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B¸o c¸o cña Ban tæng gi¸m ®èc 
Ban Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn X©y dùng S«ng Hång (sau ®©y gäi t¾t lµ “C«ng ty”) tr×nh bµy B¸o 

c¸o cña m×nh vµ B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31.12.2013.  

C«ng ty 

C«ng ty cæ phÇn X©y dùng S«ng Hång lµ c«ng ty cæ phÇn ®−îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 257/Q§-

BXD ngµy 21 th¸ng 02 n¨m 2006 vµ QuyÕt ®Þnh sè 747/Q§-BXD ngµy 09 th¸ng 05 n¨m 2006 (söa ®æi 

QuyÕt ®Þnh 257/Q§-BXD) cña Bé tr−ëng Bé X©y dùng. 

Theo GiÊy ®¨ng ký doanh nghiÖp sè 0100107042 ngµy 17 th¸ng 04 n¨m 2006 (®¨ng ký l¹i lÇn thø 8 

ngµy 17.09.2010) do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− TP Hµ Néi cÊp, lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 

lµ: 

� ThiÕt kÕ kÕt cÊu c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp; ThiÕt kÕ kiÕn tróc tæng mÆt b»ng néi, ngo¹i 

thÊt: ®èi víi c«ng tr×nh d©n dông c«ng nghiÖp; 

� ThiÕt kÕ quy ho¹ch chung; quy ho¹ch tæng thÓ, chi tiÕt ®èi víi khu ®« thÞ, khu d©n c−; ThiÕt kÕ 

san nÒn hÖ thèng tho¸t n−íc, ®−êng néi bé vµo khu ®« thÞ, khu d©n c−, khu c«ng nghiÖp; 

� ThiÕt kÕ quy ho¹ch ®iÖn ®« thÞ, n«ng nghiÖp, xÝ nghiÖp; ThiÕt kÕ cÊp ®iÖn, chèng sÐt ®èi víi c«ng 

tr×nh x©y dùng, d©n dông c«ng nghiÖp; Gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh x©y dùng d©n 

dông, c«ng nghiÖp; Kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh x©y dùng 

� T− vÊn thÈm tra, thÈm ®Þnh, quy ho¹ch dù ¸n ®Çu t−, kü thuËt, b¶n vÏ thi c«ng vµ tæng dù to¸n 

c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thñy lîi, kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ néi, ngo¹i 

thÊt; KiÓm ®Þnh chÊt l−îng c«ng tr×nh, thÝ nghiÖm x©y dùng; 

� Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thñy lîi, h¹ tÇng kü thuËt, 

c«ng tr×nh ngÇm, c«ng tr×nh vµ hÖ thèng ®iÖn, viÔn th«ng vµ c¸c c«ng tr×nh kü thuËt kh¸c, hoµn 

thiÖn c«ng tr×nh x©y dùng; 

� Khoan ph¸ bª t«ng, ph¸ dì c«ng tr×nh x©y dùng, di chuyÓn nhµ cöa; T− vÊn ®Çu t− (kh«ng bao 

gåm du lÞch); 

� §Çu t− kinh doanh dÞch vô kh¸ch s¹n, nhµ hµng. Kinh doanh ¨n uèng. Kinh doanh l÷ hµnh vµ 

c¸c dÞch vô phôc vô kh¸ch du lÞch (kh«ng bao gåm kinh doanh vò tr−êng, qu¸n bar, phßng h¸t 

karaoke); 

� §Çu t− kinh doanh bÊt ®éng s¶n víi quyÒn së h÷u hoÆc ®i thuª. M«i giíi, ®Êu gi¸ bÊt ®éng s¶n 

(kh«ng bao gåm dÞch vô t− vÊn gi¸ ®Êt); 

� Kinh doanh thiÕt bÞ d©n dông, c«ng nghiÖp, y tÕ, nguyªn liÖu, than, chÊt ®èt; S¶n xuÊt vµ kinh 

doanh c¸c s¶n phÈm gèm sø, vËt liÖu x©y dùng, s¾t thÐp; 

� Kinh doanh vËn t¶i ®−êng s¾t, ®−êng bé, ®−êng thñy, vµ c¸c ho¹t ®éng hç trî cho vËn t¶i; Cho 

thuª ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, cho thuª thiÕt bÞ x©y dùng hoÆc thiÕt bÞ ph¸ dì cã kÌm ng−êi ®iÒu 

khiÓn; 
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� S÷a ch÷a l¾p ®Æt, b¶o tr×, b¶o d−ìng, cung cÊp phô tïng thay thÕ m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô 

ngµnh c«ng, n«ng nghiÖp, giao th«ng, vËn t¶i, khai th¸c má, c¬ khÝ, thñy lîi, thñy ®iÖn, tù ®éng 

hãa; 

� Khai th¸c vµ chÕ biÕn kho¸ng s¶n, n«ng, l©m s¶n, thùc phÈm, ®å gç d©n dông vµ c«ng nghiÖp, 

khai th¸c quÆng kim lo¹i ®en phôc vô luyÖn gang thÐp, khai th¸c ®¸, c¸t, sái, ®Êt sÐt vµ cao 

lanh (trõ lo¹i kho¸ng s¶n Nhµ n−íc cÊm). 

� Kinh doanh nhËp khÈu c¸c lo¹i hµng hãa, thiÕt bÞ vËt t−, vËt liÖu x©y dùng, y tÕ, v¨n hãa, thÓ 

dôc thÓ thao, n«ng, l©m s¶n, thùc phÈm, r−îu bia, n−íc gi¶i kh¸t cã cån vµ cã ga. 

� Sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n; §Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n; T− vÊn bÊt ®éng s¶n; Qu¶ng c¸o bÊt ®éng 

s¶n; Qu¶n lý bÊt ®éng s¶n; 

� Ho¹t ®éng hç trî dÞch vô tµi chÝnh: c¸c dÞch vô ñy th¸c, gi¸m s¸t trªn c¬ së phÝ vµ hîp ®ång. 

Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ: 200.000.000.000 ® (Hai tr¨m tû ®ång) 

Trô së chÝnh cña C«ng ty t¹i 164 Lß §óc, QuËn Hai Bµ Tr−ng, Thµnh phè Hµ Néi.  

C¸c sù kiÖn sau ngµy kho¸ sæ kÕ to¸n lËp b¸o c¸o tµi chÝnh 

Kh«ng cã sù kiÖn quan träng nµo x¶y ra sau ngµy kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n yªu cÇu ph¶i ®iÒu chØnh hoÆc 

c«ng bè c«ng khai trong B¸o c¸o tµi chÝnh. 

Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban Tæng gi¸m ®èc 

C¸c thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ bao gåm: 

C¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®· tham gia ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i thêi ®iÓm 

lËp b¸o c¸o nµy gåm cã: 

¤ng  Ph¹m Hïng Chñ tÞch  

¤ng  NguyÔn Thanh Tïng Uû viªn   

¤ng  NguyÔn Hång Th¸i Uû viªn   

¤ng  NguyÔn TuÊn Anh Uû viªn   

¤ng  NguyÔn Minh Qu©n Uû viªn   

C¸c thµnh viªn cña Ban Gi¸m ®èc bao gåm: 

C¸c thµnh viªn Ban Gi¸m ®èc C«ng ty ®· tham gia ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i thêi 

®iÓm lËp b¸o c¸o nµy gåm cã: 

¤ng  NguyÔn Thanh Tïng Tæng Gi¸m ®èc   

¤ng  NguyÔn Hång Th¸i Phã Tæng Gi¸m ®èc  

Bµ N«ng ThÞ Thu Trang Phã Tæng Gi¸m ®èc  

Bµ TrÇn Lan Anh Phã Tæng Gi¸m ®èc  

C¸c thµnh viªn ban kiÓm so¸t bao gåm: 

¤ng  Ph¹m TiÕn Thµnh Tr−ëng Ban  

¤ng NguyÔn Hång §øc Thµnh viªn  

Bµ  §µo Thanh HiÒn Thµnh viªn  
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KiÓm to¸n viªn 

C«ng ty TNHH T− vÊn KÕ to¸n vµ ThÈm ®Þnh gi¸ ViÖt Nam ®· thùc hiÖn kiÓm to¸n c¸c B¸o c¸o tµi 

chÝnh cho C«ng ty.  

C«ng bè tr¸ch nhiÖm cña Ban Gi¸m ®èc ®èi víi B¸o c¸o tµi chÝnh 

Ban Gi¸m ®èc C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc lËp B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh trung thùc, hîp lý t×nh 

h×nh ho¹t ®éng, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ t×nh h×nh l−u chuyÓn tiÒn tÖ cña C«ng ty trong n¨m. 

