
C«ng ty cæ phÇn T− vÊn S«ng §μ B¸o c¸o tμi chÝnh 

§Þa chØ : Nhμ G9 - Sè 495 NguyÔn Tr·i - Q. Thanh Xu©n - Hμ Néi Quý I n¨m 2012

§iÖn tho¹i : 043 8542209          Fax : 043 8545855

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu
Thuyết 
minh

Số cuối kỳ Số đầu năm

TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 153,699,139,250      155,992,262,604      
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 3,916,876,997         9,321,322,900         
1. Tiền 111           3,916,876,997           9,321,322,900 
2. Các khoản tương đương tiền 112                                -                                - 
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120                                -                                - 
1. Đầu tư ngắn hạn 121                                -                                - 
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129                                -                                - 
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130       110,324,843,868       112,473,387,276 
1. Phải thu khách hàng 131       105,716,424,153       108,155,607,963 
2. Trả trước cho người bán 132           1,461,215,526              921,533,825 
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           3,331,035,949           3,580,077,248 
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139            (183,831,760)            (183,831,760)
IV. Hàng tồn kho 140         31,880,952,187         29,476,905,295 
1. Hàng tồn kho 141         31,880,952,187         29,476,905,295 
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149                                -                                - 
V.Tài sản ngắn hạn khác 150           7,576,466,198           4,720,647,133 
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151              221,936,019 
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152                                -                                - 
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154                                -                                - 
4. Tài sản ngắn hạn khác 158           7,354,530,179           4,720,647,133 
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200         33,824,061,859         33,565,588,344 
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           2,655,606,991           2,833,050,930 
1. Tài sản cố định hữu hình 221           2,627,243,355           2,816,050,930 
    - Nguyên giá 222         26,362,907,463         26,272,634,737 
    - Giá trị hao mòn lũy kế 223       (23,735,664,108)       (23,456,583,807)
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224                                -                                - 
    - Nguyên giá 225                                -                                - 
    - Giá trị hao mòn lũy kế 226                                -                                - 
3. Tài sản cố định vô hình 227                                -                                - 
    - Nguyên giá 228              473,457,150              473,457,150 
    - Giá trị hao mòn lũy kế 229            (473,457,150)            (473,457,150)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230                28,363,636                17,000,000 
III. Bất động sản đầu tư 240                                -                                - 
    - Nguyên giá 241                                -                                - 
    - Giá trị hao mòn lũy kế 242                                -                                - 
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250         30,984,591,734         30,484,591,734 
1. Đầu tư vào công ty con 251           2,584,591,731           2,584,591,731 
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252
3. Đầu tư dài hạn khác 258         28,400,000,003         27,900,000,003 
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259                                -                                - 
V. Tài sản dài hạn khác 260              183,863,134              247,945,680 
1. Chi phí trả trước dài hạn 261              183,863,134              247,945,680 
2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262                                -                                - 
3. Tài sản dài hạn khác 268                                -                                - 
VI. Lợi thế thương mại 269

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN



TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270       187,523,201,109       189,557,850,948 
NGUỒN VỐN
A. NỢ PHẢI TRẢ 300       137,579,733,044       140,389,501,296 
I. Nợ ngắn hạn 310       133,430,443,501       136,163,913,678 
1. Vay và nợ ngắn hạn 311           2,574,624,472           2,492,624,472 
2. Phải trả người bán 312         47,579,394,429         49,452,865,339 
3. Người mua trả tiền trước 313         24,619,991,194         22,905,068,757 
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314           2,370,480,267           3,324,561,123 
5. Phải trả người lao động 315         26,020,158,517         28,807,692,107 
6. Chi phí phải trả 316         11,267,718,014           8,968,772,395 
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         18,663,189,453         18,947,142,330 
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320                                -                                - 
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323              334,887,155           1,265,187,155 
II. Nợ dài hạn 330           4,149,289,543           4,225,587,618 
1. Phải trả dài hạn người bán 331
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332                                -                                - 
3. Phải trả dài hạn khác 333                                -                                - 
4. Vay và nợ dài hạn 334           1,671,244,000           1,864,109,000 
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335                                -                                - 
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336           2,478,045,543           2,361,478,618 
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337                                -                                - 
8. Doanh thu chưa thực hiện 338                                -                                - 
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339                                -                                - 
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400         49,943,468,065         49,168,349,652 
I. Vốn chủ sở hữu 410         49,943,468,065         49,168,349,652 
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411         26,097,100,000         21,750,000,000 
2. Thặng dư vốn cổ phần 412                                -                                - 
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413           8,502,618,712         11,876,276,463 
4. Cổ phiếu quỹ 414                   (620,000)                   (620,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415                                -                                - 
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416                                -                                - 
7. Quỹ đầu tư phát triển 417           6,972,172,442           7,945,614,691 
8. Quỹ dự phòng tài chính 418           1,964,546,798           1,964,546,798 
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419                                -                                - 
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420           6,407,650,113           5,632,531,700 
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                                -                                - 
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433                                -                                - 
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440       187,523,201,109       189,557,850,948 
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

