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Tdi sin Mii s6
Thuy6t
minh

Sii cu6i quf Sti tIAu n5m

a,. TAI SAN NCAN HAN ( 100 = 110+120+130+140+150 ) 100 1.222.261.713.640 1.129.560.351.111
Ti6n vi c6c khoin tuons tlucrns ti6n 110 23.482.103.912 44.390.988.66t

l. Ti6n 111 v.0l 23.482.103.912 44.390.988.668
l. C6c khoin tucyne ducrns ti6n 112 v.02
II. Cfc khoin ttAu tu tiri chinh nsin han 120 22.083.000.000 22.083.000.000
1. Ddu tu ngdn han r21 22.464.600.000 22.464.600.000
2. Du phdne ei6m ei6 ddu tu nsin han (*) (2) t29 (381.600.000 (381.600.000
III. C{c khoin nhii thu 130 463.903.424.181 418.256.749.038
L Phei thu kh6ch hdns 131 336.523.199.906 308.515.678.991
2. TrA tru6c cho nzuoi bdn r32 73.132.757.566 60.276.588.214
3. Phai thu nOi b0 neAn han t33
+. Phei thu theo ti€n clO k€ ho4ch hqp d6ng xdy drme t34
5. Cdc kho6n phdi thu khSc 13s v.03 58.568.120.040 53.717.410.516
5. Du phdne phii thu ng6n han kh6 ddi (*) 139 (4.320.6s3.33t) G.2s2.928.683
tV. Hins t6n kho 140 616.485.823.801 564.827.096.807
1. Hdng t6n kho t4t v.04 616.485.823.801 564.827.096.807
Z. Du phdng gi6m gi5 hang tdn kho (*) 149
V. Tii sin nsin han khdc 1s0 96.307.361.746 80.002.516.s98
1. Chi phi tri tru6c ngan han 151 8.293.874.834 7.964.864.929
2. ThuC GTGT tluqc kh6u tru 152 22.5t1.593.854 16.826.64s.667
3. Thu0 vd c6c khoin khSc ph6i thu nhd nudc 154 v.0s 12320.000 14.708.595

. Tdi sin ngin hpn kh6c 158 65.489.573.0s8 5s.196.297.407
B. TAI SAN DAI HAN ( 200 = 210+220+240+250+260) 200 1.241.420.752.516 1.097.720.844.681
I. Cfc khoin phii thu dii han 210 29.430.000
1. Phai thu ddi han criakhdchhdng 211
l V6n kinh doanh 0 dcrn vi truc thu6c 2t2
. Phe thu ddi han nOi b0 213 v.06
. Phe thu ddi h4n khdc 218 v.07 29.430.000

i. Du phdng phii thu ddi han kh6 ddi (*) 219
tI. TAi sin c6 tlinh 220 1.000.1r2.816.888 884.812.335.007
l. Tdi s6n cd tlinh hiiu hinh 221 v.08 194.097.127.294 214.479.656.586
- Ngry€n gid 222 514.302.191.689 518.886.967.414
- Gid tri hao mdi ld ke f) 223 (320.20s.064.39s) (304.407.310.828)

2. Tdi sAn cd dlnh thu€ tdi chinh 224 v.09
- Ngry€n gid 225
- Gid tri hao mdn lut ke f) 226

l. Tdi sAn c6 dlnh v6 hinh 227 v.10
- Nguy€n gid 228 406.394.000 406.394.000
- Gid tri hao mdn ld ke f) 229 (406.394.000) (406.3e4.000)

t. Chi phi x6y dpg ccy bin dd dane 230 v.l1 806.015.689.594 6',70.332.678"421
I. san utu 240 v.l2
-Ng
- Gid

241
hao mdn lu! 242

IV. C6c khoin dAu tu tii chfnh diri han 250 71.784.390.489 72.175.024.004
l. D6u tu vdo cdng ty con 251
2. Ddutu vdo cdng ty li€n k6t, li6n doanh 252 4.598.000.000 4.598.000.000
3. DAu tu ddi h4n khSc 258 v.13 69.117.351.600 69.t17.3s1.600
4. Dq phdng giim gi6 d6u tu tdi chinh ddi han (* 259 (1.930.961.1l1 (1.s40.327.596
V. Loi th6 th l 260 35.329.725.766 36.196.583.626
V. Tni sin diri han khdc 270 134.164.389.373 104.536.902.044
1. Chi phi tr6 tru6c ddi h4n 271 v.t4 133.941.189.373 r04.36t.702.044
2. Tdi sin thu6 thu nhAp hodn 272 v.21
3. TAi sdn ddi han kh6c 288 223.200.000 175.200.000

tii sin (270= 100+200 270 2.463.682.466.1s6 2.227.28t.195.79t



Ngu6n v5n Mn sii
Thuy€t
minh

56 cu6i ou.i 56 ttiu nlm

A. NO pHAr TRA ( 300 = 310+330 ) 300 2.016.417.198.387 t.749.97 4.s20.096
I. Ng ngdn hat 310 1.428.169"922.637 1.283.842.932.051
I Vay vd nq nghn h4n 311 v.15 515.453.742.287 503.322.214.897
. Phai tre ngud'i bdn 312 389.414.019.182 371.9t0.325.134

). Ngucri muatritiAn tru6c 313 t4s.289.645.636 129.106.4s3.016
. Thu6 vd c6c kho6n phii ngp Nhd nu6c 314 v.16 3s.091.a62.s37 21.894.672.330

5. Ph6i tr6 ngudi lao ddng 315 70.313.460.63s 59.945.821.6s4
5. Chi phf ph6irri 316 v.t7 99.5r8.649.921 70.007.635.843
7.Phei tr6 n6i b6 317 -
3. PhAi trd theo ti€n d0 hqp dOng xdy drme 318
). C6c khoin phiitrh,phhinQp kh6c 319 v.18 16s.517.096.362 120.944.972.628
10. Du phdng phAi trA ngin han 320
I 1 Qul khe4hu6ng phric loi 323 7.512.246.077 6.710.836.s49
II. Ng dii h4n 330 588.247.275.7s0 466.131.588.04s
l. Phei lrd ddi han ngud'i b6n 331 4.255.820.641 5.391.778.124
2. Phai trd ddi han n6i b6 332 v.19
3. Phei trA ddi hsn kh6c JJJ 24.368.820.243 24.383.820.243

4y va r1!-r qal n?n 334 v.20 556.3 r 1.488.070 433.104.10t.48s
5. Thud thu nhdp hqdnl1i ph6i trA 335 v.21
5. Du phdng tro c6p m6t viec lam 336 3.31r.146.796 3.234.287.018
t . uv P\tl.JttB P[dt lra ual nan )Jt
3. Doanh thu chua thuc hi6n 338
).Qu! phrit tri6n khoa hoc c6ns nshC 339 1t.601.17 s
tt. I\I'UUN vUN CHIJ SO HLrU ( 400 :410+430 ) 400 34r.969.452.443 362.679.261.725I. V6n chfr s6 hiiu 410 Y.22 341.969.452.443 362.679.261.725

411 90.000.000.000 90.000.000.000
412 195.377.186.540 195.377.186.540

ktc vua L:nu so null 413
L C6 phi€u ngdn quV (*) 414

\.r]trrul rguil uann gta lal mt san 415
5. Ch€nh.lech fj,gi6 h6i do6i 416 (s.494.929.s4s) (5.494.929.s4s
7. Quy dau tu ph6t ffien
8. QUI du phdng tdi chlnh

417 48.904.079.197 42.170"1s7.851
418 t1.121.133.390 10.748.367.08s). Qul kh6c thuQc v6n chri sd hiru 4r9

v. r-gl nnuan saulnue cnua phan Dhol 420 2.061.982.861 29.878.479.794
r r. r\Euult vUIt uau tU ,/\DLI5 421