Trong qu¸ tr×nh lËp B¸o c¸o tµi chÝnh, Ban Gi¸m ®èc C«ng ty cam kÕt ®· tu©n thñ c¸c yªu cÇu sau:  

� Lùa chän c¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n thÝch hîp vµ ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch nµy mét c¸ch nhÊt qu¸n;  

� §−a ra c¸c ®¸nh gi¸ vµ dù ®o¸n hîp lý vµ thËn träng; 

� Nªu râ c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n ®−îc ¸p dông cã ®−îc tu©n thñ hay kh«ng, cã nh÷ng ¸p dông sai 

lÖch träng yÕu ®Õn møc cÇn ph¶i c«ng bè vµ gi¶i thÝch trong b¸o c¸o tµi chÝnh hay kh«ng; 

� LËp vµ tr×nh bµy c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh trªn c¬ së tu©n thñ c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n, chÕ ®é kÕ 

to¸n vµ c¸c quy ®Þnh cã liªn quan hiÖn hµnh; 

� LËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh dùa trªn c¬ së ho¹t ®éng kinh doanh liªn tôc, trõ tr−êng hîp kh«ng 

thÓ cho r»ng C«ng ty sÏ tiÕp tôc ho¹t ®éng kinh doanh.  

Ban Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty ®¶m b¶o r»ng c¸c sæ kÕ to¸n ®−îc l−u gi÷ ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh 

cña C«ng ty, víi møc ®é trung thùc, hîp lý t¹i bÊt cø thêi ®iÓm nµo vµ ®¶m b¶o r»ng B¸o c¸o tµi chÝnh 

tu©n thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc. §ång thêi cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc b¶o ®¶m an toµn 

tµi s¶n cña C«ng ty vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó ng¨n chÆn, ph¸t hiÖn c¸c hµnh vi gian lËn 

vµ c¸c vi ph¹m kh¸c.  

Ban Tæng Gi¸m §èc C«ng ty cam kÕt r»ng B¸o c¸o tµi chÝnh ®· ph¶n ¸nh trung thùc vµ hîp lý t×nh 

h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty t¹i thêi ®iÓm ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2013, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ 

t×nh h×nh l−u chuyÓn tiÒn tÖ cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2013, phï hîp víi chuÈn mùc, chÕ 

®é kÕ to¸n ViÖt Nam vµ tu©n thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cã liªn quan.  

Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 02 n¨m 2014 

 
TM. Ban Gi¸m §èc 
Tæng Gi¸m ®èc 

 

 

 

NguyÔn Thanh Tïng 
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Phª duyệt c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh 

Chóng t«i, Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn X©y dùng S«ng Hång phª duyÖt c¸c B¸o c¸o Tµi chÝnh cho 

n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2013 cña C«ng ty. 

Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 02 n¨m 2014 

TM. Hội đồng quản trị 
Chñ tÞch H§QT 

 

 

 

 

Ph¹m Hïng 
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Số:  233/BCKT-TC/NV7     

 
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 

 

 
Kính gửi:  Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc  

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng  
 
Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2013 kèm theo của Công ty Cổ phần Xây 
dựng Sông Hồng được lập ngày 27/02/2014 từ trang 09 đến trang 29, bao gồm: Bảng cân đối kế toán 

tổng hợp tại ngày 31/12/2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển 
tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 
tổng hợp.  

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc  

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo 

tài chính tổng hợp của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và 
các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về 
kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày 

báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. 

Trách nhiệm của Kiểm toán viên 

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. 
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu 

cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện 
cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai 

sót trọng yếu hay không. 

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các 
số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán 

của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận 
hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ 
của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các 

thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về 

hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích 
hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng 
Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính. 

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích 

hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi. 
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Ý kiến của kiểm toán viên 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các 

khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng tại ngày 
31/12/2013, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc 
cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan 

đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN VIỆT LONG 
Phó Giám đốc 
Giấy CNĐKHN kiểm toán số: 0692-2014-126-1 
Thay mặt và đại diện cho 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ  
THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA) 
Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014 

 NGUYỄN THÀNH CÔNG 
Kiểm toán viên 
Giấy CNĐKHN kiểm toán số: 1912-2014-126-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng s«ng hång B¸o c¸o tµi chÝnh
§Þa chØ: Sè 164 Lß §óc - Hai Bµ Tr−ng - Hµ néi cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2013

.

§¬n vÞ: VND

M· 
sè

ChØ tiªu
ThuyÕt 
minh

31/12/2013 01/01/2013

Tµi s¶n
100 A Tµi s¶n ng¾n h¹n 450,150,649,757 306,197,854,089 
110 I TiÒn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 3 8,884,440,228 3,738,712,430 
111 1 TiÒn 8,884,440,228 3,738,712,430 

112 2 C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn                              -                              - 

120 II C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 4       66,591,000,000       30,795,000,000 
121 1 §Çu t− ng¾n h¹n   66 591 000 000   43 695 000 000

129 2 Dù phßng gi¶m gi¸ C.kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n (*)      (12,900,000,000)

130 III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 27,913,328,364 37,430,569,465 
131 1 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 11,866,608,587 14,657,350,750 

132 2 Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 7,354,184,783 13,842,071,701 

133 3 Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n                              -                              - 

134 4 Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång XD                              -                              - 
135 5 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 5 9,163,097,494 9,260,540,764 
139 6 Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi (*) (470,562,500)          (329,393,750)

140 IV Hµng tån kho 313,692,274,798 210,442,714,832 
141 1 Hµng tån kho. 6 313,692,274,798 210,442,714,832 

149 2 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*)                              -                              - 

150 V Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 33,069,606,367 23,790,857,362 
151 1 Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n            205,442,898            205,442,898 

152 2 ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ       22,185,113,172       13,108,655,186 

153 3 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i thu Nhµ n−íc

158 4 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 7       10,679,050,297       10,476,759,278 

200 B Tµi s¶n dµi h¹n 79,790,103,057 79,809,577,255 
210 I C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n                              -                              - 
220 II Tµi s¶n cè ®Þnh 30,128,350,457 30,927,824,655 
221 1 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 8 7,615,133,276 8,422,607,474 

222  - Nguyªn gi¸ 12,983,104,665 12,983,104,665 

223  - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) (5,367,971,389) (4,560,497,191)

224 2 Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh                              -                              - 

227 3 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 9         2,659,090,950         2,659,090,950 

228  - Nguyªn gi¸         2,659,090,950         2,659,090,950 

229  - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*)                              -                              - 

230 4 Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 10       19,854,126,231       19,846,126,231 

240 III BÊt ®éng s¶n ®Çu t−                              -                              - 
250 IV C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n       49,661,752,600       48,881,752,600 
251 1 §Çu t− vµo c«ng ty con

252 2 §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 11       42,961,752,600       42,181,752,600 

258 3 §Çu t− dµi h¹n kh¸c 12         6,700,000,000         6,700,000,000 

259 4 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n (*)                              -                              - 

260 V Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c                              -                              - 

270 Tæng céng tµi s¶n 529,940,752,814 386,007,431,344 

b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n TæNG HîP
T¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2013
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C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng s«ng hång B¸o c¸o tµi chÝnh
§Þa chØ: Sè 164 Lß §óc - Hai Bµ Tr−ng - Hµ néi cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2013

.

§¬n vÞ: VND

M· 
sè

ChØ tiªu
ThuyÕt 
minh

31/12/2013 01/01/2013

b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n TæNG HîP
T¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2013

Nguån vèn
300 A Nî ph¶i tr¶ 282,032,610,905 139,794,179,727 
310 I Nî ng¾n h¹n 282,032,610,905 139,794,179,727 
311 1 Vay vµ nî ng¾n h¹n 13                              -       51,453,044,769 

312 2 Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n 22,971,749,390 12,631,257,475 

313 3 Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc 215,317,523,412 28,029,834,472 
314 4 ThuÕ & c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc 14 139,539,313 146,224,566 
315 5 Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 958,054,546 

316 6 Chi phÝ ph¶i tr¶ 15            170,234,611            170,234,611 

317 7 Ph¶i tr¶ néi bé                              -                              - 

318 8 Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång XD                              -                              - 

319 9 C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 16 41,309,436,921 42,714,144,227 

320 10 Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n                              -                              - 

323 11 Quü khen th−ëng, phóc lîi         2,124,127,258         3,691,385,061 

330 II Nî dµi h¹n                              -                              - 

400 B Nguån vèn chñ së h÷u 247,908,141,909 246,213,251,617 
410 I Vèn chñ së h÷u 17 247,908,141,909 246,213,251,617 
411 1 Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 200,000,000,000 200,000,000,000 

412 2 ThÆng d− vèn cæ phÇn 22,123,458,400       22,123,458,400 

413 3 Vèn kh¸c cña chñ së h÷u                              -                              - 

414 4 Cæ phiÕu quü (*)                              -                              - 

415 5 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n                              -                              - 

416 6 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i                              -                              - 

417 7 Quü ®Çu t− ph¸t triÓn       14,256,959,176       14,256,959,176 

418 8 Quü dù phßng tµi chÝnh 8,670,419,118 7,113,479,588 

419 9 Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u                              -                              - 

420 10 Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi 2,857,305,215 2,719,354,453 

421 11 Nguån vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n                              - 

430 II Nguån kinh  phÝ, Quü kh¸c

Tæng céng nguån vèn 529,940,752,814 386,007,431,344 

       
Ghi chó: Sè liÖu trong c¸c chØ tiªu cã dÊu (*) ®−îc ghi b»ng sè ©m d−íi h×nh thøc ghi trong ngoÆc ®¬n.

