
CÔNG TY CỔ PHÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN L ự c  3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21 - CV/PC3HP.Co-NV ĐăkNông, ngày 19 tháng 01 năm 2021

"V/v: Công bố thông tin định kỳ và bất thường”

Kính gửi:
- ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước
- Sơ Giao dịch CK TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ  phần Thủy điện - Điện lực 3

Trụ sở chính: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại: 0261 3684 888; Fax: 0261 3684 666

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Sơn

Địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại di động: 0935 334 555; Điện thoại cố định: 0261 3684 888

Fax: 0261 3684 666

Loại thông tin công bố: \E\ 24h, □  72h, □  Yêu cầu, □  Bất thường, [KI Định kỳ 

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020.

- Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của Quý IV năm 
2020 so vói cùng kỳ năm 2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
THUỶ ĐIỆN - ĐIỆN Lực 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: ẶJ) /2021/PC3.HP.Co-NV ĐăkNông, ngày 19 tháng 01 năm 2021
“V/v: Giải trình biến động lợi nhuận 

sau thuế quý IV năm 2020"

Kính gửi:
- Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội khóa XI thông 
qua ngày 29/06/2006 ;

Căn cứ Thông tư^số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài 
chính về việc: “ Hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”.

Thực hiện công bố thông tin định kỳ của tổ chức niêm yết tại Sở Giao 
dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ  phần Thủy điện -  Điện lực 3 
(Mã chứng khoán : DRL) giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2020 
tăng so với Quý IV năm 2019 như sau:

STT Chỉ tiêu Quý IV năm 2019 Quý IV năm 2020 Tỷ lệ (%)

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3)
1 Sản lượng điện 

thươne nhẩm Kwh 21.226.284 32.246.584 151,92

2 Tổng doanh thu 26.185.243.490 34.754.877.524 132,73
3 Chi phí 11.489.546.456 12.887.365.802 112,17
4 Lợi nhuận sau thuế 14.934.862.431 21.251.922.044 142,30

Lượng nước về nhiều và ổn định hơn so với cùng kỳ năm trước nên sản 
lượng điện thương phẩm tăng 51,92% so với cùng kỳ năm trước. Khi sản lượng 
điện thương phẩm tăng thì doanh thu bán điện thương phẩm tăng 32,73% và chi 
phí môi trường rừng và thuế tài nguyên cũng tăng lên tương ứng dẫn đến chi phí 
trong quý tăng 12,17% so với cùng kỳ. Theo Nghị định số 114/2020/NĐ-CP 
ngày 25/09/2020 của Chính phủ thì thuế TNDN được giảm 30% số thuế phải 
nộp năm 2020. Vì vậy lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2020 tăng 42,3 % so với 
cùng kỳ năm trước.

Trên đây là giải trình của Công ty về biến động lợi nhuận Quý IV năm 
2020 xin kính báo Quý cấp và cam kết nội dung giải trình trên là đúng sự thật.

Trân trọng !

Nơi nhận:
- Như trên ;
- Lưu: VT, NV.

Nguyễn Sơn



CÔNG TY CỎ PHÀN
THỦY ĐIỆN -  ĐIỆN Lực 3 • _ • •

-------K>Ễ3c8-------

BÁO CÁO 
TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2020

Đăk Nông, tháng 01 năm 2021



CÔNG TY CỎ PHÀN THỦY ĐIỆN -  ĐIỆN Lực 3
Xã EaPô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

BÁO CẢO TÀI CHỈNH
ngày 31/12/2020

MUC LUC • • Trang

Khái quát về Công ty 
Các Báo cáo tài chính

1 -2

• Bảng cân đối kế toán 3 -4

• Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 5

• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6

• Thuyết minh Báo cáo tài chính 7-20



CÔNG TY CÒ PHÀN THỦY - ĐIỆN L ự c  3
xa EaPô, huyện Cư Jủt, tinh Đăk Nông_______

BẢO CẢO TÀI CHÍNH
_____ Quỷ IV  năm 2020

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐÓC

Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện -  Điện lực 3 công bố báo cáo này cùng với các báo cáo Tài 
chính cho Quý IV năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020

Thông tin khái quát

Công ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000163 ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Thành phố Đà Nang. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 4 lần điều chỉnh Giây chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 17 tháng 12 năm 2014 theo Giây 
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400456277 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đăk Nông cấp. 
Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các 
quy định pháp lý hiện hành có liên quan.
Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng kỷ kinh doanh: 95.000.000.000 đồng.
Vốn góp thực tế 31/12/2020: 95.000.000.000 đồng 
Trụ sở chính
• Địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, Xã Eapô, huyện Cư Jút, Tỉnh Đăk Nông
• Điện thoại: 02613.684.888
• Fax: 02613.684.666
Ngành nghề kinh doanh chính
• Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện;
• Sản xuất và kinh doanh điện năng;
• Tư vấn các công trình điện;
• Xây lắp các công trình thủy lợi, thủy điện, các công trình đường dây, trạm biến thế điện, các 

công trình xây dựng dân dụng - công nghiệp.

Nhân sự

Tổng số công nhân viên hiện có đến cuối quý IV năm 2020 là 34 người. Trong đó, nhân viên quản 
lý 4 người.

Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và Kế toán trưởng trong kỳ kế 
toán và đến ngày lập Báo cáo tài chính này gồm có:

Hội đằng quản trị

• Ông Nguyễn Văn Đức Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 17/03/2020
• Ông Lê Kim Hùng Chủ tịch Miễn nhiệm ngày 17/03/2020

ủy viên Bổ nhiệm lại ngày 17/03/2020
• Ông Nguyễn Sơn ủy viên Bổ nhiệm ngày 23/04/2018
• Ông Nguyễn Minh Tiến ủy viên Bổ nhiệm ngày 23/04/2018
• Ông Lâm Uyên ủy viên Miễn nhiệm ngày 17/03/2020
• Ông Nguyễn Xuân Dũng ủy viên Bổ nhiệm ngày 23/04/2018

Ban Kiểm soát
• Ông Trần Thanh Hà Trưởng ban Bổ nhiệm ngày 23/04/2018
• Bà Hoàng Thị Thu Trang ủy viên Bổ nhiệm ngày 23/04/2018
• Bà Vũ Thị Kiều Vân ủy viên Bổ nhiệm ngày 23/04/2018

Trang 1



CÔNG TY CỎ PHẢN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN L ư c  3
Xã EaPô, huyện Cư Jút, tinh Đăk Nông____________

BẢO CẢO TÀI CHÍNH
_____ Quỷ IV  năm 2020

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐÓC (tiếp theo)

Ban Giảm đốc và Kế toán trưởng

• Ông Nguyễn Son Giám đốc

• Ông Võ Đình Thanh Tuấn p. Giám đốc

• Ông Phạm Đức Hùng Kế toán trưởng

Bổ nhiệm ngày 23/04/2018 

Bổ nhiệm lại ngày 01/02/2020 

Bổ nhiệm ngày 23/04/2018

Trách nhiệm của Giám đốc trong việc lập các Báo cáo tài chính

Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính này trên cơ sở:

• Tuân thủ các Quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các 
quy định pháp lý hiện hành khác có liên quan;

• Lựa chọn các chính sách kế toán thích họp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;

• Đưa ra các phán đoán và ước tính kế toán một cách họp lý và thận trọng;

• Lập các Báo cáo tài chính trên nguyên tắc hoạt động liên tục.

Giám đốc Công ty, bằng báo cáo này xác nhận rằng: Các Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối 
kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh Báo cáo tài 
chính kèm theo đã phản ánh trung thực và họp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thòi điểm 
31/12/2020 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong quý kết 
thúc cùng ngày, phù họp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

*cik Nông, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Trang 2



CÔNG TY CÒ PHẦN THỦY ĐIỆN -  ĐIỆN Lực 3
Xã Eapô, Huyện CuJut, Tỉnh Đăk Nông

BẢO CẢO TÀI CHỈNH
Quỷ IV  năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mẩ u s ố B Ol a - DN
Ban hành TT 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 cùa BTC

TÀI SẢN

Mã
ísô

Thuyết
minh

SÓ CUÓIQUÝ 

VND
SỐ ĐẦU NĂM 

VND

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 107.281.807.306 92.353.849.097

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 67.859.440.355 65.120.422.598

1 Tiền 111 5 59.440.355 120.422.598

2 Các khoản tương đưong tiền 112 6 67.800.000.000 65.000.000.000

n. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 23.100.000.000 15.000.000.000

1 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 7 23.100.000.000 15.000.000.000

III. Các khoản phái thu ngắn hạn 130 15.082.463.173 11.286.276.037
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 8 14.097.793.520 10.276.080.652

2 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 83.280.000 134.430.000

3 Phải thu ngắn hạn khác 136 9 901.389.653 1.343.623.786

4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 10 (467.858.401)

IV. Hàng tần kho 140 11 1.087.618.780 947.150.462

1 Hàng tồn kho 141 1.087.618.780 947.150.462

2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 152.284.998

1 Chi phí ừà trước ngắn hạn 151 13a 152.284.998

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 40.082.679.075 43.763.949.541

I. Các khoản phải thu dài hạn 210

H. Tài sản cố định 220 38.023.994.153 40.022.194.174

1 Tài sản cố định hữu hình 221 12 38.023.994.153 40.022.194.174

- Nguyên giá 222 152.499.955.448 152.406.955.448

- Giá trị hao mòn lũy kế 223 (114.475.961.295) (112.384.761.274)

2 Tài sàn cố định vô hình 227 - -

- Nguyên giá 228 121.000.000 121.000.000

- Giá trị hao mòn lũy kế 229 (121.000.000) (121.000.000)

ra. Bất động sản đầu tư 230

IV. Tài sản dở dang dài hạn 240

IV. Đầu tư tài chính dài hạn 250

VI. Tài sản dài hạn khác 260 2.058.684.922 3.741.755.367

1 Chi phí trà trước dài hạn 261 13b 2.058.684.922 3.741.755.367

2 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263
TỎNG CỘNG TÀI SẢN 270 147.364.486.381 136.117.798.638

Trang 3



BẢO CẢO TÀI CHÍNH
Quỷ IV  năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Ngày 31 tháng 12 năm 2020

CÔNG TY CÓ PHẦN THỦY ĐIỆN -  ĐIỆN L ự c  3
Xã Eapô, Huyện CưJut, Tinh Đăk Nông

NGUÒN VỐN

Mã Thuyết SÔ CUỐI QUÝ SÓ ĐẦU NĂM 

số minh V N D ___________ VND

c. NỢ PHẢI TRẢ 300 11.278.662.469 27.177.758.501

I. Nợ ngắn hạn 310 11.278.662.469 27.177.758.501

2 Phải trả người bán ngắn hạn 311 14 620.118.205 270.671.967

2 Người mua trà tiền trước ngắn hạn 312

3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 15 3.986.866.432 2.659.580.818