II. Ngqdn kinh phi vA quf khr{c 430
Ngrl6n kinh phi 432 v.23

4. r\Buurr nullt IJ[l ua nlnn mann t SutJ 433
C. Lgr fch cta c6 d6ns thi6u S 500 105.295.815.326 114.627.413.97t

=r'0ng 
c0ng ngudn v0n (440 = 300+400) 440 2.463.682.466.1s6 2.227.28t.195"79i
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C6ng ty Cd phdn Sbng Di 7 Brio ctio titi chinh hqp nhit

KET QUA IIOAT DQNG KINH DOANII
Qult II vd lfry ki 6 thdng tliu ndm 2012

TT Di6n gini Ma s6 TM Quj II L[y k6 tn' diu ntrm tt6n cu6i quf niy

Ntrm nav Ntrm trud'c Ntrm nay Nim trudc
A B C D 2

1 Doanh thu bin hAng vh cung c6p dich vg I VI 257.478.278.72! 251.690.828.30( 519.207.679.228 s46.263.849.06!

a C5c kloin ginm trir (03= 04+05+06+07 ) ) 11.542.752 94.026.364 445.416.807 94.026.36,

3 Doanh thu thuin bfn hing vi cung cip DV l0 257.466.675.977 2s1.s96.807.942 518.762.262.42'l 546.169.822-70'

4 Giri vi5n hing bin l1 225.048.926.97: 203.656.957.016 435.518.737.394 456.187.91 1.86:

5 Lgi nhuin gQp b:in hing vA cung cdp DV 20 vl.27 32.411.7 4A-997 47.939.844.926 83.243.525.03i 89.981.910.832

6 Doanh thu hogt ilQng tAi chinh 21 1.416.554.943 ts.114.399.61! 1.681.690.60( 16.1 16.549-501

7 Chi phi tii chinh )) \n.26 23.979.836.194 33.163.s74.90( 47.109.187 -694 46.822.779.13(

Trong d6: Ldi vay phdi trd /5 VI.28 23.28 1.669.191 33.068.374.906 46.41 1.020.691 46.707.s79. I 3(

8 Chi phi b:in hing 24 4s.095.s1i 92.475.87( 77.656.306 I39.130.64:

9 Chi phi qu6n lj doanh nghifp 25 23.400.s88,919 25.940.365.011 46.477.848.129 s3.332.083"641

10 Lgi nhu{n thriin tn ho4t rtQng kinh doanb 30 -13.s91.216.688 3.8s7.828.814 -8.739.476.497 5.804.466.92:

il Ihu nhfp khric 31 278.181.81t 2.598.140.s4: 2.834.067.137 33.330.658.23r

12 Chi phi khric 32 356.577.02( 183.702.45( 2.049.780.176 24.744.472.11

l3 Lgi nhu{n khfc (40=3r-32) 40 -78.395.202 2.414.438.089 784.286.961 8.586.186.1 r I

l4 PhAn lqi nnu{n g5; trong c0ng ty liAn doanh, li0n k6t 45 -1.091.299.127 0

15 T6ng loi nhu{n tru6c lhu6 1SO:fO+lO1 50 -13.669.61 1.890 5.180.967.776 -7.955.189.s36 14.390.653.04,

16 chi phi thu6 TI{DN hiQn hinh 5t 223.977.074 r8.866.40, 488.503.39t 36,381.64(

l7 Chi phi rhu6 TNDN honn t?i s2 vI.30

t8 Lqi nhu{n sau thu6 (60=50-51-52) 60 vr.30 -13.893.588.964 5.162.101.372 (8.443.692.93s. 14.354.271.391

t9 Lgi lch cfra cr5 ddng thi6u s6 6l -6.143.60s.26t 2.326.007.06i -3.568.334.765 4.sss.208.3s1

20 Lgt nhu{n sau thu6 cria c6 tfdng cdng ty mq 62 -7.749.983.696 2.836.094,305 -4.875,358.170 9.799.063.04,

27 Lni co'tr6n tr6n c6 phi6u (*) 10 -86r 3ls -542 1.08t
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TAP DOAN CONG NGHIFP xAY DUNG VIFT NAM

CONG TY CP SONG DA 7

sAo cAo Lu'u cHUYEN rrnN rE
Cho k] kO todn tir 01/01/20 n AiinrO,OU,rO:r'

( Theo phwong phdp trryc tidp )

7k6 rce"tru&ng
@@t

Ngudi l$p bi€u g CdrG cr,(rvrDOb

Nim nay

. Luu chuy6n ti6n tir hogt tlQng kinh doanh

l. TiAn thu tir b6n hdng, cung c6p dich vu vd doanh thu kh6c 558.814.160.375 571.720.815.096

. Ti6n chi tri cho ngud'i cung c6p hing ho6 vi dich vu (460.037 .0s6.326) (s08.249.220.933

. Ti€n chi tri cho ngudi lao tl6ng (88.848.08s.030) (8s.248.636.834

4. Ti6n chi tri lai vay (s0.934.s89 .434) (63.137 .086.362

5. TiAn chi nQp thu6 thu nhflp doanh nghiQp (4s1.690.48s(22.644.993

. Ti6n thu kh6c tri hoat d6ng kinh doanh 9.823.932.275 4.826.280.334

. Ti6n chi kh6c cho hopt tlQng kinh doanh (16.63s.221.202 (34.505.4s',7 .415

chuy6n tidn thuAn tir hoat il6ns kinh doanh (11s.044.

Luu chuv6n ti6n t
1. TiAn chi mua sim, xdy dlrng TSCD vd TS dii h4n kh6c (127.789.184.996 ( 178.ss9.183.89s

. Ti6n thu tir thanh ly, nhuolg b6n TSCD vi tdi sin ddi han 33.283.887.411

. Ti€n chi cho vay, mua c5c c6ng cp ng cria elon vi kh6c

. Ti€n thu h6i cho vay, bdn l4i c6ng cg ng cfia tlon vi kh6c

5. Ti6n chi ddu tu g6p v6n vdo ilon vi kh6c

. Ti€n thu h6i v6n vio clon vi kh6c 16.000.000.000

. Ti6n thu ldi cho vay, cd tu'c vdL loi nhu4n cluo.'c chia r.681.690"600 4.406.0s2.917

chuy6n tidn thuAn fir ho4t {tQng tIAu tu
Luu chuyGn ti6n tir ho4t tlQng tii chfnh

1. Ti6n thu tri ph6t hinh c6 nhdn v6n g6p cta CSH
-.i 

A ,
. Ti6n chi trd v6n g6p cho c6c chri s6'htu, mua l4i c6 phi6u

. Ti€n vav n han, ddi han nhdn tlugc 426.60s.623.737 433.819.131.105
4. Ti6n chi tr6 ng g6c vay
5. TiAn chi tri no thud tAi chinh

tric, loi nhufn tld tri cho chri so htu

(291.266.709.762) (327 .810.071.041

Luu chuy6n tidn thuAn fir ho4t itQng tiri chinh 135.338.913.975
Luu chuy6n tidn thuin t (20.908.884.7s6) (144.90s.179.496

vi tutrns duons tiOn ttAu 189.739.529.066
Anh hudng cria thay d6i ri giri trOl eoai quy ddi ngo4i tQ

23.482.103.912 44.834.349.570
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Công ty Cổ phần Sông Đà 7 

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 
Báo cáo tài chính hợp nhất 

cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2012 
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BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến 30/06/2012 

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

Hình thức sở hữu vốn 

Công ty Cổ phần Sông Đà 7, tên giao dịch quốc tế Song Da 7 Joint Stocks Company, viết tắt là Song Da 7 

được chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 2335/QĐ-BXD ngày 19 tháng 12 năm 

2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng V/v chuyển Công ty Sông Đà 7 thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành 

Công ty cổ phần. 

