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THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

*

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Số Ngày
5600100728 24/06/2009
Công ty TNHH Xây dựng cấp nước Điện Biên 100% vốn nhà nước được
chuyển đổi thành Công ty cổ  phần cấp nước Điện Biên theo Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5600100728 cấp đăng ký thay đổi
lần thứ 02 ngày ] 1 tháng 01 năm 2016.

Hội đông quản trị

Ho và tên Chức vu Bỗ nhiêm Miên nhiêm
Ông Nguyễn Lệ Quế Chủ tịch Công ty 10/01/2016
Ông Nguyễn Lệ Quế Chủ tịch HĐQT 11/01/2016
Ông Phạm Quang Tuấn Thành viên 11/01/2016
Ông Đinh Quốc Lộc Thành viên 11/01/2016
Ông Phạm Trọng Nguyện Thành viên 11/01/2016
Bà Hoàng Cúc Phương Thành viên 11/01/2016

Ban Giám đốc
Ho và tên Chức vu Bô nhiêm Miên nhiêm
Ông Nguyễn Lệ Quế Giám đốc 10/01/2016
Ông Phạm Quang Tuấn Giám đốc 11/01/2016
Ông Phạm Quang Tuấn Phó Giám đốc 10/01/2016
Ông Đinh Quốc Lộc Phó Giám đốc 11/09/2015
Ông Phạm Trọng Nguyện Phó Giám đốc 11/09/2015

T rụ sỏ'
Tố dân phố 1 - phường Him Lam - thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên - 
Việt Nam.

Kiêm toán viên
Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập -  Chi nhánh Hà Nội.
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CÔNG TY TNHH XÂY DỤNG CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
l ô dân phố 1 - phuờng Him Lam - thảnh phố Điện Biên Phủ - tinh Điện Biên - Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
, t , Ị

Ban Điêu hành đệ trình báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính đã được kiêm toứn của Công 
ty TNHH Xây dựng cấp nước Điện Biên cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.

1. Thông tin chung
Công ty TNHH Xây dựng cấp nước Điện Biên 100% vốn nhà nước được chuyển đổi thành Công 
ty Cổ phần cấp nước Điện Biên theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cố phần số 
5600100728 cấp đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 11 tháng 01 năm 2016.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cố phần số 
5600100728 cấp đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 11 tháng 01 năm 2016 là 371.099.670.000 (ba 
trăm bảy mươi mốt tỷ không trăm chín mươi chín triệu sáu. trăm bảy mươi nghìn đồng).

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty bao gồm:
Sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầú dân sinh và các ngành kinh tế khác;
Xây dựng công trinh dân dụng, công nghiệp;
Xây dựng công trình giao thông, thủy lọi vừa và nhỏ;
Kinh doanh vật tư chuyên ngành nước.

Công ty có trụ sỏ' chính tại Tố dân phố 1 - phường Him Lam - thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh 
Điện Biên - Việt Nam.

2. Ban Điều hành
Các thành viên của Ban Điều hành trong niên độ báo cáo và đến ngày lập báo cáo này gồm:
Hỏi đồng quan tri

Ho và tên Chức vu Bổ nhiêm Miễn nhiêm
Ông Nguyễn Lệ Quế Chủ tịch Công ty 10/01/2016
Ông Nguyễn Lệ Quế Chủ tịch HĐQT 1 1/01/2016
Ông Phạm Quang Tuấn Thành viên 11/01/2016
Ông Đinh Quốc Lộc Thành viên 11/01/2016
Ông Phạm Trọng Nguyện Thành viên 1 1/01/2016
Bà Hoàng Cúc Phương Thành viên 11/01/2016

Ban Giám đốc
Ho và tên Chức vu Bô nhiêm Miễn nhiêm
Ông Nguyễn Lệ Quế Giám đốc 10/01/2016
Ông Phạm Quang Tuấn Giám đốc 11/01/2016
Ông Phạm Quang Tuấn Phó Giám đốc 10/01/2016
Ông Đinh Quốc Lộc Phó Giám đốc 11/09/2015
Ông Phạm Trọng Nguyện Phó Giám đốc 11/09/2015

3. Kết quá hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Kết quả hoạt động của Công ty' cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đu'Ọ'c trình 

bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại trang 08.
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4. Các sự kiện phát sinh sau ngày báo cáo tài chính
Công ty TNHH Xây dựng cấp nước Điện Biên 100% vốn nhà nước đưọc chuyển đổi thành Công 
tytCổ phần cấp nước Điện Biên theo Giấy chứng nhận đăng kỹ doanh nghiệp công ty cổ phần số 
5600100728 cấp đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 11 tháng 01 năm 2016.

5. Kiếm toán viên
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đuục kiểm toán bởi 
Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập - Chi nhánh Hà Nội.