4 Phải trả người lao động 314 3.893.595.598 2.413.158.107

5 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 16 375.447.132 534.919.660

6 Các khoản phải trà, phải nộp ngắn hạn khác 319 17 51.662.100 19.072.965.850

7 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 2.350.973.002 2.226.462.099

II. Nợ dài hạn 330 - -

1 Phải trả dài hạn người bán 331

3 Chi phí phải trả ngắn hạn 333

D. VÓN CHỦ SỞ HỮU 400 136.085.823.912 108.940.040.137

I. Vốn chủ sở hữu 410 136.085.823.912 108.940.040.137

1 Vốn góp cùa chủ sở hữu 411 18 95.000.000.000 95.000.000.000

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 41 la 95.000.000.000 95.000.000.000

- Cổ phiếu ưu đãi 41 lb - -

2 Vốn khác cùa chù sở hữu 414 1.462.308.448 1.462.308.448

3 Quỹ đầu tư phát triển 418 3.689.983.751 3.689.983.751

5 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 35.933.531.713 8.787.747.938

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 42 la 4.465.548
- LNST chưa phân phối kỳ này 421 b 35.933.531.713 8.783.282.390

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 - -
TỔNG CỘNG NGUÒN VỐN 440 147.364.486.381 136.117.798.638

Đăk Nông, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Trang 4



CÔNG TY CỎ PHẦN THỦY ĐIỆN -  ĐIỆN L ự c  3
Xã EaPô, huyện CưJut, tỉnh Đãk Nông

BẢO CẢO TÀI CHÍNH
Quý IV  năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
QUÝ IV NĂM 2020

Mầu số B 02a-DN
Ban hành TT 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của BTC

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu M i ----------------- Quỉ  Iv -------------------------- L"ỹ ké "aJĨI
Ấ  TkỴ W  , . T h T V ___________ .  . X T Ì

V/Ul licu 1T1ỈI
Ẩ

SÔ T/M Năm trước Năm nay Năm trước Năm nay

1 Doanh thu bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 1 19 26.185.243.490 34.754.877.524 89.960.985.336 96.758.423.891

2 Các khoản giảm trừ 2
3 Doanh thu thuần về bán 

hàng và cc dịch vụ 10 19 26.185.243.490 34.754.877.524 89.960.985.336 96.758.423.891
4 Giá vốn hàng bán 11 20 9.320.282.558 10.318.492.894 29.320.710.226 30068 992.210
5 Lợi nhuận gộp về bán 

hàng và cc dịch vụ 20 16.864.960.932 24.436.384.630 60.640.275.110 66.689.431.681
6 Doanh thu hoạt động tài

chính 21 21 1.249.358.435 1.092.211.410 3.503.017.114 3.173.645.724
/

Chi phí hoạt động tài chính 22
Trong đó: Lãi vay 23

8 Chi phí bán hàng 25
9 Chi phí quàn lý doanh 

nghiệp 26 2.169.263.898 2.568.872.908 5.933.924.445 6.120.152.726
10 Lọi nhuận thuần từ hoạt 

động kỉnh doanh 30 15.945.055.469 22.959.723.132 58.209.367.779 63.742.924.679

11 Thu nhập khác 31
12 Chi phí khác 32 3.323.538
13 Lợi nhuận khác 40 0 0 0 (3.323.538)

14 Tổng lọi nhuận kế toán 
trước thuế 50 22 15.945.055.469 22.959.723.132 58.209.367.779 63.739.601.141

15 Chi phí thuế TNDN hiện 
hành 51 22 1.010.193.038 1.707.801.088 3.529.906.956 4.735.922.273

16 Chi phí thuế TNDN hoãn 
lại 52

17 Lọi nhuận sau thuê 
TNDN 60 23 14.934.862.431 21.251.922.044 54.679.460.823 59.003.678.868

18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 23 1.484 2.123 5.527 5.862

ĐăkNông, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Trang 5



CÔNG TY CỎ PHẦN THỦY ĐIỆN -  ĐIỆN Lực 3
Xã EaPô, huyện CuJut, tỉnh Đăk Nông

BÁO CẢO TÀI CHÍNH
Quý IV  năm 2020

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIÊN TỆ Mấu số B °? DN
Ẩ • Ban hành TT 200/2014/TT-BTC

Lũy kế năm 2020 Ngày 22/12/2014 của BTC

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu Mã Thuyết Lũy kế năm

số minh Năm nay Năm trước

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1 Tiền thu từ bán hàng, c c  DV và doanh thu khác 1 93.284.139.466 90.415.653.342

2 Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV 2 (11.080.665.742) (12.153.987.890)

3 Tiền chi trả cho người lao động 3 (10.628.532.794) (10.540.076.037)

4 Tiền lãi vay đã trả 4 - -

5 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 5 (4.349.863.631) (4.231.720.178)

6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6 9.584.940.799 9.948.843.134

7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 7 (21.667.367.433) (19.621.829.005)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 55.142.650.665 53.816.883.366

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1 Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác 21 (93.000.000)

2 Tiền thu từ Tlý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác 2 2

3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đon vị khác 23 (8.100.000.000) (15.000.000.000)

4 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2 7 3.289.367.092 3.184.718.924

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (4.903.632.908) (11.815.281.076)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1 Tiền thu từ đi vay 33 - -

2 Tiền trả nợ gốc vay 34 - -

3 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 3 6 (47.500.000.000) (52.250.000.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (47.500.000.000) (52.250.000.000)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) 50 2.739.017.757 (10.248.397.710)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 65.120.422.598 75.368.820.308

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ 61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 67.859.440.355 65.120.422.598

Đăk Nông, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 07 đến trang 20 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chinh này Trang 6
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính)

1. Đặc điểm hoạt động

Công ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000163 ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Thành phố Đà Nằng. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã bốn lần điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 17 tháng 12 năm 2014 theo Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400456277 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông cấp. 
Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các 
quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Ngành nghề kinh doanh chính

• Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện;

• Sản xuất và kinh doanh điện năng;

• Tư vấn các công trình điện;

• Xây lắp các công trình thủy lợi, thủy điện, các công trình đường dây, trạm biến thế điện, các 
công trình xây dựng dân dụng -  công nghiệp.