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 224.03.000081 lần 

đầu ngày 29/12/2005 và thay đổi lần thứ 11 ngày 29/05/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La 

cấp, số đăng ký thay đổi là 5400105091.  

Vốn điều lệ của Công ty là 90.000.000.000 đồng, được chia thành 9.000.000 cổ phần.  

Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 

Lĩnh vực kinh doanh 

Xây lắp công trình, sản xuất công nghiệp và đầu tư kinh doanh bất động sản. 

Ngành nghề kinh doanh 

- Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, nhà ở và xây dựng khác; 

- Xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông; 

- Trang trí nội ngoại thất công trình, tạo kiến trúc cảnh quan công trình; 

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 500KV; 

- Xây dựng các công trình thông tin, bưu điện, xây dựng hầm lò, đường hầm; 

- Xây dựng các công trình cấp thoát nước và lắp đặt; 

- Khai thác mỏ, khoan phun, khoan phụt, gia cố địa chất công trình, xử lý chống thấm, đóng cọc 

móng, khoan khai thác nước; 

- Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông; 

- Sản xuất, kinh doanh phụ tùng, phụ kiện bằng kim loại phục vụ xây dựng; 

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm giấy; 

- Sửa chữa cơ khí, ô tô, xe máy; 

- Kinh doanh vận tải; 

- Kinh doanh nhà, bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê;  

- Kinh doanh, tổ chức các dịch vụ vui chơi giải trí; 

- Đầu tư, xây lắp các công trình thủy điện vừa và nhỏ; SXKD điện thương phẩm; 

- Xuất, nhập khẩu hàng hóa, vật tư, thiết bị, máy móc, phụ tùng phục vụ thi công các công trình 

xây dựng, 

- Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân. 
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Thông tin  về các công ty con 

 Tổng số các công ty con: 13 công ty 

- Số lượng các công ty con được hợp nhất:  13 công ty 

Danh sách các công ty con được hợp nhất 

Tên công ty  Trụ sở chính  Tỷ lệ 

lợi ích 

 Quyền 

biểu 

quyết 

 Hoạt động 

kinh doanh 

chính 

1. Công ty CP Sông 

Đà 702 

 Xã Sơn Bình, huyện 

Tam Đường, tỉnh Lai 

Châu  

 67,65%  67,65%  Xây lắp, sản 

xuất công 

nghiệp 

2. Công ty CP Sông 

Đà 7.04 

 Xã Ít Ong, H.Mường 

La, tỉnh Sơn La 

 52,00%  52,00%  Xây lắp, sản 

xuất công 

nghiệp 

3. Công ty CP Thủy 

điện Cao Nguyên –

Sông Đà 7 

 Xã ĐưngKnớ, huyện 

Lạc Dương, tỉnh Lâm 

Đồng 

 76,00%  76,00%  Sản xuất điện 

4. Công ty TNHH 

MTV Sông Đà 7.09 

(1) (chuyển đổi từ 

Công ty Cổ phần 

Năng lượng Cao 

Bằng) 

 Xã Lương Thiện, 

huyện Phục Hòa, tỉnh 

Cao Bằng 

 100,00%  100,00%  Sản xuất điện 

5. Công ty TNHH 

1TV Sông Đà 706 

 Xã Mường Tùng, 

huyện Mường Chà, 

tỉnh Điện Biên 

 100,00%  100,00%  Sản xuất điện 

6. Công ty TNHH  

Sông Đà 7.01 

 Xã Ít Ong, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn 

La 

 100,00%  100,00%  Xây lắp, sản 

xuất công 

nghiệp 

7. Công ty TNHH 

1TV Sông Đà 705 

 Xã Nậm Hàng, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai 

Châu 

 100,00%  100,00%  Xây lắp, sản 

xuất công 

nghiệp 

8. Công ty TNHH Đồ 

gỗ Yên Sơn 

 Khu công nghiệp An 

Khánh, Hà Nội 

 98,50% 

 

 98,50% 

 

 Xây lắp và 

kinh doanh 

bất đọng sản 

9. Công ty CP Thủy 

điện Sập Việt (2) 

 Huyện Yên Châu, Sơn 

La 

 46,80%  90,00%  Sản xuất điện 

10. Công ty Cổ phần  

Đầu tư Xây dựng 

Thủy điện (3) 

 Tổ 25, phường Đồng 

Tiến, TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình 

 0,00%  97,00%  Sản xuất điện 

11. Công ty Cổ phần 

Sông Đà 8 

 Xã Nậm Păm, Mường 

La, tỉnh Sơn La 

  

51,38% 

  

51,38% 

 Xây lắp, SX 

công nghiệp 

12. Công ty CP Vật 

liệu XD Sông Đà (4) 

 Xã Thanh Châu - Phủ 

Lý - Hà Nam 

  

27,38% 

  

53,30% 

 Xây lắp, SX 

công nghiệp 
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13. Công ty Cổ phần 

Sông Đà 8.01 (5) 

 Xã An Khánh, huyện 

Hoài Đức, TP Hà Nội 

 45,85%  89,23%  Xây lắp, SX 

công nghiệp 
 

(1) Công ty mẹ kiểm soát gián tiếp thông qua Công ty con Công ty TNHH 1TV Sông Đà 706. 

(2) Công ty mẹ kiểm soát gián tiếp thông qua Công ty con Công ty CP Sông Đà 704 

(3) Công ty mẹ kiểm soát gián tiếp thông qua Công ty con Công ty TNHH 1TV Sông Đà 705 

(4) Công ty mẹ kiểm soát gián tiếp thông qua Công ty con Công ty CP Sông Đà 8 

(5) Công ty mẹ kiểm soát gián tiếp thông qua Công ty con Công ty CP Sông Đà 8 

Tổng số các công ty  liên kết (được kiểm soát gián tiếp thông qua công ty con Công ty CP  Sông Đà 

702 và Công ty CP Vật liệu Xây dựng Sông Đà ): 02 công ty 

- Số lượng các công ty liên doanh, liên kết được hợp nhất:   01 công ty 

- Số lượng các công ty liên doanh, liên kết  không được hợp nhất:  01 công ty 

Danh sách các Công ty liên kết không được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo 

phương pháp vốn chủ sở hữu:  

STT  Tên công ty  Địa chỉ  Tỷ lệ 

lợi ích 

 Quyền 

biểu 

quyết 

1  Công ty CP Vật liệu XD 

Sông Đà Hoàng Liên 

 Huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai  18,79%  45,98% 

Lý do: chưa có báo cáo tài chính đến thời điểm hợp nhất và số liệu không có ảnh hưởng trọng yếu. 

 

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 

1. Niên độ kế toán 

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

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND). 
 

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Chế độ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 

20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.  

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà 

nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, 

thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. 

3. Hình thức kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung trên máy vi tính 
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IV.  CƠ SỞ HỢP NHẤT 

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính riêng của Công 

ty và báo cáo tài chính của các công ty con do Công ty kiểm soát (các công ty con) được lập cho đến 

ngày 31 tháng 12 hàng năm. Việc kiểm soát đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính 

sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các 

công ty này. 

Báo cáo tài chính của các công ty con được lập cho cùng năm tài chính với báo cáo tài chính của Công 

ty. Trong trường hợp cần thiết, Báo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh để các chính 

sách kế toán được áp dụng tại Công ty và các công ty con khác là giống nhau. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua hoặc bán đi trong năm được trình bày 

trong Báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày mua lại hoặc cho đến ngày bán khoản đầu tư ở công ty đó.  

