
Báo cáo tài chính

Quý II năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-01d

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm
TÀI SẢN -                        -                         
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 247,910,669,038   286,614,643,205    
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 2,406,384,864       1,441,686,574        
1. Tiền 111 V.01 2,406,384,864       1,441,686,574        
2. Các khoản tương đương tiền 112 -                        -                         
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 -                        -                         
1. Đầu tư ngắn hạn 121 -                        -                         
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 -                        -                         
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 73,685,154,528     106,754,074,281    
1. Phải thu khách hàng 131 66,392,445,933     96,267,351,141      
2. Trả trước cho người bán 132 2,968,263,266       6,690,616,017        
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -                        -                         
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -                        -                         
5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 5,169,146,129       4,640,807,923        
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (844,700,800)        (844,700,800)         
IV. Hàng tồn kho 140 167,373,624,240   176,085,040,313    
1. Hàng tồn kho 141 V.04 167,373,624,240   176,085,040,313    
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -                        -                         
V.Tài sản ngắn hạn khác 150 4,445,505,406       2,333,842,037        
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 -                        -                         
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 998,037,906          17,711,937            
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 -                        -                         
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.06 3,447,467,500       2,316,130,100        
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 24,356,071,501     27,489,773,799      
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 -                        -                         
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 -                        -                         
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 -                        -                         
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 -                        -                         
4. Phải thu dài hạn khác 218 -                        -                         
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 -                        -                         
II.Tài sản cố định 220 22,810,402,352     25,001,211,859      
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 22,798,364,780     24,989,174,287      
    - Nguyên giá 222 50,364,428,902     50,268,974,356      
    - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (27,566,064,122)    (25,279,800,069)    
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09 -                        -                         
    - Nguyên giá 225 -                        -                         
    - Giá trị hao mòn lũy kế 226 -                        -                         
3. Tài sản cố định vô hình 227 -                        -                         
    - Nguyên giá 228 -                        -                         
    - Giá trị hao mòn lũy kế 229 -                        -                         
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 12,037,572           12,037,572            
III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 -                        -                         
    - Nguyên giá 241 -                        -                         
    - Giá trị hao mòn lũy kế 242 -                        -                         
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 360,560,400          437,939,400          
1. Đầu tư vào công ty con 251 -                        -                         
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 -                        -                         
3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 489,500,000          489,500,000          
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 (128,939,600)        (51,560,600)           
V. Tài sản dài hạn khác 260 1,185,108,749       2,050,622,540        
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 1,185,108,749       2,050,622,540        
2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 -                        -                         
3. Tài sản dài hạn khác 268 -                        -                         
VI. Lợi thế thương mại 269 -                        -                         
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 272,266,740,539   314,104,417,004    

C«ng ty CP S«ng §µ 25
Địa chỉ: 100 Tr−êng Thi - TP Thanh Ho¸

Tel:0373.852248      Fax:0373.754720

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN



NGUỒN VỐN -                        -                         
A. NỢ PHẢI TRẢ 300 209,147,911,947   248,177,138,747    
I. Nợ ngắn hạn 310 205,870,858,813   244,846,085,613    
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 74,358,579,282     78,332,073,900      
2. Phải trả người bán 312 71,711,500,243     85,830,816,452      
3. Người mua trả tiền trước 313 39,061,917,841     61,167,060,354      
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 V.16 4,159,621,917       3,383,889,894        
5. Phải trả người lao động 315 6,873,199,413       9,861,596,354        
6. Chi phí phải trả 316 V.17 -                        169,909,241          
7. Phải trả nội bộ 317 -                        -                         
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 -                        -                         
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 9,375,234,012       5,713,454,907        
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -                        -                         
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 330,806,105          387,284,511          
II. Nợ dài hạn 330 3,277,053,134       3,331,053,134        
1. Phải trả dài hạn người bán 331 -                        -                         
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19 -                        -                         
3. Phải trả dài hạn khác 333 -                        -                         
4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 2,179,888,513       2,179,888,513        
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 -                        -                         
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 592,495,388          592,495,388          
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 -                        -                         
8. Doanh thu chưa thực hiện 338 504,669,233          558,669,233          
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 -                        -                         
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 63,118,828,592     65,927,278,257      
I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22 63,118,828,592     65,927,278,257      
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 43,437,000,000     43,437,000,000      
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 2,984,347,320       2,984,347,320        
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 -                        -                         
4. Cổ phiếu quỹ 414 -                        -                         
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 -                        -                         
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 -                        -                         
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 12,749,654,818     12,363,589,400      
8. Quỹ dự phòng tài chính 418 2,358,011,210       2,172,645,413        
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 -                        -                         
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 1,589,815,244       4,969,696,124        
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 -                        -                         
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422 -                        -                         
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 -                        -                         
1. Nguồn kinh phí 432 V.23 -                        -                         
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -                        -                         
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 -                        -                         
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 272,266,740,539   314,104,417,004    
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG -                        -                         
1. Tài sản thuê ngoài 01 -                        -                         
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 02 -                        -                         
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 -                        -                         
4. Nợ khó đòi đã xử lý 04 -                        -                         
5. Ngoại tệ các loại 05 -                        -                         
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 06 -                        -                         



