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BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2016 

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

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

2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất  

3. Ngành nghề kinh doanh : Đầu tư các công trình thủy điện, nhiệt điện; sản xuất, truyền 
tải và phân phối điện; xây dựng nhà các loại, công trình đường 
bộ, công trình công ích và các công trình kỹ thuật dân dụng 
khác; khảo sát, thiết kế, xây dựng các công trình thủy lợi, thủy 
điện, công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp công trình 
hạ tầng kỹ thuật đô thị; sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng; 
khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón; trồng rừng và 
chăm sóc rừng./. 

4. Nhân sự 

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016 Tổng số nhân viên hiện có 26 người đang làm việc. 

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

Do tình hình thời tiết khô hạn kéo dài, lượng mưa 09 tháng thấp, sản lượng điện đạt 16.294.570 
KWh, giảm 19.7% so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt 47% kế hoạch kinh doanh cả năm 2016, 
dẫn đến doanh thu 09 tháng đầu năm 2016 giảm sút mạnh so với cùng kỳ năm trước. 

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 

1. Năm tài chính  

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.  

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

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. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo thông tư số 
200/2014/TT–BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các thông tư hướng 
dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.  

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán 

Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh 
nghiệp Việt Nam được ban hành theo thông tư số 200/2014/TT–BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế 
toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính. 

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền) 

2. Tiền và tương đương tiền 

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

3. Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua 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 gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo 
phương pháp kê khai thường xuyên. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện 
được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính 
để hoàn thành và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. 

Tăng hoặc giảm số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong năm. 

4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác 

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ. 

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào dự kiến mức 
tổn thất có thể xảy ra. 

Tăng hoặc giảm số dư dự phòng nợ phải thu khó đòi được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh 
nghiệp trong năm. 

5. Tài sản cố định hữu hình 

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố 
định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính 
đến thời điểm đưa tài sản 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 ngay vào chi phí.  
Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và 
bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong năm. 

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 
dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau: 

Loại tài sản cố định Số năm 
Nhà cửa, vật kiến trúc  30 
Máy móc và thiết bị  15 
Phương tiện vận tải, truyền dẫn 10 
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Thiết bị, dụng cụ quản lý  5 

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp đến việc xây dựng nhà 
xưởng và lắp đặt máy móc, thiết bị chưa hoàn thành và chưa lắp đặt xong. Các tài sản đang trong 
quá trình xây dựng cơ bản dở dang và lắp đặt không được tính khấu hao. 

7. Chi phí đi vay 

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí khi phát sinh. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực 
tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 
tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được 
vốn hóa. 

8. Chi phí trả trước dài hạn 

Chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản 

Khi kết thúc quá trình đầu tư xây dựng, toàn bộ chênh lệch tỷ giá hối đoái thực tế phát sinh trong 
giai đoạn đầu tư xây dựng (lỗ hoặc lãi tỷ giá hối đoái) không tính vào trị giá TSCĐ mà phân bổ 
trong thời gian 5 năm. 

Công cụ, dụng cụ, chi phí sửa chữa máy móc thiết bị 

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường 
thẳng với thời gian phân bổ không quá 2 năm. 

9. Chi phí phải trả 

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, 
dịch vụ đã sử dụng.  

10. Trợ cấp thôi việc 

Công ty phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động làm việc thường xuyên tại Công ty từ đủ 
12 tháng trở lên. Mức chi trả trợ cấp thôi việc bằng 1/2 tháng lương cộng phụ cấp lương (nếu có) 
bình quân của sáu tháng liền kề trước thời điểm thôi việc cho 1 năm làm việc đối với thời gian 
người lao động không tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. 

Trợ cấp thôi việc được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp khi chi trả cho người lao động. 

11. Nguồn vốn kinh doanh 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông. 

12. Cổ tức 

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được công bố. 

13. Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. 