 10



C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng s«ng hång B¸o c¸o tµi chÝnh
§Þa chØ: Sè 164 Lß §óc - Hai Bµ Tr−ng - Hµ néi cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2013

TT ChØ tiªu
ThuyÕt 
minh

31/12/2013 01/01/2013

1 Tµi s¶n thuª ngoµi                                -                                 - 

2 VËt t−, hµng hãa nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng                                -                                 - 

3 Hµng hãa nhËn b¸n hé, nhËn ký göi, ký c−îc                                -                                 - 

4 Nî khã ®ßi ®· xö lý                                -                                 - 

5 Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i (USD)                                -  - 

6 Dù to¸n chi sù nghiÖp, dù ¸n                                -                                 - 

Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 02 n¨m 2014

C¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n

LËp biÓu

¸

KÕ to¸n tr−ëng

N«ng ThÞ Thu Trang

Tæng Gi¸m ®èc

NguyÔn Thanh TïngL−¬ng ThÞ ¸nh Ph−îng N«ng ThÞ Thu Trang NguyÔn Thanh Tïng
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C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng s«ng hång B¸o c¸o tµi chÝnh
§Þa chØ: Sè 164 Lß §óc - Hai Bµ Tr−ng - Hµ néi cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2013

§¬n vÞ tÝnh: VND

1 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 18    37,645,789,079    16,389,627,855 

2 C¸c kho¶n gi¶m trõ                            -                            - 

3 Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô    37,645,789,079    16,389,627,855 

4 Gi¸ vèn hµng b¸n 19    25,622,098,321     16,215,740,655 

5 Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô    12,023,690,758          173,887,200 

6 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 20       3,069,354,561     19,069,617,310 

7 Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 21       4,648,776,799       7,256,619,534 

    Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay      3,898,776,799       3,315,048,249 

8 Chi phÝ b¸n hµng                             -                             - 

9 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp       7,949,525,834       9,376,858,011 

10 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh      2,494,742,686       2,610,026,965 

B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh TæNG HîP
Năm 2013

ThuyÕt 
minh

ChØ tiªuTT N¨m 2013 N¨m 2012
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10 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh      2,494,742,686       2,610,026,965 

11 Thu nhËp kh¸c              1,065,040          182,102,168 

12 Chi phÝ kh¸c            66,571,484          244,709,760 

13 Lîi nhuËn kh¸c          (65,506,444)          (62,607,592)

14 Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr−íc thuÕ      2,429,236,242      2,547,419,373 

15 Chi phÝ thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh 22          606,479,843 

16 Chi phÝ thuÕ thu nhËp ho·n l¹i                             -                             - 

17 Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN      2,429,236,242       1,940,939,530 

18 L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu 23                       121                         97 

Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 02 n¨m 2014

LËp biÓu

L−¬ng ThÞ ¸nh Ph−îng

KÕ to¸n tr−ëng 

N«ng ThÞ Thu Trang

Tæng Gi¸m ®èc 

NguyÔn Thanh Tïng
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C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng s«ng hång B¸o c¸o tµi chÝnh
§Þa chØ: Sè 164 Lß §óc - Hai Bµ Tr−ng - Hµ néi cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2013

§¬n vÞ tÝnh:  VND 

ChØ tiªu
ThuyÕt 
minh

N¨m 2013 N¨m 2012

I. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh     63,700,418,006    (10,316,758,585)

1. TiÒn thu tõ b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô vµ doanh thu kh¸c 232,132,002,772       17,340,305,360 

2. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi cung cÊp hµng ho¸ dÞch vô   (140,846,920,048)      (14,235,300,768)

3. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng       (5,236,399,304)        (3,792,560,903)

4. TiÒn chi tr¶ l·i vay       (3,893,976,799)        (3,315,048,249)

5. TiÒn chi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp

6. TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh           111,000,000       11,171,504,287 

7. TiÒn chi kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh     (18,565,288,615)      (17,485,658,312)

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh    63,700,418,006 (10,316,758,585)

II. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t−     (7,101,645,439)    (43,440,382,690)

1. TiÒn chi ®Ó mua s¾m, x©y dùng TSC§ vµ c¸c tµi s¶n dµi h¹n kh¸c  -                               - 

2. TiÒn thu tõ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ vµ c¸c tµi s¶n dµi h¹n kh¸c                             -                               - 

3. TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c     (66,591,000,000)      (58,550,000,000)

4. TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c      58,550,000,000 

5. TiÒn chi gãp vèn ®Çu t− vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c          (780,000,000)      (23,550,000,000)

6. TiÒn thu håi tõ gãp vèn ®Çu t− vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c       33,405,000,000 

B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ TæNG HîP
N¨m 2013

 (Theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp)
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6. TiÒn thu håi tõ gãp vèn ®Çu t− vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c       33,405,000,000 

7. TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vµ lîi nhuËn ®−îc chia        1,719,354,561         5,254,617,310 

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t−     (7,101,645,439)   (43,440,382,690)

III. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh   (51,453,044,769)      51,453,044,769 

1. TiÒn thu tõ ph¸t hµnh cè phiÕu, nhËn vèn gãp                             - 

2. TiÒn chi tr¶ vèn gãp, mua l¹i cæ phiÕu cña doanh nghiÖp                               - 

3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dµi h¹n nhËn ®−îc      49,385,120,000       98,558,044,769 

4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay   (100,838,164,769)      (47,105,000,000)

5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tµi chÝnh                             -                               - 

6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u 

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh   (51,453,044,769)      51,453,044,769 

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú       5,145,727,798 (2,304,096,506)

TiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú 3,738,712,430 6,042,808,936 

¶ nh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi ngo¹i tÖ                             -                               - 

TiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú 8,884,440,228 3,738,712,430 

Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 02 n¨m 2014
Ng−êi lËp biÓu

Bïi ThÞ V©n

KÕ to¸n tr−ëng

NguyÔn H¶i S¬n

Ng−êi lËp biÓu

L−¬ng ThÞ ¸nh Ph−îng

KÕ to¸n tr−ëng

N«ng ThÞ Thu Trang

Tæng Gi¸m ®èc

NguyÔn Thanh Tïng
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ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh 

N¨m 2013 

1  §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp 

H×nh thøc së h÷u vèn.  

C«ng ty cæ phÇn X©y dùng S«ng Hång lµ c«ng ty cæ phÇn ®−îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 257/Q§-

BXD ngµy 21 th¸ng 02 n¨m 2006 vµ QuyÕt ®Þnh sè 747/Q§-BXD ngµy 09 th¸ng 05 n¨m 2006 (söa ®æi 

QuyÕt ®Þnh 257/Q§-BXD) cña Bé tr−ëng Bé X©y dùng. 

Trô së chÝnh cña C«ng ty t¹i 164 Lß §óc, QuËn Hai Bµ Tr−ng, Thµnh phè Hµ Néi. 

LÜnh vùc kinh doanh 

LÜnh vùc kinh doanh chÝnh cña C«ng ty lµ ®Çu t− dù ¸n vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng 

Ngµnh nghÒ kinh doanh 

Theo GiÊy ®¨ng ký doanh nghiÖp sè 0100107042 ngµy 17 th¸ng 04 n¨m 2006 (®¨ng ký l¹i lÇn thø 8 

ngµy 17.09.2010) do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− TP Hµ Néi cÊp, lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng 

ty lµ: 

� ThiÕt kÕ kÕt cÊu c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp; ThiÕt kÕ kiÕn tróc tæng mÆt b»ng néi, 

ngo¹i thÊt: ®èi víi c«ng tr×nh d©n dông c«ng nghiÖp; 

� ThiÕt kÕ quy ho¹ch chung; quy ho¹ch tæng thÓ, chi tiÕt ®èi víi khu ®« thÞ, khu d©n c−; ThiÕt kÕ 

san nÒn hÖ thèng tho¸t n−íc, ®−êng néi bé vµo khu ®« thÞ, khu d©n c−, khu c«ng nghiÖp; 

� ThiÕt kÕ quy ho¹ch ®iÖn ®« thÞ, n«ng nghiÖp, xÝ nghiÖp; ThiÕt kÕ cÊp ®iÖn, chèng sÐt ®èi víi 

c«ng tr×nh x©y dùng, d©n dông c«ng nghiÖp; Gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh x©y dùng 

d©n dông, c«ng nghiÖp; Kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh x©y dùng 

� T− vÊn thÈm tra, thÈm ®Þnh, quy ho¹ch dù ¸n ®Çu t−, kü thuËt, b¶n vÏ thi c«ng vµ tæng dù 

to¸n c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thñy lîi, kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ néi, 

ngo¹i thÊt; KiÓm ®Þnh chÊt l−îng c«ng tr×nh, thÝ nghiÖm x©y dùng; 

� Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thñy lîi, h¹ tÇng kü thuËt, 

c«ng tr×nh ngÇm, c«ng tr×nh vµ hÖ thèng ®iÖn, viÔn th«ng vµ c¸c c«ng tr×nh kü thuËt kh¸c, 

hoµn thiÖn c«ng tr×nh x©y dùng; 

� Khoan ph¸ bª t«ng, ph¸ dì c«ng tr×nh x©y dùng, di chuyÓn nhµ cöa; T− vÊn ®Çu t− (kh«ng bao 

gåm du lÞch); 

� §Çu t− kinh doanh dÞch vô kh¸ch s¹n, nhµ hµng. Kinh doanh ¨n uèng. Kinh doanh l÷ hµnh vµ 

c¸c dÞch vô phôc vô kh¸ch du lÞch (kh«ng bao gåm kinh doanh vò tr−êng, qu¸n bar, phßng h¸t 

karaoke); 

� §Çu t− kinh doanh bÊt ®éng s¶n víi quyÒn së h÷u hoÆc ®i thuª. M«i giíi, ®Êu gi¸ bÊt ®éng s¶n 

(kh«ng bao gåm dÞch vô t− vÊn gi¸ ®Êt); 

� Kinh doanh thiÕt bÞ d©n dông, c«ng nghiÖp, y tÕ, nguyªn liÖu, than, chÊt ®èt; S¶n xuÊt vµ kinh 

doanh c¸c s¶n phÈm gèm sø, vËt liÖu x©y dùng, s¾t thÐp; 
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� Kinh doanh vËn t¶i ®−êng s¾t, ®−êng bé, ®−êng thñy, vµ c¸c ho¹t ®éng hç trî cho vËn t¶i; Cho 

thuª ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, cho thuª thiÕt bÞ x©y dùng hoÆc thiÕt bÞ ph¸ dì cã kÌm ng−êi ®iÒu 

khiÓn; 

� S÷a ch÷a l¾p ®Æt, b¶o tr×, b¶o d−ìng, cung cÊp phô tïng thay thÕ m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô 

ngµnh c«ng, n«ng nghiÖp, giao th«ng, vËn t¶i, khai th¸c má, c¬ khÝ, thñy lîi, thñy ®iÖn, tù ®éng 

hãa; 

� Khai th¸c vµ chÕ biÕn kho¸ng s¶n, n«ng, l©m s¶n, thùc phÈm, ®å gç d©n dông vµ c«ng nghiÖp, 

khai th¸c quÆng kim lo¹i ®en phôc vô luyÖn gang thÐp, khai th¸c ®¸, c¸t, sái, ®Êt sÐt vµ cao 

lanh (trõ lo¹i kho¸ng s¶n Nhµ n−íc cÊm). 

� Kinh doanh nhËp khÈu c¸c lo¹i hµng hãa, thiÕt bÞ vËt t−, vËt liÖu x©y dùng, y tÕ, v¨n hãa, thÓ 

dôc thÓ thao, n«ng, l©m s¶n, thùc phÈm, r−îu bia, n−íc gi¶i kh¸t cã cån vµ cã ga. 

� Sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n; §Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n; T− vÊn bÊt ®éng s¶n; Qu¶ng c¸o bÊt ®éng 

s¶n; Qu¶n lý bÊt ®éng s¶n; 

� Ho¹t ®éng hç trî dÞch vô tµi chÝnh: c¸c dÞch vô ñy th¸c, gi¸m s¸t trªn c¬ së phÝ vµ hîp ®ång. 

2  ChÕ ®é vµ chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty 

Kú kÕ to¸n, ®¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n  

Kú kÕ to¸n n¨m cña C«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n¨m. §¬n vÞ tiÒn 

tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n lµ ®ång ViÖt Nam (VND)  

ChuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông 

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/Q§-BTC ngµy 

20/03/2006, cña Bé Tµi chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n söa ®æi, h−íng dÉn kÌm theo. 

Tuyªn bè vÒ viÖc tu©n thñ ChuÈn mùc kÕ to¸n vµ ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông:  

C«ng ty ®ang ¸p dông c¸c ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn ChuÈn mùc do Nhµ 

n−íc ®· ban hµnh. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®−îc lËp vµ tr×nh bµy theo ®óng mäi quy ®Þnh cña tõng chuÈn 

mùc, th«ng t− h−íng dÉn thùc hiÖn chuÈn mùc vµ ChÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh ®ang ¸p dông. 

H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông 

C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh. 

Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh c¸c kho¶n tiÒn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 

C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ ®−îc quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ thùc tÕ t¹i 

thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. T¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ ®−îc quy 

®æi theo tû gi¸ b×nh qu©n liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam c«ng bè vµo ngµy kÕt thóc 

niªn ®é kÕ to¸n. 

C¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n kh«ng qu¸ 3 th¸ng cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi dÔ dµng thµnh tiÒn vµ kh«ng 

cã nhiÒu rñi ro trong chuyÓn ®æi thµnh tiÒn kÓ tõ ngµy mua kho¶n ®Çu t− ®ã t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o. 

Nguyªn t¾c ghi nhËn hµng tån kho 

Hµng tån kho ®−îc tÝnh theo gi¸ gèc. Tr−êng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®−îc thÊp h¬n gi¸ gèc 
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th× ph¶i tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®−îc. Gi¸ gèc hµng tån kho bao gåm chi phÝ mua, chi 

phÝ chÕ biÕn vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c ph¸t sinh ®Ó cã ®−îc hµng tån kho ë ®Þa ®iÓm vµ 

tr¹ng th¸i hiÖn t¹i. 

Gi¸ gèc hµng tån kho ®−îc tÝnh theo ph−¬ng ph¸p ®Ých danh ®èi víi chi phÝ c«ng tr×nh dë dang, theo 

ph−¬ng ph¸p b×nh qu©n ®èi víi nguyªn vËt liÖu. Hµng tån kho ®−îc h¹ch to¸n theo ph−¬ng ph¸p kª 

khai th−êng xuyªn. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cuèi kú ®−îc x¸c ®Þnh cho tõng c«ng tr×nh, 

h¹ng môc c«ng tr×nh nh− sau: 

§èi víi c¸c c«ng tr×nh cßn dë dang ®Õn 31/12/2013 th× 

Chi phí SXKD dở dang 
cuối kỳ từng CT, HMCT 

= 
Chi phí SXKD dở dang 
đầu kỳ từng CT, HMCT 

+ 
Chi phí SXKD phát sinh 
trong kỳ từng CT, HMCT 

§èi víi c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh ®· cã quyÕt to¸n A-B hoÆc cã biªn b¶n x¸c 

nhËn khèi l−îng x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh, th×: 

Chi phí dở dang cuối 
 kỳ từng CT, HMCT 

= 
Chi phí dở dang đầu 
kỳ từng CT, HMCT 

+ 
Chi phí phát sinh  
trong kỳ từng CT, HMCT 

- 
Giá thành định mức 
từng CT, HMCT 

Trong ®ã: 

Giá thành định mức 
từng CT, HCMT 

= 
Doanh thu ghi nhận 
từng CT, HMCT 

x 
Tỷ lệ giao thầu cho  
từng CT, HMCT 

Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®−îc ghi nhËn khi gi¸ gèc lín h¬n lín h¬n gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc 

hiÖn ®−îc. Gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®−îc lµ gi¸ b¸n −íc tÝnh cña hµng tån kho trõ chi phÝ −íc 

tÝnh ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm vµ chi phÝ −íc tÝnh cÇn thiÕt cho viÖc tiªu thô chóng. 

Nguyªn t¾c ghi nhËn vµ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: 

Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh, tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®−îc ghi nhËn theo gi¸ gèc. Trong qu¸ tr×nh sö 

dông, tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh, tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®−îc ghi nhËn theo nguyªn gi¸, hao mßn luü kÕ 

vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. 

KhÊu hao ®−îc trÝch theo ph−¬ng ph¸p ®−êng th¼ng. Thêi gian khÊu hao ®−îc −íc tÝnh nh− sau: 

 

 

Nguyªn t¾c ghi nhËn vµ vèn ho¸ c¸c kho¶n chi phÝ ®i vay. 

Chi phÝ ®i vay ®−îc ghi nhËn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú khi ph¸t sinh, trõ khi chi phÝ ®i 

vay liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®Çu t− x©y dùng hoÆc s¶n xuÊt tµi s¶n dë dang ®−îc tÝnh vµo gi¸ trÞ 

cña tµi s¶n ®ã (®−îc vèn ho¸) khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong ChuÈn mùc KÕ to¸n ViÖt Nam sè 16 “ 

Chi phÝ ®i vay ”.  

Chi phÝ ®i vay liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®Çu t− x©y dùng hoÆc s¶n xuÊt tµi s¶n dë dang ®−îc tÝnh 

vµo gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®ã (®−îc vèn ho¸) bao gåm c¸c kho¶n l·i tiÒn vay, ph©n bæ c¸c kho¶n chiÕt khÊu 

hoÆc phô tréi  khi ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, c¸c kho¶n chi phÝ phô ph¸t sinh liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh lµm 

thñ tôc vay. 