Báo cáo tài chính

Quý II năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-02d

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 VI.25 61,735,585,086   44,882,383,708    129,804,013,010   67,423,639,581       
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 -                      -                       -                        -                          
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 61,735,585,086 44,882,383,708  129,804,013,010 67,423,639,581     
4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27 56,124,778,031   38,973,089,237    118,486,165,327   58,287,270,744       
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 5,610,807,055   5,909,294,471    11,317,847,683   9,136,368,837      
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.28 285,379,416        44,464,393           294,456,824          101,552,134           
7. Chi phí tài chính 22 VI.29 3,242,650,322     1,977,246,642      5,809,118,324       3,367,435,064        
  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 3,165,271,322     1,977,246,642      5,731,739,324       3,367,435,064        
8. Chi phí bán hàng 24 154,474,838        163,944,920         334,365,133          322,581,441           
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2,484,626,242     2,218,833,386      4,408,009,854       5,172,504,343        
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}30 14,435,069         1,593,733,916    1,060,811,196     375,400,123         
11. Thu nhập khác 31 79,999,920          64,083,333           80,001,145            81,353,333             
12. Chi phí khác 32 106,468,717        62,429,855           217,119,379          62,459,773             
13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 (26,468,797)       1,653,478           (137,118,234)       18,893,560           
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45 -                      -                       -                        -                          
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 (12,033,728)       1,595,387,394    923,692,962        394,293,683         
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30 (18,647,851)         64,342,423           235,021,033          59,455,877             
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 -                      -                       -                        -                          
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 6,614,123           1,531,044,971    688,671,929        334,837,806         
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 -                      -                       -                        -                          
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 -                      -                       -                        -                          
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 -                      -                       -                        -                          

C«ng ty CP S«ng §µ 25
Địa chỉ: 100 Tr−êng Thi - TP Thanh Ho¸

Tel:0373.852248      Fax:0373.754720

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 



Báo cáo tài chính

Quý II năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-03d

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 0 0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 142,554,452,826     93,334,112,853        
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (99,240,996,421)     (90,904,968,605)       
3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (21,062,420,054)     (17,244,322,161)       
4. Tiền chi trả lãi vay 04 (5,770,915,404)       (3,328,205,994)         
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (500,000,000)          (184,582,344)            
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 3,782,599,358        1,508,392,682          
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (15,023,529,675)     (9,752,305,765)         
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 4,739,190,630       (26,571,879,334)     
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 21 (95,454,546)            (1,143,185,945)         
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 -                          (20,000,000)              
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 27 294,456,824           101,552,134             
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 199,002,278          (1,061,633,811)       
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính -                         -                         

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 -                          9,653,347,320          
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 55,636,262,800       56,561,252,800        
4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (59,609,757,418)     (36,905,021,340)       
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 -                          -                           
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 -                          (3,676,800,000)         
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (3,973,494,618)     25,632,778,780      
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 964,698,290          (2,000,734,365)       
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 1,441,686,574        6,451,981,323          
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 -                          -                           
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 2,406,384,864       4,451,246,958        

C«ng ty CP S«ng §µ 25
Địa chỉ: 100 Tr−êng Thi - TP Thanh Ho¸

Tel:0373.852248      Fax:0373.754720

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ
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C«ng ty CP S«ng ®µ 25

