










Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Báo cáo tài chính  riêng cơ quan

Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I . THÔNG TIN CHUNG

Hình thức sở hữu vốn

Công ty có các đơn vị trực thuộc sau:

Tên Địa chỉ Hoạt động kinh doanh chính

Chi nhánh Hà Nội (*) TP Hà Nội Xây lắp công nghiệp

Ngành nghề kinh doanh

Đặc điểm hoạt động của Công ty trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

II . CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

II.1 . Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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

II.2 . Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

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 về việc 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 5400105091, đăng ký thay đổi lần thứ mười hai ngày

10/03/2016 (đăng ký lần đầu số 224.03.000081 ngày 29/12/2005) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp. 

Vốn điều lệ 106.000.000.000 đồng, tương đương với 10.600.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

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

- 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;

Hoạt động chính của Công ty là: 

- 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;

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

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm giấy;

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

- 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;

Khoản góp vốn vào Công ty CP Thủy điện Nậm He, Công ty CP Sông Đà 7 nắm giữ 43,91% vốn điều lệ và là đơn vị có ảnh hưởng đáng

kể đối với Công ty CP Thủy điện Nậm He.

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
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Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Hình thức kế toán áp dụng

II.3 . Cơ sở lập Báo cáo tài chính

II.4 . Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính

Nợ phải trả tài chính

Giá trị sau ghi nhận ban đầu

II.5 . Tiền và các khoản tương đương tiền

II.6 . Các khoản phải thu

II.7 . Hàng tồn kho

Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác, các khoản

cho vay, các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua/chi phí phát

hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài chính đó.

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả người bán và phải trả khác, chi phí phải trả. Tại thời điểm

ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành cộng các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc

phát hành nợ phải trả tài chính đó.

Hiện tại chưa có các quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

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 03 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 

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 sau khi trừ đi

các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho từng khoản phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến 

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài

chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán

hiện hành đang áp dụng.

Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc

Báo cáo tài chính của công ty được lập trên cơ sở tổng hợp Báo cáo tài chính của Văn phòng công ty và Báo cáo tài chính của các Chi 

Trong báo cáo tài chính của Công ty, các nghiệp vụ giao dịch nội bộ và số dư nội bộ được loại trừ.

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

Phương pháp xác định giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của từng 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 

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên/kiểm kê định kỳ.
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II.8 . Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định

- Máy móc, thiết bị  03 - 10 năm

- Phương tiện vận tải  06 - 10 năm

- Thiết bị văn phòng 03 - 05 năm

II.9 . Các khoản đầu tư tài chính

II.10 . Chi phí đi vay

II.11 . Chi phí trả trước

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

Công ty thực hiện chính sách kế toán đối với tài sản cố định và khấu hao TSCĐ theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày

25/04/2013 của Bộ Tài chính 

Các khoản đầu tư vào các công ty con mà trong đó Công ty nắm quyền kiểm soát được trình bày theo phương pháp giá gốc. Các khoản

phân phối lợi nhuận mà Công ty nhận được từ số lợi nhuận lũy kế của các công ty con sau ngày Công ty nắm quyền kiểm soát được ghi

vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của Công ty. Các khoản phân phối khác được xem như phần thu hồi của các khoản đầu tư và

được trừ vào giá trị đầu tư.

Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết mà trong đó Công ty có ảnh hưởng đáng kể được trình bày theo phương pháp giá gốc. Các

khoản phân phối lợi nhuận từ số lợi nhuận thuần lũy kế của các công ty liên kết sau ngày đầu tư được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh

doanh trong kỳ của Công ty. Các khoản phân phối khác được xem như phần thu hồi các khoản đầu tư và được trừ vào giá trị đầu tư.

Các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm báo cáo, nếu:

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối kỳ là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có

thể thực hiện được

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.

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 cần có thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể

đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì 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 

- Kỳ phiếu, tín phiếu kho bạc, tiền gửi ngân hàng có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó 

- 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 kỳ 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 hoặc giá trị hợp lý của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

- Đối với các khoản đầu tư chứng khoán: nếu chứng khoán đã được niêm yết thì giá trị thị trường được tính theo giá giao dịch bình quân

tại ngày trích lập dự phòng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc giá đóng cửa tại ngày trích lập dự phòng trên Sở Giao

dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX); nếu chứng khoán chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán thì giá trị thị

trường được xác định theo giá giao dịch bình quân trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCom) tại ngày

lập dự phòng hoặc giá trung bình trên cơ sở giá giao dịch được cung cấp tối thiểu bởi ba công ty chứng khoán tại thời điểm lập dự phòng.

