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Don vi tfnh: WD

TAI SAN Mfl s6 TM Sii cuOi lcy Sii dAu nlm

A.TAI sAN NcAN TTaN 100 29.290.730.858 50.083.156.686

I. Ti6n vi cic khoin tucrng ttucrng tidn 110 15.344.r98.376 27.338.104.9s2

1. Ti6n 1 1 1 v.01 15.344.198.376 22.338.r04.9s2

2. Cdc khodn tucmg clucrng tiAn l 1 2 5.000.000.000

II. Cdc khoin ttAu tu tii chinh ngin han 120 v.02 4.500.000.000

1. Edu tu nsin han r2 l 4.s00.000.000

2.DV phdng gihm gi| ddu tu ng[n h4n t29

III. Cic khoin phii thu ngin h4n 130 12.189.038.465 16.654.246.783

1. Phai thu cira kh6ch hdne 1 3 1 1t.532.451.538 15.921.758.103

2.Trdtrudc cho nsudi b6n t32 83.890.092 234.42r.162

3. Phai thu nQi bQ ngdn hpn 133
4. Phaithu theo ti6n dQ kC ho4ch hqp d6ng xdy dpg 134

5. C6c khoin phii thu kh6c 135 v.03 s72.696.835 498.067.5r8

6.DU phdng phdi thu ngdn hpn kh6 ddi 139

IV. Hdrng tdn kho 140 r.642.313.675 r.s26.431.415

1. Hdns t6n kho t4l v.04 1.642.3t3.675 1.526.431.4r5

2.DV phdng giim gi6 hdng t6n kho 149

V, Tdi sin luu dOns khfc 150 115.180.342 64.373.536

1. Chi phi tri trudc ng6n hpn 1 5 1 54.717.063 62.832.868

2. Thu€ GTGT duoc khdu trir t52
3. Thu6 vd c6c khoin kh6c phii thu nhd nudc 154 v.05 49.922.611

4. Tai sin ngdn h4n kh6c 1 5 8 10.540.668 1.s40.668

B. TAI SAN DAI HAN 200 353.271.618.666 336.803.899.724

I. Cic khof,n phf,i thu ddri h4n 210
II. Tni sin cd tlinh 220 322.584.165.104 336.134.908.936

1.Tdi sin cO dinh hiru hinh 221 v.08 3r9.r35.318.792 334.640.9r5.762
- Nguydn gi6 222 385.463.r76.020 385.296.603.292
- Gi6 hihao mdn lu! k€ 223 (66.327 .8s7 .228) (s0.65s.687.s30)

2.TiLi sin cd clinh thu€ tdi chinh 224 v.09
3. Tdi sin cti dlnh v0 hinh 227 v .10 t.476.220.145 1.493.993.r74
- Nguydn gi6 228 1.538.170.000 1.538.170.000
- Gi6 tri hao mdn lu! k€ 229 (6r.e4e.85s) (44.176.826)

4. Chi phi xdy drmg co bin d0 dang 230 v . l 1 r .972.626.167
lll. BAt dOns sin ttflu tu 240 v. l2
IV. Cic khof,n dffu tu tiri chinh diri han 250 30.068.000.000
l. Ddu tu vdo cOng ty con 251

2.Ddutu vdo cdng ty li6n k6t li€n doanh 252 68.000.000
3. DAu tu ddi hpn kh6c 258 v.13 30.000.000.000
4. Dg phdng giim gi6 ddu tu tdi chinh ddi han 259
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V. Tei sin dii han kh6c 260 619.453.562 668.990.788

