
     TËp ®oμn S«ng ®μ 

C«ng ty CP S«ng ®μ 906

Tμi s¶n M· sè
ThuyÕt 
minh

Sè cuèi kú Sè ®Çu n¨m

A. Tμi s¶n ng¾n h¹n 100             … 419.195.212.422 362.428.195.905
I. TiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 110             … 3.404.719.039 3.228.255.104
  1. TiÒn 111             V.01 3.404.719.039 3.228.255.104
  2. C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 112             … 0
II. C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n 120            V.02 0
  1. §Çu t− ng¾n h¹n 121             … 0
  2. Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n 129             … 0
III. C¸c kho¶n ph¶i thu 130            … 355.033.720.588 300.610.923.666
  1. Ph¶i thu kh¸ch hμng 131             … 315.103.505.408 261.071.276.862
  2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132             … 39.813.994.431 39.834.195.252
  3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133             … 0 0
  4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng 134             … 0
  5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138             V.03 818.922.363 408.153.166
  6. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi 139             … -702.701.614 -702.701.614
IV. Hμng tån kho 140            … 22.454.384.263 21.437.240.790
  1. Hμng tån kho 141             V.04 22.454.384.263 21.437.240.790
  2. Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho 149             … 0
V. Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150            … 38.302.388.532 37.151.776.345
  1. Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151             … 109.000.000
  2. ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ 152             …
  2. ThuÕ vμ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhμ N−íc 154             V.05 0
  3. Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 155             … 38.193.388.532 37.151.776.345
B. Tμi s¶n dμi h¹n 200             … 35.941.068.246 35.685.992.570
I. C¸c kho¶n ph¶i thu dμi h¹n 210            … 0
  1. Ph¶i thu dμi h¹n cña kh¸ch hμng 211             … 0
  2. Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc 212             … 0
  2. Ph¶i thu dμi h¹n néi bé 213             V.06 0
  3. Ph¶i thu dμi h¹n kh¸c 214             V.07 0
  4. Dù phßng ph¶i thu dμi h¹n khã ®ßi 219             .. 0
II. Tμi s¶n cè ®Þnh 220            … 24.016.132.819 23.576.066.368
  1. Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221             V.08 1.260.264.085 1.313.975.489
  - Nguyªn gi¸ 222             … 2.380.285.114 2.380.285.114
  - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 223             … -1.120.021.029 -1.066.309.625
  2. Tμi s¶n cè ®Þnh thuª tμi chÝnh 224             V.09 0
  - Nguyªn gi¸ 225             … 0
  - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 226             … 0
  3. Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227             V.10 0
  - Nguyªn gi¸ 228             … 0
  - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 229             … 0
  4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230            V.11 22.755.868.734 22.262.090.879
III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t− 240            V.12 0
  - Nguyªn gi¸ 241             … 0
  - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 242             … 0
IV. C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n 250            … 10.630.000.000 10.630.000.000
  1. §Çu t− vμo c«ng ty con 251             … 10.200.000.000 10.200.000.000
  2. §Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 252             … 0
  3. §Çu t− dμi h¹n kh¸c 258             V.13 430.000.000 430.000.000
  4. Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− dμi h¹n 259             … 0
V. Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 260            … 1.294.935.427 1.479.926.202
  1. Chi phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n 261             V.14 1.294.935.427 1.479.926.202
  2. Tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i 262             V.21 0
  3. Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 268             … 0

Tæng céng tμi s¶n 250 455.136.280.668 398.114.188.475

Ngμy 31 th¸ng 03 n¨m 2011
B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n



Nguån vèn M· sè ThuyÕt 
minh

Sè cuèi kú Sè ®Çu n¨m

A. Nî ph¶i tr¶ 300 … 297.478.754.992 249.059.505.539
I. Nî ng¾n h¹n 310 … 278.682.307.792 230.263.058.339
  1. Vay vμ nî ng¾n h¹n 311 V.15 18.690.219.153 12.826.565.214
  2. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 312 … 16.768.974.082 18.922.398.250
  3. Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc 313 … 16.398.497.766 16.398.497.766
  4. ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhμ n−íc 314 V.16 51.282.834.249 46.178.907.857
  5. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 315 … 2.116.011.793 2.448.943.568
  6. Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.17 171.808.544.516 132.075.571.771
  7. Ph¶i tr¶ néi bé 317 … 0 0
  8. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng 318 … 0
  9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c 319 V.18 1.617.226.233 1.412.173.913
  10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 320 0
  11. Quü khen th−ëng phóc lîi 0
II. Nî dμi h¹n 330 … 18.796.447.200 18.796.447.200
  1. Ph¶i tr¶ dμi h¹n ng−êi b¸n 331 … 0
  2. Ph¶i tr¶ dμi h¹n néi bé 332 V.19 0
  3. Ph¶i tr¶ dμi h¹n kh¸c 333 … 0
  4. Vay vμ nî dμi h¹n 334 V.20 18.730.117.000 18.730.117.000
  5. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ 335 V.21 0
  6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lμm 336 … 66.330.200 66.330.200
  5. Dù phßng ph¶i tr¶ dμi h¹n 337 … 0
B. Vèn chñ së h÷u 400 V.22 157.657.525.676 149.054.682.936
I. Vèn chñ së h÷u 410 … 157.657.525.676 149.054.682.936
  1. Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 411 … 100.000.000.000 100.000.000.000
  2. ThÆng d− vèn cæ phÇn 412 … 0
  3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u 413 … 288.231.000 288.231.000
  4. Cæ phiÕu ng©n quü 414 … 0
  5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n 415 … 0
  6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 416 … 0
  7. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 417 … 20.943.285.944 3.710.774.679
  8. Quü dù phßng tμi chÝnh 418 … 3.008.651.255 795.649.886
  9. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 419 4.220.502.737 0
  10. Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi 420 … 29.196.854.740 44.260.027.371
  11. Nguån vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n 421 0
II. Nguån kinh phÝ vμ quü kh¸c 430 … 0
  1. Nguån kinh phÝ 432 V.23 0
  2. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thμnh TSC§ 433 … 0

