
ThuyÕt

minh
A. Tµi s¶n ng¾n h¹n 100 ... 8.675.213.667 7.622.546.268
I. TiÒn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 110 ... 1.098.864.385 3.128.188.493
  1. TiÒn 111 V.01 1.098.864.385 3.128.188.493
  2. C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 112 ...
II. C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 V.02 2.000.000.000
  1. §Çu t− ng¾n h¹n 121 ... 2.000.000.000
  2. Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n 129 ...
III. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 ... 3.531.200.901 3.025.003.764
  1. Ph¶i thu kh¸ch hµng 131 ... 3.473.700.901 2.925.587.764
  2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 ... 57.500.000 99.416.000
  3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133 ...
  4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng 134 ...
  5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138 V.03
  6. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi 139 ...
IV. Hµng tån kho 140 ... 1.254.679.115 1.066.558.915
  1. Hµng tån kho 141 V.04 1.254.679.115 1.066.558.915
  2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 149 ...
V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 ... 790.469.266 402.795.096
  1. Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 ... 301.314.449 242.070.699
  2. ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ 152 ...
  3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhµ n−íc 154 V.05
  4. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 155 ... 489.154.817 160.724.397
B. Tµi s¶n dµi h¹n 200 ... 113.961.876.185 116.531.579.261
I. C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n 210 ...
  1. Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng 211 ...
  2. Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc 212 ...
  3. Ph¶i thu dµi h¹n néi bé 213 V.06
  4. Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c 214 V.07
  5. Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi 219 ...
II. Tµi s¶n cè ®Þnh 220 ... 91.735.439.478 93.915.142.554
  1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 V.08 91.728.794.190 93.908.497.266
  - Nguyªn gi¸ 222 ... 147.020.622.034 147.020.622.034
  - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 223 ... -55.291.827.844 -53.112.124.768
  2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 224 V.09
  - Nguyªn gi¸ 225 ...
  - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 226 ...
  3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 V.10
  - Nguyªn gi¸ 228 ...
  - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 229 ...
  4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 V.11 6.645.288 6.645.288
III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t− 240 V.12
  - Nguyªn gi¸ 241 ...
  - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 242 ...
IV. C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n 250 ...
  1. §Çu t− vµo c«ng ty con 251 ...
  2. §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 252 ...
  3. §Çu t− dµi h¹n kh¸c 258 V.13
  4. Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− dµi h¹n 259 ...
V. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 260 ... 22.226.436.707 22.616.436.707
  1. Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n 261 V.14 22.226.436.707 22.616.436.707
  2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp hoOn l¹i 262 V.21
  3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 268 ...

250 122.637.089.852 124.154.125.529

Sè cuèi quý Sè ®Çu n¨m

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n gi÷a niªn ®é
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2010

Tµi s¶n M· sè



M· sè ThuyÕt

minh
A. Nî ph¶i tr¶ 300 ... 22.174.078.836 25.926.609.453
I. Nî ng¾n h¹n 310 ... 6.936.170.742 7.188.701.359
  1. Vay vµ nî ng¾n h¹n 311 V.15
  2. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 312 ... 11.931.214
  3. Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc 313 ... 540.000.000 636.936.400
  4. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc 314 V.16 5.294.262.259 5.196.851.146
  5. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 315 ... 602.194.608 754.795.632
  6. Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.17 82.000.000
  7. Ph¶i tr¶ néi bé 317 ...
  8. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng 318 ...
  9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c 319 V.18 157.973.649 134.509.169
  10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 320 ...
  11. Quü khen th−ëng phóc lîi 323 ... 247.809.012 465.609.012
II. Nî dµi h¹n 330 ... 15.237.908.094 18.737.908.094
  1. Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n 331 ...
  2. Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé 332 V.19
  3. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c 333 ...
  4. Vay vµ nî dµi h¹n 334 V.20 15.137.751.725 18.637.751.725
  5. ThuÕ thu nhËp hoOn l¹i ph¶i tr¶ 335 V.21
  6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 336 ... 100.156.369 100.156.369
  7. Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n 337 ...
  8. Doanh thu ch−a thùc hiÖn 338 ...
  9. Quü ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ 339 ...
B. Vèn chñ së h÷u 400 V.22 100.463.011.016 98.227.516.076
I. Vèn chñ së h÷u 410 ... 100.463.011.016 98.227.516.076
  1. Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 411 ... 50.000.000.000 50.000.000.000
  2. ThÆng d− vèn cæ phÇn 412 ...
  3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u 413 ...
  4. Cæ phiÕu ng©n quü 414 ...
  5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 415 ...
  6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸I 416 ...
  7. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 417 ... 15.354.822.648 15.354.822.648
  8. Quü dù phßng tµi chÝnh 418 ... 3.250.062.517 3.250.062.517
  9. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 419 ...
  10. Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi 420 ... 31.858.125.851 29.622.630.911
  11. Nguån vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n 421 ...
II. Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c 430 ...
  1. Nguån kinh phÝ 432 V.23
  2. Nguån kinh phÝ ®O h×nh thµnh TSC§ 433 ...