l. Chi phi tri trudc ddi hpn 26r v .14 619.453.562 668.990.788

2.TiLi sin thu6 thu nhdp hoffi l4i 262 Y.2l

T6NG CQNG TAI SAN 270 382.562.349.s24 386.887.0s6.410

NGUON V6N Mfl sii TM s6 cu6i tc' Sii tIAu nlm

A.Nq PHAI TRA 300 251.912.558.419 252.664.640.664

I. Ng ngin h4n 310 sL.464.203.490 52.216.285.735

1. Vay vd ng ngdn hpn 3 1 1 v.15 3t.037.602.032 28.890.783.r28

2.Phai tri nguoi brin 312 631.688.t43 7.700.646.595

3. Ngudi mua tri ti6n trudc 3t3 39.386.800

4. Thu6 vd c6c khoin phii nQp nhd nudc 3r4 v .16 3.929.099.4r8 2.472.454.8rr

5. Phai tri ngudi lao dQng 3 1 5 683.259.443 1.497.460.867

6. Chi phi tri tru6c 3t6 v.r7 4.9r9.008.220 2.883.719.000

7.Phei tri nQi bQ 317

8. Phai tri theo titin d0 k6 hopch hqp d6ng xdy dpg 3 1 8

9. Cdckhoin ph6i tr6, phdi nQp ngfn h4n kh6c 3r9 v .18 9.0s8.879.654 7.171.484.835

10. DU phdng phii tri ngfn hpn 320

I l. Qul khen thu<vng, phfc lgi 323 r. t65.279.780 1.599.736.499

II. Nq dii h4n 330 200.448.354.929 200.448.354.929

l. Phatre dAi h4n ngudi b6n 3 3 1

2.PhAtri ddi hpn nQi bQ ) ) z v.19
3. Phai ha ddi han kh6c J J J

4.Yay vd no ddi hpn 334 v.20 200.448.354.929 200.448.354.929

B. V6N cHU SO HUU 400 r30.649.791.105 134.222.415.746

I. Viin cht s& httu 4t0 v.22 130.649.791.105 134.222.415.746

i. von ddu tu cria chri so hiru 4tr 100.000.000.000r00.000.000.000

2.Thiangdu vtSn c0 phdn 4t2

3. Vdn kh6c cria chri sd hiru 4t3

4. C6 phi6u qu! 4t4

5. Ch6nh lQch tl6nh giflqi tdi sin 415

5. Ch6nh lQch f! gi6 hOi <lorii 416

7. Qul dAu tu ph6t tri6n 417 7.580.432.903 4.470.797.054

8. Qul dp phdng tdi chinh 4 1 8 2.t82.924.17r 2.t82.924.171

9. QuY kh6c thuQc vOn s6'hilu 419

10. Lgi nhuin sau thu6 chua phdn phi5i 420 20.8\6.434.03r 27.568.694.521

II. Ngudn kinh phi vi qui khic 430

rONc ceNG NGUON v6N 440 382.562.349.524 386.887.056.4r0
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r:0Nc rv cO pnAN rnu{'orgN GIA LAI
28 Ph4m Vdn D6ng - TP. Pleiku - tinh Gia Lai

Mdu s6 Bo2a-DN
(Ban hdnh theo QD sii tstzoootgn-BTC vd

Th6ng t{r sd 244/2009/TT-BTC crta B0 truhng BTC)

nAo cAo KET euA Ho4.T DQNG KINH DoANH GIfrA NIEN Dg
Qui, III ndm 2012

Don vi tfnh : WD

cni utu MA
so

TM
Quf III

Lui k6 tir tIAu ntrm d6n cu6i quY
niv

Nim nay Nim trufc Nim nay NIm trufc

T 2 J 5 6 7

L ttoanh thu b6n hang vd CCDV I vr.25 29.232.609.08625.349.2r9.82495.338.389.76361.816.336.636

2. Cdc khodn gi6m trir doanh thu 2 vr.26

3. troanh thu thudn ve ban hdns vd CCDV l 0 v1.27 29.232.609.0862s.349.2r9.82495.338.389.7636t.816.336.636

. Cii6 v6n hdng ban il vr.28 9.545.024.r04 8.056.709.03925.601.720.69s21.868.669.988

5. Lgi nhuQn gQp v€ b6n hdng vd CCDV 20 19.687.584.982t7.292.510.78569.736.669.06839.947.666.648

6. ttoanh thu hopt dQng tdi chinh 2 l vr.29 968.199.758 280.188.249 2.t12.161.337 L l10 .708.826

7. Chi ohi tdi chinh 22 VI.3O 6.296.883.0s97.2s4.335.52719.s64.639.8812r.418.698.727

Tro;rg cl6 : Chi phi l6i vay z) 6.296.883.0597.179.787.399r9.564.639.88121.194.083.303

8. Chi phi b6n hang 24

9. Chi phi qudn l;i doanh nghiQp 25 863.079.785 1.050.861.4232.601.201.6702.6t2.401.784

10. Lqi nhuQn thuan tir HEKD 30 t3.495,821.8969.267.502.08449.682.988.854 17.027.274.963

I l.lihu nhdp kh6c 3 1 323.499.999 1.064.186.093

12. Chi phi kh6c 32 165.879.3 r8 497.637.954

13. Lqi nhuQn kh6c ( 40:31-32) 40 1s7.620.681 s66.548.139

14. Tdns loi nhudn k€ to6n trudc thuO 50 t3.653.442.5779.267.502.08450.249.536.993t7.027.274.963

15. Chi phi thu6 TNDN hipn hanh 51 VI .3 I 32s.999.920 t76.480.375 t.027.342.352 t76.480.375

16. Chi phi thu6 TNDN hodn l4i 52 VI .3 I

17.l,oi nhufln sau thu€ TNDN 60 13.327.442.6579.09r.021.70949.222.194.64116.850.794.588

