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1. Đặc điểm hoạt động 
Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần 
hóa Xí nghiệp Sông Đà 505 thuộc Công ty Sông Đà 5 – Tổng Công ty Sông Đà theo Quyết định 
số 980/QĐ-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty được Sở Kế 
hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000041 ngày 09 
tháng 8 năm 2004 .Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 6 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 27 tháng 11 năm 2009 với số chứng nhận đăng ký 
kinh doanh mới là 5900320629. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh 
doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. 
Ngành nghề kinh doanh chính 
 Xây dựng công trình công nghiệp, công cộng, dân dụng, nhà ở, thủy điện, thủy lợi, giao thông; 
 Xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ; 
 Khai thác, sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, cấu kiện kim loại, 

phụ tùng, phụ kiện phục vụ xây dựng; 
 Thi công bằng phương pháp khoan nổ mìn, xử lý công trình bằng phương pháp khoan phun, 

khoan phụt; 
 Khai thác quặng sắt; 
 Khai thác cát, đá, sỏi; 
 Kinh doanh bất động sản; 
 Thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng công trình, kiểm định hiệu chuẩn các thiết 

bị, phương tiện đo lường và thử nghiệm. 
2. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 
Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND). 

3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 
Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 
20/03/2006; các quy định sửa đổi, bổ sung có liên quan và Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt 
Nam do Bộ Tài chính ban hành. 
Hình thức kế toán: Nhật ký chung. 

4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu 
4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền 

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

4.2 Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ 
Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá do 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm 
phát sinh. Các tài khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá trên 
thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán.  
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Chênh lệch tỷ giá được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 
15/10/2009 của Bộ Tài chính. Theo đó, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và chênh 
lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của các khoản nợ dài hạn được phản ánh vào 
kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ 
của tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn thì để lại số dư trên báo cáo tài 
chính, đầu kỳ sau ghi bút toán ngược lại để xóa số dư. 

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

4.4 Hàng tồn kho 
Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. 
Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp 
khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực 
hiện là giá bán ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho và chi phí ước tính cần 
thiết cho việc tiêu thụ chúng.  
Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên và giá trị hàng tồn kho 
cuối kỳ được xác định theo phương pháp như sau: 
 Nguyên liệu, vật liệu: Bình quân gia quyền 
 Công cụ, dụng cụ và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: Thực tế đích danh 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng 
tồn kho nhỏ hơn giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 
228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.5 Các khoản đầu tư tài chính 
Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và các khoản đầu tư tài 
chính khác được ghi nhận theo giá gốc.  
Dự phòng được lập cho các khoản giảm giá đầu tư nếu phát sinh tại ngày kết thúc kỳ kế toán. 
Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 
7/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.6 Tài sản cố định hữu hình 
Nguyên giá 
Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. 
Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định 
tính đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh 
sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn 
làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều 
kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ. 
Khấu hao 
Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng và khấu hao nhanh 2 lần. Mức khấu hao phù 
hợp với Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính. 
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Loại tài sản   Thời gian khấu hao (năm) 
Máy móc thiết bị 2 – 3 
Phương tiện vận tải 2 – 3 
Thiết bị dụng cụ quản lý 1,5 

4.7 Tài sản cố định vô hình 
Quyền sử dụng đất 
Quyền sử dụng đất được ghi nhận là tài sản cố định vô hình khi Công ty được Nhà nước giao đất 
có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận được quyền sử dụng đất (trừ trường hợp thuê đất) và được cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Nguyên giá tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất được xác định là toàn bộ các khoản tiền 
chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng các chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san 
lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ,... 
Quyền sử dụng đất không có thời hạn thì không thực hiện khấu hao. 

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

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

4.10 Chi phí vay 
Chi phí đi vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản dở dang được tính 
vào giá trị của tài sản đó. Khi công trình hoàn thành thì chi phí đi vay được tính vào chi phí tài 
chính trong kỳ. 
Tất cả các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ khi phát sinh. 