Thuế thu nhập hiện hành 

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế 
chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế 
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toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và 
các khoản lỗ được chuyển. 

Thuế thu nhập hoãn lại 
Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do 
chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính và 
các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các 
khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. 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 ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc 
năm tài chính và sẽ được ghi giảm 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. Các tài sản thuế thu 
nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa được ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc năm 
tài chính và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sản 
thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này. 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định 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 năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn 
chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. 

14. Các giao dịch bằng ngoại tệ  

Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh giao dịch. Số 
dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm được qui đổi theo tỷ giá tại ngày kết thúc năm 
tài chính.  

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm từ các giao dịch bằng ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ có 
gốc ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm 
sau khi bù trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính 
hoặc chi phí tài chính.  

Riêng trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định trước khi Công ty đi vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh (giai đoạn trước hoạt động), chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi 
thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để thực hiện đầu tư xây dựng và chênh lệch tỷ giá 
hối đoái phát sinh khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm tài 
chính được phản ánh lũy kế trên Bảng cân đối kế toán (chỉ tiêu Chênh lệch tỷ giá hối đoái). Khoản 
chênh lệch tỷ giá hối đoái này được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài 
chính với thời gian không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động. 

15. Ghi nhận doanh thu và thu nhập 

Doanh thu cung cấp điện thương phẩm 

Doanh thu cung cấp điện thương phẩm được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn 
đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo và đã có bảng thanh toán điện năng 
được khách hàng chấp nhận. 

Tiền lãi 

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.  

16. Tài sản tài chính 

Phân loại tài sản tài chính 
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Việc phân loại các tài sản tài chính này phụ thuộc vào bản chất và mục đích của tài sản tài chính và 
được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Các tài sản tài chính của Công ty gồm các nhóm:  
tiền và các khoản phải thu 

Giá trị ghi sổ ban đầu của tài sản tài chính 

Các tài sản tài chính được ghi nhận tại ngày mua và dừng ghi nhận tại ngày bán. Tại thời điểm ghi 
nhận lần đầu, tài sản tài chính được ghi nhận 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.. 

17. Nợ phải trả tài chính và công cụ vốn chủ sở hữu 

Các công cụ tài chính được phân loại là nợ phải trả tài chính hoặc công cụ vốn chủ sở hữu tại thời 
điểm ghi nhận ban đầu phù hợp với bản chất và định nghĩa của nợ phải trả tài chính và công cụ vốn 
chủ sở hữu. 

Nợ phải trả tài chính 

Việc phân loại các khoản nợ tài chính phụ thuộc vào bản chất và mục đích của khoản nợ tài chính 
và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Nợ phải trả tài chính của Công ty gồm các 
khoản phải trả người bán, vay và các khoản phải trả khác. 
Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được ghi nhận ban đầu theo giá gốc 
trừ các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến nợ phải trả tài chính đó. 

Công cụ vốn chủ sở hữu 

Công cụ vốn chủ sở hữu là hợp đồng chứng tỏ được những lợi ích còn lại về tài sản của Công ty 
sau khi trừ đi toàn bộ nghĩa vụ. 

18. Bù trừ các công cụ tài chính 

Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chỉ được bù trừ với nhau và trình bày giá trị thuần trên 
Bảng cân đối kế toán khi và chỉ khi Công ty: 

• Có quyền hợp pháp để bù trừ giá trị đã được ghi nhận; và 

• Có dự định thanh toán trên cơ sở thuần hoặc ghi nhận tài sản và thanh toán nợ phải trả cùng 
một thời điểm. 

19. Bên liên quan 

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

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng 
nhiều hơn hình thức pháp lý. 

Giao dịch với các bên có liên quan trong năm được trình bày ở thuyết minh số VII. 