-                              -                              
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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 16,460,249,466   18,992,451,698   16,460,249,466   18,992,451,698   

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 155,389,779        155,389,779        

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 0 10 16,460,249,466   18,837,061,919   16,460,249,466   18,837,061,919   

4. Giá vốn hàng bán 11 13,282,500,867   14,860,403,310   13,282,500,867   14,860,403,310   

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 3,177,748,599     3,976,658,609     3,177,748,599     3,976,658,609     

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 28,302,561          55,280,015          28,302,561          55,280,015          

7. Chi phí tài chính 22 207,307,228        399,622,050        207,307,228        399,622,050        

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 207,307,228        317,238,461        207,307,228        317,238,461        

8. Chi phí bán hàng 24

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1,876,952,714     2,351,401,838     1,876,952,714     2,351,401,838     

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - ( 30 1,121,791,218     1,280,914,736     1,121,791,218     1,280,914,736     

11. Thu nhập khác 31 11,600,000          3,800,000            11,600,000          3,800,000            
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12. Chi phí khác 32 83,700,000          83,700,000          

13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 (72,100,000)         3,800,000            (72,100,000)         3,800,000            

14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 1,049,691,218     1,284,714,736     1,049,691,218     1,284,714,736     

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 274,572,805        321,178,684        274,572,805        321,178,684        

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 775,118,413        963,536,052        775,118,413        963,536,052        

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70
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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 kh 01               17,544,323,660               34,037,615,116 

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02                  (703,686,409)               (6,736,352,470)

3. Tiền chi trả cho người lao động 03             (11,915,678,902)             (16,734,329,797)

4. Tiền chi trả lãi vay 04                  (207,307,228)                  (319,515,350)

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05                  (569,869,642)                  (810,301,010)

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06                     31,528,597                   185,692,268 

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07               (9,666,393,540)             (16,303,533,495)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (5,487,083,464)              (6,680,724,738)              

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài 21                    (19,800,000)                  (159,485,000)

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản d 22                   185,000,000 

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23               (2,365,560,000)

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị k 24                                     -                                     - 

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25                                     - 

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                     28,302,561 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 193,502,561                  (2,525,045,000)              

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 0 0

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ s 31 0

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phi 32 0                                     - 

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33                     82,000,000                3,057,124,568 

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34                  (192,865,000)                  (192,865,000)

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35                                     -                                     - 

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (110,865,000)                 2,864,259,568               

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (5,404,445,903)              (6,341,510,170)              

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60                9,321,322,900               10,712,891,815 

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 3,916,876,997               4,371,381,645               

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT
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- LËp quy ho¹ch tæng thÓ vµ quy ho¹ch chi tiÕt c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ ®Õn
nhãm A.

- LËp dù ¸n ®Çu t−, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t− c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi , thuû ®iÖn, c¸c c«ng tr×nh kü
thuËt h¹ tÇng ®« thÞ ®Õn nhãm A.

- ThiÕt kÕ quy ho¹ch tæng mÆt b»ng, kiÕn tróc néi ngo¹i thÊt ®èi víi : C«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, h¹ tÇng tÇng kü
thuËt ®« thÞ .

- ThiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh thuû c«ng, thuû ®iÖn .

3. Nghμnh nghÒ  kinh doanh : 

Theo giÊy ®¨ng kÝ kinh doanh sè 0103006450 ngµy 23/2/2005 vµ ®¨ng ký thay ®æi lÇn 8 ngµy 5/10/2010 ngµnh nghÒ kinh doanh cña
c«ng ty lµ :

- Kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt thuû v¨n c¸c c«ng tr×nh .