430 122.637.089.852 124.154.125.529

Gi¸m ®èc

Nguån vèn Sè cuèi quý Sè ®Çu n¨m

LËp biÓu                                               KÕ to¸n tr−ëng 

§iÖn Biªn, Ngµy   20    th¸ng  04 n¨m 2010



 C«ng ty cæ phÇn Thuû ®iÖn Nµ L¬i 
MST: 5600170450

1.Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 1,00 VI.25 8.337.240.188 8.860.206.441 8.337.240.188 8.860.206.441

2.C¸c kho¶n gi¶m trõ (03=04+05+06+07) 3,00 ...

    + ChiÕt khÊu th−¬ng m¹i 4,00 ...

    + Gi¶m gi¸ hµng b¸n 5,00 ...

    + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 6,00 ...

    + ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép 7,00 ...

3. Doanh thu thuÇn b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (10=01-03) 10,00 ... 8.337.240.188 8.860.206.441 8.337.240.188 8.860.206.441

4. Gi¸ vèn hµng b¸n 11,00 VI.27 4.576.060.693 3.717.703.565 4.576.060.693 3.717.703.565

5. Lîi nhuËn gép b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20=10-11) 20,00 ... 3.761.179.495 5.142.502.876 3.761.179.495 5.142.502.876

6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21,00 VI.26 7.454.113 1.598.721.779 7.454.113 1.598.721.779

7. Chi phÝ tµi chÝnh 22,00 VI.28 240.000.000 1.506.776.978 240.000.000 1.506.776.978

    Trong ®ã: Chi phÝ l2i vay 23,00 ... 240.000.000 1.500.000.000 240.000.000 1.500.000.000

8. Chi phÝ b¸n hµng 24,00 ...

9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25,00 ... 1.175.481.040 794.663.740 1.175.481.040 794.663.740

10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 30,00 ... 2.353.152.568 4.439.783.937 2.353.152.568 4.439.783.937

11. Thu nhËp kh¸c 31,00 ... 95.878 95.878

12. Chi phÝ kh¸c 32,00 ...

13. Lîi nhuËn kh¸c (40=31-32) 40,00 ... 95.878 95.878

14. Tæng lîi nhuËn tr−íc thuÕ (50=30+40) 50,00 ... 2.353.152.568 4.439.879.815 2.353.152.568 4.439.879.815

15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 51,00 VI.30 117.657.628 117.657.628

16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho2n l¹i 52,00 VI.30

17. Lîi nhuËn sau thuÕ (60=50-51) 60,00 ... 2.235.494.940 4.439.879.815 2.235.494.940 4.439.879.815

18. L2i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu 70,00 ... 447 888 447 888

LËp biÓu 
§iÖn Biªn, ngµy  20    th¸ng 04   n¨m 2010

Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m ®Õn cuèi quý 
nµy 

N¨m nay N¨m tr−ícN¨m nay

Gi¸m ®ècKÕ to¸n tr−ëng 

Bïi Xu©n TuÊn Hoµng V¨n Anh NguyÔn V¨n Minh

KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
Tõ th¸ng 1/2010 ®Õn th¸ng 3/2010

ChØ tiªu M· sè 
ThuyÕt 
minh

N¨m tr−íc

Quý I



 C«ng ty cæ phÇn Thuû ®iÖn Nµ L¬i 
MST: 5600170450

ThuyÕt
minh

I. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh ...