4.11 Phân phối lợi nhuận thuần 
Lợi nhuận thuần sau thuế sau khi trích lập các quỹ theo Điều lệ của Công ty được chia cho các cổ 
đông theo Nghị quyết của Đại hội Cổ đông. 

4.12 Ghi nhận doanh thu 
 Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo hai trường hợp: 
 Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, 

khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy thì doanh thu 
và chi phí của hợp đồng xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn 
thành. 

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

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích 
kinh tế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện sau: 
 Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm 

đã được chuyển giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết 
định của hai bên về giá bán hoặc khả năng trả lại hàng. 
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 Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp dịch vụ 
được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực 
hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc kỳ kế toán. 

 Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc 
chắn và có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó. 
 Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế. 
 Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được 

quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. 
4.13 Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập 
hoãn lại. 
Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế 
suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế 
toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các 
khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ. 
Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế 
toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho 
mục đích báo cáo tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản 
chênh lệch tạm thời. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương 
lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. Giá trị của 
thuế thu nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi 
hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế 
toán. 
Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết 
thúc kỳ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo 
chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu 
nhập hoãn lại được sử dụng. 

4.14 Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng 
 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 

Theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì Công ty được áp 
dụng thuế suất 15% trong 12 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, được miễn thuế 2 
năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 8 năm tiếp theo. Theo Thông 
tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì Công ty được áp dụng thuế suất 
10% trong 15 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, được miễn thuế 4 năm và giảm 50% 
trong 9 năm tiếp theo.  
Đến hết năm 2008, Công ty đã áp dụng miễn thuế trong 2 năm (2005, 2006) và giảm 50% số 
thuế phải nộp trong 2 năm (2007, 2008). Theo quy định, Công ty được hưởng thuế suất 10% 
cho thời gian ưu đãi còn lại là 10 năm (từ 2009 đến 2018) và giảm 50% số thuế phải nộp trong 
thời gian còn lại là 7 năm (từ 2009 đến 2015).  

 Các loại thuế khác nộp theo quy định hiện hành. 
4.15 Các bên liên quan 

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

5. Tiền  
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STT Nội dung ĐVT 30/09/2014 30/09/2013 

1 Tiền mặt VNĐ 704.836.998 153.650.205 

2 Tiền gửi ngân hàng VNĐ 79.321.998.607 57.865.783.540 

  Cộng   80.026.835.605 58.019.433.745 
 

6. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 

TT Nội dung 

30/09/2014 30/09/2013 

Số lượng Giá trị 
Số 

lượng Giá trị 

I Đầu tư cổ phiếu 87.880 4.018.760.000 87.880 4.018.760.000 

1 NH thương mại cổ phần á châu 43.812 1.859.020.000 43.812 1.859.020.000 

2 Công ty cổ phần CK Bảo Việt 32.000 1.794.560.000 32.000 1.794.560.000 

4 Công ty CP ĐT & XL Sông đà 5.398 36.280.000 5.398 36.280.000 

5 Công ty cổ phần tư vấn Sông đà 6.670 328.900.000 6.670 328.900.000 

II Dự phòng giảm giá đầu tư cổ phiếu   (2.703.721.400)   (2.954.408.600) 

  Cộng 87.880 1.315.038.600 87.880 1.064.351.400 
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn được trích lập đối với từng loại chứng khoán đầu tư, 
mức trích lập căn cứ vào : 
-  Số lượng từng loại cổ phiếu đang nắm giữ. 
- Chênh lệch giảm giữa giá gốc ban đầu với thị giá giao dịch của cổ phiếu tại ngày 30/09/2014. Toàn 
bộ chứng khoán mà Công ty đầu tư đều niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nên thị giá 
cổ phiếu là giá giao dịch bình quân tại ngày 30/09/2014. 
7. Các khoản phải thu khác  

STT Nội dung ĐVT 30/09/2014 30/09/2013 
1 Phải thu của CBCNV VNĐ 322.693.835 417.427.095 