Tæng céng Nguån vèn 430 455.136.280.668 398.114.188.475

       KT  lËp biÓu                                                                       KÕ to¸n tr−ëng

Hμ Néi, ngμy 25 th¸ng 04 n¨m 2011

T¤NG GIAM §¤C



    TËp ®oμn S«ng ®μ 

C«ng ty CP S«ng ®μ 906

PhÇn I - L·i, lç

N¨m nay N¨m tr−íc

2 3 4 5

1.Doanh thu b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô 1 54.339.085.272 4.345.431.267

2.C¸c kho¶n gi¶m trõ (03=04+05+06+07) 3 0 102.837.644

    + ChiÕt khÊu th−¬ng m¹i 4 0

    + Gi¶m gi¸ hμng b¸n 5 0 102.837.644

    + Hμng b¸n bÞ tr¶ l¹i 6 0

    + ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép 7 0

3. Doanh thu thuÇn b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô (10=01-03) 10 54.339.085.272 4.242.593.623

4. Gi¸ vèn hμng b¸n 11 43.863.989.769 3.636.999.474

5. Lîi nhuËn gép b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô (20=10-11) 20 10.475.095.503 606.594.149

6. Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh 21 20.726.412 54.617.003

7. Chi phÝ tμi chÝnh 22 360.179.005 192.572.134

    Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay 23 360.179.005 192.572.134

8. Chi phÝ b¸n hμng 24

9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 938.778.170 401.703.431

10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 30 9.196.864.740 66.935.587

11. Thu nhËp kh¸c 31 0 5.095.682.376

12. Chi phÝ kh¸c 32 0 0

13. Lîi nhuËn kh¸c (40=31-32) 40 0 5.095.682.376

14. Tæng lîi nhuËn tr−íc thuÕ (50=30+40) 50 9.196.864.740 5.162.617.963

15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hμnh 51

16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i 52

17. Lîi nhuËn sau thuÕ (60=50-51) 60 9.196.864.740 5.162.617.963

18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu 70
1,00

       KT  lËp biÓu                                                                       KÕ to¸n tr−ëng Tæng gi¸m ®èc 

KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
Quý I  N¨m 2011

1

L
u
ü

                   Hμ Néi, ngμy 25 th¸ng 04 n¨m 2011

Quý I
ChØ tiªu M· sè TM



     TËp §oμn  S«ng ®μ 
C«ng ty CP S«ng ®μ 906

1 2 3 4 5

I. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh

1. TiÒn thu tõ b¸n hμng, cung cÊp dÞch vô vμ doanh thu kh¸c 1 5.740.765.253 3.375.223.077
2. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi cung cÊp hμng ho¸ vμ dÞch vô 2 -10.136.913.517 -9.187.188.167
3. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng 3 -1.810.496.687 -1.006.943.967
4. TiÒn chi tr¶ l·i vay 4 -360.179.005 -189.535.140
5. TiÒn chi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 5

6. TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 6 11.378.599.812 1.879.856.313
7. TiÒn chi kh¸c cho ho¹t ®éng kinh doanh 7 -10.519.692.272 -10.779.419.345
L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 20 -5.707.916.416 -15.908.007.229
II. L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t−

1. TiÒn chi mua s¾m, x©y dùng TSC§ vμ tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 21 15.200.000
2. TiÒn thu tõ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ vμ tμi s¶n dμi h¹n 22

3. TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 23

4. TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 24

5. TiÒn chi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ kh¸c 25 -500.000.000
6. TiÒn thu håi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ kh¸c 26

7. TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vμ lîi nhuËn ®−îc chia 27 20.726.412 54.617.003
L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 30 20.726.412 -430.182.997
III. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh

1. TiÒn thu tõ ph¸t hμnh cæ phiÕu, nhËn vèn gãp cña CSH 31 75.000.000.000
2. TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c chñ së h÷u, mua l¹i cæ phiÕu 32

3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dμi h¹n nhËn ®−îc 33 6.563.653.939 5.894.908.263
4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34 -700.000.000 -10.474.908.263
5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tμi chÝnh 35

6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u 36 -3.250.000.000
L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh 40 5.863.653.939 67.170.000.000
L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú 50 176.463.935 50.831.809.774
TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú 60 3.228.255.104 4.477.741.933
¶nh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi ngo¹i tÖ 61

TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú 70 3.404.719.039 55.309.551.707

      KT lËp biÓu                                                         KÕ to¸n tr−ëng

NguyÔn Xu©n Nhu                                      Vò NguyÔn Phong §inh Ngäc Anh

b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ 
Quý I n¨m 2011

Quý I n¨m 2011 Quý I n¨m 2010

Hμ Néi, ngμy 25 th¸ng 4 n¨m 2011

Tæng gi¸m ®èc

ThuyÕt 
minh

ChØ tiªu M· sè



C«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 9.06                                                                                                       ThuyÕt minh B¸o c¸o tμi chÝnh

§Þa chØ:TÇng 1, Toμ nhμ CT5, Khu ®« thÞ Mü ®×nh,                                                                                      ®Ýnh kÌm B¸o c¸o tμi chÝnh

x· MÔ tr×, huyÖn Tõ Liªm, Thμnh Phè Hμ Néi

§iÖn tho¹i: (04)37 557 145 - Fax: (04)37 557 145                                                               cho kú ho¹t ®éng kÕt thóc t¹i ngμy 31/03/2011

I. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp
1. H×nh thøc së h÷u vèn

2. LÜnh vùc kinh doanh: 

3. Ngμnh nghÒ kinh doanh

*
X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, thuû ®iÖn, thuû lîi, giao th«ng, ®−êng d©y vμ tr¹m biÕn ¸p ®iÖn 
thÕ 35KV; 

ThuyÕt minh b¸o c¸o tμi chÝnh
n¨m 2010

C«ng ty Cæ phÇn S«ng §μ 9.06 ("C«ng ty") tiÒn th©n lμ XÝ nghiÖp S«ng §μ 9.06 trùc thuéc C«ng ty S«ng §μ 9 - 
Tæng C«ng ty S«ng §μ ®ùîc chuyÓn ®æi thμnh C«ng ty Cæ phÇn S«ng ®μ 9.06 theo QuyÕt ®Þnh sè 1749/Q§-BXD 
ngμy 26/12/2003 cña Bé tr−ëng Bé x©y dùng.  C«ng ty ho¹t ®éng theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 
0103003554 do Së KÕ ho¹ch vμ §Çu t− Thμnh Phè Hμ Néi cÊp lÇn ®Çu ngμy 15/01/2004 vμ ®¨ng ký thay ®æi lÇn 
6 ngμy 01/04/2010 §KKD sè 0101437741.

Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lμ: 100.000.000.000 ®ång 

( B»ng ch÷: Mét tr¨m tû ®ång ch½n ).

Trô së chÝnh: TÇng1, Toμ nhμ CT5, Khu ®« thÞ Mü ®×nh, x· MÔ Tr×, huyÖn Tõ Liªm,  Thμnh Phè  Hμ Néi.

LÜnh vùc kinh doanh chÝnh cña C«ng ty lμ kinh doanh bÊt ®éng s¶n, x©y dùng, th−¬ng m¹i, dÞch vô.

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*

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

1. Niªn ®é kÕ to¸n: B¾t ®Çu tõ ngμy 01/01 vμ kÕt thóc vμo ngμy 31/12 n¨m D−¬ng lÞch.
2. Kú kÕ to¸n: Tõ ngμy 01/01/2011 ®Õn ngμy 31/03/2011

Khai th¸c vμ chÕ biÕn kho¶ng s¶n ( trõ lo¹i kho¸ng s¶n nhμ n−íc cÊm)

§Çu t− x©y dùng, vËn hμnh khai th¸c c¸c nhμ m¸y thuû ®iÖn, nhiÖt ®iÖn, xi m¨ng, n−íc s¹ch;
Kinh doanh ®iÖn n¨ng;
Khai th¸c gç, khai th¸c l©m s¶n tõ gç, chÕ biÕn gç vμ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tõ gç: tre, nøa (trõ lo¹i gç nhμ n−íc 
cÊm);

Trång rõng vμ ch¨m sãc rõng;

Nu«i trång thuû s¶n vμ chÕ biÕn l−îng thùc;

T− vÊn thiÕt kÕ x©y dùng, ®Çu t− h¹ tÇng vμ kinh doanh bÊt ®éng s¶n; 
Kinh doanh vËt t−, vËn t¶i, s¶n xuÊt ®å gç gia dông;

Kinh doanh vμ ®Çu t− tμi chÝnh( kh«ng bao gåm c¸c ho¹t ®éng tÝn dông, ng©n hμng ®−îc quy ®Þnh t¹i LuËt c¸c tæ 
chøc tÝn dông);

Thi c«ng khai th¸c ®Êt ®¸ b»ng ph−¬ng ph¸p næ m×n;

S¶n xuÊt kinh doanh hμng tiªu dïng;
X©y dùng ®−êng d©y vμ tr¹m biÕn ¸p ®iÖn;

Kinh doanh n−íc s¹ch;

San lÊp, ®μo ®¾p, n¹o vÐt b»ng c¬ giíi c¸c lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng;
S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, cÊu kiÖn bª t«ng;
X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vμ c«ng nghiÖp;
Söa ch÷a xe m¸y, thiÕt bÞ vμ gia c«ng c¬ khÝ;

NhËn uû th¸c ®Çu t− cña c¸c tæ chøc vμ c¸ nh©n;

ú g y g y
3. §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n: §ång ViÖt Nam (VN§)
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C«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 9.06                                                                                                       ThuyÕt minh B¸o c¸o tμi chÝnh

§Þa chØ:TÇng 1, Toμ nhμ CT5, Khu ®« thÞ Mü ®×nh,                                                                                      ®Ýnh kÌm B¸o c¸o tμi chÝnh

x· MÔ tr×, huyÖn Tõ Liªm, Thμnh Phè Hμ Néi

§iÖn tho¹i: (04)37 557 145 - Fax: (04)37 557 145                                                               cho kú ho¹t ®éng kÕt thóc t¹i ngμy 31/03/2011

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

1 .

2.

3. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông:

IV. C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông 

1 . Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n tiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn:

1.1. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn:

1.2. Nguyªn t¾c, ph−¬ng ph¸p chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c :

C¸ hiÖ ki h tÕ h¸t i h b» i tÖ ® ®æi ®å ViÖt N th tû i¸ i dÞ h b× h ©

Tuyªn bè tu©n thñ ChuÈn mùc kÕ to¸n vμ chÕ ®é kÕ to¸n:

B¸o c¸o tμi chÝnh ®−îc lËp vμ tr×nh bμy phï hîp víi chuÈn mùc vμ chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam.

C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n: Sæ nhËt ký chung trªn m¸y vi tÝnh.

ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông: 

Lμ 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.

C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngμy 20/03/2006 ; 
Th«ng t− 244/2009/TT-BTC ngμy 31/12/2009 cña Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn söa ®æi bæ sung chÕ ®é kÕ to¸n doanh 
nghiÖp, c¸c ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam do Bé Tμi chÝnh ban hμnh vμ c¸c v¨n b¶n söa ®æi, bæ sung, h−íng dÉn 
thùc hiÖn kÌm theo.

2.

2.1.

- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng vμ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c ph¸t sinh trªn møc b×nh 
th−êng.

- Chi phÝ b¶o qu¶n hμng tån kho trõ c¸c chi phÝ b¶o qu¶n hμng tån kho cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiÕp theo

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, tr¹ng th¸i hiÖn t¹i.

Nh÷ng chi phÝ kh«ng ®−îc tÝnh vμo gi¸ gèc hμng tån kho:

- C¸c kho¶n chiÕt khÊu th−¬ng m¹i vμ gi¶m gi¸ hμng mua do hμng mua kh«ng ®óng quy c¸ch, phÈm chÊt.