1. TiÒn thu tõ b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô vµ doanh thu kh¸c 1 10.421.448.975   8.506.527.390     

2. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vô 2 ... (471.506.547)       (828.588.608)       

3. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng 3 ... (1.032.955.111)    (1.477.766.893)    

4. TiÒn chi tr¶ l%i vay 4 ... (579.812.847)       (158.000.000)       

5. TiÒn chi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 5 ... (500.000.000)       

6. TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 6 ... 3.034.648.950     30.245.200          

7. TiÒn chi kh¸c cho ho¹t ®éng kinh doanh 7 ... (734.972.940)       (2.109.195.310)    

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 20 ... 10.636.850.480   3.463.221.779     

II. L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− ... 3.124.355.275     (1.992.545.887)    

1. TiÒn chi mua s¾m, x©y dùng TSC§ vµ tµi s¶n dµI h¹n kh¸c 21 ...

2. TiÒn thu tõ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ vµ tµi s¶n dµi h¹n 22 ...

3. TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 23 ... (2.000.000.000)    

4. TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 24 ... 3.000.000.000     

5. TiÒn chi ®Çu t− gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c 25 ...

6. TiÒn thu håi ®Çu t− gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c 26 ...

7. TiÒn thu l%i cho vay, cæ tøc vµ lîi nhuËn ®−îc chia 27 ... 124.355.275        7.454.113            

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 30 ... 3.124.355.275     (1.992.545.887)    

III. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh ... (8.724.000.000)    (3.500.000.000)    

1. TiÒn thu tõ ph¸t hµnh cæ phiÕu, nhËn vèn gãp cña CSH 31 ...

2. TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c chñ së h÷u, mua l¹i cæ phiÕu 32 ...

3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dµi h¹n nhËn ®−îc 33 ...

4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34 ... (8.724.000.000)    (3.500.000.000)    

5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tµi chÝnh 35 ...

6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®% tr¶ cho chñ së h÷u 36 ...

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 40 ... (8.724.000.000)    (3.500.000.000)    

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú 50 ... 5.037.205.755     (2.029.324.108)    

TiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú 60 ... 6.303.916.436     3.128.188.493     

¶nh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi ngo¹i tÖ 61 ...

TiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú 70 11.341.122.191 1.098.864.385

Ng−êi lËp biÓu                                               KÕ to¸n tr−ëng Gi¸m ®èc

L−u chuyÓn tiÒn tÖ gi÷a niªn ®é
Tõ th¸ng 1/2010 ®Õn th¸ng 3/2010

Ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2010

ChØ tiªuTT N¨m nayN¨m tr−ícM· sè



Bïi Xu©n TuÊn                                          Hoµng V¨n Anh NguyÔn V¨n Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NÀ LƠI 
Địa chỉ: Xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
 

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải ñược ñọc cùng với Báo cáo tài chính  

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH chän läc 
Quý I năm 2010 

 
 
I.  ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

 
1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần  

 
2. L ĩnh vực kinh doanh : Sản xuất  

 
3. Hoạt ñộng kinh doanh chính : Sản xuất và kinh doanh ñiện thương phẩm; Hướng dẫn ñào 

tạo công nhân vận hành nhà máy thủy ñiện vừa và nhỏ. 
 
4. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú kÕ to¸n cã ¶nh h−ëng ®Õn b¸o 

c¸o tµi chÝnh: §Æc thï cña nhµ m¸y thñy ®iÖn lµ ph¸t theo 
mïa m−a vµ mïa kh« quý 1 vµo mïa kh« nªn s¶n l−îng 
kh«ng cao.  

II.  Kú kÕ to¸n ®¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n  
  
 Kú kÕ to¸n n¨m ( b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01/2010 kÕt thóc vµo ngµy 31/12/2010. 

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

 
III.  CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

 
1. Chế ñộ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng Chế ñộ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.  
 

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế ñộ kế toán 
Ban Giám ñốc ñảm bảo ñã tuân thủ ñầy ñủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế ñộ Kế 
toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính.  
 

3. Hình thức kế toán áp dụng 
Công ty sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung trên máy vi tính. 
 

IV.  CÁC CHÍNH SÁCH K Ế TOÁN ÁP DỤNG 
 

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính 
Báo cáo tài chính ñược trình bày theo nguyên tắc giá gốc. 
 

2. Tiền và tương ñương tiền 
Tiền và các khoản tương ñương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền ñang chuyển và 
các khoản ñầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc ñáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, 
dễ dàng chuyển ñổi thành một lượng tiền xác ñịnh cũng như không có nhiều rủi ro trong việc 
chuyển ñổi. 