18. Lai co bin tr€n cd phitiu (*) 70 L332 ,74 909,10 4.922,22 1.685,08
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cONG Ty co pnAlv rrrut DrEN GrA LAI
28 Pham Vdn D6ng - TP. Pleiku - tinh Gia Lai

Miu sii B03-DN
( Ban hdnh theo QD sa tStZOOOtgO-BTCvd

Th6ng t* s6 zql/2009/TT-BTC cfia B0 truong BTC)

Eon vi t{nh : WD

Pleiku, ngay /J-1fudng lO ndm 20
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Quy III ndm 2012
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cHi TITU
ME
so

TM
Liiv k6 tir tIAu nim d6n cudi quf ndry

Nim nav Nim trufc

I 2 J 4 5

I. Luu chuy6n ti6n tir ho4t tlQng kinh doanh

l. Ti€n thu tir b6n hing, cung c6p DV vd doanh thu kh6c I tt0.354.122.r0478.409.250.783

2. Ti€n ch tr& cho ngudi cung c6p hdng ho6 vd dlch vtt 2 (4.242.298.sgr)(2.Ts0.673.286)

3. Ti€n ch tri cho ngudi lao clQng a
J (8.1s8.693.482)(s.204.782.00e)

4. Ti€n ch tri l6i vay 4 (r9.5s3.7s6.924)(20.982.303.016)

5. Ti6n ch nQp thu6 thu nhQp doanh nghiQp 5 (1.047.604.380) (82.51s.09s)
6. Ti€n thu kh6c tir hoat d6ns kinh doanh 6 843.525.689 89.140.105

7. Ti6n chi kh6c cho ho4t dQng kinh doanh I (4r.3s7 .210.247) (7.893.332.291)

Lnu chuydn tidn thudn tir hogt ilQng kinh doanh 20 36.838.084.179 42.184.785.191

II. Luu chuy6n ti6n tir ho4t tlQng ttAu tu
l. Tidn chi d6 mua s6m. XD TSCD vd c6c TS ddi han 2 l (7.624.se2.r69)(15.430.900.803)

2. Ti0n thu tir TL, nhugng b6n TSCD vd c6c TS dai hpn kh6c 22
3. Ti€n chi cho vay, mua c6c c6ng cp ng cira don vi kh6c 23
4. Ti€n thu hdi cho vay, b6n lpi c6c c6ng cq ng cria tlon vikhic 24 4.500.000.000

5. TiAn chidAu tu g6p vdn vdo clon vi kh6c 25 (68.000.000)

6' Ti6n thu h6i ttdu tu g6p v6n vdo dcrn v! khdc 26
7. Ti0n thu ldi chi vay, c6 ttic vd lgi nhu{n dugc chia 27 r.582.433.560 t.288.620.960

Lwu chuydn tiin thudn tir hoqt itQng iIAu U 30 (1.610.1s8.609)(r4.r42.279.84s)
III. Luu chuy6n fi6n tir ho4t tlQng tii chinh chfr s& hiiu

l. Ti6n thu tir ph6t hdnh cd phi6u, nh$n v6n g6p cria chri sd hiru 3 1
2. Ti€n chi trd vi5n g6p CSH, mua lpi CP cria DN il6 ph6t hdnh 32
3. Ti€n vay ngin h4n, ddi h4n nhfln dugc a a

J J 27.027.549.9443.300.000.000

4. TiAn chi tri ng g,5c vay 34 (2r .640 .3s6.040)(20.372.srs .312)
5. Ti€n chi tri ng thuO tdi chfnh 35
6. C6 tfc, lgi nhufln d5 tri cho chri so hiru 36 (s?.60e.026.0s0)(s.602.734.080)

Luu chuydn fiAn thuhn fu hogt dQng tdi chfnh 40 (47.22r.832.146)Q2.67s.249.392)
Luu chuy6n ti6n thuAn trong kj' 50 (11.993.906.s76)s.367.255.9s6

Ti6n vdr tucrng ducrng ti€n tIAu kj 60 27.338.104.952 16.937.153.378

Anh huong cta thay e6i t'i, gi6 h6i do6i quy d6i ngopi tQ 6 l

Ti€n vdr tuong duong ti€n cutii t<y 70 VII.34 15.344.198.376 22.304.409.334

Nguy6n Tit5n BAng
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CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN GIA LAI 
28 Phạm Văn Đồng – TP. Pleiku - tỉnh Gia Lai 

 

Mẫu số B 09–DN 
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư 

số 244/2009/TT-BTC của Bộ trưởng BTC) 

 

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Quý III năm 2012 

 
I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp  

1 - Hình thức sở hữu vốn : Vốn của các cổ đông. 
2 - Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất và kinh doanh điện năng. 
3 - Ngành nghề kinh doanh : Đầu tư các dự án nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ; sản xuất 

và kinh doanh điện năng; giám sát thi công xây dựng các công trình xây dựng dân dụng – 
công nghiệp và thủy lợi, thủy điện. 