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính  

Kho¶n ®Çu t− vµo C«ng ty con, C«ng ty liªn kÕt ®−îc kÕ to¸n theo ph−¬ng ph¸p gi¸ gèc. Lîi nhuËn 

thuÇn ®−îc chia tõ C«ng ty con, C«ng ty liªn kÕt ®−îc ghi nhËn vµo B¸o c¸o KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh 

- M¸y mãc, thiÕt bÞ   03-06 N¨m 
- Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i   05-06 N¨m 
- ThiÕt bÞ v¨n phßng 03-05 N¨m 
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doanh. C¸c kho¶n ®−îc chia kh¸c (ngoµi lîi nhuËn thuÇn) ®−îc coi lµ phÇn thu håi c¸c kho¶n ®Çu t− vµ 

®−îc ghi nhËn lµ kho¶n gi¶m trõ gi¸ gèc ®Çu t−. 

Kho¶n ®Çu t− vµo C«ng ty liªn doanh ®−îc kÕ to¸n theo ph−¬ng ph¸p gi¸ gèc. Kho¶n vèn gãp liªn 

doanh kh«ng ®iÒu chØnh theo thay ®æi cña phÇn së h÷u cña C«ng ty trong tµi s¶n thuÇn cña C«ng ty 

liªn doanh. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ph¶n ¸nh kho¶n thu nhËp ®−îc chia tõ 

lîi nhuËn thuÇn lòy kÕ cña C«ng ty liªn doanh ph¸t sinh sau khi gãp vèn liªn doanh. 

Nguyªn t¾c ghi nhËn vµ ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr−íc. 

C¸c chi phÝ tr¶ tr−íc chØ liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m tµi chÝnh hiÖn t¹i ®−îc ghi 

nhËn lµ chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n.  

ViÖc tÝnh vµ ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh tõng kú h¹ch to¸n ®−îc 

c¨n cø vµo tÝnh chÊt, møc ®é tõng lo¹i chi phÝ ®Ó chän ph−¬ng ph¸p vµ tiªu thøc ph©n bæ hîp lý. Chi 

phÝ tr¶ tr−íc ®−îc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo ph−¬ng ph¸p ®−êng th¼ng. 

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

C¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ch−a ph¸t sinh nh−ng ®−îc trÝch tr−íc vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh 

trong kú ®Ó ®¶m b¶o khi chi phÝ ph¸t sinh thùc tÕ kh«ng g©y ®ét biÕn cho chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 

trªn c¬ së ®¶m b¶o nguyªn t¾c phï hîp gi÷a doanh thu vµ chi phÝ. Khi c¸c chi phÝ ®ã ph¸t sinh, nÕu cã 

chªnh lÖch víi sè ®· trÝch, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi bæ sung hoÆc ghi gi¶m chi phÝ t−¬ng øng víi phÇn 

chªnh lÖch. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ chi phÝ trÝch tr−íc còng ®−îc C«ng ty sö dông ®Ó ghi nhËn sè tiÒn 

ph¶i tr¶ trong t−¬ng lai liªn quan ®Õn hµng hãa, dÞch vô C«ng ty ®· nhËn ®−îc mµ kh«ng phô thuéc 

vµo viÖc C«ng ty ®· nhËn ®−îc hãa ®¬n tõ nhµ cung cÊp hay ch−a. 

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

Gi¸ trÞ ®−îc ghi nhËn cña mét kho¶n dù phßng ph¶i tr¶ lµ gi¸ trÞ ®−îc −íc tÝnh hîp lý nhÊt vÒ kho¶n 

tiÒn sÏ ph¶i chi ®Ó thanh to¸n nghÜa vô nî hiÖn t¹i t¹i ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n n¨m hoÆc t¹i ngµy kÕt 

thóc kú kÕ to¸n gi÷a niªn ®é. 

ChØ nh÷ng kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn kho¶n dù phßng ph¶i tr¶ ®· lËp ban ®Çu míi ®−îc bï ®¾p b»ng 

kho¶n dù phßng ph¶i tr¶ ®ã. 

Kho¶n chªnh lÖch gi÷a sè dù phßng ph¶i tr¶ ®· lËp ë kú kÕ to¸n tr−íc ch−a sö dông hÕt lín h¬n sè dù 

phßng ph¶i tr¶ lËp ë kú b¸o c¸o ®−îc hoµn nhËp ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú trõ 

kho¶n chªnh lÖch lín h¬n cña kho¶n dù phßng ph¶i tr¶ vÒ b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y l¾p ®−îc hoµn nhËp 

vµo thu nhËp kh¸c trong kú. 

Nguyªn t¾c ghi nhËn vèn chñ së h÷u 

Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u ®−îc ghi nhËn theo sè vèn thùc gãp cña chñ së h÷u. 

Vèn kh¸c cña chñ së h÷u ®−îc ghi theo gi¸ trÞ cßn l¹i gi÷a gi¸ trÞ hîp lý cña c¸c tµi s¶n mµ doanh 

nghiÖp ®−îc c¸c tæ chøc c¸ nh©n kh¸c tÆng, biÕu sau khi trõ (-) c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép (nÕu cã) liªn 

quan ®Õn c¸c tµi s¶n ®−îc tÆng, biÕu nµy; vµ kho¶n bæ sung tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 

Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi lµ sè lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp sau 

khi trõ (-) c¸c kho¶n ®iÒu chØnh do ¸p dông håi tè thay ®æi chÝnh s¸ch kÕ to¸n vµ ®iÒu chØnh håi tè sai 

sãt träng yÕu cña c¸c n¨m tr−íc.  

Nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn doanh thu 
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Doanh thu b¸n hµng ®−îc ghi nhËn khi ®ång thêi tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: 

• PhÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u s¶n phÈm hoÆc hµng hãa ®· ®−îc chuyÓn giao 

cho ng−êi mua; 

• C«ng ty kh«ng cßn n¾m gi÷ quyÒn qu¶n lý hµng hãa nh− ng−êi së h÷u hµng hãa hoÆc quyÒn kiÓm 

so¸t hµng hãa; 

• Doanh thu ®−îc x¸c ®Þnh t−¬ng ®èi ch¾c ch¾n; 

• C«ng ty ®· thu ®−îc hoÆc sÏ thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch b¸n hµng; 

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

Doanh thu hîp ®ång x©y dùng 

C¨n cø ®Ó h¹ch to¸n doanh thu lµ QuyÕt to¸n A-B ®èi víi c¸c C«ng tr×nh hoµn thµnh nghiÖm thu hoÆc 

B¶n x¸c nhËn khèi l−îng x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh theo tõng giai ®o¹n ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cã 

thêi gian thi c«ng dµi. Gi¸ trÞ h¹ch to¸n doanh thu lµ gi¸ trÞ quyÕt to¸n c«ng tr×nh (kh«ng bao gåm 

thuÕ GTGT) mµ C«ng ty ®−îc h−ëng. Gi¸ trÞ nµy kh«ng bao gåm c¸c kho¶n vËt liÖu do chñ ®Çu t− cÊp 

vµ c¸c chi phÝ kiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c do chñ ®Çu t− thùc hiÖn 

Doanh thu c¨n hé:  

§èi víi c¸c c¨n hé mµ C«ng ty b¸n sau khi ®· x©y dùng hoµn tÊt, doanh thu vµ gi¸ vèn ®−îc ghi nhËn 

khi phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých ®· chuyÓn giao cho ng−êi mua. §èi víi c¸c c¨n hé ®−îc b¸n tr−íc khi x©y 

dùng hoµn tÊt theo ®ã C«ng ty cã nghÜa vô x©y dùng vµ hoµn tÊt vµ ng−êi mua thanh to¸n tiÒn theo 

tiÕn ®é x©y dùng, ®ång thêi chÊp nhËn c¸c lîi Ých vµ rñi ro tõ nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ tr−êng th× 

doanh thu vµ gi¸ vèn ®−îc ghi nhËn theo tû lÖ hoµn thµnh cña c«ng viÖc x©y dùng vµo ngµy kÕt thóc 

n¨m tµi chÝnh. Gi¸ vèn cña c¸c c¨n hé ®−îc b¸n tr−íc khi x©y dùng hoµn tÊt ®−îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo 

c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn ®Êt ®ai vµ chi phÝ x©y dùng −íc tÝnh ®Ó hoµn thµnh dù ¸n 

c¨n hé. Chi phÝ −íc tÝnh ®Ó x©y dùng c¨n hé ®−îc trÝch tr−íc vµ c¸c chi phÝ thùc tÕ sÏ ®−îc ghi gi¶m 

vµo tµi kho¶n nµy. 