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NÀ LƠI 
Địa chỉ: Xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải ñược ñọc cùng với Báo cáo tài chính  

3. Hàng tồn kho 
Hàng tồn kho ñược xác ñịnh trên cơ sở giá gốc. 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 ñể có ñược hàng tồn kho ở ñịa ñiểm 
và trạng thái hiện tại.  
 
Giá gốc hàng tồn kho ñược tính theo phương pháp bình quân gia quyền và ñược hạch toán theo 
phương pháp kê khai thường xuyên. 
  

4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác 
Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác ñược ghi nhận theo hóa ñơn, chứng 
từ. 
 

5. Tài sản cố ñịnh hữu hình 
Tài sản cố ñịnh ñược thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố ñịnh 
bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra ñể có ñược tài sản cố ñịnh tính ñến thời ñiểm 
ñưa tài sản ñó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban ñầu chỉ 
ñược ghi tăng nguyên giá tài sản cố ñịnh nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế 
trong tương lai do sử dụng tài sản ñó. Các chi phí không thỏa mãn ñiều kiện trên ñược ghi nhận là 
chi phí trong kỳ.  
 
Khi tài sản cố ñịnh ñược bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế ñược xóa sổ và bất kỳ 
khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý ñều ñược tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.  
 
Tài sản cố ñịnh ñược khấu hao theo phương pháp ñường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước 
tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố ñịnh như sau: 
Loại tài sản cố ñịnh Số năm 
Nhà cửa, vật kiến trúc  6 – 25 
Máy móc và thiết bị  5 – 10 
Phương tiện vận tải, truyền dẫn 10 
Thiết bị, dụng cụ quản lý  3 
 

6. Chi phí ñi vay 
Toàn bộ chi phí ñi vay ñược ghi nhận vào kết quả kinh doanh trong kỳ. 
  

7. Đầu tư tài chính 
Các khoản ñầu tư vào chứng khoán ñược ghi nhận theo giá gốc.  
 
Khi thanh lý một khoản ñầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ ñược 
hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ. 
 

8. Chi phí tr ả trước dài hạn 
Lợi thế thương mại 
Lợi thế thương mại ñược ghi nhận theo số liệu Biên bản xác ñịnh giá trị doanh nghiệp của Nhà 
máy thủy ñiện Nà Lơi tại thời ñiểm ngày 23 tháng 7 năm 2003. Lợi thế thương mại ñược phân bổ 
ñều trong 20 năm. 

 
9. Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm ñược dùng ñể chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc. Mức trích 
quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là 3% quỹ lương làm cơ sở ñóng bảo hiểm xã hội và ñược 
hạch toán vào chi phí trong kỳ. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không ñủ ñể chi 
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trợ cấp cho người lao ñộng thôi việc, mất việc trong kỳ thì phần chênh lệch thiếu ñược hạch toán 
vào chi phí. 
 

10. Nguồn vốn kinh doanh - quỹ 
Vốn ñầu tư của chủ sở hữu ñược ghi nhận theo số thực tế ñã ñầu tư của các cổ ñông. 
 
Các quỹ ñược trích lập và sử dụng theo Điều lệ Công ty. 
 

11. Cổ tức 
Cổ tức ñược ghi nhận là nợ phải trả trong kỳ cổ tức ñược công bố. 
 

12. Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Công ty là doanh nghiệp Nhà nước ñược cổ phần hóa theo Nghị ñịnh số 64/2002/NĐ-CP ngày 
19/06/2002 của Chính phủ, ñược hưởng ưu ñãi áp dụng ñối với Cơ sở kinh doanh mới ñược thành 
lập từ dự án ñầu tư thực hiện tại ñịa bàn thuộc Danh mục ñịa bàn có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc 
biệt khó khăn theo thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007, cụ thể: 
  
- Được hưởng thuế suất ưu ñãi là 10%, áp dụng trong thời gian 15 năm (từ năm 2004 ñến năm 

2018). 

- Được miễn thuế 03 năm (năm 2004 ñến năm 2006) và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 
năm tiếp theo (từ năm 2007 ñến năm 2015). 

 
Năm tài chính 2010 là năm thứ tu Công ty ñược giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. 