6. Trách nhiệm của Ban Điều hành
Ban Điều hành của Công ty chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính thế hiện trung thực và họp 
lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 và kết quả hoạt động kinh 
doanh và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên. Trong việc soạn lập các 
báo cáo tài chính này, Ban Điều hành đupc yêu cầu phải: •
* chọn lựa các chính sách kế toán phù họp và áp dụng một cách nhất quán;
* thực hiện các xét đoán và ước tính một cách họp lý và thận trọng; và
* soạn lập các báo cáo tài chính trên CO' sỏ' don vị hoạt động liên tục trừ khi không thích họp 

để cho là Công ty sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách 
phù họp để phản ánh một cách trung thực và họp lý tinh hình tài chính của Công ty ỏ' bất kỳ thòi 
điểm nào trong năm và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thù các Chuấn mực kế toán Việt 
Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban 
Điều hành cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện 
pháp thích họp đế ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai sót khác.

CÔNG TY TNHH XÂY DựNG CẤP NU Ó c  ĐIỆN BIÊN
.. Tổ dân phj 1 - phưòng Him Lam - thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh ĐiệpJ3iẽn - Việt Nam______________

7. Tuyên bố của Ban Điều hành
Theo ý kiến của Ban Giám đốc, Báo cáo tài chính kèm theo đã được soạn lập đúng đắn, phù họp 
với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam, phàn ánh



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN Tư VẤN ĐỘC LẬP
Kiểm Toán - Kế Toán - Tư Vấn Thuế

Số: ÍJS>^/2016/IA CHN/BCKT VAN PHÒNG HA NỘI
Phòng 2414, HEI Tower, số  1, Phố Ngụy NhưKonTum,
Quận Thanh Xuân,Tp Hà Nội
ĐT: +(84-4) 6651 3639 / Fax: +(84-4) 3200 1807 I

VẦN phòng Hố chi minh í-
Tầng trệt, lô E, Cao ốc M ỹ Đức, 220, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường 21, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh 
ĐT: +(84-8) 22200 670 / Fax: +(84-8) 22200 671

BÁO CÁO KIÊM  TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Hội đông quản trị và Ban Giám đốc
Công ty TNHH Xây dựng cấp nước Điện Biên

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty TNHH Xây dựng cấp nước Điện Biên 
(“Công ty”), được lập ngày 28 tháng 01 năm 2016, từ trang 06 đến trang 25, bao gồm Bảng cân đối kế 
toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Điều hành
Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và họp lý báo cáo tài chính 
của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có 
liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều 
hành xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng 
yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiêm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. 
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu 
chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc 
kiểm toán để đạt đu'Ọ'c sự đảm bảo họp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng 
yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu 
và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn diva trên xét đoán của kiểm 
toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. 
Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan 
đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, họp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù họp 
với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của 
Công ty. Công việc kiếm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích họp của các chính sách kế toán được áp 
dụng và tính họp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể 
báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập đưọc là 
đầy đủ và thích họp làm CO' sỏ' cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của V hiến kiêm toán ngoại trừ
Báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 được kiểm toán bỏ'i Công ty 
TNHH Kiểm toán KSi Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Theo ý kiến của kiểm toán viên, chi phí khấu hao 
tài sản cố định năm 2014 được ghi phận theo chi phí khấu hao đupc sỏ' Tài chính tỉnh Điện Biên phê 
duyệt trong phương án giá nước và thấp hon khoảng 30% so với chi phí khấu hao theo phương pháp 
đường thắng. Chúng tôi, không đưa ý kiến về ảnh hường của vấn đề này tới giá trị còn lại của tài sản cố 
định và lọi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015.

Chúng tôi đã không thể tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 
do đưọ'c bổ nhiệm làm kiểm toán viên của Công ty sau ngày này. Các thủ tục kiểm toán thay thế cũng 
không giúp chúng tôi xác minh đu'Ọ'c tính hiện hữu của khoản mục này. Do đó, chúng tôi không đưa ý 
kiến về tính hiện hữu của tiền mặt của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 cũng như ảnh hường (nếu 
có) tới các khoản mục khác trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.
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Chi phí khấu hao tài sản cố*định tính theo phương pháp đường thẳng đã dăng ký với CÃ quan thuế tính 
cho năm 2015 là 14.051.822.711 đồng. Tuy nhiên, Công ty ghi nhận chi phí khấu hao vào kết quả hoạt 
động kinh doanh trong năm theo số chi phí khấu hao được sỏ' Tài chính tỉnh Điện Biên phê duyệt trong 
phương án giá nước với tổiỹg số tiền là 12.293.234.363 đồng, chênh lệch thiếu so với chị phí khấu hao tài 
sản theo phương pháp đường thẳng là 1.758.588.348 đồng.

Vốn đầu tư cùa Công trình nhà máy nước Mường Lay đã được phê duyệt quyết toán theo Quyết định phê 
duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án hệ thống cấp nước các khu tái định cư thị xã Mường Lay, tỉnh 
Điên Biên số 1059/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014. Giá trị vốn điều chỉnh giảm theo quyết định 
phê duyệt là 9.509.285.814 đồng đưọ'c Công ty điều chình vào năm 2015 thay vỉ điều chình vào năm 
2014.