Các số dư, thu nhập và chi phí chủ yếu, kể cả các khoản lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch 

nội bộ được loại trừ khi hợp nhất Báo cáo tài chính.  

Lợi ích của cổ đông thiểu số thể hiện phần lợi nhuận hoặc lỗ và tài sản thuần không nắm giữ bởi cổ 

đông của Công ty và được trình bày ở mục riêng trên Bảng Cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo Kết 

quả kinh doanh hợp nhất. 

Các khoản đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh đồng kiểm soát trong Báo cáo tài chính hợp 

nhất được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu.  

Các báo cáo tài chính tham gia hợp nhất: 

1. Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2012 của Công ty mẹ.. 

2. Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2012 của Công ty con Công ty Cổ 

phần Sông Đà 704. 

3. Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2012 của Công ty con Công ty Cổ phần Sông 

Đà 702. 

4. Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2012 của Công ty con Công ty TNHH Sông 

Đà 701. 

5. Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán kết thúc ngày ngày 30/06/2012 của Công ty con Công ty 

TNHH 1TV Sông Đà 705. 

7. Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2012 của Công ty con Công ty TNHH Đồ Gỗ 

Yên Sơn. 

8. Báo cáo tài chính cho kết thúc ngày 30/06/2012 của Công ty con Công ty TNHH 1TV Sông Đà 706. 

9. Báo cáo tài chính cho kết thúc ngày 30/06/2012 của Công ty con Công ty TNHH MTV Sông Đà 

7.09. 

10. Báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/06/2012 của Công ty con Công ty CP Thủy điện Cao nguyên –

Sông Đà 7. 

11. Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 30/06/2012  của Công ty CP Sông Đà 8. 
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V.  CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU ÁP DỤNG 

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư 

ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ 

dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. 

2. Nguyên tắc ghi nhận dự phòng nợ phải thu khó đòi  

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ 

quá hạn của từng khoản nợ hoặc mức tổn thất dự kiến có thể xảy ra đối với từng khoản nợ phải thu. 

3. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc 

thì phải tính theo 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 hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. 

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

Đối với giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các dự án, công trình được xác định theo chi 

phí thực tế phát sinh đến thời điểm lập báo cáo tài chính sau khi trừ đi giá vốn ước tính của phần công 

việc đã hoàn thành và kết chuyển doanh thu đến thời điểm lập báo cáo.  

Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang: chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được tập hợp 

theo từng công trình chưa hoàn thành hoặc chưa ghi nhận doanh thu.  

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của 

hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. 

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, 

tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá 

trị còn lại. 

Khấu hao TSCĐ được thực hiện theo phương pháp khấu hao đường thẳng: Thời gian khấu hao được 

xác định phù hợp với Thông tư số 203/2009/TT - BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính ban hành 

chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. 

5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư 

Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, hoặc cho thuê 

hoạt động, bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 

Bất động sản đầu tư được tính, trích khấu hao như TSCĐ khác của Công ty. 

6. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính 

Khoản đầu tư vào công ty liên kết được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu, khoản đầu tư được 

ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của nhà 

đầu tư trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư. Cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty liên kết, liên 

doanh được ghi giảm giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty liên kết trên báo cáo tài chính hợp 

nhất. Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty liên kết cũng phải được điều chỉnh khi lợi ích của nhà 
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đầu tư thay đổi do có sự thay đổi trong vốn chủ sở hữu của công ty liên kết nhưng không được phản 

ánh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty liên kết.  

Khoản đầu tư khác được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ các khoản 

đầu tư này phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Các 

khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi 

nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư. 

Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu: 

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là " 

tương đương tiền"; 

- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn; 

- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn; 

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản 

đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng. 

 

7.  Nguyên tắc ghi nhận lợi thế thương mại 

Lợi thế thương mại trên Báo cáo tài chính hợp nhất là phần chênh lệch giữa mức giá mua so với phần 

lợi ích của Công ty trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của công ty con, 

công ty liên kết hoặc đơn vị góp vốn liên doanh tại ngày thực hiện nghiệp vụ đầu tư. 

 Lợi thế thương mại phát sinh khi hợp nhất các khoản đầu tư vào công ty con được phân bổ vào kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất trong thời gian không quá 10 năm. Phần giá trị còn lại của 

lợi thế thương mại sau khi trừ đi số phân bổ lũy kế được trình bày trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất. 

 Lợi thế thương mại phát sinh khi hợp nhất các khoản đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh không 

được trình bày thành một chỉ tiêu riêng biệt trên báo cáo tài chính hợp nhất. Lợi thế thương mại được 

phân bổ vào phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh trong thời gian không quá 10 

năm. 

8. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay 

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay 

liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài 

sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 

“Chi phí đi vay”. 

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào 

giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu 

hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ 

tục vay. 

9. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước 

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi 

nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và đuợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài 

hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong  nhiều năm: 
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- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn; 

- Những khoản chi phí khác phát sinh có liên quan đến kết quả kinh doanh của nhiều niên độ kế toán. 

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được 

căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý.  Chi 

phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.    

10. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả 

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong 

kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ 

sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh 

lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh 

lệch. 

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả 

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả  là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản 

tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết 

thúc kỳ kế toán giữa niên độ. 

Chỉ những khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng 

khoản dự phòng phải trả đó. 

Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự 

phòng phải trả lập ở kỳ báo cáo được  hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ trừ 

khoản chênh lệch lớn hơn của khỏan dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được hoàn nhập 

vào thu nhập khác trong kỳ. 

12. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. 

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát 

hành  và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ 

phiếu quỹ. Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành bổ sung cổ phiếu hoặc tái phát hành cổ phiếu 

quỹ được ghi giảm Thặng dư vốn cổ phần.  

 Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh 

nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên 

quan đến các tài sản được tặng, biếu này; và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh. 

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá 

trị thực tế và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu. Công ty 

không ghi nhận các khoản lãi (lỗ) khi mua, bán, phát hành hoặc hủy cổ phiếu quỹ. 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) 

các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng 

yếu của các năm trước. 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi 

được Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các 

quy định của pháp luật Việt Nam. 
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Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công 

ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty. 

13. Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ 

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty 

(VNĐ/USD) được hạch toán theo tỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng vào ngày 

phát sinh nghiệp vụ. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ được hạch toán vào 

kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản mục tiền 

tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công 

bố tại thời điểm này và được hạch toán theo hướng dẫn tại Thông tư 201/2009/TT-BTC.  

14. Nguyên tắc ghi nhận lợi ích của cổ đông thiểu số 

Lợi ích của cổ đông thiểu số được xác định là phần lợi ích trong kết quả hoạt động thuần và giá trị tài 

sản thuần của một công ty con tương ứng với các phần lợi ích không phải do công ty mẹ sở hữu một 

cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con. 

Các khoản lỗ tương ứng với phần sở hữu của cổ đông thiểu số trong công ty con được hợp nhất có thể 

lớn hơn số vốn của họ trong công ty con. Khoản lỗ vượt trên phần vốn của các cổ đông thiểu số này 

được tính giảm vào phần lợi ích của công ty mẹ trừ khi cổ đông thiểu số có nghĩa vụ ràng buộc và có 

khả năng bù đắp các khoản lỗ đó. Nếu sau đó công ty con có lãi, khoản lãi đó sẽ được phân bổ vào 

phần lợi ích của công ty mẹ cho tới khi phần lỗ trước đây do công ty mẹ gánh chịu được bồi hoàn đầy 

đủ. 