-ThÝ nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¬ lÝ cña ®Êt, ®¸, nÒn mãng vµ vËt liÖu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng.

Doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng liªn tôc vµ sÏ tiÕp tôc ho¹t ®éng kinh doanh b×nh th−êng trong t−¬ng lai 

2. LÜnh vùc kinh doanh :  

Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thÝ nghiÖm c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c.

I. ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp :

1.  H×nh thøc së h÷u vèn : 

C«ng ty cæ phÇn T− vÊn S«ng §µ ®−îc chuyÓn ®æi tõ Doanh nghiÖp Nhµ N−íc lµ C«ng ty T− vÊn x©y dùng S«ng §µ theo quyÕt ®Þnh
sè 1680/Q§-BXD ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2004 cña Bé tr−ëng Bé X©y dùng. 

c«ng ty cæ phÇn t− vÊn s«ng ®μ

thuyÕt minh b¸o c¸o tμi chÝnh
Quý I N¨m 2012



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

 - SX n−íc ®¸ vµ kinh doanh n−íc s¹ch, n−íc tinh khiÕt ®ãng chai, n−íc kho¸ng PV sinh ho¹t vµ c«ng nghiÖp 

 - Khai th¸c, s¶n xuÊt vµ kinh doanh n−íc s¹ch phôc vô sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp; SX n−íc kho¸ng, n−íc tinh khiÕt ®ãng chai 

- Kinh doanh bÊt ®éng s¶n, kinh doanh khai th¸c c¸c dÞch vô vÒ nhµ ë, khu ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp .

- ThiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh thuû lîi. 

- ThiÕt kÕ x©y dùng ngÇm, thiÕt kÕ khai th¸c má .

- ThiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cÇu vµ ®−êng bé .

- T− vÊn lËp hå s¬ mêi thÇu x©y l¾p, hå s¬ mêi thÇu thiÕt bÞ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, thuû lîi, thuû ®iÖn, c«ng
tr×nh giao th«ng, c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt h¹ tÇng ®« thÞ ®Õn nhãm A .

- T− vÊn gi¸m s¸t x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, thuû
®iÖn, c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ ®Õn nhãm A.

- Trang trÝ néi thÊt. 

- X¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng vµ ®¸nh gi¸ nguyªn nh©n sù cè c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, khoan phun vµ sö lý nÒn mãng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng 

- ThiÕt kÕ kÕt cÊu ®èi víi : c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ.

- ThiÕt kÕ ®iÖn c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp. 

- LËp tæng dù to¸n c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, thuû lîi, thuû ®iÖn, giao th«ng, c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ ®Õn
nhãm A.

- ThÈm ®Þnh ThiÕt kÕ vµ Tæng dù to¸n c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, thuû lîi , thuû ®iÖn, giao th«ng, c¸c c«ng tr×nh kü thuËt
h¹ tÇng ®« thÞ ®Õn nhãm  A .

- ThiÕt kÕ nhµ m¸y thuû ®iÖn. 

- ThiÕt kÕ c¸c c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ. 

- ThiÕt kÕ c«ng tr×nh cÊp tho¸t n−íc 

- ThiÕt kÕ c¬ - ®iÖn c«ng tr×nh 



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

2. Nguyªn t¾c ghi nhËn hμng tån kho 

- Kho¶n tiÒn göi Ng©n hµng: §−îc x¸c ®Þnh trªn nguyªn t¾c thu, chi, sè d− tµi kho¶n cña ®¬n vÞ t¹i Ng©n hµng .

- Hµng tån kho ®−îc tÝnh theo gi¸ gèc bao gåm chi phÝ mua, vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp  kh¸c ph¸t sinh 

 3. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông 

- H×nh thøc kÕ tãan doanh nghiÖp ¸p dông lµ NhËt ký chung 

IV . C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông 

-  Kho¶n tiÒn mÆt : §−îc x¸c ®Þnh trªn nguyªn t¾c  Thu, chi, tån quü t¹i quü cña ®¬n vÞ 

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. 

 2. Tuyªn bè vÒ viÖc tu©n thñ ChuÈn mùc kÕ to¸n vμ chÕ ®é kÕ tãan 

- C«ng ty lËp B¸o c¸o tµi chÝnh vµ tr×nh bµy phï hîp víi chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam .

- Niªn ®é kÕ to¸n cña c«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n¨m .