2. Niên độ kế toán, đon 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 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 
22/12/2014 của Bộ Tài chính, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi, 
bổ sung có liên quan do Bộ Tài chính ban hành.

Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ.

4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu.

4.1. Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền bao gồm: Tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng 
kể từ đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro 
trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

4.2. Các khoản phải thu
Các khoản nợ phải thu bao gồm: phải thư khách hàng và phải thu khác
Phải thu khách hàng là các khoản phải thu mang tính chất thương mại, phát sinh từ các giao dịch 
có tính chất mua bán giữa Công ty và người mua;

Các khoản phải thu được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng nợ phải thu khó đòi. Dự phòng 
được trích lập tại thời điểm cuối kỳ kế toán đối với các khoản phải thu đã quá hạn thu hồi trên 6 
tháng hoặc chưa đến thời hạn thu hồi nhưng khách đã lâm vào tình trạng phá sản, đang làm thủ 
tục giải thể, mất tích, bỏ trốn. 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.

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 07 đến trang 20 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này Trang 7
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BẢO CẢO TÀI CHÍNH
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chỉnh)

4.3. Hàng tồn kho
Hàng tồn kho được kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá trị hàng tồn kho được 
xác định theo phương pháp bình quân gia quyên.
Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá không thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực 
hiện được.
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 dân tại Thông tư sô 
228/2009/TT-BTc  ngay 7/12/2009 của Bộ Tài chính.

4.4. Tài sản cổ 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 tê trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điêu 
kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khẩu hao
Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài 
sản. Mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài 
Chính.

4.5. Tài sản cố định vô hình 

Quyển sử dụng đất
Quyền sừ 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 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 với 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.

Các tài sản cố định vô hình khác
Các tài sản cố định vô hình khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao luỹ kế.

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 07 đến trang 20 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này Trang 8

Loai tài sản
> Nhà cửa, vật kiến trúc

> Máy móc thiết bị
> Phương tiện truyền tải, truyền dẫn

> Thiết bị dụng cụ quản lý

> Tài sản cố định khác

Thời gian khấu hao /năm) 
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các Thuyết minh này ỉà bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Bảo cáo tài chính)

Khấu hao của tài sản cố định vô hình được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời 
gian hữu dụng ước tính của tài sản. Tỷ lệ khấu hao phù họp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC 
ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính.

4.6. Chi phí trả trước
Chi phí trả trước được phân loại thành chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn. 
Đây là các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của nhiều thời kỳ. Các chi phí trả trước chủ yếu tại Công ty :

• Công cụ dụng cụ đã xuất dùng được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 
từ 1 năm đến 3 năm.

• Các chi phí trả trước khác: Căn cứ vào tính chất, mức độ chi phí, Công ty lựa chọn phương 
pháp và tiêu thức phân bổ phù họp trong thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra.

4.7. Các khoản nợ phải trả
Các khoản nợ phải trả bao gồm: phải trả người bán và phải trả khác:

• Phải trả người bán là các khoản phải trả mang tính chất thương mại, phát sinh từ các giao 
dịch có tính chất mua bán giữa nhà cung cấp và Công ty;

• Phải trả khác là các khoản phải trả không có tính chất thương mại, không liên quan đến giao 
dịch mua bán, nội bộ.

Các khoản nợ phải trả được ghi nhận theo giá gốc, được phân loại thành nợ phải trả ngắn hạn và 
dài hạn căn cứ theo kỳ hạn nợ còn lại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Các khoản nợ phải trả được Công ty theo dõi chi tiết theo đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn nợ còn
lại và theo nguyên tệ.

4.8. Chi phí phải trả
Các khoản phải trả 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. Chi phí phải trả phát sinh tại Công ty là tiền dịch vụ môi trường rừng: Được xác định 
dựa vào sản lượng điện đã phát (kwh) và đơn giá chi trả dịch vụ môi trường rừng (36 đ/kwh).

4.9. Vốn chủ sở hữu
Vốn góp của chủ sở hữu được phản ánh số vốn thực tế đã góp của các cổ đông.

Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp được trích lập các quỹ và chia cho cổ đông theo Điều lệ Công
ty hoặc Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ tức trả cho cổ đông không vượt quá lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và có cân nhắc đến các 
khoản mục phi tiền tệ nằm trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng đến luồng 
tiền và khả năng chi trả cổ tức.

4.10. Ghi nhận doanh thu và thu nhập khác

• Doanh thu bán điện thương phẩm được ghi nhận căn cứ vào hồ sơ sác nhận sản lượng điện 
năng phát vào lưới điện quôc gia và đơn giá quy định tại Hợp đồng số 05/2011/Đrây 
H'Linh2/EVN CPC-CF TĐ ĐL3 ngày 31/05/2011 với Tổng công ty điện lực Miền Trung.