Gi¸ gèc cña hμng tån kho mua ngoμi bao gåm gi¸ mua, c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®−îc hoμn l¹i, chi phÝ vËn chuyÓn, 
bèc xÕp, b¶o qu¶n trong qu¸ tr×nh mua hμng vμ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua hμng tån 
kho.
Gi¸ gèc cña hμng tån kho do ®¬n vÞ tù s¶n xuÊt bao gåm chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng 
trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chuyÓn hãa nguyªn vËt liÖu thμnh thμnh 
phÈm

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 b×nh qu©n 
liªn ng©n hμng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. T¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i 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 xö lý theo Th«ng t− 201/2009/TT-BTC ngμy 15/10/2009 cña Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn 
xö lý c¸c kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ trong doanh nghiÖp.

ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ®èi víi hμng tån kho:

 Chi phÝ b¶o qu¶n hμng tån kho trõ c¸c chi phÝ b¶o qu¶n hμng tån kho cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiÕp theo 
vμ chi phÝ b¶o qu¶n hμng tån kho ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh mua hμng.

Page 2



C«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 9.06                                                                                                       ThuyÕt minh B¸o c¸o tμi chÝnh

§Þa chØ:TÇng 1, Toμ nhμ CT5, Khu ®« thÞ Mü ®×nh,                                                                                      ®Ýnh kÌm B¸o c¸o tμi chÝnh

x· MÔ tr×, huyÖn Tõ Liªm, Thμnh Phè Hμ Néi

§iÖn tho¹i: (04)37 557 145 - Fax: (04)37 557 145                                                               cho kú ho¹t ®éng kÕt thóc t¹i ngμy 31/03/2011

2.2.

2.3.

2.4.

3.

3.1.

Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n ph¶i thu th−¬ng m¹i vμ ph¶i thu kh¸c:

Nguyªn t¾c ghi nhËn : C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hμng, kho¶n ph¶i tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n, ph¶i thu néi bé, 
ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng ( nÕu cã ), vμ c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o, 
nÕu; 

- Cã thêi h¹n thu håi hoÆc thanh to¸n d−íi 1 n¨m ( hoÆc trong mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh) ®−îc ph©n lo¹i 
lμ Tμi s¶n ng¾n h¹n.

Gi¸ trÞ hμng tån kho cuèi kú ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn.

Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®−îc thùc hiÖn theo ph−¬ng ph¸p gi¸ ®Ých danh theo tõng c«ng tr×nh.

C«ng ty ¸p dông ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n hμng tån kho.

- Chi phÝ b¸n hμng.

- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp.

Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hμng tån kho cuèi kú: 

Ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp hμng tån kho: 

LËp dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho:

Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho ®−îc lËp vμo thêi ®iÓm cuèi n¨m lμ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ gèc hμng tån kho 
lín h¬n gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®−îc cña chóng.

3,2

4 .

4.1.

4,2

5 .

KhÊu hao ®−îc trÝch theo ph−¬ng ph¸p ®−êng th¼ng. Thêi gian khÊu hao ¸p dông theo Th«ng t− 203/2009/TT-
BTC ngμy 20/10/2009 cña Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vμ trÝch khÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh. 

LËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi : Dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi thÓ hiÖn phÇn gi¸ trÞ dù kiÕn bÞ tæn thÊt cña c¸c 
kho¶n nî ph¶i thu cã kh¶ n¨ng kh«ng ®−îc kh¸ch hμng thanh to¸n ®èi víi c¸c kho¶n ph¶i thu t¹i thêi ®iÓm lËp 
B¸o c¸o tμi chÝnh.

Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi ®−îc trÝch lËp theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t− 228/2009/TT-BTC ngμy 07/12/2009 cña Bé 
Tμi ChÝnh h−íng dÉn chÕ ®é trÝch lËp vμ sö dông c¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho, tæn thÊt c¸c kho¶n 
®Çu t− tμi chÝnh, nî khã ®ßi vμ b¶o hμnh s¶n phÈm, hμng hãa, c«ng tr×nh x©y l¾p t¹i doanh nghiÖp.

Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh.

Kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt ®−îc kÕ to¸n theo ph−¬ng ph¸p gi¸ gèc. Lîi nhuËn thuÇn ®−îc 
chia tõ c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt ph¸t sinh sau ngμy ®Çu t− ®−îc ghi nhËn vμo b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, 
C¸c kho¶n ®−îc chia kh¸c( ngoμi phÇn lîi nhuËn thuÇn) ®−îc coi lμ phÇn thu håi c¸c kho¶n ®Çu t− vμ ®−îc ghi 
nhËn lμ kho¶n gi¶m trõ gi¸ gèc ®Çu t−.

Tμi s¶n cè ®Þnh ®−îc ghi nhËn theo gi¸ gèc. Trong qu¸ tr×nh sö dông, tμi s¶n cè ®Þnh ®−îc ghi nhËn theo nguyªn 
gi¸, hao mßn lòy kÕ vμ gi¸ trÞ cßn l¹i.

Ph−¬ng ph¸p ghi nhËn vμ khÊu hao TSC§:

Nguyªn t¾c ghi nhËn TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh:

- Cã thêi h¹n thu håi hoÆc thanh to¸n trªn 1 n¨m ( hoÆc trªn mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh) ®−îc ph©n lo¹i lμ 
Tμi s¶n dμi h¹n.

Ph−¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ h÷u h×nh, bÊt ®éng s¶n ®Çu t−  :
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6.

Ho¹t ®éng liªn doanh theo h×nh thøc ho¹t ®éng kinh doanh ®ång kiÓm so¸t tμi s¶n vμ tμi s¶n ®ång kiÓm so¸t 
®−îc c«ng ty ¸p dông nguyªn t¾c kÕ to¸n chung nh− c¸c ho¹t ®éng kinh doanh th«ng th−êng kh¸c.

Kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty liªn doanh ®−îc kÕ to¸n theo ph−¬ng ph¸p gi¸ gèc. Kho¶n vèn gãp liªn doanh kh«ng 
®iÒu chØnh theo thay ®æi cña phÇn vèn chñ së h÷u cña c«ng ty trong tμi s¶n thuÇn cña c«ng ty liªn doanh. B¸o 
c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ph¶n ¸nh kho¶n thu nhËp ®−îc chia tõ lîi nhuËn thuÇn lòy kÕ cña c«ng ty 
liªn doanh ph¸t sinh sau khi gãp vèn liªn doanh.

