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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 I năm 2013 

 
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           45.190.973            21.226.974 
 Tiền gửi ngân hàng         701.978.895     21.807.746.038 
 Các khoản tường đương tiền    24.033.333.300       6.000.000.000 
 Cộng  24.780.503.168  27.828.973.012     

 
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: Cuối kỳ Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn 
- Đầu tư ngắn hạn khác   14.000.000.000  -                       
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
 Cộng  14.000.000.000  -                         
 
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác Cuối kỳ Đầu năm
 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nộp thừa            13.531.560 
 Phải thu khác 210.818.603       328.431.135         
 - Công ty cổ phần Điện Gia Lai 206.500.000       150.376.411        
 - Tổng Công ty điện lực Miền Trung 150.486.122        
 - Lãi dự thu của tiền gửi có kỳ hạn -                     23.250.000          
 - Phải thu đối tượng khác 4.318.603           4.318.602            
 Cộng 210.818.603       341.962.695          
 
04- Hàng tồn kho Cuối kỳ Đầu năm
 Nguyên liệu, vật liệu          191.172.762          191.172.762 
 Công cụ, dụng cụ       1.454.722.843       1.463.586.480 
Cộng giá gốc hàng tồn kho 1.645.895.605    1.654.759.242       
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05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước Cuối kỳ Đầu năm
 Thuế TNDN nộp thừa                         -                             -   
 Thuế TNCN nộp thừa           54.388.280                           -   
 Các khoản khác phải thu nhà nước                         -                             -   
  Cộng  54.388.280                                   -    

 

 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 193.478.121.738    153.936.517.195    2.712.013.577   257.086.277     38.996.444.587    389.380.183.374    
 Mua sắm trong năm -                           -                          -                      -                         -                           
 Đ/tư XDCB h/thành -                      -                     -                           
 Giảm trong năm -                           -                          -                      -                     -                         -                           
 Số cuối năm 193.478.121.738 153.936.517.195 2.712.013.577 257.086.277  38.996.444.587 389.380.183.374 
 Khấu hao 
 Số đầu năm 33.589.442.267      27.172.661.537     564.494.012      89.932.779      9.684.856.879     71.101.387.474      
 Khấu hao trong năm 2.464.994.525        2.124.847.707       90.134.151        15.185.226      640.485.653        5.335.647.262       
 T/lý, nhượng bán -                           -                          -                      -                     -                         -                           
 Giảm trong năm -                           -                          -                      -                     -                         -                           
 Số cuối năm 36.054.436.792   29.297.509.244   654.628.163    105.118.005  10.325.342.532 76.437.034.736   
 Giá trị còn lại 
 Số đầu năm  159.888.679.471    126.763.855.658    2.147.519.565   167.153.498     29.311.587.708    318.278.795.900    
 Số cuối năm 157.423.684.945 124.639.007.950 2.057.385.414 151.968.272  28.671.102.054 312.943.148.638 

 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 20.857.525       25.000.000   20.200.000  66.057.525      
Khấu hao trong năm 2.157.675         2.157.675        
Thanh lý, nhượng bán -                       
Số cuối năm 23.015.200       25.000.000   20.200.000  68.215.200      
Giá trị còn lại
Số đầu năm 1.472.112.475  -                    -                   1.472.112.475 
Số cuối năm 1.469.954.800  -                    -                   1.469.954.800 

 Quyền sử 
dụng đất 

Website Cộng

 
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác: 

11- Chi phí xây dựng dở dang: 
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: 
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13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: Cuối kỳ Đầu năm

 Đầu tư vào công ty liên kết (Công ty TNHH GKC)         162.000.000          162.000.000 

