
 
               

 
 



 
               

 
 



 
               

 
 



 
               

 
 

 

 

 

 



 
               

Đơn vị báo cáo: Cty CP xi măng Sông Đà Yaly                                         Mẫu Số B09-DN  
Địa chỉ: Xã Nghĩa Hưng - Chưpah - Gia Lai                                 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC  

                                 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
QUÝ IV NĂM 2012 

 
1. Đặc điểm hoạt động 

Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ 
phần hóa Công ty Công ty Xi măng Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà theo Quyết định số 936/QĐ-
BXD ngày 03 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh số 3903000019 ngày 22 tháng 7 năm 2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia 
Lai. Từ khi thành lập đến nay công ty đã 7 lần hiệu chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần 
hiệu chỉnh gần nhất vào ngày 11 tháng 11 năm 2010. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động 
theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. 

Ngành nghề kinh doanh chính 

 Sản xuất và kinh doanh sản phẩm xi măng Sông Đà; 

 Sản xuất và kinh doanh vỏ bao xi măng, vật liệu xây dựng; 

 Khai thác đá bằng phương pháp nổ mìn; 

 Vận chuyển xi măng và vật liệu xây dựng bằng phương tiện cơ giới đường bộ theo các hợp đồng 
kinh tế chi tiết với khách hàng; 

 Kinh doanh vật liệu phi quặng, sắt, thép xây dựng, xăng, dầu nhớt; 

 Kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng sữa chữa máy xây dựng, ô tô vận tải, sửa chữa trung đại tu ô 
tô; 

 Khai thác cát bằng phương tiện tầu hút, gầu quặng; 

 Sản xuất điện; Phân phối và kinh doanh điện; 

 Trang trí nội thất; 

 Xây dựng công trình dân dụng; 

 Xây dựng công trình thủy lợi; 

 Xây dựng công trình giao thông; 

 Xây lắp công trình công nghiệp (xây lắp điện); 

 Sản xuất và kinh doanh phân bón các loại; 

 Khai thác và thu gom than bùn; 

 Mua bán khí đốt hóa lỏng (gas); 

 Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân. 



 
               

 Đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính. 

2. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

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

Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND). 

3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 
20/03/2006 và Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành. 

Hình thức kế toán: NhËt ký chung. 

4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu 

4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển. 

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 
3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có 
nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. 

4.2 Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ 

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Các 
tài khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ 
liên ngân hàng tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán.  

Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối 
kỳ của các khoản nợ dài hạn được phản ánh vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Chênh lệch 
tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ 
ngắn hạn thì để lại số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xóa số dư. 

4.3 Các khoản phải thu 

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách 
hàng và phải thu khác. 

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không 
được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm kết thúc niên độ 
kế toán. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 
7/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.4 Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá 
gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát 
sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán 
ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu 
thụ chúng.  



 
               

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp thực tế đích danh và được hạch toán theo phương 
pháp kiểm kê định kỳ. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn 
kho nhỏ hơn giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-
BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.5 Các khoản đầu tư tài chính 

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và các khoản đầu tư tài chính 
khác được ghi nhận theo giá gốc.  

Dự phòng được lập cho các khoản giảm giá đầu tư nếu phát sinh tại ngày kết thúc niên độ kế toán. 
Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 
của Bộ Tài chính. 

 

4.6 Tài sản cố định hữu hình 

Nguyên giá 

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. 

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính 
đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận 
ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích 
kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận 
là chi phí trong kỳ. 

Khấu hao 

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. 
Mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài 
chính. 

 

Loại tài sản  Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 5 - 50 

Máy móc thiết bị 3 - 20 

Phương tiện vận tải 6 - 30 

Thiết bị dụng cụ quản lý 3 - 10 

4.7 Tài sản cố định vô hình 
Quyền sử dụng đất 
Quyền sử dụng đất được ghi nhận là tài sản cố định vô hình khi Công ty được cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất.  

Quyền sử dụng đất không có thời hạn xác định được phản ánh theo nguyên giá và không tính khấu hao. 
Quyền sử dụng đất có thời gian sử dụng được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. Mức 
khấu hao tùy thuộc vào thời hạn được phép sử dụng đất. 

4.8 Chi phí trả trước dài hạn 



 
               

Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ trong 
khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra. 

4.9 Các khoản phải trả và chi phí trích trước 
Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan 
đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của 
nhà cung cấp hay chưa. 