100 §−êng Tr−êng Thi TP Thanh Ho¸

MÉu sè 09a - DN 

Ban hμnh theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§ - BTC 

Ngμy 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cñaBé tr−ëng Bé tμi chÝnh 

 

 

ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh 

QuÝ 2 N¨m 2011 

 
I- §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp 

1. H×nh thøc së h÷u vèn:  C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 25 ®−îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 

2284/Q§ - BXD ngµy 13/12/2005 cña Bé tr−ëng Bé x©y dùng vµ ho¹t ®éng theo giÊy 

chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 2603000367 ngµy 09/02/2006 thay ®æi lÇn 07 ngµy 

24/03/2010 do së kÕ ho¹ch ®Çu t− tØnh Thanh Ho¸ cÊp. trong ®ã TËp ®oµn S«ng §µ n¾m gi÷ 

43% cæ phÇn chi phèi.  

2. LÜnh vùc kinh doanh : C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng, S¶n xuÊt kinh doanh 

vËt liÖu x©y dùng,  

3. Ngμnh nghÒ kinh doanh : Theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 2800221072 do 

së kÕ hoach ®Çu t− tØnh Thanh Ho¸ cÊp ngµy 09/02/2006, thay ®æi lÇn 9 ngµy 29 th¸ng 6 

n¨m 2011. 

-  Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng thuû lîi, h¹ tÇng kü thuËt, 

®−êng d©y t¶i ®iÖn vµ tr¹m biÕn thÕ. 

- S¶n xuÊt kinh doanh vËt t−, vËt liÖu x©y dùng,  

- §Çu t− x©y dùng, qu¶n lý vËn hµnh khai th¸c kinh doanh ®iÖn cña c¸c nhµ m¸y thuû 

®iÖn võa vµ nhá.  

- §Çu t− kinh doanh ph¸t triÓn nhµ 

- Khai th¸c ®Êt ®¸ c¸t sái, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng tõ ®Ê, khoan ph¸ ®¸ næ m×n 

c«ng nghiÖp 

- LËp dù ¸n vµ qu¶n lý dù ¸n c¸c c«ng tr×nh x©y dùng 

- T− vÊn lËp hå s¬ mêi thÇu, t− vÊn ®Êu thÇu x©y dung 

- S¶n xuÊt kinh doanh cöa nhùa, S¶n xuÊt kinh doanh cöa thÐp 

4. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú kÕ to¸n cã ¶nh h−ëng 

®Õn b¸o c¸o tμi chÝnh.  

C«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh trªn ®Þa bµn réng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cao 

Vèn l−u ®éng kh«ng ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, h¹n chÕ kh¶ n¨ng kinh doanh 

cña doanh nghiÖp, gi¸ c¶ thÞ tr−êng biÕn ®éng t¨ng liªn tôc, ThÞ tr−êng tµi chÝnh gÆp nhiÒu 

khã kh¨n, L·i xuÊt huy ®éng vèn t¨ng cao, c«ng t¸c thu håi vèn cßn gÆp khã kh¨n,  thuÕ 

VAT ra ®êi kh«ng ®ång bé víi c¸c chÕ ®é vÒ x©y dùng c¬ b¶n. 

          Do nh÷ng nguyªn nh©n trªn lµm ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, h¹n 

chÕ sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. 
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II- Kú kÕ to¸n, ®¬n vÞ sö dông trong kÕ to¸n. 

2.1 - Niªn ®é kÕ to¸n:  b¾t ®Çu tõ 01 - 01 kÕt thóc ngµy 31-12 cña n¨m d−¬ng lÞch. 

2.2 - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n : ViÖt nam ®ång 

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

1. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông : C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo 

quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§ - BTC Ngµy 20/3/2006 cña Bé tr−ëng Bé tµi chÝnh, Th«ng t− sè 

244/2009/TT-BTC H−íng dÉn söa ®æi bæ sung chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp, Vµ c¸c chuÈn 

mùc kÕ to¸n ViÖt Nam ®· ®−îc bé tµi chÝnh ban hµnh, c¸c qui ®Þnh ph¸p lý liªn quan.  

2. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông : NhËt ký chung h×nh thøc ghi sæ trªn m¸y vi tÝnh, sö dông 

phÇn mÒm kÕ to¸n S«ng §µ Accounting, ®Õn thêi ®iÓm kho¸ sæ kÕ to¸n lËp b¸o c¸o tµi 

chÝnh, C«ng ty ®· in ®Çy ®ñ b¸o c¸o tµi chÝnh, sæ kÕ to¸n tæng hîp, sá kÕ to¸n chi tiÕt. 