Trường hợp không thể xác định được giá thị trường của chứng khoán thì không trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán. Đối với chứng

khoán niêm yết bị hủy giao dịch, ngừng giao dịch kể từ ngày giao dịch thứ sáu trở đi thì giá trị thị trường là giá trị sổ sách tại ngày lập

bảng cân đối kế toán gần nhất.

- Đối với các khoản đầu tư dài hạn vào tổ chức kinh tế khác: mức trích lập dự phòng được xác định dựa vào báo cáo tài chính của tổ chức

kinh tế khác.
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II.12 . Chi phí phải trả

II.13 . Vốn chủ sở hữu

II.14 . Ghi nhận doanh thu

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh của một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là

chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều năm tài chính được

hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các năm tài chính sau.

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 

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

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

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 Nghị quyết chia cổ 

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;

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. 

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 Đại hội đồng Cổ đông thông

qua và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

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;

- 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 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 năm thì doanh thu được ghi nhận trong năm theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng

cân đối kế toán của năm đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:
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Doanh thu hoạt động tài chính

II.15 . Ghi nhận chi phí tài chính

II.16 . Các khoản thuế

Thuế hiện hành

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

- Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, 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.

- 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;

Theo điểm 5, điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 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 được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, 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.

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 đi vay vốn;

- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

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

Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho kỳ kế toán hiện hành và các kỳ kế toán 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 tính thuế.
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IV.

1 . Tiền và các khoản tương đương tiền 31/03/2018 01/01/2018

Tiền mặt 771.642.186 26.063.724

Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 14.096.347.049 946.510.369

Tiền đang chuyển 0 0

Cộng 14.867.989.235 972.574.093

2 . Các khoản đầu tư tài chính 

Giá gốc Giá trị hợp lý Dự phòng Giá gốc Giá trị hợp lý Dự phòng

c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Đầu tư vào công ty con

Công ty CP Sông Đà 7.02 0  

Cộng 0  0  0  0  0  0  

Công ty CP Thủy điện Nậm He           52.353.367.042   19.850.011.628   (32.503.355.414)  52.353.367.042         19.850.011.628    (32.503.355.414)

Công ty CP Sông Đà 7.02 41.746.413.455  41.120.707.401   (625.706.054) 41.746.413.455  41.120.707.401  -625.706.054  

Cộng 94.099.780.497  60.970.719.029   (33.129.061.468) 94.099.780.497  60.970.719.029   (33.129.061.468)

Công ty CP Thủy điện Sông Đà -Hoàng Liên

Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim VN 6.060.400.000  2.307.996.629  -3.752.403.371  6.060.400.000  2.307.996.629 -3.752.403.371  

Công ty CP Đầu tư Phát triển Khu kinh tế Hải Hà 1.100.000.000  0  -1.100.000.000  1.100.000.000  1.100.000.000 -1.100.000.000  

Công ty cổ phần thuỷ điện Cao Nguyên Sông Đà 7 1.140.581.000  1.140.581.000  1.140.581.000  1.140.581.000

Công ty cổ phần Sông Đà 7.02

Công ty CP Sông Đà 704 2.737.777.778  1.647.360.000  -1.090.417.778  2.737.777.778  1.597.440.000 -1.090.417.778  

Cộng 11.038.758.778  0  5.095.937.629  -5.942.821.149  11.038.758.778  6.146.017.629  0  -5.942.821.149  

3 . Phải thu của khách hàng

31/03/2018 01/01/2018

a.Phải thu của khách hàng ngắn hạn      211.547.785.631     248.053.787.159 

BĐH DA TĐ Lai Châu-Tổng công ty Sông Đà        64.966.040.298       79.520.691.072 

BĐH TĐ Sơn La-Tổng công ty Sông Đà      103.995.443.613     105.495.443.613 

Tổng công ty Licogi- CTCP        25.743.589.045       34.712.412.980 

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Thông tin bổ sung cho các khoán mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

31/03/2018 01/01/2018

Đầu tư góp vốn vào công ty liên kết
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Phải thu của khách hàng khác        16.842.712.675       28.325.239.494 

b.Phải thu của khách hàng dài hạn                             -   

c.Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

Cộng 211.547.785.631  248.053.787.159  

4 . Phải thu khác

Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

a.Ngắn hạn 18.088.775.385       (14.760.012.602)            16.437.735.607      (14.760.012.602)

Tạm ứng 3.464.535.341 (2.316.606.729)      2.107.496.941        (2.316.606.729)      