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI 
KẾ TOÁN 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền 
 30/9/2016  31/12/2015 
Tiền mặt 430.259.516  23.180.095 
Tiền gửi ngân hang 2.891.740.316  118.789.069 
Cộng 3.321.999.832            141.969.164 
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2. Phải thu khách hàng  
 30/9/2016  31/12/2015 
Tổng công ty Điện lực Miền Trung 4.922.566.177  14.714.397.171 
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên 0  1.178.720.018 
Cộng 4.922.566.177  15.893.117.189 

3. Trả trước cho người bán 
 30/9/2016  31/12/2015 
Công ty Cổ phần tư vấn LiGi 194.000.000   
Công ty TNHH TM&DV thiết bị công nghiệp Sài 
Gòn 177.048850   

Cộng 371.048.850   

4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác  
 30/9/2016  31/12/2015 
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp phải thu người lao động 41.541.362  23.520.197 

Phải thu cán bộ công nhân 10.626.669  27.500.000 

Công ty CP thuỷ điện Sông Đà Tây Nguyên 260.256.532   

Tổng công ty Điện lực miền Trung   287.000.000 
Các khoản phải thu khác 18.457.378  18.457.378 

Tạm ứng 309.492.213  83.568.461 

Cộng 640.374.154  440.046.036 

5. Hàng tồn kho 
 30/9/2016  31/12/2015 
Nguyên liệu, vật liệu  132.147.871  148.908.046 

Công cụ, dụng cụ  6.245.167  11.045.000 

Cộng 138.393.038  159.953.046 

6. Phải thu dài hạn khác  

Là khoản phải thu Tổng công ty Điện lực Miền Trung  theo “Biên bản thoả thuận về việc cam kết 
góp và hoàn trả vốn thực hiện chống quá tải đường dây 110kV Pleiku-Kontum”. Theo đó, Công ty 
đã góp 2.870.000.000 VND từ năm 2011 để Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (PC3) thực hiện 
đầu tư công trình chống quá tải đường dây 110kV Pleiku-Kontum và sau 6 tháng kể từ khi công 
trình hoàn thành đóng điện vận hành, số tiền này sẽ được PC3 hoàn trả trong 10 năm (mỗi năm 
10% giá trị vốn đã góp). 

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình 

 
Nhà cửa, vật 

kiến trúc  
Máy móc và 

thiết bị  

Phương tiện 
vận tải, truyền 

dẫn  

Thiết bị, 
dụng cụ 
quản lý  Cộng 

Nguyên giá          
Số đầu năm 160.732.188.068  119.923.902.814  937.811.290  81.606.348  281.675.508.520 
Đầu tư xây dựng cơ 
bản hoàn thành   1.152.564.643    1.152.564.643 
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Nhà cửa, vật 

kiến trúc  
Máy móc và 

thiết bị  

Phương tiện 
vận tải, truyền 

dẫn  

Thiết bị, 
dụng cụ 
quản lý  Cộng 

Số cuối kỳ 160.732.188.068  121.076.467.457  937.811.290  81.606.348  282.828.073.163 

Trong đó:          

Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng 158.133.333  81.606.348  239.739.681 

          
Giá trị hao mòn          
Số đầu năm 30.832.573.392 36.539.025.566 716.902.588 81.606.348 68.170.107.894 
Khấu hao trong 
năm 

3.871.098.288  6.330.415.236  58.475.853    10.259.989.377 

Số cuối kỳ 34.703.671.680  42.869.440.803  775.378.441  81.606.348   78.430.097.271 

          
Giá trị còn lại          
Số đầu năm 129.899.614.676  83.384.877.248  220.908.702    213.505.400.626 

Số cuối kỳ 126.028.516.388  78.207.026.655  162.432.849    204.397.975.892 

Một số tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại theo sổ sách là 203.508.775.520 VNĐ đã được thế 
chấp để đảm bảo cho các khoản vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Gia Lai. 