Công trình lắng lọc SO' bộ thô khu vực đầu nguồn Nậm Khẩu Hu đã được đưa vào sử dụng theo Biên bản 
nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng ngày 10 tháng 05 năm 2015. Tuy nhiên, 
Công ty chưa thực hiện ghi nhận tăng giá trị tài sản cố định hữu hình và trích khấu hao cho tài sản này. 
Nguyên nhân là do Công trình đang chò' Quyết định phê duyệt dự án hoàn thành rồi mới ghi tăng tài sản 
và tăng nguồn vốn cho đơn vị (Công trình sử dụng 60% nguồn vốn ngân sách cấp và 40% sử dụng nguồn 
vốn của Công ty).

Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang thực hiện tại Công ty được hạch toán và theo dõi trên hệ thống sổ 
sách và báo cáo tài chính riêng. Báo cáo tài chính đính kèm không bao gồm số liệu của các dự án đầu tư 
xây dựng cơ bắn này.

Ý kiến kiếm toán ngoại trừ
Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trù' ảnh hường của vấn đề nêu tại đoạn “Co' sờ của ý kiến kiếm toán 
ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và họp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài 
chính của Công ty TNHH Xây dựng cấp nưóc Điện Biên tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết 
quả hoạt động kinh doanh và tỉnh hình lưu chuyến tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp 
với chuẩn mực kế toán, chế độ kể toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến 
việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần lưu ý
Công ty TNHH Xây dựng cấp nước Điện Biên 100% vốn nhà nước được chuyển đổi thành Công ty cố 
phần cấp nước Điện Biên theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5600100728 
cấp đăng ký thay đối lần thý$forigệjjtyjl số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính cho
năm tài chính kết thúc ng i&fllM feaifSHilili u của Công ty TNHH Xây dựng cấp nước

tuy nhiên các E áo cáo tài chính này đươc ký và đóng dấu bởi Công ty cổ  phần cấp nước Điện

Số:5. .1.6.2o u y ể n . Q .3. .CT--BS

í BÁ CHI
Giám đốc
Giấy CN ĐKHN kiể 
số: 2314-2013-033-1

m -

.< ^7  . , số: 3275-
Thay mặt và đại diện c lK ^ ^ v ir* ^ ^ ^ rH O  CHU TỊCH UBND P.HIM LAM 
CÔNG TY TNHH klíl.Yl to Á N  TI." VẤN ĐQC_LẠL 
Chi nhánh Hà Nội ^  Van Diên
Ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÙI MINH CƯỜNG
Kiểm toán viên
Giấy CN ĐKHN kiểm toán
số: 3275-2015-033-1

X
UHẠ
J ví

Ú
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

í í
í. Ị

CÔNG TY TNHH XÂY DỤNG CÁP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
Tổ dâa phố 1 -.phường Him Lam - thảnh phố Điện Biên Phủ - tinh Ịpiện Biên — Việt Nam

MẪU B 01 -D N  
Đon vị: VND

TÀI SẢN
Mã
số

Thuyết
minh Số cuối năm Số đầu năm

1 2 ỏ 4 5

A - TÀI SẢN NGẲN HẠN' 100 53.872.177.631 25.532.536.114

I. Tiền và các khoản tưong đương tiền 110 3 5.082.121.949 5.633.332.148
1. Tiền 111 5.082.121.949 5.633.332.148

II. Đầu tư  tài chính ngắn hạn 120 - -

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 < 36.583.058.390 16.208.967.733
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 4(a) 8.202.635.338 6.876.860.116
2. Trà trước cho người bán ngắn hạn 132 - 8.904.580.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 5 27.409.358.778 -
6. Phải thu ngắn hạn khác 136 6(a) 971.064.274 427.527.617

IV. Hàng tồn kho 140 7 3.465.796.430 3.584.817.832
1. Hàng tồn kho 141 3.465.796.430 3.584.817.832

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 8.741.200.862 105.418.401
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 8.741.200.862 105.418.401

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 285.102.650.331 278.361.012.611

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - -

II. Tài sản cố định 220 284.221.565.985 275.243.002.360
1. Tài sản cố định hữu hình 221 9 284.221.565.985 275.243.002.360

- Nguyên giả 222 357.186.528.955 335.516.364.864
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (72.964.962.970) (60.273.362.504)

III. Bất động sản đầu tư 230 - -

IV. Tài sản dỏ' dang dài hạn 240 181.818.182 2.378.058.394
2. Chi phí xây dựng cơ bẳn dỏ' dang 242 10 181.818.182 2.378.058.394

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 - -

VI. Tài sản dài hạn khác 260 699.266.164 739.951.857
]. Chi phí trả trước dài hạn 261 8 699.266.164 739.951.857

TỎNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 338.974.827.962 303.893.548.725