4 - Đăc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm có ảnh hưởng đến báo cáo tài 
chính:  

a/. Đối với thủy điện H’Chan: 
- Áp dụng mức thuế suất 10% trong vòng 15 năm kể từ khi dự án bắt đầu đi vào hoạt 

động kinh doanh. Hết thời hạn áp dụng mức thuế suất ưu đãi, Công ty áp dụng mức thuế 
suất theo quy định pháp luật hiện hành. 

 - Được miễn thuế trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế do dự án đầu tư mang lại 
và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Năm 2006 là năm đầu tiên có thu nhập 
chịu thuế do dự án đầu tư mang lại, do đó Công ty được miễn thuế trong 4 năm (2006 - 
2009) và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo (2010 - 2018).  

- Những ưu đãi về thuế Thu nhập doanh nghiệp trên đây được quy định tại Giấy chứng 
nhận ưu đãi đầu tư số 2049/GCN-UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Ủy Ban Nhân dân 
Tỉnh Gia Lai và Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 
2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 

b/. Đối với thủy điện H’Mun 
- Áp dụng mức thuế suất 10% trong vòng 15 năm kể từ khi dự án bắt đầu đi vào hoạt 

động kinh doanh. Hết thời hạn áp dụng mức thuế suất ưu đãi, Công ty áp dụng mức thuế 
suất theo quy định pháp luật hiện hành. 

- Được miễn thuế trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế do dự án đầu tư mang lại 
và giảm 50% số thuế phải nộp trong 7 năm tiếp theo. Năm 2011 là năm đầu tiên có thu nhập 
chịu thuế do dự án đầu tư mang lại, do đó Công ty được miễn thuế trong 4 năm (2011 - 
2015) và giảm 50% số thuế phải nộp trong 7 năm tiếp theo (2015 - 2022) 

Những ưu đãi về thuế Thu nhập doanh nghiệp trên đây được quy định tại Giấy chứng 
nhận ưu đãi đầu tư số 39 121 000 007 ngày 15 tháng 01 năm 2007 và Giấy chứng nhận ưu 
đãi đầu tư điều chỉnh số 39 121 000 007 ngày 27 tháng 08 năm 2008  của Ủy Ban Nhân dân 
Tỉnh Gia Lai. 
II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

1 - Niên độ kế toán : 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 : Đồng Việt Nam. 
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III -  Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 
1 - Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số: 

15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ 
sung chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính. 

2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam. 
3 - Hình thức kế toán áp dụng : Kế toán máy. 

IV- Các chính sách kế toán áp dụng 
1 - Nguyên tắc xác định các khoản tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển 

gồm: 
- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Các khoản đầu tư ngắn hạn có thời 

hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ 
dàng thành tiền. 

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các dòng tiền khác ra dòng tiền sử dụng 
trong kế toán: Theo tỷ giá của Ngân hàng tại thời điểm chuyển đổi. 

2 - Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho : 
- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho:  Theo giá mua thực tế. 
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Theo phương pháp nhập trước 

xuất trước. 
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên . 

3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: 
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): là những tài sản thoả 

mãn đồng thời 04 tiêu chuẩn; 
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Thực hiện theo QĐ 

số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính. 
4 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư 
5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: 
6 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: 

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay; 
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ; 

7 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác: 
- Chi phí trả trước, chi phí khác; 
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ; 
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại. 

8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả. 
9 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả. 
10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: 

 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của 
chủ sở hữu. 

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản. 
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá. 
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối. 
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11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Doanh thu được ghi nhận khi 
những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm đó 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, xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

- Doanh thu bán hàng;  
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;  
- Doanh thu hoạt động tài chính; 
- Doanh thu hợp đồng xây dựng. 

12 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính. 
13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 
14 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái. 
15 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác. 