2 Phải thu khac VNĐ 5.018.408.000 2.025.714.247 

  Cộng   5.341.101.835 2.443.141.342 
8. Hàng tồn kho 

STT Nội dung ĐVT 30/09/2014 30/09/2013 

1 Nguyên liệu, vật liệu VNĐ 4.574.361.823 163.614.404 

2 Công cụ, dụng cụ VNĐ   59.901.157 

3 Chi phí SXKD dở dang VNĐ 40.275.896.253 6.923.833.615 

  Cộng   44.850.258.076 7.147.349.176 
9. Chi phí trả trước ngắn hạn 

STT Nội dung ĐVT 30/09/2014 30/09/2013 

1 Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ VNĐ 772.068.703 1.438.176.894 

2 Bảo hiểm thiết bị VNĐ 86.611.823 76.669.563 
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3 Tiền internet VNĐ 7.500.000 7.500.000 

4 Tiền thuê văn phòng VNĐ 205.416.667 6.000.000 

  Cộng   1.071.597.192 1.528.346.457 
10. Tài sản ngắn hạn khác 

STT Nội dung ĐVT 30/09/2014 30/09/2013 

1 Tạm ứng VNĐ 1.381.566.872 443.568.802 

2 Cầm cố, ký quĩ, ký cược ngắn hạn VNĐ 36.000.000 30.000.000 

  Cộng   1.417.566.872 473.568.802 
11. Tài sản cố định hữu hình 

 

TT Nội dung Máy móc thiết 
bị 

Phương tiện 
vận tải 

Thiết bị, dụng 
cụ quản lý 

Tổng cộng 

I Nguyên giá         
1 Số đầu năm 47.346.397.286 26.095.473.269 322.083.239 73.763.953.794 
2 Tăng trong kỳ 2.095.629.500 0 197.072.727 2.292.702.227 
3 Thanh lý, nhượng bán 3.742.578.442 791.585.844 0 4.534.164.286 
4 Chuyển sang CCDC 0 0 0 0 
4 Số cuối kỳ 45.699.448.344 25.303.887.425 519.155.966 71.522.491.735 
II Khấu hao         
1 Số đầu năm 35.376.744.430 23.178.762.136 316.527.687 58.872.034.253 
2 Tăng trong kỳ 4.549.316.988 1.599.325.247 26.194.947 6.174.837.182 
3 Giảm trong kỳ 1.975.223.809 2.507.430.924 0 4.482.654.733 
3 Chuyển sang CCDC 0 0 0 0 
4 Số cuối kỳ 37.950.837.609 22.270.656.459 342.722.634 60.564.216.702 

III Giá trị còn lại         
1 Số đầu năm 11.969.652.856 2.916.711.133 5.555.552 14.891.919.541 
2 Số cuối kỳ 7.748.610.735 3.033.230.966 176.433.332 10.958.275.033 

Nguyên giá tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/09/2014 là 
43.157.411.867,đồng. 
12. Tài sản cố định vô hình 

TT Nội dung 
Quyền sử dụng 

đất Tổng cộng 

I Nguyên giá     
1 Số đầu năm 2.660.814.000 2.660.814.000 
2 Tăng trong kỳ   0 
3 Giảm trong kỳ   0 
4 Số cuối kỳ 2.660.814.000 2.660.814.000 
II Khấu hao 0 0 
III Giá trị còn lại     
1 Số đầu năm 2.660.814.000 2.660.814.000 
2 Số cuối kỳ 2.660.814.000 2.660.814.000 

Đây là quyền sử dụng lâu dài tại lô đất số D1-01 của Khu dân cư đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, Phường 



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505                                                Thuyết minh báo cáo tài chính quí III năm 
2014 
Xã IaO- Huyện IaGrai -Tỉnh Gia Lai         
 

 

Trang 7 

Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng. 
13. Đầu tư dài hạn khác 