Nguyªn t¾c vèn ho¸ c¸c kho¶n chi phÝ ®i vay vμ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c

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.

ViÖc vèn ho¸ chi phÝ ®i vay sÏ ®−îc t¹m ngõng l¹i trong c¸c giai ®o¹n mμ qu¸ tr×nh ®Çu t− x©y dùng hoÆc s¶n 
xuÊt tμi s¶n dë dang bÞ gi¸n ®o¹n, trõ khi sù gi¸n ®o¹n ®ã lμ cÇn thiÕt.

ViÖc vèn ho¸ chi phÝ ®i vay sÏ chÊm døt khi c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cÇn thiÕt cho viÖc chuÈn bÞ ®−a tμi s¶n dë 
dang vμo sö dông hoÆc b¸n ®· hoμn thμnh. Chi phÝ ®i vay ph¸t sinh sau ®ã sÏ ®−îc ghi nhËn lμ chi phÝ s¶n xuÊt, 
kinh doanh trong kú khi ph¸t sinh.

C¸c kho¶n thu nhËp ph¸t sinh do ®Çu t− t¹m thêi c¸c kho¶n vay riªng biÖt trong khi chê sö dông vμo môc ®Ých cã 
®−îc tμi s¶n dë dang th× ph¶i ghu gi¶m trõ (-) vμo chi phÝ ®i vay ph¸t sinh khi vèn ho¸.

Chi phÝ ®i vay ®−îc vèn ho¸ trong kú kh«ng ®−îc v−ît qu¸ tæng sè chi phÝ ®i vay ph¸t sinh trong kú. C¸c kho¶n

7.

7,1

7,2

7,3

8

Chi phÝ tr¶ tr−íc:

Nguyªn t¾c vèn ho¸ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c:

C¸c chi phÝ sau ®©y ®· ph¸t sinh trong n¨m tμi chÝnh nh−ng ®−îc h¹ch to¸n vμo chi phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n ®Ó ph©n 
bæ dÇn vμo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh:

- Nh÷ng kho¶n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña nhiÒu niªn ®é kÕ to¸n.

C¸c lo¹i chi phÝ tr¶ tr−íc nÕu chØ liªn quan ®Õn n¨m tμi chÝnh hiÖn t¹i th× ®−îc ghi nhËn vμo chi phÝ s¶n xuÊt kinh 
doanh trong n¨m tμi chÝnh.

ViÖc tÝnh vμ ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n vμo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh tõng kú h¹ch to¸n ®−îc 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 ®i vay ®−îc vèn ho¸ trong kú kh«ng ®−îc v−ît qu¸ tæng sè chi phÝ ®i vay ph¸t sinh trong kú. C¸c kho¶n 
l·i tiÒn vay vμ kho¶n ph©n bæ chiÕt khÊu hoÆc phô tréi ®−îc vèn ho¸ trong tõng kú kh«ng ®ù¬c v−ît qu¸ sè l·i 
vay thùc tÕ ph¸t sinh vμ sè ph©n bæ chiÕt khÊu hoÆc phô tréi trong kú ®ã.

Nguyªn t¾c ghi nhËn chi phÝ ph¶i tr¶:

Chi phÝ kh¸c:

Chi phÝ tr¶ tr−íc ph©n bæ cho ho¹t ®éng ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n, c¶i t¹o, n©ng cÊp TSC§ trong kú ®−îc vèn hãa 
vμo TSC§ ®ang ®−îc ®Çu t− hoÆc c¶i t¹o n©ng cÊp ®ã.

C¸c chi phÝ tr¶ tr−íc chØ liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m tμi chÝnh hiÖn t¹i ®−îc ghi nhËn lμ chi 
phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n.

- C«ng cô dông cô xuÊt dïng cã gi¸ trÞ lín;

Chi phÝ tr¶ tr−íc ph©n bæ cho ho¹t ®éng ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n, c¶i t¹o, n©ng cÊp TSC§ trong kú ®−îc vèn hãa 
vμo TSC§ ®ang ®−îc ®Çu t− hoÆc c¶i t¹o n©ng cÊp ®ã.

Ph−¬ng ph¸p ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr−íc:

8.

8,1 Nguyªn t¾c ghi nhËn chi phÝ ph¶i tr¶:

Nguyªn t¾c ghi nhËn chi phÝ ph¶i tr¶:
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8,2

9.

B¶o hiÓm thÊt nghiÖp ®−îc trÝch, nép theo h−íng dÉn t¹i nghÞ ®Þnh 127/2008/N§-CP ngμy 12/12/2008 cña ChÝnh 
phñ quy ®Þnh chi tiÕt vμ h−íng dÉn thi hμnh mét sè ®iÒu cña LuËt b¶o hiÓm x· héi vÒ B¶o hiÓm thÊt nghiÖp.

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 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.

C¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ch−a ph¸t sinh nh−ng ®−îc trÝch tr−íc vμo vμo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú 
®Ó ®¶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.

TrÝch quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lμm, B¶o hiÓm thÊt nghiÖp:

Vèn kh¸c cña chñ së h÷u ®−îc ghi theo gi¸ trÞ cßn l¹i gi÷a gi¸ trÞ hîp lý cña c¸c tμi s¶n mμ doanh nghiÖp ®−îc 
c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c tÆng, biÕu sau khi trõ (-) c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép ( nÕu cã) liªn quan ®Õn c¸c tμi s¶n 

Nguyªn t¾c ghi nhËn vèn chñ së h÷u:

Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lμm ®−îc trÝch lËp, qu¶n lý, sö dông vμ h¹ch to¸n theo h−ìng dÉn t¹i Th«ng t− sè 
82/2003/TT-BTC ngμy 14/08/2003 cña Bé Tμi chÝnh. Trong n¨m Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lμm ®−îc trÝch 
theo tû lÖ 3% trªn quü tiÒn l−¬ng lμm c¬ së ®ãng b¶o hiÓm x· héi vμ ®−îc h¹ch to¸n vμo chi phÝ qu¶n lý doanh 
nghiÖp trong kú.