 

 

4.10  Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 
Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho khoảng thời 
gian người lao động làm việc tại công ty tính đến thời điểm 31/12/2008. Mức trích quỹ dự phòng trợ 
cấp mất việc làm là  từ 1% đến 3% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào 
chi phí trong kỳ. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp thì phần 
chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí. 

Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được Công ty trích lập theo quy định tại Thông tư số 
82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính. 

4.11  Chi phí vay 
Chi phí đi vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản dở dang được tính vào 
giá trị của tài sản đó. Khi công trình hoàn thành thì chi phí đi vay được tính vào chi phí tài chính trong 
kỳ. 

Tất cả các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ khi phát sinh. 

4.12 Phân phối lợi nhuận thuần 
Lợi nhuận thuần sau thuế sau khi trích lập các quỹ theo Điều lệ của Công ty, các quy định pháp lý của 
Việt Nam và được chia cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội Cổ đông. 

4.13 Ghi nhận doanh thu 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinh 
tế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện sau: 

 Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm đã 
được chuyển giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết định 
của hai bên về giá bán hoặc khả năng trả lại hàng. 

 Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp dịch vụ được 
thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ 
vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính. 

 Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo hai trường hợp: 

 Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết 
quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy thì doanh thu và chi phí 
của hợp đồng xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành. 

 Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực 
hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy thì doanh thu 
và chi phí của hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành trong kỳ 
được khách hàng xác nhận. 

 Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và 
có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó. 

 Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế. 



 
               

 Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên 
tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. 

 

4.14  Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn 
lại. 

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất có 
hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều 
chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và 
chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ. 

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán 
giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích 
báo cáo tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm 
thời. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận 
tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại 
được tính theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh 
toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán. 

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc 
kỳ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo chắc chắn có 
đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được 
sử dụng. 

4.15  Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng 

 Thuế GTGT:  

 Đối với hoạt động xuất khẩu: Áp dụng mức thuế suất 0%. 

 Đối với mặt hàng xi măng: Áp dụng mức thuế suất là 10%. 

 Các sản phẩm, dịch vụ khác áp dụng theo quy định hiện hành. 

 Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 25%.  

 Công ty được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm), năm 2003 là 
năm đầu tiên Công ty có thu nhập chịu thuế, theo đó Công ty được hưởng thuế suất ưu đãi cho 9 
năm còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2009.; 

 Công ty được miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và 
giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Năm 2003 là năm đầu tiên Công ty có thu nhập chịu thuế, theo 
đó Công ty được giảm 50% thuế Thu nhập doanh nghiệp cho 7 năm còn lại tính từ kỳ tính thuế 
năm 2009.  

Những ưu đãi về thuế Thu nhập doanh nghiệp trên đây được quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-
BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 
124/2008/NĐ-CP ngày 11  tháng 12  năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế 
thu nhập doanh nghiệp. 

 Ngoài ra, Công ty được giảm 50% số Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm tiếp theo 
kể từ khi kết thúc thời hạn miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu 
nhập doanh nghiệp theo Công văn số 5248/TC – CST ngày 29/4/2005 của Bộ Tài Chính V/v ưu 
đãi thuế TNDN cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội (Công ty đăng ký giao dịch 
chứng khoán lần đầu tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội tháng 12 năm 2006). 

 Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành. 

 

4.16  Các bên liên quan 
Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với 
bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động. 



 
               

5. Tiền  

 
  31/12/2012  01/01/2012 
  VND  VND 
        
Tiền mặt 669.146.693  2.590.930.268 
Tiền gởi ngân hàng 1.118.904.571  7.376.104.895 
Tiền đang chuyển    7.500.000.000 
       
Cộng  1.788.051.264  17.467.035.163 

 

6. Các khoản phải thu khác 
  

  31/12/2012   01/01/2012 
  VND   VND 
        
Ph¶i thu l¸i xe vËn chuyÓn 1.024.731.261    
Phải thu người lao động (BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN) 49.775.232   229.435.510 
Tiền thuế xuất khẩu cát (tạm nộp) 7.687.299.672  7.426.457.723 
Các khoản khác 1.214.307.094  2.860.351.872 
       
Cộng 9.976.113.259   10.516.245.105 

 