ST
T Nội dung 

30/09/2014 30/09/2013 

Số lượng Giá trị S.lượng Giá trị 

I Đầu tư cổ phiếu 3.759.656 39.196.555.556 1.489.000 14.890.000.000 

1 
Công ty cổ phần Cao Nguyên - 
Sông Đà 7 144.200 1.442.000.000 144.200 1.442.000.000 

2 
Công ty cổ phần điện lực dầu khí 
Nhơn Trạch 100.000 1.000.000.000 100.000 1.000.000.000 

3 
Công ty CP ĐT, XD & PT Năng 
Lượng Sông Đà  1.200.000 12.000.000.000 1.200.000 12.000.000.000 

4 
Công ty CP đầu tư và phát triển 
điện Tây Bắc 22.400 224.000.000 22.400 224.000.000 

5 
Công ty cổ phần TM & ĐT Toàn 
Cầu DATC 1.493.056 14.930.555.556     

6 
Công ty cổ phần thủy điện Á 
Đông 800.000 9.600.000.000 22.400 224.000.000 

II Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn       (418.700.000) 

  Cộng 3.759.656 39.196.555.556 1.489.000 14.471.300.000 
. 
14. Chi phí trả trước dài hạn 

STT Nội dung ĐVT 30/09/2014 30/09/2013 

1 Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ VNĐ 302.515.343 54.095.971 

2 Tiền bảo hiểm thiết bị VNĐ   24.566.040 

3 Tiền thuê văn phòng VNĐ 5.919.931.009 4.484.142.046 

  Cộng   6.222.446.352 4.562.804.057 
15. Vay và nợ ngắn hạn 

STT Nội dung ĐVT 30/09/2014 30/09/2013 

1 Vay ngắn hạn VNĐ 62.893.528.117 16.378.250.978 

- Ngân hàng đầu tư và PT Gia Lai VNĐ 47.448.528.117 14.228.250.978 

- NH công thương Ngũ Hành Sơn VNĐ     

- Huy động CBCNV VNĐ 15.445.000.000 2.150.000.000 

2 Nợ dài hạn đến hạn trả VNĐ 877.784.182 1.959.000.000 

  Cộng   63.771.312.299 18.337.250.978 
 
16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

STT Nội dung ĐVT 30/09/2014 30/09/2013 

1 Thuế GTGT VNĐ 2.050.683.162  7.247.372.882  

2 Thuế TNDN VNĐ 1.490.654.578 628.280.303 
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3 Thuế TNCN VNĐ 354.309.455 39.657.135 

4 Thuế khác VNĐ 3.322.757.352   

  Cộng   7.218.404.547 7.915.310.320 
Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của Cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên các 
báo cáo tài chính này có thể sẽ thay đổi theo quyết định của Cơ quan thuế. 
17. Chi phí phải trả 

 
ST
T Nội dung ĐVT 30/09/2014 30/09/2013 

1 Phải trả khách hàng VNĐ 876.048.281 40.805.720.134 

2 Lãi vay dự chi VNĐ 293.378.473 155.210.417 

  Cộng   1.169.426.754 40.960.930.551 
 

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 
ST
T Nội dung ĐVT 30/09/2014 30/09/2013 