Ký cược, ký quỹ 6.000.000 6.000.000               

Phải thu người lao động tiền BHXH, BHYT, BHTN 15.825.028 41.982.537             

-Trần Thị Tuyết 1.025.000.000 (1.025.000.000)      1.025.000.000              (1.025.000.000)

- CT CP Sông Đà 705 4.751.036.818 (4.751.036.818)      4.751.036.818              (4.751.036.818)

Phải thu khác 8.826.378.198        (6.667.369.055)               8.506.219.311       (6.667.369.055)

b. Dài hạn 11.608.843              -                                        11.608.843                             -   

Phải trả dài hạn 11.608.843                           11.608.843 

Cộng  18.100.384.228   -14.760.012.602    16.449.344.450   -14.760.012.602   

6 . Nợ xấu

Giá gốc
Giá trị có thể thu 

hồi
Giá gốc

Giá trị có thể thu 

hồi

Tạm ứng 2.316.606.729  2.316.606.729  

Trả trước cho người bán 847.945.500  847.945.500  

Phải thu khác 10.475.703.876  10.475.703.876  

Phải thu khách hàng 313.864.580  313.864.580  

Cộng  13.954.120.685    -    13.954.120.685    -   

7 . Hàng tồn kho

Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

Hàng đang đi trên đường

Nguyên liệu, vật liệu 198.733.670                              - 1.163.391.415

Công cụ, dụng cụ 1.115.882                              - 1.115.882

Chi phí SXKD dở dang 38.934.268.529 34.550.684.983

Cộng  39.134.118.081    -    35.715.192.280    -   

8 . Tài sản dở dang dài hạn

31/03/2018 01/01/2018

31/03/2018 01/01/2018

31/03/2018 01/01/2018

31/03/2018 01/01/2018
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Giá gốc
Giá trị có thể thu 

hồi
Giá gốc

Giá trị có thể thu 

hồi

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

Xây dựng cơ bán dở dang -                              -                                                            -                               - 

Cộng  -    -    -    -   

11 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục
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 0 9.491.424.521 4.172.510.277 333.099.240  13.997.034.038  

Tăng trong năm 0 0 0 0  0  

Giảm trong năm 0 0 0 0  0  

 - Thanh lý, nhượng bán 0 0 0  0  

 - Giảm khác 0 0 0  0  

Số cuối năm 0 9.491.424.521 4.172.510.277 333.099.240  13.997.034.038  

Hao mòn TSCĐ

Số đầu năm 0 9.485.846.157 4.152.581.277 333.099.240  13.971.526.674  

Tăng trong năm 0 0 0 0  0  

 - Trích khấu hao TSCĐ 0 0 0 0 0  0  

Giảm trong năm 0 0 0 0  0  

 - Thanh lý, nhượng bán 0 0 0  

 - Giảm khác 0  

Số cuối năm 0 9.485.846.157 4.152.581.277 333.099.240  13.971.526.674  

Giá trị còn lại 

Số đầu năm 0 5.578.364 19.929.000 0  25.507.364  

Số cuối năm 0 5.578.364  19.929.000  0  25.507.364  

13 . Chi phí trả trước 31/03/2018 01/01/2018

VND VND

a. Ngắn hạn                              -                               -   

b. Dài hạn        21.418.068.450       21.369.194.192 

Giá trị còn lại của công cụ, dụng cụ xuất dùng

Chi phí sửa chữa, nâng cấp văn phòng          1.107.978.266            909.398.182 

Tiền thuê dài hạn văn phòng HH4        20.310.090.184       20.459.796.010 

Di chuyển thiết bị thi công CTTĐ Lai Châu                             -   

Cộng 21.418.068.450  21.369.194.192  

15 . Vay và nợ thuê tài chính

Giá trị
Số có khả năng trả 

nợ
Tăng Giảm Giá trị 

Số có khả năng trả 

nợ

31/03/2018 Tăng, giảm trong kỳ 01/01/2018
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a.Vay ngắn hạn 47.478.651.107  0  47.478.651.107  0  0  0  2.670.408.800  0  50.149.059.907  0  50.149.059.907  

Vay ngắn hạn 47.478.651.107  47.478.651.107  753.000.000  48.231.651.107  48.231.651.107  

Vay dài hạn đến hạn trả 0  0  1.917.408.800  1.917.408.800  1.917.408.800  

b.Vay dài hạn 0  0  0  

Cộng 47.478.651.107 47.478.651.107 0 2.670.408.800 50.149.059.907  50.149.059.907  
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(*) Thông tin bổ sung các khoản vay  tại ngày 31/03/2018