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 07 đến trang 20 là bộ phận họp thành của Báo cáo tài chính này Trang 9

Loai tài sàn 
Phần mềm máy tính

Thời gian khấu hao (năm) 
3
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THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Bảo cáo tài chính)

Đơn giá cụ thể áp dụng theo Biểu chi phí tránh được do Cục điều tiết Điện lực Việt Nam ban 
hành hàng năm.

• 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:

V 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.

V 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.

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

V 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.

• Thu nhập khác là khoản thu nhập ngoài hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty được ghi 
nhận khi có thê xác định được một cách tương đối chắc chắn và có khả năng thu được các 
lợi ích kinh tế.

4.11. Giá vốn hàng bán
Giá vốn của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ tiêu thu thụ được ghi nhận đúng kỳ, theo nguyên 
tắc phù hợp với doanh thu và nguyên tắc thận trọng.

4.12. Chi phỉ quản lỷ doanh nghiệp
Chi phí quản lý doanh nghiệp phản ánh các chi phí thực tế phát sinh liên quan đến quản lý chung 
của doanh nghiệp.

4.13. Chi phỉ thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
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 niên độ 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.

4.14. Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng

• Thuế Giá trị gia tăng: Áp dụng mức thuế suất 10% đới với sản phẩm điện thương phẩm.

• Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Công ty được hường ưu đãi đối với dự án thủy điện như sau:

> Được hưởng thuế suất ưu đãi là 10% trong 15 năm kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt 
động kinh doanh. Nhà máy điện ĐRâyH’Linh2 đi vào hoạt động từ tháng 2 năm 2007, 
do vậy Công ty được hưởng thuê suât ưu đãi 10% từ năm 2007 đến năm 2021.

> Được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo kể từ khi 
đơn vị có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Năm 2007 là 
năm đâu tiên Công ty có thu nhập chịu thuế; theo đó Công ty được miễn thuế trong 04 
năm (2007- 2010) và được giảm 50% trong 09 năm tiếp theo (2011-2019).

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 07 đến trang 20 là bộ phận họp thành của Báo cáo tài chính này Trang 10



CÔNG TY CỎ PHẦN THỦY ĐIỆN -  ĐIỆN L ự c  3
Xã EaPô, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông

BẢO CẢO TÀI CHÍNH
Quý IV  năm 2020

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chỉnh)

Những ưu đãi về thuế Thu nhập doanh nghiệp trên đây được quy định tại Nghị định 
124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2007 của Chính phủ.

• Thuế nhập khẩu và tiền thuê đất.
> Được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định 

mà trong nước chưa sản xuất được (có danh mục máy móc, thiết bị kèm theo).
> Theo Hợp đồng thuê đất số 37/HĐTĐ ngày 21/06/2017 thì công ty đã ký họp đồng thuê 

220.352m2 đất với thời hạn 50 năm ( từ ngày 01/07/2004 đến 01/07/2054) tại xã EaPô, 
huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Đray H’Linh2. Công ty 
được miễn tiền thuê đất từ năm 2004 đến hết năm 2020.

• Các loại Thuế khác và lệ phí nộp theo quy định hiện hành.

4.15. Công cụ tài chính 
Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chỉnh
Tại ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao 
dịch có liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản tài chính đó. Tài sản tài chính của Công ty 
bao gồm: tiền mặt, tiền gởi ngắn hạn, các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác.

Nợ phải trả tài chính
Tại ngày ghi nhận ban đầu, nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao 
dịch có liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó. Nợ phải trả tài chính của 
Công ty bao gồm các khoản vay, phải trả người bán, chị phí phải trả và phải trả khác.

Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu
Hiện tại, chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu

4.16. 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

Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng 

Cộng

31/12/2020 31/12/2019

VND VND

5.505.668 1.294.988
53.934.687 119.127.610

59.440.355 120.422.598

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 07 đến trang 20 là bộ phận hợp thành của Báo cảo tài chinh này Trang 11



CÔNG TY CÓ PHÀN THỦY ĐIỆN -  ĐIỆN L ự c  3
Xã EaPô, huyện Cư Jút, tinh Đăk Nông

BẢO CẢO TÀI CHÍNH
Quỷ IV  năm 2020

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đong thời với các Báo cáo tài chỉnh)

6. Các khoản tương đương tiền
31/12/2020

VND

31/12/2019

VND

Tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng
- Ngân hàng Công thương -  Chì nhánh Đăk Lăk
- NH Sài gòn Công Thương
- Ngân hàng đầu tư & PT -  Chỉ nhánh Đăk Lăk

62.100.000.000
4.500.000. 000
1.200.000. 000

58.500.000.000
5.500.000. 000
1.000. 000.000

Cộng 67.800.000.000 65.000.000.000

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

31/12/2020
VND

31/12/2019

VND

Tiền gửi kỳ hạn 6 tháng
- Ngân hàng Công thương -  Chi nhánh Đăk Lăk
- Ngăn hàng Sài Gòn Công thương -  Chi nhảnh Đăk Lăk

21.100.000.000
2.000.000.000

15.000.000.000

Cộng 23.100.000.000 15.000.000.000

Các khoản phải thu

31/12/2020
VND

31/12/2019

VND

Tổng Công ty điện lực Miền Trung 14.097.793.520 10.276.080.652

Cộng 14.097.793.520 10.276.080.652

Phải thu ngắn hạn khác

31/12/2020

VND

31/12/2019

VND

Thuế thu nhập cá nhân 
Lãi dự thu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Miền Trung