1 Kinh phí công đoàn VNĐ 458.227.031 684.057.891 

2 Bảo hiểm xã hội VNĐ 842.598.831 693.297.055 

3 Bảo hiểm y tế VNĐ 154.263.834 132.168.628 

4 Bảo hiểm thất nghiệp VNĐ 65.801.962 55.549.800 

5 Các khoản phải trả phải nộp khác VNĐ 13.175.259.890 12.360.723.405 

- Tiền thuế TNCN tại Lào VNĐ 985.570.770 985.570.770 

- Cổ tức chưa thanh toán VNĐ 283.605.100 330.973.700 

- Nhận ủy thác đầu tư VNĐ 10.500.000.000   

- Công ty CP thủy điện Miền Nam VNĐ   9.126.758.783 

- Các khoản phải trả khác VNĐ 1.406.084.020 1.917.420.152 

  Cộng   14.696.151.548 13.925.796.779 
 
19. Phải trả dài hạn khác 

STT Nội dung ĐVT 30/09/2014 30/09/2013 

1 Nhận ký cược về thiết bị khoán VNĐ 1.188.815.679 1.430.918.854 

  Cộng   1.188.815.679 1.430.918.854 
 
20. Vay và nợ dài hạn 

STT Nội dung ĐVT 30/09/2014 30/09/2013 

1 Vay dài hạn VNĐ 445.000.000 2.150.699.182 

- NH công thương Ngũ Hành Sơn VNĐ 445.000.000 2.150.699.182 
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2 Nợ dài hạn khác VNĐ     

  Cộng   445.000.000 2.150.699.182 
 
Đây là dư nợ vay theo các Hợp đồng tín dụng: 
 Hợp đồng tín dụng số 01/TH505 ngày 2/10/2009 với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 

Chi nhánh Ngũ Hành Sơn. Thời hạn vay là 60 tháng kể từ ngày 2/10/2009 đến 2/10/2014. Lãi suất 
vay bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Công thương 
Việt Nam  - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn + 2,8%/năm. Mục đích của khoản vay để đầu tư thiết bị 
nhằm nâng cao năng lực thi công. Tài sản thế chấp là tài sản được hình thành trong tương lai từ 
vốn vay (là trạm trộn bê tông 60 m3/h, cần trục tháp 12 tấn và cần trục tháp 16 tấn).  

 Hợp đồng tín dụng số 1021005/TH ngày 10/05/2010 với Ngân hàng TMCP Công thương Việt 
Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn. Thời hạn vay là 36 tháng kể từ ngày nhận nợ. Lãi suất vay bằng 
lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam  
- Chi nhánh Ngũ Hành Sơn + 3,8%/năm. Mục đích của khoản vay để đầu tư thiết bị nhằm nâng 
cao năng lực thi công. Tài sản thế chấp là tài sản được hình thành trong tương lai từ vốn vay và 
vốn tự có. 

 Hợp đồng tín dụng số 112101/HĐTD - TH ngày 07/03/2011 với Ngân hàng TMCP Công thương 
Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn. Thời hạn vay là 36 tháng kể từ ngày nhận nợ. Lãi suất vay 
bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Công thương Việt 
Nam  - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn + 3,9%/năm. Mục đích của khoản vay để đầu tư thiết bị nhằm 
nâng cao năng lực thi công. Tài sản thế chấp là tài sản được hình thành trong tương lai từ vốn vay 
và vốn tự có. 

21. Vốn chủ sở hữu 
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu 

Nội dung Vốn đầu tư của 
CSH 

Thặng dư vốn 
cổ phần Cổ phiếu quĩ 

Quĩ đầu tư 
phát triển 

Quĩ dự 
phòng tài 

chính 
LN chưa phân 

phối 

Số dư 01/01/2013 24.960.000.000 48.241.472.500 (366.700.000) 38.754.616.350 2.496.000.000 17.878.518.693 

Tăng trong năm trước     (16.359.250.000) 11.402.448.693   21.778.997.689 

Giảm trong năm trước           17.878.518.693 

Số dư 31/12/2013 24.960.000.000 48.241.472.500 (16.725.950.000) 50.157.065.043 2.496.000.000 21.778.997.689 

Số dư 01/01/2014 24.960.000.000 48.241.472.500 (16.725.950.000) 50.157.065.043 2.496.000.000 21.778.997.689 

Tăng trong năm nay       16.278.797.689   18.915.929.678 

Giảm trong năm nay           21.778.997.689 

Số dư 30/09/2014 24.960.000.000 48.241.472.500 (16.725.950.000) 66.435.862.733 2.496.000.000 18.915.929.678 
 