Số hợp đồng Lãi suất Thời hạn
Số dư nợ gốc

cuối kỳ

Phương thức 

đảm bảo

BIDV Sơn La 9%/năm 10 tháng 9.236.482.000
Đảm bảo 

bằng tài sản

Vietinbank CN 

Tây Hà Nội
9%/năm 10 tháng 38.242.169.107

Cho vay không có TS 

đảm bảo

Cộng 47.478.651.107  

16 . Phải trả người bán

Giá trị
Số có khả năng 

trả nợ
Giá trị Số có khả năng trả nợ

a. Các khoán phải trả người bán ngắn hạn 67.562.028.392 67.562.028.392 78.450.933.991 78.450.933.991

Công ty CP Sông Đà 704 10.727.588.920 10.727.588.920 10.653.633.806 10.653.633.806

Công ty CP Sông Đà 8 22.800.924.572 22.800.924.572 22.800.924.572 22.800.924.572

Phải trả người bán khác 34.033.514.900 34.033.514.900 44.996.375.613 44.996.375.613

b. Các khoán phải trả người bán dài hạn

Cộng 67.562.028.392 67.562.028.392 78.450.933.991  78.450.933.991  

17 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
31/03/2018

Số phải nộp 

trong kỳ
Số đã nộp trong kỳ 01/01/2018

a.Phải  nộp

Thuế GTGT đầu ra phải nộp 1.034.675.317 -6.821.929.875 - 7.856.605.192

Thuế TNDN 14.367.998  14.367.998

Thuế thu nhập cá nhân 341.979.364  54.302.662 100.000.000 387.676.702

Các khoản phí, lệ phí, phải nộp khác 5.774.001.317  0 - 5.774.001.317  

Cộng 7.165.023.996 -6.767.627.213 100.000.000  14.032.651.209  

b. Phải thu

Cộng 0  0  

18 . Chi phí phải trả

a. Ngắn hạn  70.510.817.178  -    73.451.762.034 

Trích trước chi phí thi công 51.649.657.506 55.466.278.744 

Chi phí lãi vay 15.021.778.540 14.146.102.158 

Chi phí thí nghiệm 3.779.381.132 3.779.381.132 

Phải trả ngắn hạn khác 60.000.000 60.000.000 

b. Dài hạn  -   

Cộng  70.510.817.178  73.451.762.034 

19 . Phải trả khác

a. Ngắn hạn 23.830.344.871  0  15.254.754.468  

Kinh phí công đoàn 1.414.346.481  1.432.276.365  

Bảo hiểm xã hội -2.904.162  0  

Bảo hiểm y tế 0  0  

Bảo hiểm thất nghiệp 0  0  

Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn 126.270.000  126.270.000  

Cổ tức các năm phải trả 193.335.520  193.335.520  

Phải trả CNV ủy thác đầu tư tiền cổ tức 724.828.660  813.463.140  

Công ty CP Sông Đà 702 3.095.214.838  3.095.214.838  

Thù lao HĐQT, BKS 1.030.951.682  1.088.551.682  

Phải trả CNV ủy thác mua cổ phần 5.244.337.128  5.284.037.128  

Tiền thưởng khánh thành nhà máy TĐ Sơn La 849.000.000  849.000.000  

Các khoản phải trả phải nộp khác 11.154.964.724  2.372.605.795  

01.2013/SD7/HĐHM

Hợp đồng 01/2014-

HĐTD/NHCT146-SĐ7 ngày 

12/08/2014

01/01/2018

31/03/2018 01/01/2018

31/03/2018 01/01/2018

31/03/2018

1
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b. Dài hạn 3.935.125.000  0  3.935.125.000  

 Phải trả công ty Someco 1.040.000.000  1.040.000.000  

Tiền ủy thác mua cổ phần của CBCNV 2.895.125.000  2.895.125.000  

Cộng 27.765.469.871  19.189.879.468  

25 . Nguồn vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu (chi tiết Phụ lục 1)

Chỉ tiêu
Vốn đầu tư 

của CSH

Quỹ đầu tư

phát triển

Thặng dư vốn cổ 

phần

Quỹ khác

thuộc VCSH

Lợi nhuận

chưa phân phối

1. Số dư đầu kỳ này 106.000.000.000  30.660.834.009 0  -17.595.902.684  

2. Tăng trong kỳ này 0 0 0 0  -1.946.670.508  

Tăng vốn trong kỳ 0 0 0  

Lợi nhuận tăng trong kỳ 0 0 0 0  -1.946.670.508  

Quỹ tăng trong kỳ 0 0 0 0  0  

Tăng khác trong kỳ 0 0 0 0  0  

3. Giảm trong kỳ này 0 17.595.902.684 0 0  -17.595.902.684  

Phân phối LN trong kỳ 0 0 0 0  

Sử dụng quỹ ĐTPT 0 17.595.902.684 0  -17.595.902.684  

4. Số dư cuối kỳ này 106.000.000.000  13.064.931.325  0  0  -1.946.670.508  

0 #REF!