399.232.664
520.156.989

257.887.028
617.878.357
467.858.401

Cộng 901.389.653 1.343.623.786

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 07 đến trang 20 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này Trang 12



CÔNG TY CÒ PHẦN THỦY ĐIỆN -  ĐIỆN L ự c  3
Xã EaPô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

BẢO CẢO TÀI CHÍNH
Quý IV  năm 2020

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cảo tài chính) 

10. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

31/12/2020
VND

31/12/2019
VND

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Miền Trung 467.858.401

Cộng - 467.858.401

11. Hàng tồn kho

31/12/2020 31/12/2019

VND VND

Hàng tồn kho 1.087.618.780 947.150.462

Cộng 1.087.618.780 947.150.462

12. Tài sản cố định hữu hình

Nhà cửa, 

vậ t kiến trúc 

VND

M áy móc 

thiết bị 

VND

p.tiện vận tải 

truyền dẫn 

VND

Thiết bị, dụng 

cụ quản lý 

VND

TSCĐ

khác

VND

Cộng

VND

Nguyên giá

SỐ đầu kỳ 

Mua trong kỳ 

Thanh lý, nhượng bắn

60.894.796.964 86.846.966.049 1.526.598.546 1.764.347.418 1.467.246.471 152.499.955.448
0
0

Số cuối kỳ 60.894.796.964 86.846.966.049 1.526.598.546 1.764.347.418 1.467.246.471 152.499.955.448

Khấu hao

Số đầu kỳ 23.139.200.231 86.764.976.394 1.403.328.268 1.181.874.141 1.467.246.471 113.956.625.505

Khấu hao trong kỳ 

Thanh lý, nhượng bán

410.149.176 4.650.000 45.282.954 59.253.660 519.335.790
0

sắ  cuểi kỳ 23.549.349.407 86.769.626.394 1.448.611.222 1.241.127.801 1.467.246.471 114.475.961.295

Giá trị cin  lại

Số đầu kỳ 37.755.596.733 81.989.655 123.270.278 582.473.277 - 38.543.329.943
sế  cuểi kỳ 37.345.447.557 77.339.655 77.987.324 523.219.617 - 38.023.994.153

Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng: 89.992.246.254 đồng.

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 07 đến trang 20 là bộ phận hợp thành của Báo cảo tài chính này Trang 13



CÔNG TY CỎ PHẦN THỦY ĐIỆN -  ĐIỆN Lực 3
Xã EaPô, huyện Cư Jut, tĩnh Đăk Nông_____________

BẢO CẢO TÀI CHỈNH
Quỷ IV  năm 2020

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) 

13. Chi phỉ trả trước

a. Ngắn hạn

31/12/2020 31/12/2019

VND VND

Chi phí công cụ, dụng cụ 59.420.454 _

Chi phí sửa chữa tài sản 73.150.000 -
Chi phí bảo hiểm 19.714.544 -

Cộng 152.284.998 -

b. Dài hạn

31/12/2020 31/12/2019

VND VND

Chi phí đại tu thiết bị chính và thay trục rotor tổ máy HI 568.368.577 1.420.921.441
Chi phí thay trục rotor HI 771.771.571 1.929.428.927
Chi phí thay thế và lắp đặt hệ thống ác quy 160.632.998 267.721.666
Biến tần cẩu trục 100/25Tấn 49.473.333 123.683.333
Tri phí trả trước khác. 508.438.443 -

Cộng 2.058.684.922 3.741.755.367

14. Phải trả người bán ngắn hạn

31/12/2020 31/12/2019

VND VND

Các đối tượng khác 564.182.205 202.578.967
Công ty TNHH may thêu giày An Phước 55.936.000 55.355.000
c/ty TNHH MTV phát triển công nghệ môi trường Bách Khoa - 12.738.000

Cộng 620.118.205 270.671.967

15. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

31/12/2020 31/12/2019

VND VND

Thuế giá trị gia tăng 1.087.794.710 648.615.615
Thuế thu nhập cá nhân 60.885.797 88.958.992
Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.865.965.598 1.479.906.956
Thuế tài nguyên 972.220.327 442.099.255

Cộng 3.986.866.432 2.659.580.818

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 07 đến trang 20 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này Trang 14



CÔNG TY CỒ PHẦN THỦY ĐIỆN -  ĐIỆN L ự c  3
Xã EaPô, huyện Cư Jut, tinh Đăk Nông_____________

BẢO CẢO TÀI CHÍNH
Quỷ IV  năm 2020

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các Thuyết minh này ỉà bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chỉnh) 

16. Chi phí phải trả ngắn hạn

31/12/2020 31/12/2019

VND VND

Phí môi trường (i) 375.447.132 534.919.660

Cộng 375.447.132 534.919.660

(i) Theo Nghị định số 147/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 
24/09/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng lên là: 36 đ/lkw h hiệu lực từ 
ngày 01/12/2017.

17. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

31/12/2020
VND

31/12/2019

VND

Các khoản phải trả, phải nộp khác 
Tiền cổ tức đợt 3 năm 2019

51.662.100 72.965.850
19.000.000.000

Cộng 51.662.100 19.072.965.850

18. V ốn chủ sở  hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn  chủ sở hữu

Vốn đầu tư của vốn khác của Quỹ đầu tư 
chủ sở hữu chủ sở hữu phát triển

VND VND VND

LN sau thuế 
chưa phân 

phối
VND

Cộng

VND

Số dư tại 30/09/2020 95.000.000.000 1.462.308.448
Tăng trong kỳ 
Giảm trong kỳ

3.689.983.751 30.019.186.551
21.251.922.044
15.337.576.882

130.171.478.750
21.251.922.044
15.337.576.882

Số dư tại 31/12/2020 95.000.000.000 1.462.308.448 3.689.983.751 35.933.531.713 136.085.823.912

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

31/12/2020
VND

31/12/2019
VND

Vốn góp của Tổng Công ty Điện lực miền Trung 
Vốn góp của cổ đông khác

28.900.000. 000
66.100.000. 000

28.900.000. 000
66.100.000. 000

Cộng 95.000.000.000 95.000.000.000

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 07 đến trang 20 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này Trang 15



CÔNG TY CỎ PHÀN THỦY ĐIỆN -  ĐIỆN Lực 3
Xã EaPô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

BẢO CẢO TÀI CHÍNH
Quỷ IV  năm 2020

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các Thuyết minh này là hộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính)

c. Phân phối lợi nhuận

Quý r v  năm 2020 Quý rv  năm 2019 
VND VND

Lơi nhuận kỳ trước chuyển sang 30.019.186.551 32.687.780.004
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 21.251.922.044 14.934.862.431
Phân phối lợi nhuận 15.337.576.882 38.834.894.497
Phân phối lợi nhuận năm trước - -
- Trà cổ tức cho cô đông - -
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi - -
Phân phối lợi nhuận năm nay 15.337.576.882 38.834.894.497
- Trả cổ tức cho cổ đông 14.250.000 000 38 000.000.000
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1.087.576.882 834.894.497

Lọi nhuận sau thuế chưa phân phổi 35.933.531.713 8.787.747.938

d. Cổ phiếu

31/12/2020 31/12/2019
VND VND

Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 9.500.000 9.500.000
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ 9.500.000 9.500.000

- Cô phiếu thường 9.500.000 9.500.000
- Cổ phiếu ưu đãi - -

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 9.500.000 9.500.000
- Cổ phiếu thường 9.500.000 9.500.000

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000VND

19. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Quý rv  năm 2020 Quý IV năm 2019

VND VND

Tổng doanh thu
Doanh thu bán điện thương phẩm 34.754.877.524 26.185.243.490

Cộng 34.754.877.524 26.185.243.490

20. Giá vốn hàng bán
Quý IV năm 2020 Quý IV năm 2019

VND VND

Giá vốn thành phẩm đã cung cấp 12.887.365.802 11.489.546.456

Cộng 12.887.365.802 11.489.546.456

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 07 đến trang 20 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chinh này Trang 16



CÔNG TY CỎ PHẦN THỦY ĐIỆN -  ĐIỆN Lực 3 BẢO CẢO TÀI CHÍNH
Xã EaPô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông Quý IV năm 2020

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Bảo cáo tài chỉnh)

21. Doanh thu hoạt động tài chính

Quý rv  năm 2020
VND

Quý IV năm 2019
VND

Lãi tiền gửi ngân hàng 1.092.211.410 1.249.358.435

Cộng 1.092.211.410 1.249.358.435

22. Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Quý IV
NĂM 2020 NĂM 2019

VND VND

Tổng lọi nhuận kế toán trước thuế 22.959.723.132 
Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế 3 4 5  223 855
+ Điều chỉnh tăng
- Thù lao HĐQT không trực tiếp điều hành 63 0 0 0  000
- Chi phí không hợp lệ 282.223 855 

Tổng thu nhập chịu thuế 23.304.946.987
+ Chi phí thuế TNDN phát sinh kỳ này (Thuế năm 2019: 5%) 2.439.715.840 
+ Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2020 theo NĐ 
114/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 731.914.752

15.945.055.469
510.730.000

93.000.000
417.730.000

16.455.785.469
1.010.193.038

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 1.707.801.088

Năm 2020-2021 Công ty áp dụng thuế TNDN ưu đãi là 10%.

1.010.193.038

23. Lãi cơ bản trên cồ phiếu

Quý IV
NĂM 2020 NĂM 2019

VND VND

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp 21 251 922 044 
Các khoản điều chinh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán 1 078 576 882 
- Điểu chinh giảm (  Trích quỹ khen thưởng phúc lợi) I 078 5 76 882 
LN hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông 20 164 345 162

14.934.862.431
834.894.497
834.894.497 

14.099.967.934

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2 123 1.484
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CÔNG TY CÒ PHÀN THỦY ĐIỆN -  ĐIỆN L ự c 3
Xã EaPô, huyện Cư Jút, tinh Đăk Nông

BẢO CẢO TÀI CHÍNH
Quỷ IV  năm 2020

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính)

24. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố.

Quý IV năm 2020 
VND

Quý IV năm 2019
VND

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 25.009.977 513.429.665
Chi phí nhân công 5.399.824.081 2.750.220.086
Chi phí khấu hao tài sàn cố định 519.335.790 530.213.102
Chi phí dịch vụ mua ngoài 2.067.618.992 852.159.696
Chi phí bằng tiền khác 4.875.576.962 6.843.523.907

Cộng 12.887.365.802 11.489.546.456

25. Công cụ tài chính
a) Quản lý rủi ro vốn

Thông qua công tác quản trị nguồn vốn, Công ty xem xét, quyết định duy trì số dư nguồn vốn và nợ phải 
trả thích họp trong từng thời kỳ để vừa đảm bảo hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các cổ đông.

b) Quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro về giá hàng hóa, nguyên liệu), rủi ro tín dụng và 
rủi ro thanh khoản.

