
khi giảm trừ giá trị các khoản doanh thu hoạt động xây lắp tính trùng khi xác định doanh thu hoạt động 
xây lắp với chủ đầu tư. 

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, đơn vị đã hoàn thành khối lượng công việc và đã xuất hóa đơn tài chính. 

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. 

 

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

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm: 

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;  

- Chi phí cho vay và đi vay vốn; 

- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ; 

Chi phí đi vay trong kỳ là giá trị thuần của các khoản chi phí đi vay phải trả sau khi giảm trừ hỗ trợ lãi 
suất sau đầu tư từ Ngân hàng phát triển Việt Nam.  

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính. 

 

4.12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí 
thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế  và thuế suất 
thuế TNDN trong năm hiện hành. 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu 
trừ, giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng, số chênh lệch 
tạm thời chịu thuế  và thuế suất thuế TNDN. 

4.13. Phân phối lợi nhuận  

Hội đồng quản trị xây dựng quy chế phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ để trình Đại hội đồng cổ 
đông quyết định cho từng năm được quy định tại Quy chế - Quy định quản lý và điều hành của Công ty 
Cổ phần Sông Đà 7.04 được đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 20/03/2008. 
 



Báo cáo tài chính
Quý IV  năm tài chính 2010

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số đầu năm Số cuối kỳ
TÀI SẢN 310.846.616.302 310.954.003.676
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 223.090.085.942 207.755.584.934
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 22.329.334.623 6.906.340.349
1. Tiền 111 22.329.334.623 6.906.340.349
2. Các khoản tương đương tiền 112 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 121 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 106.205.291.384 94.616.810.641
1. Phải thu khách hàng 131 32.867.801.228 43.032.610.005
2. Trả trước cho người bán 132 25.243.507.779 9.427.921.976
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 0 0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0
5. Các khoản phải thu khác 135 48.093.982.377 42.156.278.660
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 0 0
IV. Hàng tồn kho 140 76.270.942.198 84.856.397.075
1. Hàng tồn kho 141 76.270.942.198 84.856.397.075
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 0
V.Tài sản ngắn hạn khác 150 18.284.517.737 21.376.036.869
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1.937.679.888 4.126.543.999
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 5.132.439.505 5.472.689.607
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 11.214.398.344 11.776.803.263
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 87.756.530.360 103.198.418.742
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 218 0 0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 0
II.Tài sản cố định 220 86.832.447.258 102.520.967.957
1. Tài sản cố định hữu hình 221 60.516.374.637 61.034.838.309
    - Nguyên giá 222 165.569.907.720 172.166.025.901
    - Giá tr ị hao mòn lũy kế 223 -105.053.533.083 -111.131.187.592
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 0 0
    - Nguyên giá 225 0 0
    - Giá tr ị hao mòn lũy kế 226 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 227 0 0
    - Nguyên giá 228 0 0
    - Giá tr ị hao mòn lũy kế 229 0 0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 26.316.072.621 41.486.129.648
III. Bất động sản đầu tư 240 0 0
    - Nguyên giá 241 0 0
    - Giá tr ị hao mòn lũy kế 242 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 251
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 258 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 0 0
V. Tài sản dài hạn khác 260 924.083.102 677.450.785
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 924.083.102 677.450.785
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2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 268 0 0
VI. Lợi thế thương mại 269 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 310.846.616.302 310.954.003.676
NGUỒN VỐN 310.846.616.302 310.954.003.676
A. NỢ PHẢI TRẢ 300 196.757.763.557 193.019.582.643
I. Nợ ngắn hạn 310 187.664.460.697 179.680.929.783
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 56.491.826.620 49.598.515.125
2. Phải trả người bán 312 73.597.518.776 57.586.654.054
3. Người mua trả tiền trước 313 13.828.534.935 24.030.290.258
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 1.827.097.150 992.615.020
5. Phải trả người lao động 315 8.465.790.754 7.879.224.570
6. Chi phí phải trả 316 6.476.979.650 5.960.466.391
7. Phải trả nội bộ 317 0 0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 0 0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 24.153.362.210 31.039.813.763
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 2.823.350.602 2.593.350.602
II. Nợ dài hạn 330 9.093.302.860 13.338.652.860
1. Phải trả dài hạn người bán 331 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 333 90.000.000 85.000.000
4. Vay và nợ dài hạn 334 8.833.000.000 13.083.350.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 170.302.860 170.302.860
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 0 0
8. Doanh thu chưa thực hiện 338 0 0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 0 0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 114.088.852.745 117.934.421.033
I. Vốn chủ sở hữu 410 114.088.852.745 117.934.421.033
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 60.000.000.000 60.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 15.960.000.000 15.960.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 414 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 11.029.282.747 11.029.282.747
8. Quỹ dự phòng tài chính 418 2.491.020.549 2.491.020.549
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 24.608.549.449 28.454.117.737
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 0 0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 0 0
1. Nguồn kinh phí 432 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 0 0
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 310.846.616.302 310.954.003.676
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG 0 0
1. Tài sản thuê ngoài 01 0 0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 02 0 0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 0 0
4. Nợ khó đòi đã xử lý 04 0 0
5. Ngoại tệ các loại 05 0 0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 06 0 0