7. Hàng tồn kho 
 

  31/12/2012   01/01/2012 
  VND  VND 
        
Nguyên liệu, vật liệu  12.915.247.158   10.027.935.430 
Công cụ, dụng cụ  99.201.667  53.080.900 
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 3.124.308.723  17.113.971.183 
Thành phẩm  1.717.934.094   4.365.691.844 
Hàng hóa  845.398.893   1.762.666.740 
      
Cộng 18.702.090.535  33.323.346.097 

 
 
 
 
 
 
8. Tài sản ngắn hạn khác 

  31/12/2012   01/01/2012 
  VND  VND 
        

    
Tạm ứng 273.015.490  1.550.946.719 
       

 Cộng  273.015.490  1.550.946.719  

9. Tài sản cố định hữu hình 
 

  Nhà cửa,   Máy móc    P.tiện vận tải   Thiết bị, d.cụ   Cộng 
  vật kiến trúc   thiết bị   truyền dẫn   quản lý     



 
               

  VND   VND   VND   VND   VND 
Nguyên giá                   
Số đầu quý 4.882.620.676   85.671.183.217   24.821.454.555   531.449.211   115.906.707.659 
Tăng trong kỳ  -           
Giảm trong kỳ  -     432.572.120     432.572.120 
Số cuối quí 4.882.620.676   85.671.183.217   24.388.882.435   531.449.211  115.474.135.539 
Khấu hao                   
Số đầu quý 2.680.924.993  76.803.855.735  23.137.251.700  498.917.958  103.120.950.386 
Tăng trong kỳ 31.600.782  643.609.718  77.172.796  23.380.614  775.763.910 
Giảm trong kỳ     432.572.120    432.572.120 
Số cuối quí 2.712.525.775  77.447.465.453  22.781.852.376  522.298.572  103.464.142.176 
Giá trị còn lại                   
Số đầu quý 2.201.695.683  8867.327.482  1.684.202.855  32.531.253  12.785.757.273 
Số cuối quí 2.170.094.901  8.223.717.764  1.607.030.059  9.150.639  12.009.993.363 

 

  

10. Tài sản cố định vô hình 

  
Quyền sử dụng 

đất  Cộng 
  VND  VND 
     

Nguyên giá       
Số đầu quý 3.110.261.300    3.110.261.300  
Tăng trong kỳ     
Giảm trong kỳ -   - 
Số cuối quí 3.110.261.300    3.110.261.300  
Khấu hao       
Số đầu quý 333.425.499  333.425.499 
Khấu hao trong kỳ 21.599.037   21.599.037 
Giảm trong kỳ  -    - 
Số cuối quí 355.024.536   355.024.536 
Giá trị còn lại       
Số đầu năm 2841.632.912  2841.632.912 
Số cuối quí 2.755.236.764   2.755.236.764 

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

 
  31/12/2012   01/01/2012 
  VND  VND 
        
 Chi phí SCL TSCD           879.874.750 
 Chi phí trạm cân 100 tấn      
 Mỏ đá Chư Sê ( nhà ở)      

Các công trình khác        267.866.496           717.372.051 
      
  Cộng   267.866.496  1.597.246.801 

 

12. Đầu tư dài hạn khác 

 
  31/12/2012   01/01/2012 
   VND     VND  



 
               

        
Mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (250.000 CP)     5.000.000.000       5.000.000.000 
Mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (150 CP)            1.500.000              1.500.000 
Dự phòng giảm giá chứng khoán -2.800.000.000   -3.500.172.500 
  Cộng   2.201.500.000   1.051.398.000    

 
13. Chi phí trả trước dài hạn 

 
  31/12/2012   01/01/2012 
                 VND        VND 
        
Bi đạn tấm lót           346.240.171 
Chi phí sửa chữa lớn         548.679.415          507.204.167 
Chi phÝ bãc phñ má ®¸ Ch Sª 1.107.604.023   907.822.470 
Vật tư, công cụ xuất dùng có giá trị lớn         371.756.398        1.739.400.370 
Chi phí trả trước dài hạn khác 

     1.988.650.334  
          
1.507.331.850 

     

 Cộng   4.016.690.170   5.007.999.028 

 
14. Tài sản dài hạn khác 
 

  31/12/2012   01/01/2012 
   VND     VND  
       
Ký cược, ký quỹ dài hạn         120.564.059           109.326.059 
      
 Cộng   120.564.059   109.326.059   

 
15. Vay và nợ ngắn hạn 

      31/12/2012       01/01/2012 
  USD    VND    USD    VND 
                

 Vay ngắn hạn                
 BIDV - CN Gia Lai          
 + VND    34.804.061.328     42.496.272.507 
 + USD       -    
Nợ dài hạn đến hạn trả         
 BIDV - CN Gia Lai                           -   
 + VND (@)     -    
             