Quản lý rủi ro thị trường: Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự biến động 
lớn về giá hàng hóa, nguyên liệu.

Quản lý rủi ro về giá hàng hóa, nguyên liệu

Công ty mua nguyên vật liệu từ nhà cung cấp trong nước để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó 
sẽ chịu sự rủi ro từ việc thay đổi giá bán của nguyên vật liệu. Tuy nhiên, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ 
trọng nhỏ trong tổng giá thành sản phẩm nên Công ty cho rằng rủi ro về giá hàng hóa trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh là ở mức thấp.

Quản lý rủi ro tín dụng

Khách hàng duy nhất của Công ty là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung. Với đặc thù kinh doanh mua bán 
điện tại Việt Nam, Ban Giám đốc Công ty cho rằng Công ty không có rủi ro tín dụng trọng yếu với khách 
hàng.

Quăn lý rủi ro thanh khoản

Đe quản lý rủi ro thanh khoản, đáp ứng các nhu cầu về vốn, nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tưcmg lai, 
Công ty thường xuyên theo dõi và duy ừì đủ mức dự phòng tiền, tối ưu hóa các dòng tiền nhàn rỗi, tận 
dụng được tín dụng từ khách hàng và đối tác, chủ động kiểm soát các khoản nợ đến hạn, sắp đến hạn trong 
sự tương quan với tài sản đến hạn và nguồn thu có thể tạo ra ừong thời kỳ đó ,...

Tổng hợp các khoản nợ tài chính của Công ty theo thời hạn thanh toán như sau:

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 07 đến trang 20 là bộ phận hợp thành của Báo cảo tài chính này Trang 18



CÔNG TY CỎ PHẦN THỦY ĐIỆN -  ĐIỆN Lực 3
Xã EaPô, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông_____________

BẢO CẢO TÀI CHÍNH
Quý IV  năm 2020

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính)

Đơn vị tỉnh: VND

31/12/2019_________________ Không quá 1 năm___________ Trên 1 năm_______________ Tồng_______

Chi phí phải trả 

Phải trả người bán 

Phải trả khác

Cộng

31/12/2020

534.919.660

270.671.967

19.072.965.850

19.878.557.477 0

534.919.660

270.671.967

19.072.965.850

19.878.557.477

Không quá 1 năm Trên 1 năm

Đơn vị tinh: VND 

Tổng

Chi phí phải trả 375.447.132 375.447.132

Phải trả người bán 620.118.205 620.118.205

Phải trả khác 51.662.100 51.662.100

Cộng 1.047.227.437 0 1.047.227.437

Tổng hợp các tài sản tài chính hiện có 

31/12/2019

tại Công ty được trình bày trên cơ sở tài sản thuần như sau:

Đơn vị tính: VND

Không quá 1 năm Trên 1 năm Tổng

Tiền và các khoản tương đương tiền 65.120.422.598 _ 65.120.422.598

Phải thu khách hàng 10.276.080.652 - 10.276.080.652

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 15.000.000.000 - 15.000.000.000

Phải thu khác 875.765.385 - 875.765.385

Cộng 91.272.268.635 0 91.272.268.635

31/12/2020 Không quá 1 năm Trên 1 năm

Đơn vị tính: VND 

Tồng

Tiền và các khoản tương đương tiền 67.859.440.355 _ 67.859.440.355

Phải thu khách hàng 14.097.793.520 - 14.097.793.520

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 23.100.000.000 - 23.100.000.000

Phải thu khác 901.389.653 - 901.389.653

Cộng 105.958.623.528 0 105.958.623.528
Thuyết minh kèm theo từ trang 07 đến trang 20 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này Trang 19



CÔNG TY CỒ PHẦN THỦY ĐIỆN -  ĐIỆN L ự c  3
Xã EaPô, huyện Cu Jut, tỉnh Đăk Nông

BẢO CẢO TÀI CHÍNH
Quý IV  năm 2020

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính)

26. Báo cáo bộ phận
Theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 và Thông tư hướng dẫn Chuẩn mực này thì Công ty cần lập 
báo cáo bộ phận. Theo đó, bộ phận là một phần có thế xác định riêng biệt của Công ty tham gia vào việc 
cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh) hoặc cung cấp sản phẩm 
hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận theo khu vực địa lý), mỗi bộ phận này chịu rủi 
ro và thu được lợi ích kinh tế khác với các bộ phận khác. Ban Giám đốc Công ty đánh giá rằng Công ty 
hoạt động trong một bộ phận kinh doanh duy nhất là sản xuất điện năng và một bộ phận địa lý chính là 
Tỉnh Đăk Nông, Việt Nam.

27. Nghiệp vụ và số dư vói các bên liên quan 
a. Nghiệp vụ với các bên liên quan

Quý r v  năm 2020 Quý rv  năm 2019

_______________________________________________________________ VND__________________ VND

Doanh thu điện thương phẩm 34.754.877.524 26.185.243.490

b. Số dư vói các bên liên quan như sau:

31/12/2020
VND

31/12/2019
VND

Phải thu khách hàng
Tổng Công ty Điện lực Miền Trung 14.097.793.520 10.776.215.459

28. 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 kỳ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh hoặc 
công bố trong các Báo cáo tài chính.

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 07 đến trang 20 là bộ phận hợp thành cùa Báo cáo tài chinh này Trang 20
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