Các ihuyél minh đính kèm là bộ phận không thê lách rời cùa báo cáo lài chính này 6



CÔNG TY TNHiI XÂY DựNG CẮP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
Tổ dân phố 1 - phường Him Lam - thành phq^Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên -  Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngíỊy 31 tháng 12 năm 2015

M Ả U B 01-D N  
Đon vi: VND

NGUỒN VÓN
Mã
số

Thuyêt
minh Số cuối năm Số đầu năm

4

c - NỌ PHẢI TRẢ

I. Nọ' ngắn hạn
I. Phải trả người bán ngắn hạn
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
4. Phải trả người lao động 
6. Phải trả nội bộ ngắn.hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

II. Nọ' dài hạn
8. Vay và nọ' thuê tài chính dài hạn 

D - VÓN CHỦ SỞ HỮU

I. Vốn chủ sỏ' hữu
1. Vốn góp của chủ sỏ' hữu
- Cô phiếu phô thông có quyển biêu quyết

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- LNST chua phân phổi lũy kế  đến cuối kỳ tỉ
- LNST chưa phân phoi kỳ này

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB

300

310

J 1 j
314
316
319
320 
322

330
338

400

410
411

41 la
421 

421a
42 ỉ  b
422

12

13
14(a)

15

14(b)

16,17
17
17
17

32.573.436.489

18.181.213.818
577.832.853
128.649.017

3.367.307.158
9.016.944.547
1.522.391.400
2.497.971.250
1.070.117.593

14.392.222.671
14.392.222.671

306.401.391.473

306.401.391.473
306.401.391.473

306.401.391.473

7.352.635.868

7.352.635.868
1.351.740.820

272.524.062
4.027.691.479

690.109.338

1.010.570.169

296.540.912.857

296.540.912.857
296.540.912.857

296.540.912.857

II. Nguồn kinh phí v&Ẽ)lp!Hl&l LAM-TP.Đ1ỆN

TỒNG CỘNG NGU 
(440 = 300 + 400)

Ỉ P l ^ í í i N  SAO NÀY DUNG vcĩ

C 1 6 0 3SÕ Q .. . V . . ( - . Q u y ế n .. . . . . . . . CT-BS

303.893.548.725

Nguyễn Hữu HÙI
Phụ trách Ke toá
Ngay 28 tháng 0

Nguyễn Lệ Quế
Chủ tich Hội đồng quản tri

PHÓ CHỦ TỊCH UBND P.HIM LÀM

LÒ Văn Diên

Các lìmvết minh dính kèm là bộ phận không thê tách rời cùa báo cáo tài chính này 7



CÔNG TY TNHH XÂY DỤNG CÁP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
Tồ dân phố i  - phườngjHim Lam - thành phố Điện Biên Phủ - tinh Điện Biên -  Việt-Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
J Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
ế L

MÁU B 02-DN 
Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU
Mã
số

Thuyết
minh Năm nay Năm trước

1 2 i 4 5
1. Doanh thu bán hàng và -cung cấp dịch vụ 01 19 37.218.074.447 34.189.821.539
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 19 - -

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 10 19 37.218.074.447 34.189.821.539
dịch vụ (10= 01-02)
4. Giá vốn hàng bán 11 20, 26 30.985.771.725 26.222.558.117
5. Lọi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 20 6.232.302.722 7.967.263.422
dịch vụ (20=10 - 11) '

6. Doanh thu hoạt dộng tài chính 21 21 20.049.161 33.789.320
7. Chi phí tài chính 22 22 14.300.000 -

- Trong đ ó :  Chi phí lãi vay 23
8. Chi phí bán hàng 25 - -
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 23 26 5.984.165.435 7.249.759.116
10 Lọi nhuận thuần từ  hoạt động kinh doanh 30 253.886.448 751.293.626

{30 = 20 + (21 - 22) -(25  + 26)}
11. Thu nhập khác 31 24 566.113.552 50.305.854
12. Chi phí khác 32 - -

13. Lọi nhuận khác (40 = 31 -32) 40 24 566.113.552 50.305.854
14. Tống lọi nhuận kế toán trưó'c thuế 50 820.000.000 801.599.480

(50 = 30 + 40)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 25 180.400.000 176.351.886
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 - -

17. Lọi nhuận sau th uế thu nhân doanh 60 ____ ,639.600.000 625.247.594
nghiệp (60=50 -  51 - 51 }JBND P.him LAM-TP.DIẺI'1 BIÊN ĨUÙẾg ổ

ÍÕTÕO^Ỉ^

Nguyễn Hữu Hùng 
Phụ trách Ke toán
Ngày 28 tháng 0! năm

Ngáy: 2  8 - 1 1 -  2016

s ó . - . g . . i . g . . g u y é 'n , . Q . y r . B|
-^ 6ayễn Lệ Quế 
Ch ử tịch Hội đông quản trị

PHÓ CHỦ TỊCH UBND P.HIM LAM
LÒ Văn Diên

Các thuyết minh dính kèm là bộ phận không thê tách rời cùa báo cáo lài chính này



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
I (Phưong pliáp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