 Cộng     34.804.061.328    42.496.272.507 

16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

  31/12/2012   01/01/2012 
  VND  VND 
        
Thuế giá trị gia tăng 18.588.655  37.548.122 
Thuế thu nhập doanh nghiệp     
Thuế thu nhập cá nhân 74.156.705   29.650.536 
Thuế tài nguyên 49.602.458  13.184.360 
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 4.402.000  111.161.339 
      



 
               

 Cộng   146.749.818  191.544.357 

Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của Cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên các báo cáo 
tài chính này có thể sẽ thay đổi theo quyết định của Cơ quan thuế. 
 
17. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 

  31/12/2012   01/01/2012 
  VND  VND 
        
Kinh phí công đoàn 248.010.529  156.624.092 
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế 1.045.878.885   1.653.440.936 
TËp ®oµn Sông Đà     
 Các khoản khác 2.205.904.862   5.323.688.399 
Phải trả khách hàng chưa xuất HĐ     
    

Cộng  3.499.794.276   7.133.753.427 

 
18. Vay và nợ dài hạn 

  31/12/2012   01/01/2012 
  VND  VND 
        
Vay dài hạn     
- Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Gia Lai         
       

 Cộng           
 

19. Vốn chủ sở hữu 

a. Bảng đối chiếu biến động Vốn chủ sở hữu 

 
Quỹ dự phòng tài 

chính 
 Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu 
 

Quỹ đầu tư 
phát triển 

   

LN sau thuế 
chưa phân phối 

  VND   VND   VND   VND 
        

Số dư tại 01/01/2012 45.000.000.000  13.841.065.960  480.699.083  -17.880.272.671 
Tăng trong kỳ   .  .   
Giảm trong kỳ -  .  .  -5.445.765.098 
Số dư tại 30/09/2011 45.000.000.000   13.841.065.960   480.699.083  -23.326.037.769 

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 
 31/12/2012   01/01/2012 
  VND  VND 
    
 Vốn góp của TËp ®oµn Sông Đà  24.000.000.000   24.000.000.000  
 Vốn góp của các cổ đông khác  21.000.000.000   21.000.000.000  
    
Cộng 45.000.000.000   45.000.000.000  

 
c. Cổ phiếu 

 31/12/2012   01/01/2012 
  Cổ phiếu  Cổ phiếu 
    
 Số lượng cổ phiếu được phép phát hành             4.500.000              4.500.000  
 Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ             4.500.000              4.500.000  
   - Cổ phiếu thường             4.500.000              4.500.000  



 
               

   - Cổ phiếu ưu đãi  -  - 
  Số lượng cổ phiếu mua lại  -  - 
  Số lượng cổ phiếu đang lưu hành             4.500.000              4.500.000  
   - Cổ phiếu thường             4.500.000              4.500.000  
   - Cổ phiếu ưu đãi                        -                          -   
    
 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000VND     

d. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

 
 31/12/2012   01/01/2012 
  VND  VND 
    
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -23.326.037.769  -17.880.272.671 
Lơi nhuận năm trước chuyển sang   2.798.637.833 
Các khoản giảm lợi nhuận sau thuế    
Phân phối các quỹ   2.798.637.833 
- Quỹ dự phòng tài chính   21.605.185 
- Quỹ đầu tư phát triển   440.611.908 
- Quỹ khen thưởng phúc lợi    86420.740 
- Trích thù lao HĐQT & Ban kiểm soát    
Chia cổ tức    2.250.000.000 
     
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -23.326.037.769  -17.880.272.671 

 
20. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 
  năm 2012  năm 2011 
  VND  VND 
        
Tổng doanh thu 148.308.012.546  246.554.507.875 
+ Doanh thu bán thành phẩm, hàng hoá 129.720.534.749  215.265.584.791 
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ 18.587.477.797  31.288.923.084 
Các khoản giảm trừ doanh thu    
+ Giảm giá hàng bán   - 
+ Hàng bán bị trả lại    

    
Doanh thu thuần về bán hàng hóa dịch vụ 148.308.012.546  246.554.507.875 
+ Doanh thu thuần về bán thành phẩm, hàng hoá 129.720.534.749  215.265.584.791 
+ Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ 18.587.477.797  31.288.923.084 