15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 

Doanh thu bán hàng 

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao 

cho người mua; 

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm 

soát hàng hóa; 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng 

tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong 

kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả 

của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán; 

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó 
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Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc 

hoàn thành.   

Doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu 

hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau: 

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận 

lợi nhuận từ việc góp vốn. 

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính 

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm: 

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;  

- Chi phí cho vay và đi vay vốn; 

- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ; 

- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. 

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động 

tài chính. 

17. Nguyên tắc ghi nhận phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 

Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh được ghi nhận tương ứng với phần lợi ích 

trong lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty liên kết, liên doanh sau khi phân bổ lợi thế 

thương mại. 

18. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản thuế 

Thuế hiện hành 

Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số 

tiền dự kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật 

thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 

19. Phân phối lợi nhuận  

Theo điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 7, lợi nhuận sau thuế của Công ty thuộc 

sở hữu của cổ đông được phân phối như sau: 

Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế và được trích cho đến khi 

bằng 10% vốn điều lệ; 

Lợi nhuận còn lại do Hội đồng quản trị đề nghị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định cho từng năm.  

20. 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 các chính sách tài chính và hoạt động 
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21. Báo cáo bộ phận 

Báo cáo theo bộ phận bao gồm bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và bộ phận theo khu vực địa lý. 

Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một bộ phận có thể phân biệt được của Công ty  tham gia vào quá 

trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường  kinh tế cụ thể  mà bộ 

phận này có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế 

khác. 

Bộ phận theo khu vực địa lý là một bộ phận có thể phân biệt được của Công ty tham gia vào quá trình 

sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể mà bộ phận 

này có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác.   
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

1 . Tiền và các khoản tương đương tiền 30/06/12 01/01/12
VND VND

Tiền mặt 8.356.674.414 10.733.475.418
Tiền gửi ngân hàng 15.125.429.498 33.657.513.250

Cộng 23.482.103.912 44.390.988.668

2 . Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 30/06/12 01/01/12 30/06/12 01/01/12
Số lượng Số lượng VND VND

Công ty CP PV Inconess 2.157.500 2.157.500 21.575.000.000 21.575.000.000
Công ty CP Sông Đà 5.05 (*) 8.000 8.000 489.600.000 489.600.000
Công ty CP XL Hoàng Liên 400.000.000 400.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn (**) (381.600.000) (381.600.000)

Cộng 22.083.000.000 22.083.000.000
(*) Các cổ phiếu đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung
(**) Chi tiết dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn

Tên chứng khoán
Số lượng 

chứng khoán
Giá trị theo
sổ kế toán

Giá trị theo 
giá thị trường

Dự phòng
giảm giá

Cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 5.05 (*) 8.000 489.600.000 108.000.000 (381.600.000)

Cộng 489.600.000 108.000.000 (381.600.000)

3 . Các khoản phải thu khác 30/06/12 01/01/12
VND VND

Phải thu người lao động tiền mua cổ phần các công ty khác 5.466.723.497 8.076.605.689
Phải thu BĐH Dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La 1.648.435.859 7.177.824.592
Phải thu Công ty CP khai thác vật liệu xây dựng Sông Đà (mượn vốn) 1.850.000.000 2.000.000.000
Phải thu Trần Thị Tuyết tiền chuyển nhượng cổ phần 5.810.000.000 7.810.000.000
Nguyễn Mạnh Thắng (tiền chuyển nhượng cổ phần) 5.160.000.000 11.160.000.000
Phải thu về lãi cho vay 293.079.492 402.670.381
Phải thu cổ tức được chia 216.738.063 368.550.000
Phải thu tiền ủng hộ các huyện nghèo 4.000.000.008 2.552.931.008
Phải thu khác 34.123.143.121 14.168.828.846

Cộng 58.568.120.040 53.717.410.516
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4 . Hàng tồn kho 30/06/12 01/01/12
VND VND

Nguyên liệu, vật liệu 31.224.502.501 70.992.059.334
Công cụ, dụng cụ 1.488.692.918 2.162.602.992
Chi phí SXKD dở dang (*) 557.527.619.973 450.381.907.638
Thành phẩm 22.700.896.709 34.131.722.132
Hàng hóa 0
Hàng gửi đi bán 3.544.111.700 7.158.804.711

Cộng giá gốc hàng tồn kho 616.485.823.801 564.827.096.807

5 . Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 30/06/12 01/01/12
VND VND

Thuế GTGT 12.320.000 14.708.595

Cộng 12.320.000 14.708.595

6 . Tài sản ngắn hạn khác 30/06/12 01/01/12
VND VND

Tài sản thiếu chờ xử lý 91.259.601 305.259.610
Tạm ứng 59.863.142.070 54.799.037.797
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 5.535.171.387 92.000.000

Cộng 65.489.573.058 55.196.297.407
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7 . Tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu Nhà cửa
vật kiến trúc

Máy móc
thiết bị

Phương tiện
vận tải

TSCĐ dùng 
trong quản lý

Cộng TSCĐ 
hữu hình 

Nguyên giá TSCĐ
Số đầu năm 13.715.411.371 360.702.780.182 140.520.073.768 3.948.702.093 518.886.967.414
Tăng trong năm 630.686.740 117.413.636 30.652.363 32.000.000 810.752.739
 - Mua sắm 630.686.740 117.413.636 30.652.363 32.000.000 810.752.739
- Tăng khác 0
Giảm trong năm 0 3.135.363.361 2.161.923.848 98.241.255 5.395.528.464
 - Thanh lý, nhượng bán 3.135.363.361 2.161.923.848 98.241.255 5.395.528.464
 - Giảm khác 0

Số cuối năm 14.346.098.111 357.684.830.457 138.388.802.283 3.882.460.838 514.302.191.689

Hao mòn TSCĐ
Số đầu năm 6.149.344.184 223.152.212.960 72.850.303.991 2.255.449.693 304.407.310.828
Tăng trong năm 546.272.785 11.815.519.012 7.760.594.676 328.173.160 20.450.559.633
 - Trích khấu hao TSCĐ 546.272.785 11.815.519.012 7.760.594.676 328.173.160 20.450.559.633
Giảm trong năm 0 2.833.216.609 1.721.348.202 98.241.255 4.652.806.066
 - Thanh lý, nhượng bán 2.833.216.609 1.721.348.202 98.241.255 4.652.806.066
 - Giảm khác 0
Số cuối năm 6.695.616.969 232.134.515.363 78.889.550.465 2.485.381.598 320.205.064.395
Giá trị còn lại 
Số đầu năm 7.566.067.187 137.550.567.222 67.669.769.777 1.693.252.400 214.479.656.586
Số cuối năm 7.650.481.142 125.550.315.094 59.499.251.818 1.397.079.240 194.097.127.294

8 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 30/06/12 01/01/12
VND VND

Xây dựng cơ bản dở dang 802.162.383.409 666.426.538.949
Trong đó các công trình lớn

Khu nhà vườn sinh thái Đồng Quang 10.042.459.231 10.042.459.231
Khu Đô thị Đồng Quang 7.120.990.471 7.120.990.471
Tầng 7 - Tòa nhà HH4 17.580.987.572
Thủy điện Yantansien 369.795.210.118 339.416.138.458
Thủy điện Nậm He 267.739.171.693 155.344.884.562
Thủy điện Tiên Thành 52.222.671.360 52.222.671.360
Dự án TTTM& dịch vụ nhà ở cao cấp An Khánh 6.536.609.740 10.288.090.134
Thủy điện Sập Việt 52.756.480.725 48.383.211.588
Thủy điện Nậm Thi 7.778.384.525 7.777.273.662
Dự án thủy điện Nậm Sì Lường 3 763.041.821 763.041.821
Dự án thủy điện Nậm Sì Lường 4 1.729.298.592 1.439.705.457
Văn phòng làm việc tòa nhà hỗn hợp CT4 của công ty tại Hà đông SĐ8 18.859.905.100 10.117.187.516
Các công trình khác 6.818.160.033 5.929.897.117