CÔNG TV TNHH XÂY DỤNG CÁP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
- TÈ3 dân phổ 1 - phường Him Lam - thảnh phố Điện Biên Phủ -Jinh Điện Biên -  Việt Nam

Mau B 03-DN 
Đon vi: VND

Chỉ tiêu
1

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và 
doanh thu khác
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và 
dịch vụ
3. Tiền chi trả cho người lao động
4. Tiền lãi vay đã trả
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 
Lưu chuyến tiền tliuần từ  hoạt động kinh 
doanh

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các 
tài sản dài hạn khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cố tức và lợi nhuận được 
chia
Lưu chuyến tiền thuần từ hoạt động đầu tư

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp 
của chủ sở hữu
3. Tiền thu từ đi vay
4. Tiền trả nợ gốc vay

UBND P.HIM LAM- 
CHỨNG THỰC BÀN SAO NÀ

Lưu chuyên tiền thuần từ hoI it đông tài chính

Lưu chuyến tiền thuần tron 
(50 = 20+30+40)

Tiền và tưoiig đương tiền đ

r dong tai ciunli
Ngày: 28-11*

; ky

.6 ■ 2 - Q u y ể ’
taJoL

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi 
ngoại tệ
Tiền và tu'O'ng đưong tiM 
(70 = 50+60+61)

Mã
số

01

02
03
04
05
06 
07

20

21

27
30

60

Thuyêt
minh

T^.ĐÌỀN biẺN PHỦ
DlMvpi BẦN CHÍNH
40
2016

•CT-BS

Năm nay

38.924.908.001

(14.633.169.310)
(12.185.459.964)

(14.300.000)
(305.544.545)
2.022.906.262

(7.024.038.614)

6.785.301.830

(9.854.521.840)

20.038.561
(9.834.483.279)

3.497.971.250
(1.000.000.000)
2.497.971.250

(551.210.199)

5.633.332.148

Năm truớc

32.934.213.368

(19.261.444.539)
(9.779.747.006)

(175.176.035)
4.829.541.072

(2.528.193.453)

6.019.193.407

(9.487.148.530)

33.789.320
(9.453.359.210)

808.316.139

808.316.139

(2.625.849.664)

8.259.181.812

Nguyễn Hữu Hùng 
Phụ trách Ke toán
Ngày 28 tháng 01 năm 2016 LÒ Văn Diên

n Lê Quế 
ú tịch Hội đông quản tri

>
■ú
■K

Các thuvết minh, dính kèm là bộ phận không thể lách rời cùa báo cáo tài chính này 9
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THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Mầu số B 09 -  DN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Bcìns; thuyết minh này là bộ phận hợp thành và được đọc đồng thời với các báo cáo tài chính đính kèịìì.

Ị;

1 THÔNG TIN CHUNG

Công ty TNHH Xây dựng Cấp nước Điện Biên 100% vốn nhà nước được chuyển đổi thành Công 
ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 
5600100728 cấp đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày ] 1 tháng 01 năm 2016.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 
5600100728 cấp đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 11 tháng 01 năm 2016 là 371.099.670.000 (ba 
trăm bảy mươi mốt tỷ không trăm chín mươi chín triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty bao gồm: ’
Sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu dân sinh và các ngành kinh tế khác;
Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;
Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi vừa và nhỏ;
Kinh doanh vật tư chuyên ngành nước.

Công ty có trụ sỏ' chính tại Tổ dân phố 1 - phường Him Lam - thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh 
Điện Biên - Việt Nam.

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 là 192 người (tại ngày 31 tháng 12 
năm 2014 là 189 người).

2 CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN QUAN TRỌNG

2.1 Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty là từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2.2 Đo'n vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam (VND).

2.3 Chế độ ke toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
(“Thông tư 200”) - Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành ngày 22 
tháng 12 năm 2014.

2.4 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuân mực kế toán và Chế độ kế toán

Các báo cáo tài chính đưọ'c thể hiện bằng đồng Việt Nam (“VND”) được lập phù họp vó'i Chế độ 
kế toán Việt Nam và Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành, có thể khác biệt ở 
một số phương diện trọng yếu so với các Chuẩn mực kế toán Quốc tế cũng như các nguyên tắc và 
chuẩn mực kế toán được thừa nhận rộng rãi ỏ' quốc gia của người đọc báo cáo.

Do đó, các báo cáo tài chính đính kèm không nhằm mục đích trình bày tinh hình tài chính, kết 
quả hoạt động kinh doanh và tinh hỉnh lưu chuyên tiên tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán 
được thừa nhận rộng rãi ỏ' các nước và các khu vực nằm ngoài phạm vi Việt Nam. Hon nữa các 
báo cáo này cũng không dự kiến phục vụ cho nhũng đôi tượng sử dụng không được thông tin về 
các nguyên tắc, thủ tục và thông lệ kế toán Việt Nam.