 
21. Giá vốn hàng bán 
 

 năm 2012  năm 2011 
  VND  VND 
    
Giá vốn của thành phẩm, hàng hoá đã bán 139.793.665.234   238.604.920.471 
    
Cộng  139.793.665.234  238.604.920.471 

 

 
22. Doanh thu hoạt động tài chính 
 



 
               

  năm 2012  năm 2011 
  VND  VND 
        
Lãi tiền gửi, tiền cho vay 192.099.237   313.521.718 
Cổ tức, lợi nhuận được chia   400.225.000 
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán     
    
Cộng         192.099.237   713.746.718 

 
23. Chi phí hoạt động tài chính 
 

  năm 2012  năm 2011 
  VND  VND 
Phí HĐ bảo lãnh    
Chi phí lãi vay 6.043.234.389  7.658.004.574 
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện   402.478.575 
Chi phÝ tµi chÝnh kh¸c       3.500.172.500 

Cộng  
                              
6.043.234.389      11.560.655.649 

 
24. Thu nhập khác 
 

  năm 2012  năm 2011 
  VND  VND 
        
 Thu khoán nội bộ           
 Nhận bồi thường đền bù, giải tỏa             
 Các khoản khác       1.005.012.797       428.352.904 

    
 Cộng        1.005.012.797   444.398.306 

 
25. Chi phí khác  

 
  năm 2012  năm 2011 
  VND  VND 
        
 Các khoản truy thu thuế, phạt thuế  682.694.371  1.904.506.512 
 Chi phí hỗ trợ di dời     
 Các khoản khác             25.113.783 

    
 Cộng   682.694.371  1.929.620.295 

 
26. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế trong năm 

 năm 2012  năm 2011 
  VND  VND 
    
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -23.326.037.769  -17.604.853.668 
Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận chịu thuế TNDN 2.387.879.668   3.127.506.512 
  - Chi phí không hợp lý, hợp lệ 2.387.879.668   3.127.506.512 
Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận chịu thuế TNDN    400.225.000 
- Cổ tức, lợi nhuận được chia    400.225.000 



 
               

Tổng thu nhập chịu thuế 20.938.158.101   14.877.572.156 
- Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính     
- Thu nhập khác     
Thuế thu nhập doanh nghiệp    275.419.003 
- Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm    
- Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (phải nộp)     275.419.003 

     
Lợi nhuận sau thuế TNDN -23.326.037.769  -17.880.272.671 

27. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

 năm 2012  năm 2011 
  VND  VND 
    
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp -23.326.037.769  -17.880.272.671 
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán    
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông -23.326.037.769  -17.880.272.671 
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ 4.500.000  4.500.000 
    
Lãi cơ bản trên cổ phiếu -5.184  -3973 

28. Nghiệp vụ và sô dư với các bên liên quan 

 a.Giao dịch với bên liên quan 
Mối quan hệ 

 

 

Bán hàng hoá dịch vụ :                                 năm 2012 
 

Công ty cổ phần Sông đà 3     Công ty đầu tư đồng thời là Cty nhận đầu tư :         11.206.647.537 

Công ty cổ phần Sông đà 4    Công ty đầu tư                               21.344.437.135 

Công ty cổ phần Sông đà 6    Công ty đầu tư                                 4.081.994.479                       

Công ty cổ phần Sông đà 9    Công ty đầu tư                                12.487.119.909 

Công ty cổ phần Sông đà 10    Công ty đầu tư                                 24.922.200.745 

Công ty cổ phần Sông đà 11    Công ty đầu tư                                  9.108.294.813  

b. Số dư với bên liên quan 

 
  Mối quan hệ                                Đến 31/12/2012 

Phải thu khách hàng 
Công ty cổ phần Sông đà 3     Công ty đầu tư đồng thời là Cty nhận đầu tư :            3.556.481.540 

Công ty cổ phần Sông đà 4     Công ty đầu tư                                 13.376.056.005 

Công ty cổ phần Sông đà 6     Công ty đầu tư                                    2.526.237.764 

Công ty cổ phần Sông đà 9     Công ty đầu tư                                   1.614.902.858 

Công ty cổ phần Sông đà 10    Công ty đầu tư                                    9.055.289.939 

      Công ty cổ phần Sông đà 11    Công ty đầu tư                                      6.094.389.120 
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