 
Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế ñược tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế 
suất áp dụng tại ngày cuối kỳ.  

13. Nguyên tắc chuyển ñổi ngoại tệ  
Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ ñược chuyển ñổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. 
Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ ñược qui ñổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.  
 
Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do ñánh giá lại các khoản nợ phải trả dài 
hạn có gốc ngoại tệ cuối kỳ ñược ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.  
 
Tỷ giá sử dụng ñể qui ñổi tại thời ñiểm ngày: 31/03/2010 :                   VND/USD 

 
14. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 

Khi bán cung cấp ñiện thương phẩm, doanh thu ñược ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn 
liền với việc sở hữu ñược chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc 
chắn ñáng kể liên quan ñến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả 
lại. 
 
Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu ñược ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn 
ñáng kể liên quan ñến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo.  
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V. Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bµy trong b¶ng c©n ®èi 
kÕ to¸n  
 
1. TiÒn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn  

 Số cuối năm  Số ñầu năm 
Tiền mặt 554.837.427  9.921.429 
Tiền gửi ngân hàng 544.026.958  3.118.267.064 
Cộng 1.098.864.385            3.128.188.493 
 

2. Đầu tư ngắn hạn 
 Số cuối năm  Số ñầu năm 
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn khac 2.000.000.000-  - 
- Cho vay tµi chÝnh 2.000.000.000-   

Cộng -   
 

3. C¸c kho¶n ph¶i thu 

  Số cuối năm   Số ñầu năm 
Phải thu về bán ñiện thương phẩm 3.064.161.901  2.516.048.764 
Phải thu về dịch vụ khác 409.539.000  409.539.000 
Cộng 3.473.700.901  2.925.587.764 
 

Tr ả trước cho người bán 
  Số cuối năm   Số ñầu năm 
Trả trước cho nhà cung cấp hàng hóa 30.000.000  71.916.000 
Trả trước cho nhà cung cấp dịch vụ 27.500.000  27.500.000 
Cộng 57.500.000  99.416.000 
 

4. Hàng tồn kho 
  Số cuối năm   Số ñầu năm 
Nguyên liệu, vật liệu  490.645.742  357.599.117 
Công cụ, dụng cụ  76.186.290  41.941.508 
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 687.893.290  667.018.290 
Cộng 1.254.679.115  1.066.558.915 
 

5. Chi phí trả trước ngắn hạn 

 Số ñầu kú  Tăng trong kú  

Kết chuyển vào 
chi phí SXKD 

trong kú  Số cuối kú 

Chi phí thí nghiệm ñịnh kỳ 106.571.363-      106.571.363 
Chi phí công cụ, dụng cụ 135.499.336-      135.499.336 
Chi phí bảo hiểm tài sản    59.243.750    59.243.750 
Cộng 242.070.699  120.873.750  61.630.000  301.314.449 

 
Tài sản ngắn hạn khác 

  Số cuối năm   Số ñầu năm 
Là các khoản tạm ứng cho CBCNV 489.154.817  160.724.397 
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8. Tăng, giảm tài sản cố ñịnh hữu hình 

 
Nhà cửa, vật 

kiến trúc  
Máy móc và 

thiết bị  

Phương tiện 
vận tải, 

truy ền dẫn  

Thiết bị, 
dụng cụ quản 

lý  Cộng 
Nguyên giá          
Số ñầu kú 101.163.492.286  45.053.644.236  530.502.857  272.982.655  147.020.622.034 
Tăng trong kú 
do mua sắm mới 

-    -  -   

Giảm trong kú 
thanh lý 

-    -     

Số cuối kú 101.163.492.286  45.053.644.236  530.502.857  272.982.655  147.020.622.034 
          

Giá tr ị hao mòn          
Số ñầu kú 26.435.604.078  26.087.716.796  340.405.989  248.397.905  53.112.124.768 
Tăng trong kú 
do khấu hao 

1.030.151.364  1.131.871.728.  13.262.571  4.417.413  2.179.703.076 

Giảm trong kú 
do thanh lý 

-         

Số cuối kú 27.122.371.654  27.219.588.524  353.668.560  252.815.318  55.291.827.844 
          

Giá tr ị còn lại          
Số ñầu kú 74.727.888.208  18.965.927.440  190.096.868  24.584.750  93.908.497.266 