Mua sắm tài sản 3.175.404.463 2.776.504.463
Sửa chữa lớn TSCĐ 677.901.722 1.129.635.009
Cộng 806.015.689.594 670.332.678.421
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Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Báo cáo tài chính hợp nhất
Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012

9 . Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 30/06/2012 01/01/2012 30/06/12 01/01/12
Số lượng CP Số lượng CP VND VND

 Công ty CP Vật liệu XD Sông Đà Hoàng Liên 459.800 459.800 4.598.000.000 4.598.000.000
0

Cộng 4.598.000.000 4.598.000.000

10 . Đầu tư dài hạn khác 30/06/2012 01/01/2012 30/06/12 01/01/12
Số lượng CP Số lượng CP VND VND

Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (*) 179.770 179.770 1.798.778.620 1.798.778.620
Cổ phiếu Công ty CP SOMECO Sông Đà (*) 178.325 178.325 3.687.265.268 3.687.265.268
Cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 6 (*) 274.832 274.832 4.992.534.225 4.992.534.225
Cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 10 (*) 26.100 26.100 458.773.487 458.773.487
Công ty CP Thủy điện Sông Đà -Hoàng Liên 3.000.000 3.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000
Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim VN 770.000 770.000 7.700.000.000 7.700.000.000
Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê 30.000 30.000 300.000.000 300.000.000
Công ty TNHH Hóa chất -Muối mỏ Việt Lào 300.000.000 300.000.000
Công ty CP Thủy điện Nho Quế 1 480.000 480.000 4.800.000.000 4.800.000.000
Công ty CP Đầu tư Phát triển Khu kinh tế Hải Hà 1.100.000.000 1.100.000.000
Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Bắc 1.120.000 11.200.000.000 11.200.000.000
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 100.000 100.000 1.000.000.000 1.000.000.000
Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng
Công ty Cổ phần Thủy điện Tây Bắc 44.000 44.000 440.000.000 440.000.000
Công ty CP Đầu tư Phát triển Khu kinh tế Hải Hà 20.000 20.000 200.000.000 200.000.000
Công ty CP Đầu tư Đô thị & KCN Sông Đà 7 114.000 114.000 1.140.000.000 1.140.000.000
Cộng 69.117.351.600 69.117.351.600

Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn

Tên chứng khoán
 Số lượng 

chứng khoán 

 Giá gốc khoản 
đầu tư theo sổ kế 

toán 

 Giá trị theo sổ 
sách của đơn vị 

phát hành 
 Dự phòng
giảm giá 

Cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 6 (*) 274.832 4.992.534.225 3.914.871.678 (1.077.662.547)
Cổ phiếu Công ty CP Someco Sông Đà (*) 178.325 3.687.265.268 2.833.966.704 (853.298.564)

8.679.799.493 6.748.838.382 (1.930.961.111)
(*) Cổ phiếu được niêm yết trên TTCK tập trung

11 . Chi phí trả trước dài hạn 30/06/12 01/01/12
VND VND

Giá trị còn lại công cụ dụng cụ xuất dùng 7.812.872.970 8.373.678.808
Giá trị thương hiệu Sông Đà 187.500.000 309.350.315
Chi phí sửa chữa lớn tài sản 592.911.333 802.545.792
Lợi thế thương mại khi mua khoản đầu tư vào Công ty CP Thủy điện Nậm Thi 3.900.000.000 3.900.000.000
Lợi thế thương mại của Công ty TNHH Đỗ gỗ Yên Sơn (*) 83.696.207.573 84.074.605.536
Chi phí thuê dài hạn tầng 7 nhà HH4 23.753.324.180
Chi phí thăm dò mỏ đá vôi T14 T Thủy - T Liêm - Hà Nam 627.272.727 627.272.727
Chi phí trả trước dài hạn khác 13.371.100.590 6.274.248.866

Cộng 133.941.189.373 104.361.702.044

(*) Lợi thế lô đất 5.576 m2 tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội của Công ty TNHH Đồ gỗ Yên Sơn, đã được tỉnh Hà Tây cũ phê duyệt xây
dựng TTTM Dịch vụ và Nhà ở Cao cấp. Đây là giá trị lợi thế vị trí địa lý của lô đất được xác định lại theo giá thị trường.
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Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Báo cáo tài chính hợp nhất
Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012

12 . Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 30/06/12 01/01/12
VND VND

Thuế TNDN tạm nộp đối với hoạt động thu tiền bán bất động sản 
Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại liên quan đến chênh lệc tạm thời được khấu trừ 
Cộng 0 0
13 . Tài sản dài hạn khác 30/06/12 01/01/12

VND VND
Các khoản thể chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn 223.200.000 175.200.000

Cộng 223.200.000 175.200.000

14 . Lợi thế thương mại 01/01/2012 Tăng trong kỳ Phân bổ 30/06/2012
VND VND

Lợi thế thương mại khi mua lại khoản đầu tư vào 
Công ty CP Sông Đà 8 14.736.583.626 866.857.860 13.869.725.766

Lợi thế thương mại khi mua lại khoản đầu tư vào 
Công ty CP ĐT XD Thủy điện 21.460.000.000 21.460.000.000

Cộng 36.196.583.626 0 866.857.860 35.329.725.766

15 . Vay và nợ ngắn hạn 30/06/12 01/01/12
VND VND

Vay ngân hàng (*) 485.952.393.954 481.461.212.397
Vay cá nhân 17.666.000.000
Vay dài hạn đến hạn trả (xem chi tiết vay dài hạn) 11.835.348.333 21.861.002.500