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

 Số đầu năm  
Chi phí phát 
sinh trong kỳ  

Kết chuyển 
vào TSCĐ 
trong kỳ  

Giá trị tài 
sản phân 

chia  Số cuối kỳ 
Xây dựng cơ bản dở 
dang 36.010.700  1.412.821.175  (1.152.564.643)  (260.256.532)  36.010.700 
 - Hệ thống kết nối tín 

hiệu SCADA-DMS 
(*)

 -  1.412.821.175  (1.152.564.643)  (260.256.532)  - 

 - Công trình xưởng 

sửa chữa, Khuân viên 

nhà máy 29.488.500  -  -  -  29.488.500 

 - Công trình đập tràn 

sự cố 6.522.200  -  -  -  6.522.200 

Cộng 36.010.700  1.412.821.175  (1.152.564.643)  (260.256.532)  36.010.700 
 

(*) Theo Phụ lục số 01/2016/SĐTN-DHP của Hợp đồng số 68/2010/SĐTN-DHP về việc hợp tác đầu tư 
xây dựng bổ sung, hoàn thiện Hệ thống SCADA-DMS, Hệ thống đo xa, Hệ thống đo đếm điện năng phục 
vụ Nhà máy thủy điện Đăk Đoa và Nhà máy thủy điện Hà Tây ký ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty 
và Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên sẽ phân chia giá trị hệ thống kết nối tín hiệu 
SCADA-DMS với tổng giá trị đầu tư chưa bao gồm thuế GTGT là 1.412.821.175 VND, trong đó giá trị 
phân chia cho Công ty là 1.152.564.643 VND, giá trị phân chia cho Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà 
Tây Nguyên là 260.256.532 VND. Hệ thống kết nối tín hiệu SCADA-DMS đã được đưa vào sử dụng và 
Công ty đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán để trình các cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

9.      Chi phí trả trước 
9a.  Chi phí trả trước ngắn hạn 

Chi phí trả trước ngắn hạn là chi phí bảo hiểm rủi ro tài sản còn phải phân bổ  
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9b.  Chi phí trả trước dài hạn 

  30/9/2016   31/12/2015 
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ 59.570.429  41.222.793 
Chi phí kiểm định an toàn đập 87.500.000  87.500.000 
Chi phí trồng rừng thay thế 1.905.756.345  2.232.457.431 
Chi phí khác    

Cộng 2.052.826.774  2.361.180.224 

10.    Phải trả người bán ngắn hạn 
  30/9/2016   31/12/2015 
Công ty Cổ phần Sông Đà 505 – Chi nhánh 555 1.617.000.847  1.617.000.847 
Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng công trình 
ngầm Việt Nam  2.536.234.380  1.538.904.300 

Công ty CP cơ khí lắp máy Đại Hãn 1.386.806.569  1.386.806.569 
Công ty TNHH Hán Long Hồ Nam  1.229.681.471  1.229.681.471 

Các nhà cung cấp khác  2.441.325.314  2.438.753.729 

Cộng 9.211.048.581  8.211.146.916 

11.    Người mua trả tiền trước ngắn hạn 
Khoản ứng trước tiền thiết kế công trình của Công ty Cổ phần Thủy điện Đức Nhân - ĐăkPsi. 

12.    Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

 31/12/2015  
Số phải nộp 
trong năm  

Số đã nộp 
trong năm  30/9/2016 

Thuế GTGT hàng bán nội địa 1.911.912.613  2.031.470.980  3.106.318.157  837.065.436 
Thuế thu nhập doanh nghiệp 500.630.468    500.630.468   

Thuế thu nhập cá nhân 86.928.823  8.701.065  81.808.982  13.790.906 

Thuế tài nguyên 943.083.757  1.257.673.562  1.692.507.490  508.249.829 
Thuế nhà đất, tiền thuê đất   24.500.000     
Các khoản phí, lệ phí và 
các khoản phải nộp khác 2.155.222.254  440.006.728  2.330.202.367  265.026.615 

Cộng 5.597.777.915  3.762.352.335  7.735.967.464  1.624.162.786 

Thuế giá trị gia tăng 

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10%.  

Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 39 121 000 033 ngày 13 tháng 8 năm 2007 do Ủy ban nhân dân 
tỉnh Gia Lai cấp: 
- Công ty được miễn thuế 04 năm kể từ năm có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải 

nộp cho 09 năm tiếp theo.  
- Dự án thủy Điện Đăk Đoa được hưởng mức thuế suất 10% áp dụng trong 15 năm kể từ khi dự 

án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh.  

Năm 2016 là năm thứ 2 tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ dự án thủy điện. 

Thuế tài nguyên 
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Công ty phải nộp thuế tài nguyên cho hoạt động khai thác nước thiên nhiên phục vụ hoạt động thủy 
điện với mức thuế suất 4% và từ ngày 01/7/2016 tăng là 5%. 

Tiền thuê đất 

Công ty phải nộp tiền thuê đất đối với diện tích 3.500 m2 đất đang sử dụng với mức 49.000.000 
VND/năm. 

Các loại thuế khác 

Công ty kê khai và nộp theo qui định 

13. Phải trả người lao động 
Tiền lương còn phải trả người lao động 

14. Chi phí phải trả ngắn hạn 
  30/9/2016   31/12/2015 
Chi phí lãi vay    194.202.400 

Chi phí xây dựng nhà máy (*) 1.116.132.925  1.135.616.856 

Chi phí tiền tàu xe nghỉ phép   27.727.273 

Chi phí phải trả khác   16.327.920 

Cộng 1.116.132.925  1.373.874.449 

(*)  Là giá trị đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Đăk Đoa đã hoàn thành nghiệm thu nhưng nhà 
thầu chưa xuất hoá đơn GTGT. 

15.    Các khoản phải trả ngắn hạn khác 
  30/9/2016   31/12/2015 
Kinh phí công đoàn 7.999.120  20.502.890 

Bảo hiểm xã hội 79.377.823  103.497.334 

Bảo hiểm y tế 12.670.023  19.035.586 

Bảo hiểm thất nghiệp 5.631.117  8.460.260 

Cổ tức, lợi nhuận phải trả 12.184.398.000  3.907.116.500 

Bà Trần Thị Bích Liên 1.000.000.000  1.000.000.000 

Thù lao HĐQT, BKS 345.600.000  460.800.000 

Các khoản phải trả khác 344.225.324  349.530.997 

Cộng 13.979.901.407  5.868.943.567 

 

16.    Vay và nợ thuê tài chính 

16a.   Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. 
 Cuối kỳ  Đầu năm 

Vay ngắn hạn   

- Công ty TNHH MTV Gia Như-Gia Lai 800.000.000   

- Công ty CP Sông Đà 11   14.012.000.000
- Công ty Công trình Ngầm Việt Nam   1.297.330.080
Nợ dài hạn đến hạn trả    
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 Cuối kỳ  Đầu năm 

- Ngân hàng Phát tiền Việt Nam CN Gia Lai   25.296.000.000

Cộng 800.000.000  40.605.330.080

Các khoản vay có thời hạn vay từ 3 tháng đến 12 tháng, dưới hình thức tín chấp và chịu lãi suất 
7,3%/năm. 

16b.    Vay và nợ thuê tài chính dài hạn. 
 Cuối kỳ  Đầu năm 

Vay dài hạn   

- Ngân hàng Phát tiền Việt Nam CN Gia Lai         63.254.209.016 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN Gia Lai       93.421.093.057  