Số cuối kú 73.697736.844  17.834.055.712  176.834.297  20.167.337  91.728.794.190 
 

9 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
Là chi phí xây dựng công trình thủy ñiện Nậm Khẩu Hu 
 

14. Chi phí trả trước dài hạn 

 Số ñầu kú  Tăng trong kú  

Kết chuyển vào 
chi phí SXKD 

trong kú  Số cuối kú 
Lợi thế thương mại 22.616.436.707  -  390.000.000 22.226.436.707 
Cộng 22.616.436.707  -  390.000.000 22.226.436.707 

 
15. Ph¶i tr¶ kh¸ch hµng  

  Số cuối năm   Số ñầu năm 
Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n 11.931.214   
Cộng 11.931.214   

 
Người mua trả tiền trước 

  Số cuối năm   Số ñầu năm 
Người mua trả trước về cung cấp dịch vụ 40.000.000  136.936.400 
Người mua trả trước về hoạt ñộng xây lắp 500.000.000  500.000.000 
Cộng 540.000.000  636.936.400 

 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NÀ LƠI 
Địa chỉ: Xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải ñược ñọc cùng với Báo cáo tài chính  

16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

 Số ñầu kú  
Số phải nộp 

trong kú  
Số ñã nộp 
trong kú  Số cuối kú 

Thuế GTGT hàng bán nội 
ñịa 

1.025.815.670  757.502.634  500.000.000  1.283.318.304 

Thuế thu nhập doanh 
nghiệp 

3.861.486.249  
117.657.628  500.000.000  3.479.143.877 

Thuế thu nhập cá nhân 33.544.327  10.487.818    44.032.145 
Thuế tài nguyên 276.004.900  211.763.033    487.767.933 
Các loại thuế khác -  3.000.000  3.000.000  - 
Cộng 5.196.851.146  1.100.411.113  1.003.000.000  5.294.262.259 
 
Thuế giá trị gia tăng 
Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng như 
sau: 
Điện thương phẩm 10% 
Dịch vụ ñào tạo Không chịu thuế 

 
Thuế tài nguyên 
Công ty phải nộp thuế tài nguyên cho hoạt ñộng khai thác nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy 
ñiện với mức 2% trên giá tính thuế. ( Theo quyÕt ®Þnh sè 588/Q§-BTC ngµy 22/03/2010). 
 
Các loại thuế khác 
Công ty kê khai và nộp theo qui ñịnh. 

Ph¶i tr¶ CBCNV 

  Số cuối  kỳ    Số ñầu năm 
L−¬ng  602.194.608  754.795.632 
Cộng 602.194.608  754.795.632 

 
18. Các khoản phải tr ả, phải nộp ngắn hạn khác 

  Số cuối kỳ   Số ñầu năm 
Kinh phí công ñoàn 44.696.879  65.296.879 
Phải trả phải nộp khác 113.276.770  69.212.290 
Cộng 157.973.649  134.509.169 

 
Quỹ khen thưởng, phúc lợi  

 Số ñầu năm  
Tăng do trích 

lập từ lợi nhuận  
Chi quỹ trong 

kú  Số cuối kú 

Quỹ khen thưởng 303.269.882    217.800.000  85.469.882 
Quỹ phúc lợi 162.339.130      162.339.130 
Cộng 465.609.012    217.800.000  247.809.012 

 
20. Vay và nợ dài hạn 

  Số cuối năm   Số ñầu năm 
Là khoản vay dài hạn Ngân hàng Đầu tư và Phát 
triển tỉnh Lai Châu (a) nay là chi nhánh Điện Biên  

15.137.751.725  18.637.751.725 
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Chi tiết phát sinh trong năm của khoản vay dài hạn ngân hàng như sau: 
Số ñầu năm 18.637.751.725 
Số tiền vay phát sinh trong năm - 
Tăng do ñánh giá lại số dư tiền vay  
Số tiền vay ñã trả trong kú (3.500.000.000) 
Số cuối năm 15.137.751.725 
 

21. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 
Số ñầu năm 100.156.369 
Số trích lập trong năm  
Số chi trong năm  
Số cuối năm 100.156.369 

 
2.17Chi phÝ ph¶i tr¶ 

  Số cuối kỳ   Số ñầu năm 
Chi phÝ lBi vay 82.000.000  - 
Cộng 82.000.000  - 

 
22. BiÕn ®éng trong nguån vèn chủ sở hữu: 

Bảng ñối chiếu biến ñộng của vốn chủ sở hữu 
 

 