10.

10.1.

10.2.

10.

- C«ng ty kh«ng cßn n¾m gi÷ quyÒn qu¶n lý bÊt ®éng s¶n nh− ng−êi së h÷u bÊt ®éng s¶n hoÆc quyÒn kiÓm so¸t 
bÊt ®éng s¶n;

- Doanh thu ®−îc x¸c ®Þnh t−¬ng ®èi ch¾c ch¾n;

- C«ng ty ®· thu ®−îc hoÆc sÏ thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch b¸n hμng;

- PhÇn lín rñi ro vμ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u bÊt ®éng s¶n ®· ®−îc chuyÓn giao cho ng−êi mua;

Nguyªn t¾c ghi nhËn doanh thu:

Doanh thu kinh doanh bÊt ®éng s¶n ®−îc ghi nhËn khi ®ång thêi tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau:

Cæ 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 mét kho¶n ghi gi¶m vèn chñ së h÷u.

Lîi nhuËn sau thuÕ ®−îc ph©n phèi theo ®iÒu lÖ cña C«ng ty vμ ý kiÕn cña §¹i héi cæ ®«ng th«ng qua.

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 (-) c¸c kho¶n 
®iÒu chØnh do ¸p dông håi tè thay ®æi chÝnh s¸ch kÕ to¸n vμ ®iÒu chØnh håi tè sai sãt träng yÕu cña c¸c n¨m 
t í

®−îc tÆng, biÕu nμy; vμ kho¶n bæ sung tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh.

- X¸c ®Þnh ®−îc chi phÝ liªn quan ®Õn giao dÞch b¸n hμng.

Doanh thu c«ng tr×nh x©y dùng ®−îc ghi nhËn theo:

Gi¸ trÞ quyÕt to¸n ( hoÆc quyÕt to¸n giai ®o¹n ) ®· ®−îc nghiÖm thu, ký kÕt gi÷a chñ ®Çu t− vμ nhμ thÇu thi c«ng

Doanh thu cung cÊp dÞch vô ®−îc ghi nhËn khi kÕt qu¶ cña giao dÞch ®ã ®−îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy. 
Tr−êng hîp viÖc cung cÊp dÞch vô liªn quan ®Õn nhiÒu kú th× doanh thu ®−îc ghi nhËn trong kú theo kÕt qu¶ 
phÇn c«ng viÖc ®· hoμn thμnh vμo ngμy lËp B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n cña kú ®ã KÕt qu¶ cña giao dÞch cung cÊp dÞch

3.

phÇn c«ng viÖc ®· hoμn thμnh vμo ngμy lËp B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n cña kú ®ã. KÕt qu¶ cña giao dÞch cung cÊp dÞch 
vô ®−îc x¸c ®Þnh khi tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau:
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10.

4.

11.

C¸c kho¶n trªn ®−îc ghi nhËn theo tæng sè ph¸t sinh trong kú, kh«ng bï trõ víi doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh.

- Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− chøng kho¸n;

- Chi phÝ cho vay vμ ®i vay vèn;

- Doanh thu ®−îc x¸c ®Þnh t−¬ng ®èi ch¾c ch¾n;

- X¸c ®Þnh ®−îc phÇn c«ng viÖc ®· hoμn thμnh vμo ngμy lËp B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n;

- X¸c ®Þnh ®−îc chi phÝ ph¸t sinh cho giao dÞch vμ chi phÝ ®Ó hoμn thμnh giao dÞch cung cÊp dÞch vô ®ã.

- Cã kh¶ n¨ng thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch cung cÊp dÞch vô ®ã;

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 ®iÒu kiÖn sau: 

- Doanh thu ®−îc x¸c ®Þnh t−¬ng ®èi ch¾c ch¾n.

- Cã kh¶ n¨ng thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch ®ã;

Nguyªn t¾c vμ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn chi phÝ tμi chÝnh.

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.

C¸c kho¶n chi phÝ ®−îc ghi nhËn vμo chi phÝ tμi chÝnh gåm;

- Chi phÝ hoÆc c¸c kho¶n lç liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− tμi chÝnh;

- C¸c kho¶n lç do thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i cña c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ;

12.

13.

V. Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bμy trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (§VT:VN§)

1. Tiền Số cuối kỳ Số đầu năm

 - Tiền mặt 827.995.844 394.196.239

 - Tiền gửi ngân hàng 2.576.723.195 2.834.058.865

 - Tiền đang chuyển
Cộng 3.404.719.039 3.228.255.104

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác Số cuối kỳ Số đầu năm

 - Phải thu khác 818.922.363 408.153.166

Cộng 818.922.363 408.153.166

Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tæng thu nhËp chÞu thuÕ vμ thuÕ suÊt thuÕ 
thu nhËp doanh nghiÖp trong n¨m hiÖn hμnh.

Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l·i ®−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 thu nhËp doanh nghiÖp.

Thay ®æi trong chÝnh s¸ch kÕ to¸n:

Theo Th«ng t− 244/2009/TT-BTC ngμy 31/12/2009 cña Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn söa ®æi bæ sung chÕ ®é kÕ to¸n 
doanh nghiÖp. Do ®ã, sè ®Çu n¨m cña mét sè chØ tiªu trªn B¸o c¸o tμi chÝnh ®−îc tr×nh bμy l¹i cho phï hîp víi 
quy ®Þnh.

Nguyªn t¾c vμ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh, chi phÝ thuÕ thu 
nhËp doanh nghiÖp ho·n l·i.