2. §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ tãan 

- §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n lµ ®ång ViÖt Nam (VN§)

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

II. Kú kÕ  to¸n vμ ®¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n 

1. Niªn ®é kÕ to¸n : 



- Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh vµ TSC§ v« h×nh  : 

6. Ghi nhËn vμ vèn hãa c¸c kho¶n chi phÝ ®i vay 

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

11.  Nguyªn t¾c vμ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn doanh thu 

- Doanh thu ®−îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ hîp lý ®· ®−îc chñ ®Çu t− chÊp nhËn thanh to¸n ®· thu ®−îc tiÒn hoÆc sÏ thu ®−îc tiÒn .

7. Nguyªn t¾c ghi nhËn vμ vèn hãa c¸c kháan chi phÝ kh¸c

- 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 k× nµy ®Ó ®¶m b¶o khi 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.

9. Nguyªn t¾c vμ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn c¸c kho¶n dù phßng ph¶i tr¶

10. Nguyªn t¸c ghi nhËn vèn chñ së h÷u

4. Ghi nhËn vμ khÊu hao bÊt ®éng s¶n ®Çu t− 

5. Ghi nhËn c¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh

- Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm ®−îc trÝch theo tØ lÖ 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 .

- Chi phÝ ®i vay ®−îc ghi vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong k× ph¸t sinh, trõ chi phÝ ®i vay liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t− x©y
dùng c¬ b¶n ®ñ ®iÒu kiÖn ®−îc vèn ho¸.

Ghi nhËn vµ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh :

- 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¸, gi¸ trÞ hao mßn,
gi¸ trÞ cßn l¹i .

- KhÊu hao ®−îc trÝch theo Q§ 206/2003/Q§-BTC ngµy 12/12/2003 vµ ¸p dông theo ph−¬ng ph¸p ®−êng th¼ng . 

- Thêi gian khÊu hao : §èi víi nh÷ng TSC§ thuéc nguån vèn Ng©n s¸ch vµ nguån vèn Tù bæ sung cña Doanh nghiÖp Nhµ N−íc
chuyÓn sang ®−îc ¸p dông theo khung thêi gian sö dông  trong Q§ 206/2003/Q§-BTC ngµy 12/12/2003. 

- C«ng ty ¸p dông ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n hµng tån kho. Gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi k× ®−îc x¸c ®Þnh theo
ph−¬ng ph¸p ®Ých danh .

3. Nguyªn t¾c ghi nhËn vμ khÊu hao TSC§ vμ bÊt ®éng s¶n ®Çu t− :



- ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së thu nhËp chÞu thuÕ vµ thuÕ suÊt thuÕ TNDN trªn n¨m ( 25%)

14. C¸c nghiÖp vô dù phßng rñi ro hèi ®o¸i

- Khèi l−îng hoµn thµnh ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ c«ng viÖc hoµn thµnh .

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

- Chi phÝ tµi chÝnh ®−îc ghi nhËn trong B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh lµ tæng chi phÝ ph¸t sinh trong kú ( kh«ng bï trõ víi doanh thu tµi
chÝnh) 

13. Ph−¬ng ph¸p ghi nhËn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  

- Doanh thu ®−îc x¸c ®Þnh t−¬ng ®èi ch¾c ch¾n vµ ®−îc ghi nhËn b»ng trÞ ghi trªn phiÕu gi¸ thanh to¸n ( PhÇn bªn A chÊp nhËn thanh
to¸n ).

- Cã kh¶ n¨ng thu ®−îc tiÒn.

- 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 ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. 

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

- C«ng ty ®· thu ®−îc hoÆc sÏ thu ®−îc tiÒn tõ c¸c chñ ®Çu t− .

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

- Doanh thu cung cÊp dÞch vô t− vÊn thiÕt kÕ, kh¶o s¸t cã liªn quan ®Õn nhiÒu kú b¸o c¸o th× doanh thu ®−îc ghi nhËn trong kú theo
kÕt qu¶ phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh theo giai ®o¹n vµ ®−îc ghi nhËn khi tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau.

- Doanh thu hµng b¸n ®−îc ghi nhËn khi ®ång thêi tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau.

- S¶n phÈm hoµn thµnh ®· ®−îc chuyÓn giao cho ng−êi mua. 