2.5 Hình thức sổ kế toán áp dụng
Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty là chứng từ ghi sô.

CÔNG TY TNHH XÂY DỤNG CẤP NU Ó c  ĐIỆN BIÊN
Tồ dân phố 1 - phường Him -Lam - thảnl^phố Điện Biên Phủ - tình Điện Biên -  Việt Nam_________ ___
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) Mâu số B 09 -  DN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Bùng thuyết minÈnày ì à bộ phận hợp thành và được đọc đồng thời với các báè cáo tài chính đính kèm.

2.6 Thay đổi trong các chính sách kế toán và trình bày

Thông tư số 200/2014/TT-BTC (“Thông tư 200”) - Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do 
Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC 
ngày 20 tháng 3 năm 2006 và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009. Thông 
tư 200 được áp dụng kể từ năm tài chính bắt dầu từ sau ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Một số số liệu so sánh đã được phân loại lại để phù hợp với cách trình bày của năm nay theo 
Thông tư 200. Chi tiết về việc phân loại lại các số liệu so sánh được trình bày tại Thuyết minh 30.

2.7 Tiền và các khoán tương đương tiền

Tiền và các khoản tu'0 'ng đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi không 
kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn 
không quá 3 tháng, có thể dễ dàng chuyến đổi thành các khoản tiền được biết trước mà không cần 
phải thông báo.

2.8 Các khoản phải thu

Các khoản phải thu khách hàng được thế hiện theo giá trị ghi trên hóa đơn gốc trừ dự' phòng các 
khoản phải thu khó đòi được ước tính dựa trên việc rà soát của Ban Điều hành đối với tất cả các 
khoản còn chưa thu tại thời điếm cuối năm. Các khoản nợ đu'Ọ'c xác định là không thể thu hồi sẽ 
được xóa sổ.

2.9 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được thể hiện theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. 
Giá gốc được xác định trên CO' sỏ' binh quân gia quyền và bao gồm tất cả các chi phí mua, chi phí 
chế biến và các chi phí khác có đưọ'c hàng tồn kho ỏ' địa điểm và trạng thái hiện tại. Trong trường 
hợp các sàn phẩm được sản xuất, giá gốc bao gồm tất cả các chi phí trực tiếp và chi phí sản xuất 
chung dựa trên mức độ hoạt động bình thường. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước 
tính của hàng tồn kho trong kỳ kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản 
phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ. Dự phòng được lập cho hàng tồn kho bị lỗi 
thời, chậm lưu chuyển và bị hỏng.

2.10 Chi phí trả trưóc

Chi phí trả trước chủ yếu bao gồm các khoản tiền thuê đất, chi phí cải tạo nâng cấp, chi phí công 
cụ, dụng cụ không đủ tiêu chuẩn để ghi nhận tài sản cố định theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam 
số 03 - Tài sản cố định hữu hình. Chi phí trả trước dài hạn được phân bố vào chi phí sản xuất kinh 
doanh trong năm theo phương pháp đường thắng.

2.11 Tài săn cố định
(i) Nguyên giá

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa 
tài sản vào hoạt động như dự kiên. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mói tài sản cố định 
được vốn hoá và chi phí bảo'trì, sửa chữa đu'Ọ'c tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 
Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn luỹ kế đưọ'c xoá sổ và bất kỳ cầc 
khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản đêu đưọ'c hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh.

CÔNG TY TNHH XÂY DỤNG CÁP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
Tổ dần phố ỉ - phSờng Him Lam - thành phổ Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên - Việt Nam
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(ii) Khấu hao
Khấu hao của tài sản cố định đưọ'c trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời 
gian hữu dụng ước tính của tài sản phù hợp với Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 
2013 của Bộ Tài Chính. Thời gian hữu dụng ước tính của tài sản như sau:

Năm

CÔNG TY TNHI l XÂY DỤNG CẤP NƯỚC DIỆN BIÊN
* Tổ dân phố 1 - phường- Him Lam - thảnh phố Điện Biên shủ - tinh Điện Biên - Việt Nam______________

Nhà cửa, vật kiến true 06-30
Máy móc, thiết bị 05-10
Phương tiện vận tải, truyền dẫn 06-10
Thiết bị văn phòng 03 - 07
Tài sản cố định hữu hình khác ' 03-05

2.12 Chi phí xây đựng CO'bản dỏ'dang

Chi ph í xây dựng CO' bản dỏ' dang thể hiện các khoản chi phí xây dựng, lap đặt và các chi phí có 
liên quan trực tiếp khác để hình thành các tài sản cố định trong tương lai. Chi phí xây dựng cơ 
bản dỏ' dang sẽ không được khấu hao cho đến khi tài sản tương ứng được hoàn thành và đưa vào 
sử dụng.

2.13 Nọ'phải trả

Các khoản nợ phải trả được phân loại dựa vào tính chất bao gồm:
• Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao 

dịch mua hàng hóa, dịch vụ.
• Phải trả nội bộ gồm các khoản phải trả giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưó'i trục thuộc 

không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
• Phải trả khác gồm các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao 

dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ.