Doanh thu cung cÊp dÞch vô:  

Doanh thu cung cÊp dÞch vô ®−îc ghi nhËn khi kÕt qu¶ cña giao dÞch ®ã ®−îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng 

tin cËy. Tr−êng hîp viÖc cung cÊp dÞch vô liªn quan ®Õn nhiÒu kú th× doanh thu ®−îc ghi nhËn trong 

kú theo kÕt qu¶ phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh vµo ngµy lËp B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n cña kú ®ã. KÕt qu¶ 

cña giao dÞch cung cÊp dÞch vô ®−îc x¸c ®Þnh khi tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: 

• Doanh thu ®−îc x¸c ®Þnh t−¬ng ®èi ch¾c ch¾n; 

• Cã kh¶ n¨ng thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch cung cÊp dÞch vô ®ã; 

• 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 cho giao dÞch vµ chi phÝ ®Ó hoµn thµnh giao dÞch cung cÊp dÞch vô 

®ã 

• PhÇn c«ng viÖc cung cÊp dÞch vô ®· hoµn thµnh ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ c«ng 

viÖc hoµn thµnh 

Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh  
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Doanh thu ph¸t sinh tõ tiÒn l·i, tiÒn b¶n quyÒn, cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia vµ c¸c kho¶n doanh thu 

ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c ®−îc ghi nhËn khi tháa m·n ®ång thêi hai (2) ®iÒu kiÖn sau: 

• Cã kh¶ n¨ng thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch ®ã; 

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

Cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia ®−îc ghi nhËn khi C«ng ty ®−îc quyÒn nhËn cæ tøc hoÆc ®−îc quyÒn nhËn 

lîi nhuËn tõ viÖc gãp vèn. 

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

C¸c kho¶n chi phÝ ®−îc ghi nhËn vµo chi phÝ tµi chÝnh gåm: 

• Chi phÝ hoÆc c¸c kho¶n lç liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− tµi chÝnh 

• Chi phÝ cho vay vµ ®i vay vèn 

• C¸c kho¶n lç do chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i cña c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ. 

• Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− chøng kho¸n 

C¸c kho¶n trªn ®−îc ghi nhËn theo tæng sè ph¸t sinh trong kú, kh«ng bï trõ víi doanh thu ho¹t ®éng 

tµi chÝnh. 

Nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh, chi 

phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i 

Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së thu nhËp chÞu thuÕ vµ thuÕ 

suÊt thuÕ TNDN trong n¨m hiÖn hµnh (25%). 

Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së chªnh lÖch t¹m thêi ®−îc khÊu 

trõ, sè chªnh lÖch t¹m thêi chÞu thuÕ vµ thuÕ suÊt thuÕ TNDN. 

Theo NghÞ quyÕt 34/2007/NQ-CP ngµy 03/07/2007 cña ChÝnh Phñ vÒ mét sè gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn 

viÖc c¶i t¹o, x©y dùng l¹i c¸c chung c− cò bÞ h− háng, xuèng cÊp, phÇn thu nhËp cña C«ng ty do viÖc 

®Çu t− c¶i t¹o khu tËp thÓ Kim Liªn cò thuéc diÖn ®−îc miÔn thuÕ thu nhËp trong 4 n¨m vµ gi¶m 50% 

thuÕ TNDN ph¶i nép cho 04 n¨m tiÕp theo. Theo ®ã, phÇn thu nhËp tõ dù ¸n Kim Liªn trong n¨m 

2013 thuéc diÖn miÔn thuÕ. 

QuyÕt to¸n thuÕ cña C«ng ty sÏ chÞu sù kiÓm tra cña c¬ quan thuÕ. Do viÖc ¸p dông luËt vµ c¸c quy 

®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi nhiÒu lo¹i giao dÞch kh¸c nhau cã thÓ ®−îc gi¶i thÝch theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau, 

sè thuÕ ®−îc tr×nh bµy trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cã thÓ bÞ thay ®æi theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan thuÕ 

 

 

 

 

 



C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng s«ng hång B¸o c¸o tµi chÝnh
§Þa chØ: Sè 164 Lß §óc - Hai Bµ Tr−ng - Hµ néi cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2013

3 TiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn
31/12/2013 1/1/2013

VND VND

TiÒn mÆt 1,159,003,000 1,941,367,000

TiÒn göi ng©n hµng 7,725,437,228 1,797,345,430

Céng 8,884,440,228 3,738,712,430

4 C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n
31/12/2013 1/1/2013

VND VND

§Çu t− ng¾n h¹n kh¸c     66,591,000,000     28,695,000,000 

Chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n 15,000,000,000

Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n    (12,900,000,000)

Céng     66,591,000,000     30,795,000,000 

5 C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n kh¸c
31/12/2013 1/1/2013

VND VND

Ph¶i thu kh¸c       6,085,517,881       3,793,544,819 

Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c (d− nî)       3,077,579,613       5,466,995,945 Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c (d− nî)       3,077,579,613       5,466,995,945 

Céng 9,163,097,494 9,260,540,764

6 Hµng tån kho
31/12/2013 1/1/2013

VND VND

Nguyªn liÖu, vËt liÖu                             -                             - 

C«ng cô dông cô                             -                             - 

Chi phÝ x©y l¾p dë dang t¹i c¸c c«ng tr×nh   313,692,274,798   210,442,714,832 

Thµnh phÈm                             -                             - 

Hµng hãa                             -                             - 

Céng 313,692,274,798 210,442,714,832

7 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c
31/12/2013 1/1/2013

VND VND

T¹m øng     10,679,050,297     10,476,759,278 

NhËn ký quü ký c−îc ng¾n h¹n                             -                             - 

Tµi s¶n thiÕu chê xö lý                             -                             - 

Céng 10,679,050,297 10,476,759,278
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8 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (phô lôc 1)

9 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh

QuyÒn sö B¶n quyÒn, PhÇn mÒm TSC§ Céng TSC§
dông ®Êt ph¸t minh m¸y tÝnh v« h×nh kh¸c v« h×nh

I. Nguyªn gi¸ TSC§

1. Sè d− ®Çu n¨m   2,659,090,950                       -                - 

2. Sè t¨ng trong n¨m 

3. Sè gi¶m trong n¨m 

4. Sè d− cuèi n¨m   2,659,090,950                       -                -                             - 

II.Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ

1. Sè d− ®Çu n¨m                         -                       -                - 

2. KhÊu hao trong n¨m

3. Gi¶m trong n¨m                

4. Sè d− cuèi n¨m                         -                       -                -                             -                             - 

III.Gi¸ trÞ cßn l¹i TSC§

1. T¹i ngµy ®Çu n¨m   2,659,090,950                       -                -                             - 

2. T¹i ngµy cuèi n¨m   2,659,090,950                       -                -                             - 

10 Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang
31/12/2013 1/1/2013

VND VND
X©y dùng c¬ b¶n dë dang     19,854,126,231     19,846,126,231 

Kho¶n môc

2,659,090,950

         2,659,090,950 

         2,659,090,950 

     

2,659,090,950

     

C«ng tr×nh : Dù ¸n Hµ §«ng            39,831,769           39,831,769 

C«ng tr×nh : Dù ¸n Kim Liªn giai ®o¹n II          204,713,273         204,713,273 

C«ng tr×nh : Dù ¸n §«ng Anh            17,834,760           17,834,760 

C«ng tr×nh : Dù ¸n Chợ Xu©n La     19,571,764,611    19,563,764,611 

C«ng tr×nh : Dù ¸n Gi¶i Phãng 19,981,818 19,981,818

Céng 19,854,126,231 19,846,126,231

11 §Çu t− vµo C«ng ty liªn kÕt

31/12/2013 1/1/2013
VND VND

Tªn C«ng ty liªn kÕt (*)     42,961,752,600     42,181,752,600 

C«ng ty cæ phÇn §Çu t− IP ViÖt Nam     39,780,000,000    39,000,000,000 

C«ng ty cæ phÇn §Çu t− IT ViÖt Nam       3,181,752,600      3,181,752,600 

Céng     42,961,752,600    42,181,752,600 

 (*)

12 §Çu t− dµi h¹n kh¸c

31/12/2013 1/1/2013
VND VND

Tªn C«ng ty nhËn ®Çu t−       6,700,000,000       6,700,000,000 

C«ng ty cæ phÇn §iÖn lùc dÇu  khÝ B¾c K¹n       2,800,000,000      2,800,000,000 

C«ng ty CP t− vÊn Incomex          900,000,000         900,000,000 

C«ng ty CP §Çu t− Th−¬ng m¹i vµ DÇu khÝ S«ng Hång       3,000,000,000      3,000,000,000 

Céng 6,700,000,000 6,700,000,000

C«ng ty cæ phÇn X©y dùng S«ng Hång tham gia gãp vèn thµnh lËp c¸c C«ng ty liªn kÕt theo gi¸ gèc vµ ®Òu
tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh cña c¸c C«ng ty liªn kÕt nµy. T¹i thêi ®iÓm nµy, c¸c C«ng ty liªn kÕt
trªn vÉn ®ang trong qu¸ tr×nh ®Çu t−.
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13 Vay vµ nî ng¾n h¹n
31/12/2013 1/1/2013

VND VND
Vay ng¾n h¹n                             -     51,453,044,769 

Vay ng©n hµng §Çu t− vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi                             -    51,453,044,769 