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 
 

STT Nội dung 

30/09/2014 30/09/2013 

Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị 

1 Công ty cổ phần Sông Đà 5 0,00%   0,00%   

2 Vốn góp của cổ đông khác 80,13% 20.001.000.000 99,76% 24.901.000.000 



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505                                                Thuyết minh báo cáo tài chính quí III năm 
2014 
Xã IaO- Huyện IaGrai -Tỉnh Gia Lai         
 

 

Trang 10 

3 Cổ phiếu quĩ 19,87% 4.959.000.000 0,24% 59.000.000 

  Cộng 100% 24.960.000.000 100% 24.960.000.000 
 
c. Cổ phiếu 

STT Nội dung 30/09/2014 30/09/2013 

1 Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 2.496.000 2.496.000 

- Cổ phiếu thường 2.496.000 2.496.000 

- Cổ phiếu ưu đãi     

2 Số lượng cổ phiếu quĩ 495.900 5.900 

- Cổ phiếu thường 495.900 5.900 

- Cổ phiếu ưu đãi     

3 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 2.000.100 2.490.100 

- Cổ phiếu thường 2.000.100 2.490.100 

- Cổ phiếu ưu đãi 0 0 
 
d. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

STT Nội dung ĐVT 30/09/2014 30/09/2013 

1 Lợi nhuận năm trước chuyển sang VNĐ 21.778.997.689 17.878.518.693 

2 Lợi nhuận sau thuế TNDN VNĐ 18.927.839.616 17.772.657.629 

3 Phân phối lợi nhuận sau thuế VNĐ 21.778.997.689 17.878.518.693 

- Trích quĩ đầu tư phát triển   16.278.797.689 11.398.318.693 

- Trích quĩ dự phòng tài chính       

- Trích quĩ khen thưởng, phúc lợi   1.500.000.000 1.500.000.000 

- Chia cổ tức   4.000.200.000 4.980.200.000 

  Cộng   18.927.839.616 17.772.657.629 
Công ty đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ 20% và thực 
hiện chi trả vào ngày 08/08/2014. 
22. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
 

STT Nội dung ĐVT Quí III/2014 Quí III/2013 

1 Tổng doanh thu VNĐ 132.047.331.786 149.816.023.619 

- Doanh thu xây lắp VNĐ 129.651.677.865 148.428.576.171 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ VNĐ 2.395.653.921 1.387.447.448 

2 Các khoản giảm trừ doanh thu VNĐ 660.296.123 714.008.392 

- Chiết khấu thương mại VNĐ     
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- Giảm giá hàng bán VNĐ 660.296.123 714.008.392 