Các khoản nợ phải trà được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên bảng cân đối kế toán căn cứ theo 
kỳ hạn còn lại của các khoản phải trả tại ngày của bảng cân đối kế toán.

2.14 Chi phí đi vay

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đối với hoạt động xây dựng hoặc sản xuất bất kỳ tài sản đủ tiêu 
chuẩn sẽ được vốn hóa trong thời gian mà các tài sản này được hoàn thành và chuẩn bị đưa vào 
sử dụng. Chi phí đi vay khác được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát 
sinh.

2.15 Chi phí phải trả

Bao gồm các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp 
cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ 
sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.

2.16 Các khoản dự phòng

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi: Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại, pháp lý hoặc liên đói, 
phát sinh từ các sự kiện đã xảy ra; sự giảm sút những lọi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc 
yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ; và giá trị của nghĩa vụ nợ đó được ước tính một cách đáng 
tin cậy. Dự phòng không được ghi nhận cho các khoản lỗ hoạt động trong tương lai.
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Dự phòng được tính trên cơ sở các khoản chi phí dự tính phải thanh toán nghĩa vụ nợ. Neu ảnh 
hưởng về giá trị thời gian của tiền là trọng yếu thì dự phòng được tính trên cơ sở giá trị hiện tại 
với tỷ lệ chiết khấu trước thuế và phản ánh những đánh giá trên thị trường hiện tại về giá trị thời 
gian của tiền và rủi ro cụ thể cùa khoản nợ đó. Giá trị tăng lên do ảnh hường cùa yếu tố thòi gian 
được ghi nhận là chi phí đi vay.

2.17 Vốn chủ sỏ' hữu

Chênh lệch đánh giá lại tài sản: phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình 
hình xử lý số chênh lệch đó ỏ' Công ty. Tài sản được đánh giá lại chủ yếu là TSCĐ, vật tư, công 
cụ, dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa, sản phẩm dỏ' dang. Giá trị tài sản đưọ'c xác định lại trên CO' sỏ' 
hội đồng định giá tài sản xác định. Công ty tiến hành đánh giá lại tài sản khi CÓ quyết định của 
Nhà nước về đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật. Chênh lệch đánh giá lại tài sản này 
không phản ánh số chênh lệch đánh giá lại khi đưa tài sản đi góp vốn đầu tư vào đon vị khác hoặc 
thay đổi hình thức sỏ' hữu.

Vốn khác của chủ sở hữu: phản ánh giá trị các khoản vốn khác của chủ sỏ' hữu tại thời điếm báo 
cáo.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập Công 
ty tại thời điếm báo cáo.

N

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản: phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn đầu H'
tư XDCB của doanh nghiệp. Nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp đưọc hình thành do
Ngân sách cấp hoặc đơn vị cấp trên cấp. vốn đầu tư XDCB của đon vị được dùng cho việc đầu tư
xây dưng mới, cải tạo, mỏ' rộng cơ sỏ' sản xuất, kinh doanh và mua sắm TSCĐ để đổi mới công ỳ
nghệ.

2.18 Ghi nhận doanh thu

(a) Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn 
những rủi ro và lợi ích về quyền sỏ' hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua. Doanh thu 
không được ghi nhận khi có yếu tố không chắc chắn mang tính trọng yếu về khả năng thu được 
tiền bán hàng.

(b) Doanh thu (lịch vụ
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi dịch 
vụ đã đưọc cung cấp, bằng cách tính mức độ hoàn thành của từng giao dịch, dựa trên CO' sỏ' đánh 
giá tỉ lệ dịch vụ đã cung cấp so với tổng khối lượng dịch vụ phải cung cấp.

(c) Thu nhập lãi
Thu nhập lãi được ghi nhận khi đu'Ọ'c hưởng.

2.19 Các khoản giảm trù' doanh thu

Các khoản giảm trù' doanh thu bao gồm chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại và giảm giá 
hàng bán. Các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ 
được ghi nhận điều chỉnh giảm doanh thu kỳ phát sinh.

CÔNG TY TNHH XÂY DỤNG CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
Tồ dân phố 1 -•phường Him Lam -shành phố Điện Biên Phủ - tình Điện Biên - Việt Nam_____ %_______
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' ị
Các khoản giảm trừ doanh thu đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ, phát sinh 
sau ngày của bảng cân đối kế toán nhưng trước thời điểm phát hành báo cáo tài chính được ghi 
nhận là các khoản giảm trừ doanh thu trong kỳ.

2.20 Giá vốn hàng bán
Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ là tống chi phí phát sinh của thành phẩm, hàng hóa, vật tư 
xuất bán và dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong kỳ, được ghi nhận theo nguyên tắc phù họp 
với doanh thu và nguyên tắc thận trọng.

2.21 Chi phí tài chính

Chi phí tài chính phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ chủ yếu 
bao gồm chi phí đi vay vốn.