Céng                             - 51,453,044,769

14 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc
31/12/2013 1/1/2013

VND VND
ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp                             -          122,234,542 

ThuÕ kh¸c          124,245,390              2,010,848 

ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n            15,293,923            21,979,176 

Céng         139,539,313         146,224,566 

15 Chi phÝ ph¶i tr¶
31/12/2013 1/1/2013

VND VND

Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®· ph¸t sinh ch−a cã hãa ®¬n          170,234,611          170,234,611 

QuyÕt to¸n thuÕ cña C«ng ty sÏ chÞu sù kiÓm tra cña c¬ quan thuÕ. Do viÖc ¸p dông luËt vµ c¸c quy ®Þnh vÒ
thuÕ ®èi víi nhiÒu lo¹i giao dÞch kh¸c nhau cã thÓ ®−îc gi¶i thÝch theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau, sè thuÕ ®−îc
tr×nh bµy trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cã thÓ bÞ thay ®æi theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan thuÕ

Céng          170,234,611         170,234,611 

16 C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c
31/12/2013 1/1/2013

VND VND

Kinh phÝ c«ng ®oµn            49,110,301                             - 

B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ              1,162,832                 900,099 

NhËn vèn gãp kinh doanh dù ¸n Xu©n La     10,500,000,000     10,500,000,000 

C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c (d− cã)            14,000,000            14,000,000 

B¶o hiÓm thÊt nghiÖp                    70,351                   58,976 

Cæ tøc ph¶i tr¶     20,000,000,000     20,000,000,000 

C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c     10,745,093,437     12,199,185,152 

Céng     41,309,436,921    42,714,144,227 

17 Vèn chñ së h÷u

17.1 B¶ng ®èi chiÕu biÕn ®éng vèn chñ së h÷u (phô lôc 2)

17.2 Chi tiÕt vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u
31/12/2013 1/1/2013

VND VND

Vèn gãp cña Nhµ n−íc 

Vèn gãp cña ®èi t−îng kh¸c     200,000,000,000    200,000,000,000 

Céng 200,000,000,000 200,000,000,000
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17.3 C¸c giao dÞch vÒ vèn.

N¨m nay N¨m tr−íc

 - Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 200,000,000,000  200,000,000,000 

 + Vèn gãp ®Çu n¨m 200,000,000,000   200,000,000,000 

 + Vèn gãp cuèi n¨m   200,000,000,000   200,000,000,000 

17.4 Cæ tøc

17.5 Cæ phiÕu

N¨m nay N¨m tr−íc

 - Sè l−îng cæ phiÕu ®−îc phÐp ph¸t hµnh 20,000,000 20,000,000

 - Sè l−îng cæ phiÕu ®· ®−îc ph¸t hµnh vµ gãp vèn ®Çy ®ñ 20,000,000 20,000,000

 + Cæ phiÕu th−êng 20,000,000 20,000,000

 + Cæ phiÕu −u ®·i

 - Sè l−îng cæ phiÕu ®−îc mua l¹i

 + Cæ phiÕu th−êng

 + Cæ phiÕu −u ®·i

 - Sè l−îng cæ phiÕu ®ang l−u hµnh 20,000,000 20,000,000

 + Cæ phiÕu th−êng 20,000,000 20,000,000

 + Cæ phiÕu −u ®·i

MÖnh gi¸ 10.000 VN§/Cæ phiÕu

18 Tæng doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô

N¨m nay N¨m tr−íc

VND VND

Doanh thu ho¹t ®éng x©y l¾p          996,589,079     16,389,627,855 

Doanh thu kinh doanh bÊt ®éng s¶n       36,649,200,000                              - 

Céng 37,645,789,079 16,389,627,855

19 Gi¸ vèn hµng b¸n

N¨m nay N¨m tr−íc

VND VND

Gi¸ vèn cña ho¹t ®éng x©y l¾p          618,608,895     16,215,740,655 

Gi¸ vèn kinh doanh bÊt ®éng s¶n 25,003,489,426                              - 

Céng 25,622,098,321 16,215,740,655

20 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh

N¨m nay N¨m tr−íc

VND VND

L·i tiÒn göi, tiÒn cho vay 1,719,354,561 2,284,454,722

Thu nhËp tõ thanh lý c«ng ty con     12,700,000,000 

Cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia          121,500,000 

L·i b¸n chøng kho¸n       1,350,000,000       1,115,000,000 

Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c                             -       2,848,662,588 

Céng 3,069,354,561 19,069,617,310Céng 3,069,354,561 19,069,617,310
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21 Chi phÝ tµi chÝnh

N¨m nay N¨m tr−íc

VND VND

L·i tiÒn vay 3,898,776,799 3,315,048,249

Lç do thanh lý c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n                             -                             - 

Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n          750,000,000                             - 

Chi phÝ kh¸c                             -       3,941,571,285 

Céng 4,648,776,799 7,256,619,534

22 Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh

N¨m nay N¨m tr−íc

VND VND

Chi phÝ thuÕ TNDN tÝnh trªn thu nhËp chÞu thuÕ hiÖn hµnh                             -          606,479,843 

§iÒu chØnh thuÕ TNDN c¸c n¨m tr−íc vµ kú hiÖn hµnh                             -                             - 

Céng                            -         606,479,843 

23 L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu

N¨m nay N¨m tr−íc

VND VND

Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN       2,429,236,242       1,940,939,530 Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN       2,429,236,242       1,940,939,530 

Cæ phiÕu l−u hµnh b×nh qu©n trong n¨m            20,000,000            20,000,000 

Céng                       121                         97 

24 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè

N¨m nay N¨m tr−íc

VND VND

1 Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu                             -                             - 

2 Chi phÝ nh©n c«ng       4,655,515,072       5,611,221,297 

3 Chi phÝ khÊu hao          807,474,198          829,831,164 

4 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi     32,823,983,168     26,652,875,499 

Céng    38,286,972,438    33,093,927,960 
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25 . NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

25.1 . Thông tin về các bên liên quan

Mỗi quan hệ

Các đơn vị liên kết

 - Công ty CP Đầu tư IP Việt Nam

Thu nhập Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát trong năm 2013

Đơn vị tính: đồng

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

25.2 .

1

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan, các nghiệp vụ
chủ yếu như sau:

TT

Góp vốn 780,000,000

Các bên liên quan Nội dung nghiệp vụ Giá trị giao dịch

Cho đến ngày lập Báo cáo tài chính, các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan như sau

TT Bộ phận Chức danh Thu nhập

1 1,609,686,275
2 Ban kiểm soát Thành viên Hội đồng quản trị 246,518,002

Tổng cộng

Báo cáo bộ phận

Công ty không lập báo cáo bộ phận vì không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện phải lập báo cáo bộ phận theo lĩnh
vực kinh doanh hay khu vực địa lý được quy định tại thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 26/3/2006 của Bộ Tài

25.3 .

Tài sản tài chính

Nợ phải trả tài chính

Chi phí phải trả
Các khoản vay
Cộng

Phương pháp và giả định sau đây được sử dụng để ước tính giá trị hợp lý:

1/1/2013

Tiền và tương đương tiền 8,884,440,228

vực kinh doanh hay khu vực địa lý được quy định tại thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 26/3/2006 của Bộ Tài
chính v/v hướng dẫn thực hiện (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày
15/2/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

đồng đồng đồng

3,738,712,430

Công cụ tài chính Giá trị ghi sổ Giá trị hợp lý
12/31/2013 1/1/2013 12/31/2013

Phải thu KH, phải thu khác 20,559,143,581 23,588,497,764
3,738,712,430 8,884,440,228

20,559,143,581

Cộng 29,443,583,809

đồng

23,588,497,764

27,327,210,194

Phải trả NB, phải trả khác 64,281,186,311 55,345,401,702 64,281,186,311 55,345,401,702

27,327,210,194 29,443,583,809

- Giá trị hợp lý của các khoản vay có lãi suất cố định hoặc thả nổi không xác định được do không có đủ thông
tin để áp dụng các mô hình định giá phù hợp.

170,234,611 170,234,611 170,234,611 170,234,611

                         - 51,453,044,769                             - 51,453,044,769

64,451,420,922 106,968,681,082 64,451,420,922 106,968,681,082

Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được phản ánh theo giá trị mà công cụ tài chính
có thể được chuyển đổi trong một giao dịch hiện tại giữa các bên có đầy đủ hiểu biết và mong muốn giao dịch.

- Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu khách hàng, phải trả người bán và nợ phải trả ngắn hạn khác
phần lớn xấp xỉ với giá trị ghi sổ do kỳ hạn ngắn hạn của những công cụ này.
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25.4 . Rủi ro tín dụng

Phải thu khách hàng

Tiền gửi ngân hàng

- Ngoại trừ các khoản nêu trên, Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính
tại ngày kết thúc kỳ kế toán do Thông tư 210/2009/TT-BTC yêu cầu áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính
Quốc tế về việc trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa
ra hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận công cụ tài chính bao gồm cả áp dụng giá trị hợp lý,
nhằm phù hợp với chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế. Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công ty đánh giá giá trị hợp
lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính này không có sự khác biệt trọng yếu so với giá trị ghi sổ vào
ngày kết thúc kỳ kế toán.