VND

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 31/03/2018 01/01/17 31/03/2018 01/01/17

Tỷ lệ % Tỷ lệ % VND VND

Nguyễn Hữu Doanh 10,92% 0,00% 11.580.000.000  11.580.000.000  

Nguyễn Hữu Chuẩn 7,97% 9,39% 8.448.000.000  8.448.000.000  

Nguyễn Trọng Khoa 7,55% 8,89% 8.000.000.000  8.000.000.000  

Vốn góp của các cổ đông khác 73,56% 81,72% 77.972.000.000  77.972.000.000  

Cộng 106.000.000.000  106.000.000.000  

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm 106.000.000.000  106.000.000.000  

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp giảm trong năm 0  0  

+ Vốn góp cuối kỳ 106.000.000.000  106.000.000.000  

d. Cổ phiếu 31/03/2018 01/01/2018

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 10.600.000  10.600.000  

- Số lượng Cổ phiếu đã phát hành 10.600.000  10.600.000  

+ Cổ phiếu phổ thông 10.600.000  10.600.000  

+ Cổ phiếu ưu đãi 0  0  

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 10.600.000  10.600.000  

+ Cổ phiếu phổ thông 10.600.000  10.600.000  

+ 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  

Đơn vị tính: VND

1 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Kỳ này Kỳ trước

Doanh thu hoạt động xây lắp 15.840.795.871  5.578.398.149  

Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh khác 0  270.428.000  

Cộng 15.840.795.871  5.848.826.149  

IV. Thông tin bổ sung cho các khoán mục trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
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Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Báo cáo tài chính riêng cơ quan

Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Kỳ này Kỳ trước

Doanh thu hoạt động xây lắp 9.490.411.816  5.483.245.271  

Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh khác 0  270.428.000  

Cộng 9.490.411.816  5.753.673.271  

2 . Các khoản giảm trừ Kỳ này Kỳ trước

Hàng bán bị trả lại

Giảm giá hàng bán 6.350.384.055  95.152.878  

Cộng 6.350.384.055  95.152.878  

3 . Giá vốn hàng bán Kỳ này Kỳ trước

Giá vốn của hoạt động xây lắp 8.934.045.039  6.345.917.477  

Giá vốn hoạt động sản xuất kinh doanh khác 0  0  

Cộng 8.934.045.039  6.345.917.477  

4 . Doanh thu hoạt động tài chính Kỳ này Kỳ trước

Lãi tiền gửi 4.183.440  1.605.468

Lãi từ hoạt động cho vay 0  -

Cộng 4.183.440  1.605.468  

 

5 . Chi phí tài chính Kỳ này Kỳ trước

Chi phí lãi vay 1.087.055.487  3.077.738.681  

Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính 0  6.917.743.500  

Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn 0  -12.686.618.500  

Cộng 1.087.055.487  -2.691.136.319  

6 . Thu nhập khác Kỳ này Kỳ trước

Thu nhập khác 215.755.646  0  

Cộng 215.755.646  0  

7 Chi phí khác Kỳ này Kỳ trước

Chi phí thanh lý tài sản, chi phí khác 0  0  

Tiền phạt chậm nộp thuế, VPHC 0  0  

Cộng 0  0  

8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp Kỳ này Kỳ trước

Tiền lương 910.159.449  1.546.825.854  

Chi phí quản lý doanh nghiệp 725.761.435  530.936.258  

Cộng 1.635.920.884  2.077.762.112  

9 . Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

Kỳ này Kỳ trước

Chi phí nguyên liêu, vật liệu 4.877.567.971  6.594.608.113  

Chi phí nhân công 8.424.356.978  2.036.376.730  

Chi phí sản xuất chung 2.830.037.239  1.068.567.616  

Chi phí khấu hao TSCĐ 773.172.277  

Thuế, phí và lệ phí 10.829.831  

Chi phí dịch vụ mua ngoài 602.186.647  

Chi phí bằng tiền khác 140.614.847  400.650.129  
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