  Cộng  162.000.000       162.000.000          
14- Chi phí trả trước dài hạn Cuối kỳ Đầu năm
 Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ      1.040.434.880       1.173.151.623 
 Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ             5.065.552            11.721.895 
 Cộng  1.045.500.432    1.184.873.518       
15- Vay và nợ ngắn hạn Cuối kỳ Đầu năm
 Vay ngắn hạn 
 Nợ dài hạn đến hạn trả    20.612.806.096     28.650.408.128 
 - Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT CN Gia Lai      2.500.000.000       4.500.000.000 
 - Công ty cổ phần Điện Gia Lai      2.821.125.000       3.761.500.000 
 - Vốn ODA tại Ngân hàng Phát triển         1.733.556.096       2.311.408.128 
 - Tổng Công ty Điện Lực Miền trung      2.821.125.000       3.761.500.000 
 - Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Gia Lai    10.737.000.000     14.316.000.000 
 Cộng  20.612.806.096  28.650.408.128     
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Cuối kỳ Đầu năm
 Thuế giá trị gia tăng      1.905.123.212       2.191.765.233 
 Thuế thu nhập doanh nghiệp         338.191.375          457.265.289 
 Thuế thu nhập cá nhân                         -              22.698.884 
 Thuế tài nguyên           95.747.799          225.263.830 
 Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 
 Cộng  2.339.062.386    2.896.993.236       

17- Chi phí phải trả Cuối kỳ Đầu năm
 Trích trước chi phí môi trường rừng      5.971.281.420       5.743.260.300 
 Cộng  5.971.281.420    5.743.260.300       
 18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Cuối kỳ Đầu năm
 Kinh phí công đoàn           14.891.040                           -   
 Bảo hiểm thất nghiệp                           -   
 Các khoản phải trả, phải nộp khác    16.303.735.554       1.319.480.034 
 - Công ty cổ phần Điện Gia Lai     7.500.000.000                          -   
 + Cổ tức phải trả     7.500.000.000 
 + Lãi vay 
 - Tổng Công ty Điện Lực Miền trung        450.000.000                          -   
 + Cổ tức phải trả        450.000.000                          -   
 + Lãi vay 
 - Các đối tượng khác     8.353.735.554       1.319.480.034 
 + Cổ tức phải trả     8.336.097.430       1.310.740.279 
 +Các khoản khác          17.638.124              8.739.755 
 Cộng  16.318.626.594  1.319.480.034       
 19- Phải trả dài hạn nội bộ 
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20- Vay và nợ dài hạn Cuối kỳ Đầu năm
 a. Vay dài hạn  171.797.946.801   171.797.946.801 
 - Công ty cổ phần Điện gia Lai   37.615.000.000     37.615.000.000 
 - Tổng Công ty điện lực Miền Trung   37.615.000.000     37.615.000.000 
 - Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT CN Gia Lai   30.000.000.000     30.000.000.000 
 - Vốn ODA tại Ngân hàng Phát triển      12.134.830.188     12.134.830.188 
 - Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Gia Lai   54.433.116.613     54.433.116.613 
 b. Nợ dài hạn 
 Cộng   171.797.946.801 171.797.946.801   

 

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 (nay là Tổng công ty điện lực Miền Trung) và Công 
ty điện Gia Lai (nay là Công ty cổ phần 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  

 Vốn đầu tư của 
chủ sở hữu 

 Vốn khác của 
chủ sở hữu 

 Quỹ đầu tư phát 
triển 

 Quỹ dự phòng 
tài chính 

 Lợi nhuận sau 
thuế  Cộng 

Số dư đầu năm trước 100.000.000.000 -                           4.470.797.054    2.182.924.171  27.568.694.520  134.222.415.745  
Tăng vốn trong năm 3.030.045.716     9.148.623.085        69.128.021.097      81.306.689.898        
Giảm trong năm -                           3.030.045.716        66.353.185.720      69.383.231.436        

 Số dư cuối năm trước, 
đầu năm nay 100.000.000.000 3.030.045.716  10.589.374.423  2.182.924.171  30.343.529.897  146.145.874.207  
Tăng vốn trong năm nay -                           -                             11.270.769.638      11.270.769.638        
Giảm vốn trong năm nay 15.000.000.000      15.000.000.000        
Số dư cuối năm nay 100.000.000.000 3.030.045.716  10.589.374.423  2.182.924.171  26.614.299.535  142.416.643.845   
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 53.487.440.000  53.487.440.000    
 Các cổ đông khác 43.512.560.000  43.512.560.000    
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 23.190.000 53.915.747.250
 + Cổ đông Công ty CP điện Gia Lai (GEC) 25.500.000.000
 + Cổ đông Tổng Công ty điện lực Miền trung (CPC) 1.530.000.000
 + Cổ đông khác 23.190.000 26.885.747.250

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: 15.000.000.000  51.000.000.000    
         + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: 15.000.000.000  51.000.000.000    
         + 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 
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 01/01/2013
 đến 31/03/2013 