V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
                                                                                                              

                                Đơn vị tính: VND

Số cuối quý Số đầu năm
Tiền mặt 1,079,796,266 36,730,108

Tiền gửi ngân hàng 2,837,080,731 9,284,592,792

Cộng 
3,916,876,997 9,321,322,900

2. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

15.  C¸c nguyªn t¾c vμ ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n kh¸c 

1. Tiền



Số cuối quý Số đầu năm

Văn phòng Công ty 2,914,305,842 3,241,613,040

Xí nghiệp khảo sát 35,674,999 61,169,131

Trung tâm thí nghiệm 381,055,108 277,295,077

Phải thu người lao động

Phải thu khác                            -                             -  

Cộng 
3,331,035,949 3,580,077,248

3. Hàng tồn kho
Số cuối quý Số đầu năm

- Nguyên liệu, vật liệu 10,840,207 11,745,084

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 31,870,111,980 29,465,160,211

Cộng giá gốc hàng tồn kho 31,880,952,187 29,476,905,295

Đơn vị tính: VND

4. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình



Chỉ tiêu
Nhà cửa vật kiến 

trúc Máy móc thiết bị
Phương tiện vận 

tải truyền dẫn
Thiết bị dụng cụ 

quản lý
Tài sản cố định 

khác Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình

Số dư đầu năm 5.788.013.550     11,481,515,592        8,511,232,692         451,318,358          40,554,545    26,272,634,737 

 - Mua trong năm          90,272,726         90,272,726 

 - Đầu tư XDCB hoàn thành                        -   

 - Tăng khác                        -   

 - Chuyển sang BĐS đầu tư                        -   

 - Thanh lý, nhượng bán                        -   

 - Giảm khác                        -   

Số dư cuối kỳ           5,788,013,550     11,571,788,318        8,511,232,692         451,318,358          40,554,545    26,362,907,463 

II. Giá trị hao mòn luỹ kế

Số dư đầu năm 5.788.013.550       9,560,131,322        7,679,913,960         399,664,979          28,859,996    23,456,583,807 

 - Khấu hao trong năm        219,390,437           44,839,254         12,496,633          2,353,977       279,080,301 

 - Tăng khác                        -   

 - Chuyển sang BĐS đầu tư                        -   

 - Thanh lý, nhượng bán                        -   

 - Giảm khác                        -   



Số dư cuối kỳ           5,788,013,550       9,779,521,759        7,724,753,214         412,161,612          31,213,973    23,735,664,108 

III. Giá trị còn lại của TSCĐ HH

1. Tại ngày đầu năm                                -         1,921,384,270            831,318,732            51,653,379          11,694,549       2,816,050,930 

2. Tại ngày cuối quý 0       1,792,266,559            786,479,478            39,156,746             9,340,572       2,627,243,355 

TSCĐ vô hình
khác

I. Nguyên giá TSCĐ vô hình

Số dư đầu năm 396.300.864 77.156.286 473.457.150 

 - Mua trong năm 0 

 - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp 0 

 - Tăng do hợp nhất kinh doanh

 - Tăng khác 0 

 - Thanh lý, nhượng bán 0 

 - Giảm khác 0 

5. Tăng giảm tài sản cố định vô hình
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu Nhãn hiệu hàng hóa Cộng



Số dư cuối năm 396.300.864 77.156.286 473.457.150 

II. Giá trị hao mòn luỹ kế

Số dư đầu năm 396.300.864 77.156.286 473.457.150 

 - Khấu hao trong năm 0 

 - Tăng khác 0 

 - Thanh lý, nhượng bán 0 

 - Giảm khác 0 

Số dư cuối năm 396.300.864 77.156.286 473.457.150 

III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình

1. Tại ngày đầu năm 0 0 0 

2. Tại ngày cuối năm 0 0 0 

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Số cuối quý Số đầu năm

Tài sản cố định mua mới 28,363,636 17,000,000

Cộng 
28,363,636 17,000,000

7. Các khoản đầu tư dài hạn Số cuối quý Số đầu năm



Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị

a - Đầu tư vào công ty con 2.584.591.731 2.584.591.731 

Công ty VN - Canada 2.584.591.731 2.584.591.731 

b - Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết: 0 0

Công ty VN - Canada
c - Đầu tư dài hạn khác     28,400,000,003        27,900,000,003 

Cao su Phú Riềng 2.400.000.000 2.400.000.000 

Công ty CPTĐ Đắc Đoa 24.000.000.000 24.000.000.000 

Cty CPĐTPT Đô thị nông thôn Sông Đà        500,000,000 0

Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Đà 1.500.000.003 1.500.000.003 