 Vốn ñầu tư 
của chủ sở 

hữu   
 Quỹ ñầu tư 
phát tri ển   

 Quỹ dự 
phòng tài 

chính   

 Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân 

phối    Cộng  
Số ñầu năm trước 50.000.000.000  10.302.423.683  1.986.962.776  25.261.994.826  87.551.381.285 
Lợi nhuận  trong năm 
trước 

-  -  -  26.433.994.636  26.433.994.636 

Phân phối lợi nhuận 
năm 2008 

-  5.052.398.965  1.263.099.741  (17.073.358.551)  (10.757.859.845) 

Trích lập các quỹ -  5.052.398.965  1.263.099.741  (6.315.498.706)  - 
Trích quỹ KTPL -  -  -  (757.859.845)  (757.859.845) 
Chia cổ tức       (10.000.000.000)  (10.000.000.000) 

Số dư cuối năm 
trước 

50.000.000.000  15.354.822.648  3.250.062.517  29.622.630.911  98.227.516.076 

          
Số dư ñầu năm nay 50.000.000.000  15.354.822.648  3.250.062.517  29.622.630.911  98.227.516.076 

Lợi nhuận trong kú 
nµy 

-      2.235.494.940  
2.235.494.940 

 

Phân phối lợi nhuận 
năm 2010 

-         

Trích lập các quỹ -         
Trích quỹ KTPL -         

Số dư cuối kú 50.000.000.000  15.354.822.648  3.250.062.517  31.858.125.851  100.463.011.016 
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VI.C¸c sù kiÖn hoÆc giao dÞch träng yÕu trong kú kÕ to¸n gi÷a niªn ®é: 
 

1. Gi¶i thÝch vÒ tÝnh thêi vô hoÆc tÝnh chu kú cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong kú cña c¸c 
ho¹t ®éng kinh doanh trong kú kÕ to¸n gi÷a niªn ®é: 

§Æc thï cña c«ng ty lµ ho¹t ®éng thñy ®iÖn phô thuéc vµo thêi tiÕt vµ l−îng m−a trong n¨m, nhµ m¸y 
ph¸t huy c«ng suÊt ph¸t chñ yÕu vµo quý 3 hµng n¨m do ®ã doanh thu vµ lîi nhuËn quý 1 ch−a ph¶n 
¸nh  ®Çy ®ñ t×nh h×nh kÕ ho¹ch cña c¶ n¨m. Tuy nhiªn s¶n l−îng ®iÖn ph¸t trong quý 1 hoµn thµnh 
kÕ ho¹c ®Æt ra thùc hiÖn 10.800.222 KWh/ kÕ hoach 10.711.265KWh nh−ng vÉn thÊp h¬n s¶n l−îng 
ph¸t ®−îc cña quý 1 n¨m 2009 ®¹t: 12.426.657KWh.   
 
2. Gi¶i tr×nh lîi nhuËn quý 1/2010 gi¶m h¬n 10% so víi quý 1/2009: 
 
Lîi nhuËn tr−íc thuÕ quý 1 n¨m 2010: 2.353.152.568 ®ång 
Lîi nhuËn tr−íc thuÕ quý 1 n¨m 2009: 4.439.879.815 ®ång 
Gi¶m so víi quý 1 n¨m 2009: 2.086.727.247 ®ång 
 
Nguyªn nh©n:  
- Quý 1 n¨m 2009 ®−îc nhËn hç trî sau ®Çu t−: 1.322.741.504 ®ång 
- Thêi tiÕt n¾ng h¹n l−îng m−a ®Çu n¨m thÊp, s¶n l−îng ®iÖn ph¸t 
 thÊp nªn doanh thu gi¶m h¬n so víi n¨m 2009:  522.966.253 ®ång   
- Quý 1 n¨m 2009 cã ph¸t sinh lîi nhuËn tõ ®Çu t− chøng kho¸n 
 vµ thu nh©p kh¸c:   259.500.732 ®ång 
 

 
 
 Người lập biểu  Kế toán trưởng      Giám ñốc 
 
 
 
 
 
 _______________ _______________ __________________ 
 Bùi Xuân Tuấn  Hoàng Văn Anh Nguyễn Văn Minh 
 
 


