
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 9           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
              -----------------                     --------------------- 

          Số  59 CT/TCKT         Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013 
“V/v: Giải trình ý kiến lưu ý trên  

   báo cáo kiểm toán năm 2012” 

 

Kính gửi:  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC về việc yêu cầu giải trình ý kiến lưu ý 

trên báo cáo kiểm toán. Công ty CP Sông Đà 9 xin giải trình ý kiến lưu ý trên báo 

cáo kiểm toán năm 2012 của đơn vị như sau: 
 
1. Trích dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn. 
 
Dự phòng đầu tư dài hạn được Công ty trích lập tại ngày lập báo cáo tài chính 

tổng hợp, khi giá trị thị trường của cổ phiếu nhỏ hơn so với giá trị ghi sổ, phần 

chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và giá trị thị trường được Công ty hạch toán trích 

lập dự phòng. Công ty đồng thời xem xét các chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu thực có và 

Vốn góp thực tế của công ty trên Bảng cân đối kế toán năm trước liền kề của các 

công ty đầu tư dài hạn. 
 
Giá trị có thể thực hiện được của Các khoản đầu tư được tính toán như sau: 
 
- Đối với cổ phiếu tại HOSE: Được lấy theo giá chốt phiên tại ngày 28/12/2012. 
 
- Đối với cổ phiếu tại HASTC: Được lấy theo giá bình quân tại ngày 28/12/2012. 
 
- Công ty Cổ phần Sông Đà 9 là cổ đông sáng lập đã góp vốn để thành lập các 

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu, Công ty Cổ phần Sông Đà 901, 

Công ty Cổ phần Sông Đà 909.  
 
Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 về việc trích 

lập dự phòng đối với các khoản đầu tư chứng khoán, tại thời điểm 31/12/2012, 

giá cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch của các công ty nêu trên thấp hơn 

giá trị ghi sổ là 35.397.506.611 đồng. 
 
Theo Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 9, căn cứ khoản 2 Điều 5 

Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 về việc trích lập dự phòng đối với 

các khoản đầu tư dài hạn thì Báo cáo tài chính các năm 2011, 2012 các công ty 

này đều hoạt động kinh doanh có lãi, hàng năm Công ty vẫn được nhận cổ tức 

được chia từ các đơn vị này và Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2012, chỉ tiêu 

Vốn chủ sở hữu lớn hơn Vốn thực góp của các cổ đông, đồng thời Công ty không 

có kế hoạch thoái vốn đầu tư vào các Công ty trên ít nhất là 12 tháng tiếp theo 

sau ngày kết thúc niên độ kế toán. Do đó, Ban Tổng giám đốc tin tưởng rằng việc 

không trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn đối với các khoản đầu 

tư nêu trên là phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. 



 
2. Ghi nhận nguyên giá TSCĐ Nhà máy Thủy điện Nậm Khánh. 
 
Trong năm 2012 Nhà máy Thủy điện Nậm Khánh do công ty đầu tư đã hoàn 

thành và đưa vào sử dụng. Hiện nay Công ty đang lập hồ sơ quyết toán, theo đó 

nguyên giá và khấu hao được phản ánh trong Báo cáo tài chính tổng hợp là 

nguyên giá tạm tính với số tiền 287.272.266.654 đồng và khấu hao tạm trích lũy 

kế đến thời điểm 31/12/2012 là 12.794.094.387 đồng. Khi quyết toán vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản hoàn thành được duyệt, Công ty sẽ điều chỉnh lại giá tạm tính 

theo giá trị tài sản được duyệt. 
 
Công ty CP Sông Đà 9 xin kính báo tới UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội  nội dung giải trình chi tiết như trên. 

 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận:         NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT 
- Như kính gửi 

- Lưu TCKT, VP 

 

 

 

 Dương Kim Ngọc 
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