- Hàng bán bị trả lại VNĐ     

3 Doanh thu thuần về bán hàng VNĐ 131.387.035.663 149.102.015.227 
23. Giá vốn hàng bán 

STT Nội dung ĐVT Quí III/2014 Quí III/2013 

1 Giá vốn xây lắp VNĐ 107.866.137.699 113.457.321.603 

2 Giá vốn cung cấp dịch vụ VNĐ   1.220.872.973 

  Cộng   107.866.137.699 114.678.194.576 
 
24. Doanh thu hoạt động tài chính 

STT Nội dung ĐVT Quí III/2014 Quí III/2013 

1 Lãi tiền gửi, tiền cho vay VNĐ 544.708.521 66.192.273 

2 Cổ tức, lợi nhuận được chia VNĐ   8.004.000 

  Cộng   544.708.521 74.196.273 
 
25. Chi phí hoạt động tài chính 

STT Nội dung ĐVT Quí III/2014 Quí III/2013 

1 Lãi vay VNĐ 901.453.457 496.904.375 

2 Hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán VNĐ (323.988.800) (23.400.600) 

3 Lãi chậm trả khách hàng VNĐ 79.886.724    

  Cộng   657.351.381 473.503.775 
26. Thu nhập khác 

STT Nội dung ĐVT Quí III/2014 Quí III/2013 

1 Thu bán hồ sơ thầu VNĐ     

2 Thu tiền phạt CBCNV VNĐ 58.644.989 13.684.524 

3 Thanh lý TSCĐ VNĐ 475.206.136 4.377.545.455 

4 Thu nhập khác VNĐ 13.000.002 7.078.502 

  Cộng   546.851.127 4.398.308.481 
 
27. Chi phí khác 

STT Nội dung ĐVT Quí III/2014 Quí III/2013 

1 Tiền phạt thuế, phạt BHXH, phạt hành chính VNĐ 3.324.182.193 29.533.438 

2 Xử lý công nợ VNĐ 1 1 
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3 Thanh lý TSCĐ VNĐ   961.214.502 

4 Chi phí khác VNĐ   23.699.453 

  Cộng   3.324.182.194 1.014.447.394 
28. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và lợi nhuận sau thuế trong kỳ 

ST
T Nội dung ĐVT Quí III/2014 Quí III/2013 

I Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   15.421.612.584 9.715.610.882 

II Các khoản điều chỉnh giảm LN chịu thuế   4.154.629.755 8.004.000 

1 Cổ tức được chia trong kỳ     8.004.000 

2 
KQKD năm trước ( hoàn nhập dự phòng năm 
trước)   4.154.629.755   

III Các khoản điều chỉnh tăng LN chịu thuế   3.383.895.527 71.232.892 

1 Các khoản phạt, truy thu thuế   3.323.400.452 21.120.520 

2 Chi phí không liên quan đến thu nhập chịu thuế   30.495.075 32.112.372 

- Phạt chậm nộp BHXH   781.741 8.412.918 

- Chi phí phân bổ của các BĐH không có HĐ     23.699.453 

- Chi phí khấu hao xe con vượt giá trị theo qui định   29.713.333   

- Chi vượt định mức BHLĐ, chi phí khác   1 1 

3 Thù lao của HĐQT không chuyên trách   30.000.000 18.000.000 

IV Thu nhập chịu thuế   14.650.878.356 9.778.839.774 

1 
Thu nhập từ hoạt động SXKD ( thuế suất ưu đãi 
5%)   14.104.027.229 9.757.692.048 

2 Thu nhập từ hoạt động khác ( thuế suất 25%)   546.851.127 21.147.726 

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay   0 0 

- Thu tiền phạt của CBCNV   58.644.989 13.684.524 

- Thanh lý TSCĐ   475.206.136   

- Các khoản thu nhập khác   13.000.002  7.463.202  

V Chi phí thuế TNDN hiện hành   13.298.701.074 493.171.534 

1 Từ hoạt động SXKD   705.201.361 487.884.602 

2 Từ các hoạt động khác   120.307.248 5.286.932 

3 Thuế TNDN từ địa bản không ưu đãi 2012-2013   12.473.192.465   

VI Lợi nhuận sau thuế   2.122.911.510 9.222.439.348 
Thuế TNDN tăng đột biến trên đây là do Cục thuế Gia Lai truy thu đối với thu nhập tính trên địa bàn 
không được ưu đãi thuế TNDN thuộc gia đoạn 2009-:-2013 theo văn bản hướng dẫn chính sách thuế 
TNDN số 12024/BTC-TCT ngày27/08/2014 của Bộ tài chính  
29. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
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STT Nội dung ĐVT Quí III/2014 Quí III/2013 

1 Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN VNĐ 2.122.911.510 9.222.439.348 

2 Các khoản lợi nhuận kế toán tăng, giảm VNĐ     

3 Lợi nhuận hoặc lỗ phân phối cho cổ đông VNĐ 2.122.911.510 9.222.439.348 

4 Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành CP 2.000.100 2.496.000 

5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu   1.061 3.704 
 
30. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán 

Không có sự kiện quan trọng nào khác xảy ra sau ngày kết thúc niên độ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh 
hoặc công bố trong các Báo cáo tài chính. 

            Gia Lai, ngày 20 tháng 10 năm 2014 
 

 Lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
  

 