 Từ 01/01/2012
 đến 31/03/2012 

 - Doanh thu bán điện thương phẩm 24.454.869.514  30.876.426.049    
Cộng 24.454.869.514  30.876.426.049     

 

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

27- Doanh thu thuần về bán hàng (Mã số 10)  Từ 01/01/2013
 đến 31/03/2013 

 Từ 01/01/2012
 đến 31/03/2012 

 Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ 24.454.869.514  30.876.426.049    
Cộng 24.454.869.514  30.876.426.049     

 

28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)  Từ 01/01/2013
 đến 31/03/2013 

 Từ 01/01/2012
 đến 31/03/2012 

Giá vốn của thành phẩm đã bán 7.294.863.676    7.545.813.572      
Cộng 7.294.863.676    7.545.813.572       

 

29- Doanh thu từ hoạt động tài chính (Mã số 21)  Từ 01/01/2013
 đến 31/03/2013 

 Từ 01/01/2012
 đến 31/03/2012 

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 437.261.231       468.740.923         
 Cộng  437.261.231       468.740.923          
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)  Từ 01/01/2013

 đến 31/03/2013 
 Từ 01/01/2012
 đến 31/03/2012 

Lãi tiền vay 5.398.886.389    6.613.354.168      
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện -                       
 Cộng  5.398.886.389    6.613.354.168       
 
 



leo qul

It alolrg,

h: VND

\n012
t3D0l2

26.049
p.6.049

au2812
t03120L2

426.049
426.049

.nlnolz
lfi3n0l2

.813.572

.813.572

tnrn0l2
il0312012

t;740.923
1.740.923

)u0Lt20\2
nn3nO'2
3.3s4.168

3.3s4.168

(Kf, he ten)

, 1 , ' ' .

" t t 1
<---

Tran Minh Dic

Til 0l/0v20t2
d6n3lt03l20l2

270.187.727

270.187.727

Til0t/un0t2
diin3tto3t2ol2

38.402.372
r.970.768.584
5.230.287.327

22.248.538
991.412.891

8.253.119.712

T i-,A N

3l- Chi phi thu€ thu nhgp doanh nghiQp hiQn hhnh Tir 0li0tl2013
^ . -  t  - . ,(Ma so 51) tt6n 31i032013

Chi phi thu6 ttru nhip doanh nglriQp t['rh tren dru nlfp 338.191.37s
chiu thu6 nim hien htuh
c0ng

32- Chi phi thu6 thu nhip doanh nghiQp hoin

33- Chi phi sin xuAt, kinh doanh theo y6u tti

Chi phi nguy0n liQq vflt liQu
Chiphinhdn c6ng
Chi phi k1r6u hao Ai san cO dinh
Chiphi dichru mrm ngodi
Chi phi kh.ic bing tiOn
c0og

338.191.37s

bi (Ma so s2)

Tir 01/01/2013
iI6n 3il03/2013

59.214.981
1.652.09s.9s4
s.337.804.933

40.85 1 318
1 .117 .816 .1s7
8.207.783.343

VII- Th6ns tin b6 suns cho cic khoin muc trinh bdy trons

B6o c6o lrru chuy6n tidn tg

34- Citc giao dich khdng bdng ti6n inh hu0ng tl6n b6o c6o luu chuy6n
VIII- Nhiins th6ns tin khic

1- Nhirng khoan ng ti6m tdng, khodn cam k6t vd nhtng th6ng tin tdi chinh kh6c:
2- Nhirng sg kiQn ph6t sinh sau ngiry k€t thric lcj'k6 to6n nim:

3- Thdng tin v,5 cric b€n liOn quan:

4- Trinh bdy tdi sdn, doanh thu, k€t qud kinh doanh theo b0 phdn (theo linh qc kinh
doanh ho4c khu vgc dia ly) theo quy dinh cria ChuAn mgc k6 torin s6 28 "Brio c6o b0
phfln"(2):

5- Thdng tin so sdnh (nhirng thay
ni6n dg k6 torin tru6c):

6- Th6ng tin vA ho4t dQng 1i€n tgc.

7- Nhirng th6ng tin kh6c.

d6i vO thdng tin hong b6o c6o tdi chinh cria ciic

Pleiku, ngdY,'la fidng 4 ndm 201 3
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