Cộng 93.421.093.057        63.254.209.016

Là khoản vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai để thực hiện dự án đầu tư xây 
dựng Thủy điện Đăk Đoa với lãi suất cho vay tại thời điểm giải ngân và tại thời điểm sửa đổi, bổ sung 
hợp đồng theo quy định của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Thời gian vay vốn 138 tháng từ tháng 01 
năm 2008 đến hết tháng 6 năm 2019, thời gian ân hạn 24 tháng từ tháng 01 năm 2008 đến hết tháng 12 
năm 2009, thời gian trả nợ gốc 96 tháng từ tháng 01 năm 2010 đến hết tháng 6 năm 2019. Từ tháng 
9/2016 đơn vị ký hợp đồng vay vốn vay dài hạn Ngân hàng VCB Gia Lai để cơ cấu lại các khoản vay và 
bù đắp thiếu hụt tài chính. Khoản vay này được đảm bảo bằng những tài sản hình thành trong tương lai từ 
vốn vay và vốn tự có. 

17.    Vốn chủ sở hữu 

 Vốn đầu tư của 
chủ sở hữu  

Quỹ đầu tư 
phát triển 

 Quỹ khác 
thuộc vốn 

chủ sở hữu  

Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân 

phối  Cộng 

Số dư đầu năm trước 83.065.900.000  828.875.093  419.267.221  15.933.924.543  100.247.966.857 

Tăng trong năm    1.569.319.352  706.193.708  8.604.189.275  10.879.702.335 

Giảm trong năm       3.600.513.060  3.600.513.060 

Số dư cuối năm trước 83.065.900.000  2.398.194.445  1.125.560.929  20.937.600.758  107.527.156.132 
          
Số dư đầu năm nay 83.065.900.000  2.398.194.445  1.125.560.929  20.937.600.758  107.527.156.132 

Tăng trong năm                 
(2.797.967.642) 

          
(2.797.967.642) 

Giảm trong năm       8.306.590.000  8.306.590.000 

Số dư cuối năm nay 83.065.900.000  2.398.194.445  1.125.460.929  9.833.043.116  96.422.598.490 

Ngày 02 tháng 6 năm 2015, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ra Quyết định 
số 322/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện 
Đăk Đoa với số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 8.306.590 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 
10.000 VND/cổ phiếu tương ứng với giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 83.065.900.000 
VND. 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 46/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 4 năm 
2016 đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty. Vốn điều lệ của Công ty được 
quy định trong Điều lệ là 83.065.900.000 VND 

Cổ phiếu 
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  Số cuối năm   Số đầu năm 
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 9.460.000  9.460.000 
Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành 8.306.590  8.306.590 
Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành 8.306.590  8.306.590 

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND. 

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT 
QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

1. Doanh thu 
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 09 tháng đầu 
năm2016 

 
09 tháng đầu 

năm2015 

Doanh thu bán điện thương phẩm 
      

20.317.830.097  
27.482.254.267 

Doanh thu sản xuất kinh doanh khác      

Doanh thu thuần 20.317.830.097  27.482.254.267 

2. Giá vốn hàng bán 

 09 tháng đầu 
năm2016 

 
09 tháng đầu 

năm2015 
Giá vốn của điện thương phẩm đã cung cấp 14.387.376.130  15.215.931.382 
Giá vốn sản xuất kinh doanh khác    

Cộng 14.387.376.130  15.215.931.382 

3. Doanh thu hoạt động tài chính 

Là lãi tiền gửi ngân hàng 

4. Chi phí tài chính 

 09 tháng đầu 
năm2016 

 
09 tháng đầu 

năm2015 

Chi phí lãi vay 
 

7.076.664.164  
 

7.070.866.950 
Lỗ chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn XDCB   75.411.966 
Cộng 7.076.664.164  7.146.278.916 

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 09 tháng đầu năm2016  
09 tháng đầu 

năm2015 
Chi phí nhân viên quản lý 752.077.752  713.214.597 

Chi phí vật liệu quản lý 44.226.518  64.230.577 

Chi phí đồ dung văn phòng 1.614.000  1.545.455 

Chi phí khấu hao TSCĐ 58.475.853  58.475.853 

Thuế, phí và lệ phí 27.500.000  52.000.000 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 165.963.603  142.615.998 
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