IV: C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông. 

1. C¬ së lËp b¸o c¸o tμi chÝnh:  

B¸o c¸o tµi chÝnh ®−îc lËp b»ng ®ång viÖt nam (VND), theo nguyªn t¾c gi¸ gèc vµ phï hîp 

víi nguyªn t¾c kÕ to¸n ®−îc chÊp nhËn chung t¹i viÖt nam. C¸c nguyªn t¾c nµy bao gåm 

c¸c qui ®Þnh t¹i chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam, hÖ thèng kÕ to¸n viÖt nam vµ c¸c qui ®Þnh vÒ 

kÕ to¸n hiÖn hµnh t¹i C«ng ty. 

2.  Ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n hμng tån kho  

2.1 - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ hμng tån kho:  

Gi¸ gèc cña hµng tån kho do ®¬n vÞ tù s¶n xuÊt, bao gåm chi phÝ mua nguyªn vËt 

liÖu, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ chung vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c ph¸t 

sinh ®Ó cã ®−îc hµng tån kho  ë tr¹ng th¸i hiÖn t¹i. 

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 hµng tån kho. 

Chi phÝ dë dang cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së 

Khèi l−îng thùc hiÖn tÝnh theo ®¬n gi¸ ®Þnh møc t−¬ng øng víi phÇn chi phÝ thùc tÕ ph¸t 

sinh ®Ó thùc hiÖn khèi l−îng c«ng viÖc trªn vµ ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau. 

Chi phÝ SXKD    =    Chi phÝ DD ®Çu kú + Chi phÝ ph¸t sinh trong kú  x Gi¸ trÞ KLDD 

dë dang cuèi kú             GT KLHT trong kú + GTKLdd cuèi kú             cuèi kú theo DT 

                                                     ( theo gi¸ dù to¸n) 

2.2 - Ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n hμng tån kho : Theo ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn 

3.  Ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n tμi s¶n cè ®Þnh :  

Tµi s¶n cè ®Þnh ®−îc tr×nh bµy theo nguyªn gi¸ vµ khÊu hao luü kÕ. Nguyªn gi¸ tµi s¶n 

cè ®Þnh ®−îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ mua hoÆc gi¸ trÞ quyÕt to¸n c«ng tr×nh ( trõ c¸c kho¶n chiÕt 

khÊu th−¬ng m¹i, gi¶m gi¸), c¸c kho¶n thuÕ ( Kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®−îc hoµn 

l¹i) vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®−a tµi s¶n vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông, 

khÊu hao tµi s¶n ®−îc tÝnh theo ph−¬ng ph¸p ®−êng th¼ng. tû lÖ khÊu hao hµng n¨m phï 

hîp v¬Ýi c¸c qui ®inh t¹i quyÕt ®Þnh sè 203/2009/Q§ - BTC ngµy 20/10/2009 cña Bé tr−ëng 

Bé tµi chÝnh vÒ ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. 
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 Thêi gian khÊu hao : ( N¨m) 

Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc :                                               6 – 30 n¨m 

M¸y mãc thiÕt bÞ :                                                      5 – 10 n¨m 

Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i :                                                   6 – 10 n¨m 

C«ng cô dông cô qu¶n lý :                                          3 - 5  n¨m 

ThiÕt bÞ v¨n phßng                                                      3 – 8 n¨m 

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

4.1. Nguyªn t¾c ghi nhËn 

C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng, kho¶n tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n, 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 nhá h¬n 1 n¨m ( hoÆc trong 1 kú s¶n xuÊt kinh 

doanh ) ®−îc ph©n lµ tµi s¶n ng¾n h¹n 

- 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. 

4.2. 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.  

5. Ghi nhËn chi phÝ tr¶ tr−íc 

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 vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m tµi chÝnh. 

C¸c chi phÝ ph¸t sinh trong kú kÕ to¸n cã gi¸ trÞ lín liªn quan ®Õn nhiÒu kú kÕ to¸n ®−îc 

h¹ch to¸n vµo chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n ®Ó ph©n bæ dÇn vµo kÕt qu¶ kinh doanh Gåm 

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

           Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh liªn quan ®Õn nhiÒu niªn ®é kÕ to¸n.  