8. Chi phí trả trước dài hạn
Số cuối quý Số đầu năm

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ 183,863,134 247,945,680

Cộng 183,863,134 247,945,680

9. Vay và nợ ngắn hạn
Số cuối quý Số đầu năm

- Vay ngắn hạn         2,574,624,472   2.492.624.472 
Ngân hàng Công thương Thanh Xuân

2.492.624.472 2.492.624.472
Các cá nhân khác             82,000,000 

Cộng 
        2,574,624,472    2.492.624.472  

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
Số cuối quý Số đầu năm

10.1. Thuế phải nộp nhà nước 2,370,480,267 3,324,561,123



 - Thuế giá trị gia tăng 1,996,637,451 2,630,940,698

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 274,572,805 569,869,642

 - Thuế thu nhập cá nhân 99,270,011 123,750,783

Cộng 2,370,480,267 3,324,561,123

11. Chi phí phải trả
Số cuối quý Số đầu năm

Phí bảo lãnh 64.986.477 64.986.477 

Khối cơ quan công ty       10,950,114,918      8,903,785,918 

Trung tâm thí nghiệm            252,616,619 

Cộng       11,267,718,014      8,968,772,395 

12. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
Số cuối quý Số đầu năm

- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội         1,199,140,871 532.135.508

- Kinh phí công đoàn         1,085,564,854 1.469.219.914

- Kinh phí đảng            947,903,997 929.480.079

- Phải trả, phải nộp khác       15,430,579,731 16.016.306.829



Cộng 
        18,663,189,453       18,947,142,330 

-                    

13. Vay và nợ dài hạn
Số cuối quý Số đầu năm

13.1. Vay dài hạn 1,671,244,000    1.864.109.000 

Ngân hàng Công thương Thanh Xuân        1,671,244,000    1.864.109.000 

Cộng 
        1,671,244,000    1.864.109.000 

14. Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu
Vốn đầu tư của chủ 

sở hữu
Vốn khác của 

chủ sở hữu
Cổ phiếu ngân 

quỹ
Quỹ đầu tư phát 

triển
Quỹ dự phòng 

tài chính

Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân 

phối Cộng
A 1 3 6 7 9 10

- Số dư đầu năm trước 21.750.000.000 8.502.618.712 (620.000) 8.293.419.431 1.476.505.990 9.760.816.165    49,782,740,298 

- Tăng vốn trong năm trước 3.373.657.751      3,373,657,751 

- Lãi tăng trong năm trước 5.632.420.100      5,632,420,100 

- Tăng khác 3.025.853.011 488.040.808 111.600      3,514,005,419 

14.1. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND



- Giảm vốn trong năm trước                          - 

- Lỗ trong năm trước                          - 

- Giảm khác (3.373.657.751) (9.760.816.165)   (13,134,473,916)

- Số dư cuối năm trước         21,750,000,000     11,876,276,463                 (620,000)      7,945,614,691     1,964,546,798      5,632,531,700       49,168,349,652 

- Số dư đầu năm nay         21,750,000,000     11,876,276,463                 (620,000)      7,945,614,691     1,964,546,798      5,632,531,700       49,168,349,652 

- Tăng vốn năm nay         4,347,100,000      4,347,100,000 

- Lãi tăng trong năm                        -                            - 

- Tăng khác    3,373,657,751      3,373,657,751 

- Giảm vốn trong năm nay                          - 

- Lỗ trong năm nay                          - 

- Giảm khác (3.373.657.751)  (4,347,100,000)     (7,720,757,751)

Số dư cuối kỳ       26,097,100,000     8,502,618,712               (620,000)    6,972,172,442   1,964,546,798    5,632,531,700    49,168,349,652 

14.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
Số cuối quý Số đầu năm

Tập đoàn Sông Đà 13,309,521,000     11.092.500.000 



Vốn góp của các cổ đông khác 12,787,579,000     10.657.500.000 

Cộng 
      26,097,100,000 21.750.000.000 

Số cuối quý Số đầu năm

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 21.750.000.000 21.750.000.000 

 + Vốn góp đầu năm 21.750.000.000 21.750.000.000 

 + Vốn góp tăng trong năm         4,347,100,000 

 + Vốn góp giảm trong năm

 + Vốn góp cuối năm       26,097,100,000 21.750.000.000 
Cổ tức và lợi nhuận đã chia