Cộng 515.453.742.287 503.322.214.897
(*) Thông tin bổ sung

Số hợp đồng Bên cho vay Lãi suất Thời hạn Số dư nợ gốc
cuối kỳ

Phương thức 
đảm bảo

1,42 %/tháng 9 tháng 138.521.316.649 Đảm bảo 
bằng tài sản

1,17%/tháng 9 tháng 30.138.451.657 Cho vay không có TS 
đảm bảo

1,17%/tháng 9 tháng 7.750.000.000
Cho vay không có TS 

đảm bảo

1,17%/tháng 9 tháng 77.822.754.060 Cho vay không có TS 
đảm bảo

1,17%/tháng 12 tháng 72.656.803.864 Cho vay không có TS 
đảm bảo

NH TMCP Công 
thương VN
CN Tây HN

1,17%/tháng 4 tháng 4.584.512.840 Cho vay không có TS 
đảm bảo

1,54%/tháng 6 tháng 38.656.374.594 Đảm bảo 
bằng tài sản

1,4%/tháng 11 tháng 2.640.880.000 Đảm bảo 
bằng tài sản

1,4%/năm 7 tháng 64.649.769.536 Đảm bảo 
bằng tài sản

1,33%/tháng 6 tháng 4.735.747.755 Cho vay không có TS 
đảm bảo

0,3%/tháng 6 tháng 14.700.000.000 Cho vay không có TS 
đảm bảo

1,42%/tháng 6 tháng 10.870.198.098 Đảm bảo 
bằng tài sản

1,71%/tháng 6 tháng 32.086.678.412 Đảm bảo 
bằng tài sản

1,40%/tháng 6 tháng 2.966.000.000 Cho vay không có TS 
đảm bảo

1,42%/tháng 6 tháng 838.906.489 Đảm bảo 
bằng tài sản

Cộng 503.618.393.954

NH TMCP Công 
thương VN

NH TMCP An Bình- 
CN Sơn La
NH ĐTPT tỉnh Lai 
Châu
NH. ĐTPT
Sơn La

Các cá nhân là 
CBCNV

BIDV Điện Biên

BIDV Tuyên Quang

NH TMCP Công 
thương VN

Vietinbank Hà Nam

NH TMCP Công 
thương VN

HĐTD ngắn hạn 
hạn mức số 09/0000513/HĐ

Hợp đồng vay vốn với các cá 
nhân
Hợp đồng vay theo món

Hợp đồng vay theo món

Hợp đồng vay vốn với các cá 
nhân

Hợp đồng tín dụng số 01/2012 
ngày 06/06/2012

Hợp đồng vay theo món

BIDV Hà Tây

NH TMCP Công 
thương VN
CN Tây HN

Các cá nhân là 
CBCNV

Hợp đồng số 05-2011/SD7-
CTVC ngày 20/01/2012

Hợp đồng số 01/2010/HĐTD

Hợp đồng số 
02.2011/SD7/HĐHM
HĐTD số 01-2011/SD7-TĐSL 
ngày 08/07/2011
HĐTD số 02-2011/SD7-
TĐNC ngày 12/07/2011   
HĐTD số 02-2011/SD7-Hợp đồng số 03-2011/SD7-
TĐLC
Hợp đồng số 04-2011/SD7-
TĐBC

Hợp đồng số 246/10/TD/XII 

Ngân hàng ĐT và 
Phát triển 
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Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Báo cáo tài chính hợp nhất
Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012

16 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 30/06/12 01/01/12
VND VND

Thuế GTGT đầu ra phải nộp 29.338.828.355 15.810.577.413
Thuế TNDN 1.420.533.141 2.489.282.398
Thuế thu nhập cá nhân 2.490.955.267 1.582.721.104
Thuế tài nguyên 1.622.560.128 1.618.545.571
Thuế nhà đất 52.556.812 181.052.730
Các loại thuế khác 5.000.000 22.080.068
Các khoản phí, lệ phí 147.466.834 177.251.046
Các khoản phải nộp khác 13.162.000 13.162.000

Cộng 35.091.062.537 21.894.672.330

17 . Chi phí phải trả 30/06/12 01/01/12
VND VND

 Trích trước chi phí phải trả về giá trị xây lắp 56.335.349.453 59.187.376.221
 Phí thầu phụ trích trước 1.357.271.214 2.097.873.347
 Trích trước chi phí sửa chữa tài sản cố định 561.162.200 354.574.908
 Chi phí lãi vay trích trước 6.899.550.037 3.799.463.372
Chi phí trích trước thuê văn phòng 6.323.067.000
 Chi phí vật tư tạm nhập 18.452.950.139
 Chi phí phải trả khác 9.589.299.878 4.568.347.995

Cộng 99.518.649.921 70.007.635.843

18 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 30/06/12 01/01/12
VND VND

Kinh phí công đoàn 4.461.497.598 5.834.345.985
Bảo hiểm xã hội 19.509.314.010 12.806.369.262
Bảo hiểm y tế 2.075.770.282 986.908.924
Bảo hiểm thất nghiệp 919.270.151 402.832.690
Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn 65.791.000 271.947.000
Cổ tức  phải trả 27.227.418.660 19.162.665.522
Ban điều hành Dự án Thủy điện Sơn La 37.937.948.137 14.988.581.180
Chi phí bồi thường đất Hà Nam 3.464.301.410 3.464.301.410
Các khoản phải trả phải nộp khác 69.855.785.114 63.027.020.655

Cộng 165.517.096.362 120.944.972.628

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác
nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ
quan thuế.
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Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Báo cáo tài chính hợp nhất
Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012

19 . Phải trả dài hạn khác 30/06/12 01/01/12
VND VND

Tiền ủy thác mua cổ phần của CBCNV 19.988.820.243 20.193.820.243
Công ty CP Someco Sông Đà 1.040.000.000 1.040.000.000
Nhận ký cược ký quỹ dài hạn 50.000.000 50.000.000
Phải trả về thương hiệu Sông Đà 2.000.000.000 2.000.000.000
Phải trả dài hạn khác 1.290.000.000 1.100.000.000
Cộng 24.368.820.243 24.383.820.243

20 . Vay và nợ dài hạn 30/06/12 01/01/12
VND VND

Vay dài hạn (*) 556.311.488.070 433.104.101.485

Cộng 556.311.488.070 433.104.101.485

(*) Chi tiết vay dài hạn cuối kỳ

Lãi suất Thời hạn Số dư nợ gốc
cuối kỳ

Đến hạn trả
 trong kỳ tới

Phương thức 
đảm bảo

Thả nổi 
có điều chỉnh 48 tháng 11.868.937.500 3.956.312.500 Đảm bảo 

bằng tài sản
Thả nổi 

có điều chỉnh 48 tháng 9.625.000.000 875.000.000 Đảm bảo 
bằng tài sản

Thả nổi 
có điều chỉnh 48 tháng 150.000.000 150.000.000 Đảm bảo 

bằng tài sản
Thả nổi 

có điều chỉnh 24 tháng 2.145.208.333 1.027.895.833 Đảm bảo 
bằng tài sản

Thả nổi 
có điều chỉnh 36 tháng 6.882.520.000 2.100.840.000 Đảm bảo 

bằng tài sản
Thả nổi 

có điều chỉnh 48 tháng 6.755.100.000 975.300.000 Đảm bảo 
bằng tài sản

Thả nổi 
có điều chỉnh 60 tháng 4.000.000.000 2.000.000.000

Thả nổi 
có điều chỉnh 60 tháng 4.875.000.000 750.000.000

Thả nổi 
có điều chỉnh 36 tháng 600.000.000 Đảm bảo 

bằng tài sản
Thả nổi 

có điều chỉnh 36 tháng 90.000.000

Thả nổi 
có điều chỉnh 132 tháng 254.457.691.763 Đảm bảo 

bằng tài sản
Thả nổi 

có điều chỉnh 144 tháng 256.779.378.807 Đảm bảo 
bằng tài sản

Thả nổi 
có điều chỉnh 48 tháng 9.400.000.000 Đảm bảo 

bằng tài sản
Thả nổi 

có điều chỉnh 21 tháng 518.000.000

1 6 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0

Cộng 568.146.836.403 11.835.348.333 568.146.836.403 

Ngân hàng TMCP Quân Đội 
CN Thanh Xuân

Ngân hàng TMCP Công 
thương Việt Nam - CN Tây 

Vietcombank

Ngân hàng Đầu tư và 
Phát triển Sơn La

SacomBank

Tập đoàn Sông Đà

BIDV Tuyên Quang

AgriBank Hà Nam

Vietinbank Hà Nam

Ngân hàng đầu tư và phát triển 
Điện Biên
Ngân hàng BIDV Việt Nam, 
CN Lâm Đồng

Ngân hàng đầu từ phát triển 
Sơn La

Bên cho vay
Số hợp đồng
Ngân hàng TMCP Công 
thương Việt Nam - CN Tây 
Ngân hàng công thương chi 
nhánh Sông Nhuệ

17



Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Báo cáo tài chính hợp nhất
Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012

PHỤ LỤC 1

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu
Vốn đầu tư 

của CSH
Thặng dư 

vốn cổ phần
Cổ phiếu 

quỹ
Chênh lệch 

tỷ giá hối đoái
Quỹ đầu tư
phát triển

Quỹ dự phòng 
tài chính

Lợi nhuận
chưa phân phối

Cộng vốn
chủ sở hữu

1. Số dư đầu kỳ này 90.000.000.000 195.377.186.540 0 (5.494.929.545) 42.170.157.851 10.748.367.085 29.878.479.794 362.679.261.725