ViÖc tÝnh vµ ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 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. 

6. Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n, dμi h¹n kh¸c. 

C¸c kho¶n ®Çu t− kh¸c t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o nÕu. 

- Cã thêi h¹n thu håi hoÆc ®¸o h¹n kh«ng qu¸ 3 th¸ng th×  kho¶n ®Çu t− ®ã ®−îc coi lµ 

kho¶n " t−¬ng ®−¬ng tiÒn" 

- Cã thêi h¹n thu håi vèn d−íi 01 n¨m hoÆc trong mét chu kú kinh doanh ®−îc ph©n lo¹i lµ 

tµi s¶n ®Çu t− ng¾n h¹n. 

- Cã thêi h¹n thu håi vèn trªn 01 n¨m hoÆc trªn mét chu kú kinh doanh ®−îc ph©n lo¹i lµ 

tµi s¶n ®Çu t− dµi h¹n. 

7. Ghi nhËn c¸c kho¶n ph¶i tr¶ th−¬ng m¹i vμ ph¶i tr¶ kh¸c. 

C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng−êi b¸n, ph¶i tr¶ néi bé, ph¶i tr¶ kh¸c kho¶n vay t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o 

nÕu. 

- Cã thêi h¹n thanh to¸n d−íi 01 n¨m hoÆc trong mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh ®−îc 

ph©n lo¹i lµ nî ng¾n h¹n. 
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- Cã thêi h¹n thanh to¸n 01 n¨m trë lªn hoÆc trªn mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh ®−îc 

ph©n lo¹i lµ nî dµi h¹n. 

8. Ghi nhËn chi phÝ ph¶i tr¶, trÝch quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lμm, 

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 ®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 sè 

bæ sung hoÆc ghi gi¶m chi phÝ t−¬ng øng víi phÇn chªnh lÖch. 

Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm ®−îc trÝch theo tû lÖ 1- 3% trªn quü 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, 

vµ tr−êng hîp sè tiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm thùc tÕ lín h¬n sè ®· trÝch th× phÇn chªnh lÖch 

®−îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt. 

9. Nguyªn t¾c trÝch lËp c¸c kho¶n dù tr÷ c¸c quü tõ lîi nhuËn sau thuÕ 

Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®−îc ph©n phèi theo qui ®Þnh t¹i qui chÕ 

qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty, vµ ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña c«ng ty CP S«ng §µ 25, vµ ®−îc 

th«ng qua §¹i héi ®ång cæ ®«ng phª duyÖt. 

10. Nguyªn t¾c ghi nhËn doanh thu. 

Doanh thu cña C«ng ty trong kú kÕ to¸n bao gåm doanh thu x©y l¾p vµ doanh thu 

b¸n vËt liÖu x©y dùng ( g¹ch tuy nen) 

Doanh thu c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®−îc ghi nhËn khi c«ng tr×nh ®· 

nghiÖm thu hoµn thµnh theo h¹ng môc c«ng tr×nh xuÊt ho¸ ®¬n cho chñ ®Çu t− kh«ng phô 

thuéc vµo viÖc chñ ®Çu t− ®· thanh to¸n hay ch−a. 

Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô ®−îc ghi nhËn trªn c¬ së hµng ho¸ dÞch vô 

®· chuyÓn quyÒn sö dông ph¸t hµnh ho¸ ®¬n vµ ®−îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n 

kh«ng ph©n biÖt ®· tr¶ tiÒn hay ch−a. 

Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ kho¶n l·i tiÒn göi Ng©n hµng ®−îc ghi nhËn trªn c¬ 

së c¸c chøng tõ th«ng b¸o l·i hµng th¸ng. 

11. Ghi nhËn thuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép Ng©n s¸ch Nhμ n−íc 

a. ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) 

C«ng ty x¸c ®Þnh thuÕ GTGT theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, thuÕ suÊt thuÕ GTGT 

®Çu ra 10%   

b. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 

C«ng ty ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 25% trªn lîi nhuËn chÞu thuÕ 

12. Nguyªn t¾c 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 

- Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi : ®−îc ghi nhËn theo lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng cña 

doanh nghiÖp kh«ng bao gåm chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 
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