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán  
Đơn vị tính:VNĐ 

 01. Tiền Cuối kỳ Đầu năm
 Tiền mặt           73.018.012                 909.078 
 Tiền gửi ngân hàng    15.271.180.364     22.337.195.874 
 Các khoản tường đương tiền                         -         5.000.000.000 
 Cộng  15.344.198.376  27.338.104.952     

 
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: Cuối kỳ Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn 
- Đầu tư ngắn hạn khác   -                      4.500.000.000      
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
 Cộng  -                      4.500.000.000       
 
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác Cuối kỳ Đầu năm
 - Công ty TNHH Phương Tuân 25.400.000         25.400.000          
 - Công ty cổ phần Điện Gia Lai 
 - Phải thu lãi cho vay 531.666.666       6.666.667            
 - Lãi dự thu của tiền gửi có kỳ hạn -                     457.050.000        
 - Phải thu đối tượng khác 15.630.169         8.950.851            
 Cộng 572.696.835       498.067.518          
 
04- Hàng tồn kho Cuối kỳ Đầu năm
 Nguyên liệu, vật liệu          105.565.792          138.438.532 
 Công cụ, dụng cụ       1.536.747.883       1.387.992.883 
Cộng giá gốc hàng tồn kho 1.642.313.675    1.526.431.415       
 
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước Cuối kỳ Đầu năm
 Thuế TNDN nộp thừa                         -                             -   
 Thuế TNCN nộp thừa           49.922.611                           -   
 Các khoản khác phải thu nhà nước                         -                             -   
  Cộng  49.922.611                                   -    
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 06- Phải thu dài hạn nội bộ 
 07- Phải thu dài hạn khác 
 08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: 
 

Nhà cửa, Máy móc  P.tiện vận tải
vật kiến trúc thiết bị truyền dẫn

 Nguyên giá 
 Số đầu năm 190.448.076.022    153.936.517.195    1.698.701.940   74.863.549      39.138.444.586    385.296.603.292    
 Mua sắm trong năm -                           -                          -                      166.572.728    -                         166.572.728          
 Đ/tư XDCB h/thành -                      -                    -                           
 Giảm trong năm -                           -                          -                      -                    -                         -                           
 Số cuối năm 190.448.076.022 153.936.517.195 1.698.701.940 241.436.277  39.138.444.586 385.463.176.020 
 Khấu hao 
 Số đầu năm 23.945.896.023      18.673.270.713     830.815.984      70.957.195      7.134.747.615     50.655.687.530      
 Khấu hao trong năm 7.232.659.681        6.374.543.119       132.304.986      4.940.268       1.927.721.647     15.672.169.701      
 T/lý, nhượng bán -                           -                          -                      -                    -                         -                           
 Giảm trong năm -                           -                          -                      -                    -                         -                           
 Số cuối năm 31.178.555.703   25.047.813.831   963.120.970    75.897.463    9.062.469.262   66.327.857.231   
 Giá trị còn lại 
 Số đầu năm  166.502.179.999    135.263.246.482    867.885.956      3.906.354       32.003.696.971    334.640.915.762    
 Số cuối kỳ 159.269.520.319    128.888.703.364    735.580.970      165.538.814    30.075.975.324    319.135.318.789    

 Thiết bị, 
dụng cụ quản 

 Tài sản 
cố định khác 

Cộng

 
 09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: 
 10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: 
 

Phần mềm
kế toán

 Nguyên giá 
Số đầu năm 1.492.970.000  25.000.000   20.200.000  1.538.170.000 
Mua trong năm -                       
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp
Số cuối năm 1.492.970.000  25.000.000   20.200.000  1.538.170.000 
Khấu hao
Số đầu năm 12.226.825       17.361.100   14.588.901  44.176.826      
Khấu hao trong năm 6.473.025         6.249.996     5.050.008    17.773.029      
Thanh lý, nhượng bán -                       
Số cuối năm 18.699.850       23.611.096   19.638.909  61.949.855      
Giá trị còn lại
Số đầu năm 1.480.743.175  7.638.900     5.611.099    1.493.993.174 
Số cuối năm 1.474.270.150  1.388.904     561.091       1.476.220.145 

 Quyền sử 
dụng đất 

Website Cộng

 
 
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác: 

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: Cuối kỳ Đầu năm
 Nâng cấp đường nối TĐ H'Chan - H'Mun         1.312.285.977                           -   
 Sửa chữa đường vào NMTĐ H'Mun                                                                     482.822.633                           -   
 Bảo dưỡng,sữa chữa thiết bị tổ máy - NMTĐ H'Chan         177.517.557 
  Cộng  1.972.626.167                              -    
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12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: 
13- Đầu tư dài hạn khác: 