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà đối tác sẽ không thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định của một công cụ tài
chính hoặc hợp đồng khách hàng, dẫn đến tổn thất về tài chính. Công ty có rủi ro tín dụng từ các hoạt động kinh
doanh của mình (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và từ hoạt động tài chính của mình bao gồm
tiền gửi ngân hàng và các công cụ tài chính khác.

Việc quản lý rủi ro tín dụng khách hàng của Công ty dựa trên các chính sách, thủ tục và quy định kiểm soát của
Công ty có liên quan đến việc quản lý rủi ro tín dụng khách hàng.

Các khoản phải thu khách hàng chưa trả thường xuyên được theo dõi. Các phân tích về khả năng lập dự phòng
được thực hiện tại ngày lập báo cáo trên cơ sở từng khách hàng đối với khách hàng lớn.

Phân lớn tiền gửi ngân hàng của Công ty được gửi tại các ngân hàng lớn có uy tín ở Việt Nam. Công ty nhận
thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi ngân hàng là thấp.

25.5 . Rủi ro thanh khoản

Số cuối kỳ

Các khoản vay

Phải trả người bán

Chi phí phải trả

Phải trả khác

Số đầu năm

Các khoản vay

Phải trả người bán

Chi phí phải trả

Phải trả khác

Thông tin thời hạn đáo hạn của nợ phải trả tài chính của Công ty dựa trên các giá trị thanh toán chưa chiết khấu
theo hợp đồng như sau:

Từ 01 năm trở xuống Từ 01 đến 05 năm Cộng

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính do tình trạng thiếu
vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty phát sinh chủ yếu do không tương xứng trong các kỳ hạn của tài sản tài
chính và các khoản phải trả tài chính.

Công ty giám sát rủi ro thanh khoản bằng việc duy trì tỷ lệ tiền mặt và các khoản tương đương tiền ở mức mà
Ban Giám đốc cho là đủ để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty và để giảm thiểu ảnh
hưởng của những thay đổi các luồng tiền.

thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi ngân hàng là thấp.

                               -                                  - 

22,971,749,390 22,971,749,390

170,234,611 170,234,611

41,309,436,921 41,309,436,921

51,453,044,769 51,453,044,769

12,631,257,475 12,631,257,475

170,234,611 170,234,611

42,714,144,227

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản
nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

42,714,144,227
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25.6 . Rủi ro thị trường

Rủi ro ngoại tệ

Rủi ro lãi suất

Rủi ro về giá khác

Công ty quản lý rủi ro ngoại tệ bằng cách xem xét thị trường hiện hành và dự kiến khi Công ty lập kế hoạch cho
các giao dịch trong tương lai bằng ngoại tệ. Công ty giám sát các rủi ro đối với các tài sản và nợ phải trả tài
chính bằng ngoại tệ.

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến
động do thay đổi lãi suất thị trường. Rủi ro về thay đổi lãi suất thị trường của Công ty chủ yếu liên quan đến các
khoản tiền gửi ngắn hạn, các khoản vay.

Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường có liên quan để xác định các
chính sách lãi suất hợp lý có lợi cho các mục đích quản lý giới hạn rủi ro của Công ty.

Công ty không thực hiện phân tích độ nhạy đối với lãi suất vì rủi ro thay đổi lãi suất tại ngày lập báo cáo là
không đáng kể.

Rủi ro về giá khác là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến
động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường bao gồm 03 loại: rủi ro ngoại tệ, rủi ro lãi suất và
rủi ro về giá khác

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động
theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái. Ngoại tệ có rủi ro này chủ yếu là đồng Đô la Mỹ (USD).

25.7 . Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

25.8 . Số liệu so sánh

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Lương Thị Ánh Phượng Nông Thị Thu Trang Nguyễn Thanh Tùng

Rủi ro về giá khác là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ
biến động theo những thay đổi của giá thị trường ngoài thay đổi của lãi suất và tỷ giá hối đoái.

Các cổ phiếu do Công ty nắm giữ có thể bị ảnh hưởng bởi các rủi ro về giá trị tương lai của cổ phiếu đầu tư.
Công ty quản lý rủi ro về giá cổ phiếu bằng cách thiết lập hạn mức đầu tư và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Đến thời điểm phát hành Báo cáo này, không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi
hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

Số dư đầu kỳ trên Bảng cân đối kế toán được lấy theo số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2012
chuyển sang ngày 01/01/2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
(AVA) nay là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA). 
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8. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (phô lôc 1).

Nhµ cöa M¸y mãc PT vËn t¶i TB, dông cô Ta× s¶n cè Céng TSC§

vËt kiÕn tróc thiÕt bÞ truyÒn dÉn qu¶n lý ®Þnh kh¸c h÷u h×nh
I. Nguyªn gi¸ TSC§
1. Sè d− ®Çu n¨m        8,670,828,831                              - 2,803,625,097 1,352,165,619           156,485,118 12,983,104,665

2. Sè t¨ng trong kú                              -                              -                              -                              -                              -                              - 

 - Mua s¾m míi                              -                              -                              -                              -                              -                              - 

 - T¨ng kh¸c                              -                              -                              -                              -                              -                              - 

3. Sè gi¶m trong kú                              -                              -                              -                              -                              -                              - 

 - Thanh lý, nh−îng b¸n                              -                              -                              -                              -                              -                              - 

 - Gi¶m kh¸c                              -                              -                              -                              -                              -                              - 

4. Sè d− cuèi kú        8,670,828,831                              -        2,803,625,097        1,352,165,619           156,485,118 12,983,104,665

II.Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ
1. Sè d− ®Çu kú        1,541,963,915                              - 1,554,293,304 1,333,001,517           131,238,455 4,560,497,191

2. KhÊu hao trong kú           346,489,653                              -           454,731,773                              -               6,252,772 807,474,198

3. Gi¶m trong kú                              -                              -                              -                              -                              -                              - 

 - Thanh lý, nh−îng b¸n                              -                              -                              -                              -                              -                              - 

 - Gi¶m kh¸c                              -                              -                              -                              -                              -                              - 

4. Sè d− cuèi n¨m        1,888,453,568                              -        2,009,025,077        1,333,001,517           137,491,227 5,367,971,389

III.Gi¸ trÞ cßn l¹i TSC§
1. T¹i ngµy ®Çu n¨m        7,128,864,916                              -        1,249,331,793             19,164,102             25,246,663 8,422,607,474

2. T¹i ngµy cuèi kú        6,782,375,263                              -           794,600,020             19,164,102             18,993,891 7,615,133,276

Trong ®ã gi¸ trÞ TSC§ mang thÕ chÊp, cÇm cè                              -  ® 

Nguyªn gi¸ TSC§ ®· hÕt khÊu hao cßn sö dông        1,438,530,100  ® 

Kho¶n môc
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phô lôc 2
17. Vèn chñ së h÷u

17.1 B¶ng ®èi chiÕu biÕn ®éng vèn chñ së h÷u

Sè d− ®Çu n¨m tr−íc       200,000,000,000       22,123,458,400     11,599,087,167         5,784,543,584       28,538,177,723            268,045,266,874 

T¨ng vèn trong n¨m tr−íc                                        -

L·i trong n¨m tr−íc 1,940,939,530                  1,940,939,530 

T¨ng kh¸c 2,657,872,009       1,328,936,004 233,475,225                  4,220,283,238 

TrÝch quü 6,644,680,021                  6,644,680,021 

TrÝch nguån cæ tøc 20,000,000,000                20,000,000,000 

Gi¶m kh¸c 1,348,558,004                  1,348,558,004 

Sè d− cuèi n¨m tr−íc       200,000,000,000       22,123,458,400     14,256,959,176         7,113,479,588         2,719,354,453            246,213,251,617 

Sè d− ®Çu n¨m nay       200,000,000,000       22,123,458,400     14,256,959,176         7,113,479,588         2,719,354,453            246,213,251,617 

T¨ng vèn trong n¨m nay                                        -

L·i trong n¨m nay 2,429,236,242                  2,429,236,242 

T¨ng kh¸c 1,556,939,530                  1,556,939,530 

Gi¶m vèn trong n¨m nay                                        -

Lç trong n¨m nay                                        -

Gi¶m kh¸c 2,291,285,480                  2,291,285,480 

Sè d− cuèi n¨m nay       200,000,000,000       22,123,458,400     14,256,959,176         8,670,419,118 2,857,305,215            247,908,141,909 

Lîi nhuËn ch−a   
ph©n phèi

Céng vèn                       chñ 
së h÷u

Quü ®Çu t−          
ph¸t triÓn

Quü dù phßng         tµi 
chÝnh

ChØ tiªu
Vèn ®Çu t− cña chñ 

së h÷u
ThÆng d− Vèn         cæ 

phÇn
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