4.  Hàng tồn kho Số cuối kỳ Số đầu nămPage 6
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 - Hàng mua đang đi đường 0 0

 - Nguyên liệu, vật liệu 1.078.000 1.078.000

 - Công cụ, dụng cụ 46.771.598 46.771.598

 - Chi phí SX, KD dở dang 22.406.534.665 21.389.391.192

Cộng 22.454.384.263 21.437.240.790

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá
hàng tồn kho:

5. Thuế và các khoản phải thu Nh 0
6. Phải thu dài hạn nội bộ 0
7. Phải thu dài hạn khác 0
8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Nhà cửa, 
vật kiến 

trúc

Máy móc 
thiết bị

Phương 
tiện vận tải, 
truyền dẫn

Thiết bị dụng 
cụ quản lý Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ hữu hình
Số dư đầu năm 606.920.049 1.559.905.000 213.460.065 2.380.285.114

Khoản Mục

 - Mua trong năm 
 - Đầu tư XDCB hoàn thành
 - Tăng khác
 - Chuyển sang bất động sản đầu tư
 - Thanh lý, nhượng bán
 - Giảm khác
Số dư cuối kỳ 606.920.049 1.559.905.000 213.460.065 2.380.285.114

Giá trị hao mòn luỹ kế
Số dư đầu năm 230.151.652 712.864.608 123.293.365 1.066.309.625

 - Khấu hao trong năm 16.497.611 30.615.918 6.597.875 53.711.404
 - Tăng khác
 - Chuyển sang bất động sản đầu tư
 - Thanh lý, nhượng bán
 - Giảm khác
Số dư cuối kỳ 246.649.263 743.480.526 129.891.240 1.120.021.029

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình
Tại ngày đầu năm 376.768.397 847.040.392 90.166.700 1.313.975.489

Tại ngày cuối kỳ 360.270.786 816.424.474 83.568.825 1.260.264.085

9. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:
10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình:
11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: Số cuối kỳ Số đầu năm

 - Tổng số chi phí XDCB dở dang: 22.755.868.734    22.262.090.879     
Mua sắm TSCĐMua sắm TSCĐ
Xây dựng cơ bản 22.476.195.072    21.982.417.217     
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Sửa chữa lớn TSCĐ 279.673.662         279.673.662          

Cộng 22.755.868.734    22.262.090.879     

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư: 0
13. C¸c kho¶n ®ầu tư tμi chÝnh dài hạn khác: Số cuối kỳ Số đầu năm

13,1  Đầu tư vμo c«ng ty con 10.200.000.000 10.200.000.000 
Cổ phiếu Cty CP Sông Đà Đông Đô 10.200.000.000 10.200.000.000 

13,2 Đầu tư vμo c«ng ty liªn doanh liªn kÕt
13,3 Đầu tư dμi h¹n kh¸c

 - Đầu tư cæ phiếu, tr¸i phiếu
 - Cho vay dài hạn
 - Đầu tư dài hạn khác 430.000.000      430.000.000      

Cổ phiếu Cty CP SUMI SD Thanh Hoa 100.000.000      100.000.000      
Góp vốn vào Cty Cao su Tân Biên 330.000.000      330.000.000      

Cộng 10.630.000.000 10.630.000.000 

14. Chi phí trả trước dài hạn  Số cuối kỳ Số đầu năm
 - Phân bổ lợi thế TM
 - Chi phí chờ phân bổ khác 1.294.935.427 1.479.926.202

Cộng 1.294.935.427 1.479.926.202

15.  Vay và nợ ngắn hạn Số cuối kỳ Số đầu năm
 - Vay ngắn hạn 18.690.219.153 12.826.565.214
Ngân hàng Công thương Quang Minh 6.263.653.939
Ngân hàng An Bình 3.926.565.214 3.626.565.214
Ô Trần Văn Thành 8.500.000.000 8.500.000.000
Ô Đỗ Thanh Sơn 700.000.000

Cộng 18.690.219.153 12.826.565.214

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Số cuối kỳ Số đầu năm
 - Thuế giá trị gia tăng 35.537.284.525 30.450.395.920
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 15.629.181.521 15.629.181.521
 - Thuế thu nhập cá nhân 116.368.203 99.330.416

Cộng 51.282.834.249 46.178.907.857

17. Chi phí phải trả Số cuối kỳ Số đầu năm
 - Chi phí khấu hao sửa chữa lớn TSCĐ
 - Chi phí dự án Sông Đà Bình Tân 162.832.890.977 122.462.890.977
 - Các công trình xây lắp 8.975.653.539 9.612.680.794

Cộng 171.808.544.516 132.075.571.771

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Số cuối kỳ Số đầu năm
 - Tài sản thừa chờ giải quyết
 - Kinh phí công đoàn 316.776.133 304.796.895
 - Bảo hiểm xã hội 332.909.307 246.211.003
- Bảo hiểm y tế 59 120 779 53 226 503  Bảo hiểm y tế 59.120.779 53.226.503

 - Bảo hiểm thÊt nghiÖp

 - Phải trả về cổ phần hoá Page 8
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 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
 - Doanh thu chưa thực hiện 
 - Các khoản phải trả, phải nộp khác 908.420.014 807.939.512

Cộng 1.617.226.233 1.412.173.913

19. Phải trả dài hạn nội bộ Số cuối kỳ Số đầu năm
 - Vay dài hạn nội bộ
 - Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng 0 0

20. Vay và nợ dài hạn Số cuối kỳ Số đầu năm
a. Vay dài hạn

 - Vay ngân hàng
Ngân hàng phát triển VN 18.730.117.000 18.730.117.000
 - Vay đối tượng khác
 - Trái phiếu phát hành

b. Nợ dài hạn
 - Nợ dài hạn khác

Cộng 18.730.117.000 18.730.117.000

c.  - Các khoản nợ thuê tài chính 0

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0
22. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư 
của chủ sở 

hữu

Quỹ dự 
phòng Tài 

chính

LN sau thuế 
chưa phân 

phối

Quỹ đầu tư 
phát triển

Quỹ khác thuộc 
vốn chủ sở hữu Cộng

Số dư đầu kỳ 100.000.000.000 795.649.886 44.260.027.371 3.710.774.679 288.231.000 148.766.451.936

 - Tăng vốn trong năm 0
 - Lãi trong năm 9.196.854.740 4.220.502.737 13.417.357.477

 - Tăng khác 2.213.001.369 17.232.511.265 19.445.512.634

 - Giảm vốn trong năm 0

 - Lỗ trong năm 0
 - Giảm khác 24.260.027.371 24.260.027.371

Số dư cuối kỳ 100.000.000.000 3.008.651.255 29.196.854.740 20.943.285.944 4.508.733.737 157.369.294.676
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Số cuối kỳ Số đầu năm