2. Tăng trong kỳ này 0 0 0 0 7.104.199.521 1.442.476.632 (4.875.358.170) 3.671.317.983

Tăng vốn trong kỳ 0 0 0 0 0

Lợi nhuận tăng trong kỳ 0 0 0 (4.875.358.170) 0 (4.875.358.170)
 Tăng do phân phối LN của 
Công ty mẹ 0 0 4.286.203.574 505.030.595 0 0 4.791.234.169

Tăng khác trong kỳ 0 0 2.817.995.947 0 937.446.037 0 0 3.755.441.984

3. Giảm trong kỳ này 0 0 0 0 370.278.175 1.069.710.327 22.941.138.763 24.381.127.265

 Phân phối LN của Công ty mẹ 0 0 0 0 19.411.356.549 0 19.411.356.549

Giảm khác trong kỳ 0 0 370.278.175 1.069.710.327 0 3.529.782.214 0 4.969.770.716

4. Số dư cuối kỳ này 90.000.000.000 195.377.186.540 0 (5.494.929.545) 48.904.079.197 11.121.133.390 0 2.061.982.861 0 341.969.452.443
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b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 30/06/12 01/01/12
VND VND

Tập đoàn Sông Đà 27.248.000.000 27.248.000.000
Các cổ đông khác 62.752.000.000 62.752.000.000

Cộng 90.000.000.000 90.000.000.000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức Kỳ này
VND

Kỳ trước
VND

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
+ Vốn góp đầu năm 90.000.000.000 90.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm 0 0
+ Vốn góp giảm trong năm 0 0
+ Vốn góp cuối kỳ 90.000.000.000 90.000.000.000
- Cổ tức năm 2010 đã chưa trả 14.400.000.000

d. Cổ phiếu 30/06/12 01/01/12
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 9.000.000
- Số lượng Cổ phiếu đã phát hành 9.000.000 9.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông 9.000.000 9.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi 0 0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 9.000.000 9.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông 9.000.000 9.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi 0 0
- Số lượng cổ phiếu quỹ 0 0
+ Cổ phiếu phổ thông 0 0
+ Cổ phiếu ưu đãi 0 0
 * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phần): 10.000 10.000

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BC KẾT QUẢ KD HỢP NHẤT

22 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Kỳ này
VND

Kỳ trước
VND

Doanh thu hoạt động xây lắp 339.610.405.897 320.132.089.744
Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp 140.544.047.358 130.660.690.973
Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh khác 39.053.225.973 95.471.068.348

Cộng 519.207.679.228 546.263.849.065

23 . Các khoản giảm trừ Kỳ này
VND

Kỳ trước
VND

Giảm giá hàng bán 445.416.801 94.026.364
Hàng bán bị trả lại

Cộng 445.416.801 94.026.364
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24 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Kỳ này
VND

Kỳ trước
VND

Doanh thu hoạt động xây lắp 339.164.989.096 320.038.063.380
Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp 140.544.047.358 130.660.690.973
Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh khác 39.053.225.973 95.471.068.348

Cộng 518.762.262.427 546.169.822.701

25 . Giá vốn hàng bán Kỳ này
VND

Kỳ trước
VND

Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán 293.928.676.293 267.775.735.501
Giá vốn của hoạt động sản xuất công nghiệp 118.035.261.904 112.112.871.163
Giá vốn hoạt động sản xuất kinh doanh khác 23.554.799.198 76.299.305.203

Cộng 435.518.737.395 456.187.911.867

26 . Doanh thu hoạt động tài chính Kỳ này
VND

Kỳ trước
VND

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 524.828.100 2.158.301.717
Cổ tức, lợi nhuận sau thuế được chia 1.156.862.500 2.316.384.000
Doanh thu hoạt động tài chính khác 11.641.863.789

Cộng 1.681.690.600 16.116.549.506

27 . Chi phí tài chính Kỳ này
VND

Kỳ trước
VND

Chi phí lãi vay 46.411.020.691 46.707.579.130
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn 390.633.515 115.200.000
Chi phí tài chính khác 307.533.488

Cộng 47.109.187.694 46.822.779.130

30 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Kỳ này
VND

Kỳ trước
VND

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành 488.503.399 36.381.646

Chi phí thuế thu nhập hiện hành 488.503.399 36.381.646

(*) Theo điểm 1, điều 15 và điểm 1, điều 16 Nghị định số 24/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật
thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty được ưu đãi thuế suất 10% trong vòng 15 năm và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm
50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo. Công ty đã thực hiện ưu đãi  thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2006.
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31 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Kỳ này
VND

Kỳ trước
VND

Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời 0 0

Cộng 0 0

32 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu Kỳ này
VND

Kỳ trước
VND

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (8.443.692.935) 9.799.063.046
Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông(3.568.334.765) 0
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (4.875.358.170) 9.799.063.046
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu kỳ 9.000.000 9.000.000
Cổ phiếu phổ thông tăng bình quân trong kỳ
Cổ phiếu phổ thông giảm bình quân trong kỳ
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ 9.000.000 9.000.000

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (542) 1.089

VIII. THÔNG TIN KHÁC

1 . Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết

2 . Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

3 . Thông tin hoạt động liên tục

IX. BÁO CÁO BỘ PHẬN

1. Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh (báo cáo chính yếu)
Chỉ tiêu Xây lắp Sản xuất CN Sản xuất thủy điện KD khác Cộng

339.164.989.096 140.544.047.358 0 39.053.225.973 518.762.262.427

45.236.312.803 22.508.785.454 0 15.498.426.775 83.243.525.032

1.681.690.600

93.664.692.129

(8.739.476.497)

790.884.598.434 435.289.206.186 869.072.267.879 42.559.964.542 2.137.806.037.041
325.876.429.115

2.463.682.466.156
695.677.341.551 362.344.013.131 670.732.970.553 11.868.937.500 1.740.623.262.735

275.793.935.652

2.016.417.198.387

2. Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý (báo cáo thứ yếu)

Tổng Nợ phải trả

Hoạt động của Công ty được thực hiện chủ yếu trong lãnh thổ Việt Nam, do đó Công ty không lập báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý

10. Nợ phải trả không phân bổ

Ban Giám đốc của Công ty xác định rằng, việc ra các quyết định quản lý của công ty chủ yếu dựa trên các loại sản phẩm, dịch vụ mà công ty
cung cấp chứ không dựa trên khu vực địa lý mà công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Do vậy báo cáo bộ phận chính yếu của Công ty lập theo lĩnh
vực kinh doanh.

1. Doanh thu thuần từ bán
hàng ra bên ngoài
2. Lợi nhuận gộp từ hoạt
động kinh doanh
3.Doanh thu hoạt động tài
chính

6. Tài sản bộ phận
8. Tài sản không phân bổ
Tổng Tài sản
9. Nợ phải trả bộ phận

4.Chi phí không phân bổ

5.Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh

Không có bất kỳ sự kiện nào gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục và Công ty không có ý định cũng như buộc phải
ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động của mình

Không phát sinh bất kỳ khoản nợ tiềm tàng nào phát sinh từ những sự kiện đã xảy có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình
bày trong Báo cáo tài chính mà Công ty không kiểm soát được hoặc chưa được ghi nhận. 

Không phát sinh bất kỳ sự kiện nào có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính cũng như có hoặc có 
thể tác động đáng kể đến hoạt động của Công ty
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Ix. SO LrEU SO SANH
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ngiry 30106/20tt.
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