14- Chi phí trả trước dài hạn Cuối kỳ Đầu năm
 Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ         590.658.302          583.534.977 
 Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ           28.795.260            85.455.811 
 Cộng  619.453.562       668.990.788          
15- Vay và nợ ngắn hạn Cuối kỳ Đầu năm
 Vay ngắn hạn    25.000.000.000 
 - Công ty cổ phần Điện Gia Lai   25.000.000.000                          -   
 Nợ dài hạn đến hạn trả      6.037.602.032     28.890.783.128 
 - Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT CN Gia Lai                         -         3.800.000.000 
 - Công ty cổ phần Điện Gia Lai        940.375.000       3.761.500.000 
 - Vốn ODA tại Ngân hàng Phát triển           577.852.032       2.311.408.128 
 - Tổng Công ty Điện Lực Miền trung        940.375.000       4.701.875.000 
 - Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Gia Lai     3.579.000.000     14.316.000.000 
 Cộng  31.037.602.032  28.890.783.128     
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Cuối kỳ Đầu năm
 Thuế giá trị gia tăng      2.941.516.635       1.474.023.662 
 Thuế thu nhập doanh nghiệp         455.346.331          475.608.359 
 Thuế thu nhập cá nhân                         -            184.519.776 
 Thuế tài nguyên         532.236.452          338.303.014 
 Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 
 Cộng  3.929.099.418    2.472.454.811       

17- Chi phí phải trả Cuối kỳ Đầu năm
 Trích trước chi phí môi trường rừng năm 2011, 2012      4.919.008.220       2.883.719.000 
 Cộng  4.919.008.220    2.883.719.000       
 18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Cuối kỳ Đầu năm
 Kinh phí công đoàn           16.643.784            56.580.651 
 Bảo hiểm xã hội             1.002.960                           -   
 Bảo hiểm y tế                188.056                           -   
 Bảo hiểm thất nghiệp                  83.580                           -   
 Các khoản phải trả, phải nộp khác      9.040.961.274       7.114.904.184 
 - Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Gia Lai     3.673.866.667                          -   
 + Nợ dài hạn đến hạn trả     2.300.000.000                           -   
 + Lãi vay     1.373.866.667                           -   
 - Công ty cổ phần Điện Gia Lai        253.524.983          244.889.323 
 + Cổ tức phải trả 
 + Lãi vay        253.524.983          244.889.323 
 - Tổng Công ty Điện Lực Miền trung     3.393.508.798       1.769.080.469 
 + Cổ tức phải trả        900.000.000                          -   
 + Nợ dài hạn đến hạn trả        940.375.000 
 + Lãi vay     1.553.133.798       1.769.080.469 
 - Các đối tượng khác     1.720.060.826       5.100.934.392 
 + Cổ tức phải trả     1.701.573.630       4.923.388.971 
 +Các khoản khác          18.487.196          177.545.421 
 Cộng  9.058.879.654    7.171.484.835       
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 19- Phải trả dài hạn nội bộ 
20- Vay và nợ dài hạn Cuối kỳ Đầu năm
 a. Vay dài hạn  200.448.354.929   200.448.354.929 
 - Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT CN Gia Lai   34.500.000.000     34.500.000.000 
 - Công ty cổ phần Điện gia Lai   41.376.500.000     41.376.500.000 
 - Tổng Công ty Điện Lực miền trung   41.376.500.000     41.376.500.000 
 - Vốn ODA tại Ngân hàng Phát triển      14.446.238.316     14.446.238.316 
 - Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Gia Lai   68.749.116.613     68.749.116.613 
 b. Nợ dài hạn 
 Cộng   200.448.354.929 200.448.354.929   

 
Các khoản vay của Ngân hàng là để đầu tư xây dựng công trình Thủy điện H’Mun và 

các khoản vay của Công ty điện lực 3 và Công ty điện Gia Lai là để trả nợ vốn đó đầu tư 
xây dựng dự án thủy điện H’Chan theo các hợp đồng sau: 

- Hợp đồng tín dụng số 36/2006/HĐTD ngày 01 tháng 12 năm 2006 với Chi nhánh Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai. Theo đó, thời hạn vay là 144 tháng, lãi 
suất cho vay được áp dụng là lãi suất cho vay cú điều chỉnh theo định kỳ 06 tháng một lần 
kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Lãi suất cho vay trong từng định kỳ 06 tháng được 
tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm Việt Nam đồng kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau do Chi nhánh 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai phát hành tại ngày thực hiện điều 
chỉnh lãi suất cộng với phí ngân hàng là 0,2%/tháng.  

- Hợp đồng vay vốn số 08/2006/HĐTD ngày 11 tháng 08 năm 2006 với Chi nhánh Ngân 
hàng Phát triển Gia Lai. Theo đó, thời hạn vay là 144 tháng, lãi suất 7,8%/năm. Theo biên 
bản thoả thuận thì mức lãi suất cho vay đối với dự án này là 8,4%/năm cho các khoản giải 
ngân kể từ ngày 01/07/2008 trở đi. 