0 9.760.816.165 

14.4. Cổ phiếu
Số cuối quý Số đầu năm

 - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 2,609,710 2,175,000

 - Số lượng cổ phiếu đã bán cho công chúng 2,609,710 2,175,000

    + Cổ phiếu phổ thông 2,609,710 2,175,000

    + Cổ phiếu ưu đãi

 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 2,609,710 2,174,938

    + Cổ phiếu phổ thông 2,609,710 2,174,938

    + Cổ phiếu ưu đãi                            -   

Cộng 2,609,710 2.174.938 

14.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 đồng/cổ phiếu



14.5. Các quỹ của doanh nghiệp
Số cuối quý Số đầu năm

- Quỹ đầu tư phát triển         6,972,172,442 7.945.614.691 

- Quỹ dự phòng tài chính 1.964.546.798 1.964.546.798 

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
                                                                                                                                               Đơn vị tính: VND
15. Doanh thu

Số cuối quý Năm trước
Doanh thu cung cấp dịch vụ 16,460,249,466.0  18,992,451,698   

Cộng         16,460,249,466       18,992,451,698 

16. Các khoản giảm trừ doanh thu
Số cuối quý Năm trước

Giảm giá hàng bán
Doanh thu nội bộ         155,389,779 
Hàng bán bị trả lại

Cộng                             -           155,389,779 

17. Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ
Số cuối quý Năm trước

Doanh thu cung cấp dịch vụ 16,460,249,466 18,837,061,919
Cộng 16,460,249,466 18,837,061,919

18. Giá vốn dịch vụ đã cung cấp
Số cuối quý Năm trước

Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 13,282,500,867 14,860,403,310



Cộng 13,282,500,867 14,860,403,310

19. Doanh thu hoạt động tài chính
Số cuối quý Năm trước

Lãi tiền gửi              28,302,561           55,280,015 
Cổ tức, lợi nhuận được chia
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng 28,302,561 55,280,015

20. Chi phí tài chính
Số cuối quý Năm trước

Lãi tiền vay            207,307,228         317,238,461 
Chi phí tài chính khác           82,383,589 

Cộng            207,307,228         399,622,050 

21. Thu nhập khác
Số cuối quý Năm trước

Nhượng bán nhà máy nước
Thanh lý công cụ dụng cụ
Thanh lý tài sản cố định khác
Thu tiền đào tạo giám sát khi chuyển công tác 11,600,000

Thu nhập khác             3,800,000 
Cộng 11,600,000 3,800,000

22. Chi phí khác
Số cuối quý Năm trước

Giá trị còn lại của nhà máy nước
Chi phí tài sản cố định khác
Thù lao hội đồng quản trị              83,700,000 
Chi phí khác

Cộng              83,700,000                          -   



23. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chỉ tiêu
Số cuối quý Năm trước

Chi phí thuế thuế TNDN tính trên thu nhập
chịu thuế năm hiện hành

           274,572,805         321,178,684 

Cộng 
           274,572,805         321,178,684 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
được xác định như sau:

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế 1,049,691,218

2. Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận 48,600,000
Thù lao HĐQT, ban kiểm soát không trực tiếp 
điều hành sản xuất tại đơn vị

Phạm Anh Đức 13,500,000

Nguyễn Văn Thắng 13,500,000

Nguyễn Minh Tiến 13,500,000

Nguyễn Quỳnh Trang 8,100,000

3. Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận

4. Chuyển lỗ năm trước

5. Lợi nhuận kế toán chịu thuế 1,098,291,218

6. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 274,572,805

7. Thuế TNDN được miễn giảm



8. Thuế TN doanh nghiệp còn phải nộp 274,572,805

24. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu Số cuối quý Số năm trước

25.1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu        1,494,708,310        1,245,824,858 

25.2. Chi phí nhân công      11,591,985,954      18,758,649,367 

25.3. Chi phí khấu hao TSCĐ           287,670,949           409,611,720 

25.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài        1,300,880,494        1,376,203,759 

25.5. Chi phí khác bằng tiền        1,012,206,929        4,156,703,181 

Cộng       15,687,452,636       25,946,992,885 

VII. THÔNG TIN KHÁC

     Người lập biểu

Hoàng Thị Minh Hiền

Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

   Đinh Thị Nở

                                            Hà nội, ngày 25 tháng  04  năm 2012
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