 - Vốn góp của Nhà Nước ( Cty SD 9) 19.750.000.000 19.750.000.000

 - Vốn góp của các đối tượng khác 80.250.000.000 80.250.000.000

Cộng 100.000.000.000 100.000.000.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm
* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận Số cuối kỳ Số đầu năm
 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
  + Vốn góp đầu kỳ 100.000.000.000 100.000.000.000g p ỳ
  + Vốn góp tăng trong năm 
  + Vốn góp giảm trong năm 
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  + Vốn góp cuối kỳ 100.000.000.000 100.000.000.000
 - Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d. Cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 10.000.000        10.000.000        
 - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
  +Cổ phiếu phổ thông 10.000.000       10.000.000        
  +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 10.000.000        10.000.000        
  +Cổ phiếu phổ thông 10.000.000       10.000.000        
  +Cổ phiếu ưu đãi
*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000      VNĐ/cổ phiếu

e. Các quỹ của doanh nghiệp: Số cuối kỳ Số đầu năm
 - Quỹ đầu tư phát triển 20.943.285.944 3.710.774.679
 - Quỹ dự phòng tài chính 3.008.651.255 795.649.886
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 4.508.733.737 288.231.000

Cộng 28.460.670.936 4.794.655.565

23. Nguồn kinh phí ( không có số liệu)
24. Tài sản thuê ngoài ( không có số liệu)

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ( ĐVT : VNĐ)
Quý I năm nay Quý I năm trước

25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
(Mã số 01)
Trong đó:
 - Doanh thu bán hàng 54.339.085.272 4.345.431.267
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ

Cộng 54.339.085.272 4.345.431.267

26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)
Trong đó:
 - Chiết khấu thương mại
 - Giảm giá hàng bán 0 102.837.644
 - Hàng bán bị trả lại

Cộng
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10 ) 0 102.837.644

Trong đó:
 - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá 54.339.085.272 4.242.593.623
 - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

Cộng 54.339.085.272 4.242.593.623
28. Giá vốn hàng bán (Mã số11) Quý I năm nay Quý I năm trước

 - Giá vốn của hàng hoá đã bán 43.863.989.769 3.635.999.474
 - Giá vốn của thành phẩm đã bán
 - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấpg p

Cộng 43.863.989.769 3.635.999.474
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29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) Quý I năm nay Quý I năm trước

 - Lãi tiền gửi, tiền cho vay 20.726.412 54.617.003
 - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
 - Cổ tức, lợi nhuận được chia
 - Chuyển nhượng tiền mua cổ phần
 - Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng 20.726.412 54.617.003

30. Chi phí hoạt động tài chính (Mã số 22) Quý I năm nay Quý I năm trước
 - Lãi tiền vay 360.179.005 192.572.134
 - Chi phí tài chính khác

Cộng 360.179.005 192.572.134

31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) Quý I năm nay Quý I năm trước

Thuế thu nhập doanh nghiệp 25%

Thuế thu nhập doanh nghiệp ®−îc miÔn gi¶m

Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành 0 0

32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

33.  Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố Quý I năm nay Quý I năm trước
 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu 2.164.925.955 5.240.876.623
 - Chi phí nhân công 1.136.243.298 683.551.328
 - Chi phí khấu hao tài sản cố định 53.711.404 34.066.521
 - Chi phí máy thi công 136.800.659 2.441.426.029
 - Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền 41.389.451.926 1.019.158.351

Cộng 44.881.133.242    9.419.078.852       

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
(Đơn vị tính:……..)

34.
Trong năm không có khoản tiền nào do doanh nghiệp nắm giữ mà không sử dụng.

VIII. Những thông tin khác 

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ
3. Thông tin về các bên liên quan:

3.1

- Bán hàng hoá, dịch vụ
- Mua hàng hoá, dịch vụ

Cổ tứ hậ đ ợ

Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm 

 Giao dịch phát sinh với Công 
ty liên kết và các Công ty 

trong cùng hệ thống
Quan hệ với Công ty Năm nay Năm trước 

- Cổ tức nhận được
3,2 Công nợ với Công ty liên kết
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- Các khoản phải thu 4.037.916.399      4.037.916.399       

Công ty cổ phần Sông đà 9 Công ty liên kết 4.037.916.399      4.037.916.399       

- Các khoản phải trả 83.521.918        83.521.918        
Công ty cổ phần Sông đà 9 Công ty liên kết 83.521.918        83.521.918        

4. Thông tin so sánh

5. Thông tin về hoạt động liên tục: 

Ban Giám đốc Công ty khẳng định rằng, Công ty sẽ tiếp tục hoạt động trong năm tài chính tiếp theo

6.  Những thông tin khác 

7. Một số chỉ tiêu cơ bản

Kỳ này Quy I năm trước

1. Bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của Cơ quan Thuế. Do việc áp dụng Luật và các quy định về thuế với 
việc áp dụng các quy định và Chuẩn mực kế toán cho các giao dịch tại Công ty có thể được giải thích theo các cách khác 
nhau, vì vậy số thuế được trình bầy trên Báo cáo tài chính có thể thay đổi theo quyết định của Cơ quan thế.

Chỉ tiêu

 Công nợ  với Công ty liên kết 
và các Công ty trong cùng hệ 

thống
Quan hệ với Công ty Cuối kỳ Đầu năm

1.1. Bố trí cơ cấu tài sản (%)

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 7,90% 12,19%

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 99,92% 87,81%

1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn (%)

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 65,36% 47,34%

- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 34,64% 52,66%

2. Khả năng thanh toán

2.1. Khả năng thanh toán tổng quát ( lần) 1,53 2,11

2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn ( lần) 1,41 2,31

2.3. Khả năng thanh toán nhanh ( lần) 1,33 1,95

3. Tỷ suất sinh lời

3.1. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần 16,92% 54,7%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần 16,92% 55,3%

3.2. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản(%)

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản 2,02% 2,46%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản 2,02% 2,46%

KÕ to¸n tr−ëng Tæng gi¸m ®èc
Hà Nội, Ngày 25  tháng 04 năm 2011
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