- Tài sản đảm bảo cho các khoản vay của hai hợp đồng trên là tài sản hình thành từ vốn 
vay, gồm giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị và quyền sở 
hữu khai thác công trình Thủy điện H’Mun  

- Hợp đồng tín dụng vốn ODA số 02/2006/TDNN-ODA ngày 27 tháng 09 năm 2006 với 
Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Gia Lai. Theo đó, thời hạn cho vay là 13 năm, lãi suất 
1,7%/năm trên số dư nợ vay. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là tài sản hình thành sau 
đầu tư của dự án Thủy điện H’Mun. 

- Hợp đồng vay lại vốn vay tín dụng dài hạn số 08/HĐTD ngày 31/12/2008 với Công ty 
Điện lực 3. Theo đó, thời hạn cho vay là 15 năm, kỳ hạn trả lãi vay: 3 tháng/1 lần. Lãi suất 
cho vay áp dụng lãi suất có điều chỉnh: Lãi suất cho vay bằng lãi suất huy động tiết kiệm có 
kỳ hạn 12 tháng ( trả lãi sau) của Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và PTNT thành phố Đà 
Nẵng cộng phí ngân hàng 1%/năm. Lãi suất này được điều chỉnh một năm 2 lần vào các 
ngày 30 tháng 06 và 31 tháng 12 hằng năm. 

- Hợp đồng vay lại vốn vay tín dụng dài hạn số 09/HĐTD ngày 31/12/2008 với Công ty 
điện Gia Lai. Theo đó, thời hạn cho vay là 15 năm, kỳ hạn trả lãi vay: 3 tháng/1 lần. Lãi suất 
cho vay áp dụng lãi suất có điều chỉnh: Lãi suất cho vay bằng lãi suất huy động tiết kiệm có 
kỳ hạn 12 tháng (trả lãi sau) của Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và PTNT thành phố Đà 
Nẵng cộng phí ngân hàng 1%/năm. Lãi suất này được điều chỉnh một năm 2 lần vào các 
ngày 30 tháng 06 và 31 tháng 12 hằng năm. 
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả 
22- Vốn chủ sở hữu 
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a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu  

Số dư đầu năm trước 65.932.430.000 4.470.797.054 2.182.924.171 4.243.165.684 76.829.316.909
Tăng vốn trong  năm 34.067.570.000 38.753.697.947 72.821.267.947

Giảm trong năm 15.428.169.110 15.428.169.110
Số dư cuối năm trước, 
đầu năm nay 100.000.000.000 4.470.797.054 2.182.924.171 27.568.694.521 134.222.415.746

- Tăng vốn trong  năm nay 3.109.635.849 72.547.723.476 75.657.359.325

- Giảm vốn trong  năm nay 79.229.983.966 79.229.983.966

 Số dư cuối năm nay 100.000.000.000 7.580.432.903 2.182.924.171 20.886.434.031 130.649.791.105

Lợi nhuận 
sau thuế 

chưa phân phối
Cộng

Vốn đầu tư của 
chủ sở hữu

Quỹ đầu tư 
phát triển

Quỹ dự
 phòng tài 

chính

 
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Cuối kỳ Đầu năm
 Tổng công ty điện lực miền trung 3.000.000.000    3.000.000.000      
 Công ty cổ phần Điện Gia Lai 52.617.440.000  52.217.000.000    
 Các cổ đông khác 44.382.560.000  44.783.000.000    
Cộng  100.000.000.000   100.000.000.000  

* Giá trị trái phiếu đó chuyển thành cổ phiếu trong năm 
* Số lượng cổ phiếu quỹ: 

Cuối kỳ Năm trước

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 100.000.000.000 100.000.000.000
 - Vốn góp đầu năm 100.000.000.000 100.000.000.000
 - Vốn góp tăng trong năm 
 - Vốn góp giảm trong năm 
 - Vốn góp cuối năm 100.000.000.000 100.000.000.000
 Cổ tức, lợi nhuận đã chia 53.506.638.187 5.732.453.825
 + Cổ đông Công ty CP điện Gia Lai (GEC) 25.500.000.000 3.000.000.000
 + Cổ đông Tổng Công ty điện lực Miền trung (CPC) 1.530.000.000 180.000.000
 + Cổ đông khác 26.476.638.187 2.552.453.825

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân
phối cổ tức, chia lợi nhuận 

 
d- Cổ tức Cuối kỳ Năm trước

 - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: 
30.000.000.000  9.000.000.000      

         + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: 30.000.000.000  9.000.000.000      
         + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: 
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi

nhận:  
 đ Cổ phiếu Cuối kỳ Năm trước
 Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 10.000.000           10.000.000            
   - Cổ phiếu thường 10.000.000          10.000.000            
   - Cổ phiếu ưu đãi -                       -                         
  Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 10.000.000           10.000.000            
   - Cổ phiếu thường 10.000.000          10.000.000            
   - Cổ phiếu ưu đãi -                       -                         
 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000VND  
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     * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 
  e-  Các quỹ của doanh nghiệp:  
 * Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp 
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui 
định của các chuẩn mực kế toán có thể. 
 