Báo cáo tài chính
Quý ...  năm tài chính .....

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Quý này năm nay Quý này năm trước
Số lũy kế từ đầu 

năm đến cuối quý 
này (Năm nay)

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 
này (Năm trước)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 66.608.281.262 174.725.682.604 66.608.281.262 174.725.682.604
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0 151.021.577 0 151.021.577
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 66.608.281.262 174.574.661.027 66.608.281.262 174.574.661.027
4. Giá vốn hàng bán 11 58.173.688.673 165.864.220.675 58.173.688.673 165.864.220.675
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 8.434.592.589 8.710.440.352 8.434.592.589 8.710.440.352
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 430.130.522 42.584.588 430.130.522 42.584.588
7. Chi phí tài chính 22 2.766.350.707 638.539.677 2.766.350.707 638.539.677
  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 2.766.350.707 638.539.677 2.766.350.707 638.539.677
8. Chi phí bán hàng 24 0 0 0 0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2.252.804.116 1.300.518.289 2.252.804.116 1.300.518.289
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 30 3.845.568.288 6.813.966.974 3.845.568.288 6.813.966.974
11. Thu nhập khác 31 2.218.922.728 0 2.218.922.728 0
12. Chi phí khác 32 2.218.922.728 0 2.218.922.728 0
13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 0 0 0 0
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45 0 0 0 0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 3.845.568.288 6.813.966.974 3.845.568.288 6.813.966.974
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 10.646.147 0 10.646.147
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0 0 0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 3.845.568.288 6.803.320.827 3.845.568.288 6.803.320.827
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 0 0 0 0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 0 0 0 0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 641 1.418 641 1.418
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Báo cáo tài chính
Quý ...  năm tài chính .....

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Lũy kế từ đầu năm đến 
cuối quý này(Năm nay)

Lũy kế từ đầu năm đến 
cuối quý này(Năm 

trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh -2.185.477.501 -9.445.891.202
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 73.172.176.334 116.976.592.812
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 -66.705.447.822 -116.267.332.929
3. Tiền chi trả cho người lao động 03 -4.611.065.599 -5.427.685.866
4. Tiền chi trả lãi vay 04 -2.971.888.046 -638.539.677
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 885.265.650 62.090.601
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 -1.954.518.018 -4.151.016.143
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 -2.185.477.501 -9.445.891.202
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư -10.553.875.278 -14.808.241.319
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 -10.984.005.800 -3.696.615.273
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 -11.154.210.634
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 430.130.522 42.584.588
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 -10.553.875.278 -14.808.241.319
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính -2.683.641.495 23.089.145.427
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 25.496.181.044
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 6.265.688.505 2.896.564.383
4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 -8.908.650.000 -5.300.000.000
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 -40.680.000 -3.600.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 -2.683.641.495 23.089.145.427
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 -15.422.994.274 -1.164.987.094
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 22.329.334.623 15.131.080.254
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 6.906.340.349 13.966.093.160
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