23- Nguồn kinh phí Năm nay Năm trước 

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm   
- Chi sự nghiệp   
- Nguồn kinh phí còn lại Đến Cuối năm   

 24- Tài sản thuê ngoài 
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh                       

 Đơn vị tính: VNĐ 

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  Từ 01/01/2012
 đến 30/09/2012 

 Từ 01/01/2011
 đến 30/09/2011 

 - Doanh thu bán điện thương phẩm 95.338.389.763  61.816.336.636    

Cộng 95.338.389.763  61.816.336.636     
 26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) 

27- Doanh thu thuần về bán hàng (Mã số 10)  Từ 01/01/2012
 đến 30/09/2012 

 Từ 01/01/2011
 đến 30/09/2011 

 Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ 95.338.389.763  61.816.336.636    
Cộng 95.338.389.763  61.816.336.636     
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)  Từ 01/01/2012

 đến 30/09/2012 
 Từ 01/01/2011
 đến 30/09/2011 

Giá vốn của thành phẩm đã bán 25.601.720.695  21.868.669.988    
Cộng 25.601.720.695  21.868.669.988     
29- Doanh thu từ hoạt động tài chính (Mã số 21)  Từ 01/01/2012

 đến 30/09/2012 
 Từ 01/01/2011
 đến 30/09/2011 

Lãi tiền gửi ngân hàng 1.056.494.671    1.110.708.826      
Lãi tiền cho vay 1.055.666.666    -                       

 Cộng  2.112.161.337    1.110.708.826       
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)  Từ 01/01/2012

 đến 30/09/2012 
 Từ 01/01/2011
 đến 30/09/2011 

Lãi tiền vay 19.564.639.881  21.194.083.303    
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 224.615.424         
 Cộng  19.564.639.881  21.418.698.727     



31- Chi phi thu6 thu nhgp doanh nghiQp hiQn hnnh Ttr }lnln}l2 Tt 01/01/201"1
(Ma s6 51) ddin30t09?0t2 il6n 30/09/2011

Chi phi thu6 thu nh6p doanh nghiCp tinh tren thu nhap 1.027.342.352
chi.u thu6 ndm hipn hanh
CQng 1.027.342.352

32- Chi phi thu6 thu nhfp doanh nghiQp hofln gi (MA sO SZ;

33- Chi phf sin xudt, kinh doanh theo y6u tii

Chiphinguy6n liQu" vflt liQu
Chiphinhdn c6ng
Chi phi klr6u hao tai sdn cO einn
ChiphidichWmua ngodi
Chi phi khac bing tiAn
c0ng

176.480.375

176.480.37s

Til 01/012012 Til 01/01/2011
d6,in30l09D0l2 ddn30l09l20l1

166.196.138 268.889.r29
6.029.890.004 s.066.84t.s02

rs.689.942.727 1s.199.3 89.064
r54.825 .643 287.3 10.948

6.659.705.807 3.658.64r.129
28.700.560.319 24.48r.071.772

VII- Thdne tin bd suns cho cdc khoin muc trinh bily trone

86o c6o luu chuy6n tidn tQ

34- CAc giao dich kh6ng bnng tidn inh hu&ng tl6n b6o c6o luu chuy6n

VIII- Nhiine thdne tin khic

1- Nhtng kho6n ng tiAm tdng, khodn cam ki5t vd nhtng thdng tin tdi chfnh kh6c:

2- Nhtng sU kign ph6t sinh sau ngdy ti5t ttlic ky ke to6n ndm:

3- Th6ng tin vO c5c b€n li€n quan:

4- Trinh bdy tdi sin, doanh thu, k6t qui kinh doanh theo bQ phfln (theo linh v.uc kinh
doanh ho{c khu v.uc dia ly) theo quy dinh cria ChuAn mgc kti to6n sO 28 "B5o c5o bO
phdn"(2):

5- Th0ng tin so s6nh (nhirng thay O6i ve th6ng tin trong b6o cito tdi chinh cria c6c niOn
dO k6 to6n trudc):

6- Th6ng tin v6 ho4t dQng li€n tgc.

7- Nhirng thdng tin kh6c.

Pleiku, ngdy /fthdng /O ndm 2012
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