2.22 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp phản ánh các chi phí quản lý chung của Công ty chủ yếu bao gồm 
các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đóàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý; chi 
phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền 
thuê đất, thuế môn bài; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy 
nổ...); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng...).

2.23 Thuế thu nhập hiện hành

Thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm toàn bộ số thuế thu nhập tính trên thu nhập chịu thuế thu 
nhập doanh nghiệp, kế cả các khoản thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng 
hóa dịch vụ tại nước ngoài mà Việt Nam chưa ký hiệp định về tránh đánh thuế hai lần. Chi phí 
thuế thu nhập bao gồm chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hoặc thu hồi được tính trên 
thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện hành. Thuế thu nhập 
hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận là thu nhập hay chi phí khi xác định lợi nhuận 
hoặc lỗ của kỳ phát sinh, ngoại trừ trường họp thuế thu nhập phát sinh từ một giao dịch hoặc sự 
kiện được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sỏ' hữu trong cùng kỳ hay một kỳ khác.

2.24 Các bên liên quan

Các doanh nghiệp, các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền 
kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công 
ty, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết là các bên liên quan. Các bên liên kết, 
các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể 
đối vói Công ty, những cá nhân quản lý chủ chốt bao gồm Giám đốc Công ty, những thành viên 
mật thiết trong gia đình của các cá nhân này hoặc các bên liên kết này hoặc những công ty liên 
kết với các cá nhân này cũng đưọ'c coi là bên liên quan.

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan, Công ty căn cứ vào bản chất của mối 
quan hệ chứ không chỉ hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

CÔNG TY TNHH XÂY DỤNG CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
Tổ dân phố 1»- phường- Him Lam - thảnh phố Điện Biên Phủ - tinh Điện B^ẽn - Việt Nam______________
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Ị  Bàng thuyết minh này là bộ phận hợp thành và đưọỹ đọc đồng thời vói các báo cáo tài chính đính kèm.

3 TIÊN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIẺN

CÔNG TY TNHH XÂY DỤNG CẮP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
% Tổ dân phố 1 - phường Him Lam - thành phố Điện Ịaịẽn Phủ - tinh Điện Biên - Việt Nam______________

Số cuối năm số đầu năm 
VND VND

Tiền mặt 4.260.482.288 3.802.835.669
Tiền gửi ngân hàng , 821.639.661 1.830.496.479

5.082.121.949 5.633.332.148

PHẢI THU KHÁCH HÀNG
Phải thu ngắn hạn của khách hàng

Số cuối năm Số đầu năm

' VND VND

Bên thứ ba 8.202.635.338 6.876.860.1 16
Phải thu tiền nước 3.411.932.213 2.395.796.764
Phải thu tiền lắp đặt 777.575 61.268.424
Phải thu tiền nước lọc 50.008.666 20.739.638
Phải thu tiền vật tư bán lẻ 4.739.916.884 4.399.055.290

Bên liên quan - -
8.202.635.338 6.876.860.116

PHẢI THU NỘI B ộ NGẮN HẠN

Số cuối năm Số đầu năm
VND VND

Nguồn vốn xây dựng CO’ bản cấp cho Dự án 13.017.136.107 -

Nguồn vốn vay cấp cho Dự án 14.392.222.671 -
27.409.358.778 -

6 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC 

(a) Phải thu ngan hạn khác
Số cuối năm số  đẩu năm

Giá trị Dự phòng Giá trị Dụ1 phòng
VND VND VND VND

Phải thu người lao động 94.509.517 _ 124.536.488 _

Tiền lương trả quá cho người lao động 2.565.862 - 61.654.980 -
Cho CBCNV vay hỗ trợ khó khăn 7.535.971 - 53.596.799 -
Tiền BHXH, BHYT, BHTN 35.608.924 - 40.316.446 -
Phải thu tiền chuyến đối doanh nghiệp 10.000.000 - 137.422.904 -
Các khoản khác 10.000.000 - 10.000.000 -
Phải thu theo quyết toán Công trình 
Mường Lay 13.876.000
Phải thu theo quyết toán Công trình 
huyện ly Điện Biên 796.968.000

971.064.274 - 427.527.617 -

5



CÔNG TY TNHH XÂY DỤ NG CÁP NU Óc ĐIỆN BIÊN
Tổ dân phố 1 - phường Him Lstm - thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) Mâu số B 09 -  DN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Bàng thuyết mình này là bộ phận hợp thành và được đọc đông thời với các báo cảo tài chính đính kèm.

7 HÀNG TÒN KHO

Số cuối năm Sô đâu năm
Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dụ' phòng

VND VND VND VND

Nguyên vật liệu tồn kho 3.435.936.429 3.552.639.195 -

Côn” cụ, dụng cụ trong kho 29.860.001 32.178.637 -
3.465.796.430 - 3.584.817.832 -

8 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

SỐ cuối năm SỐ đầu năm
VND VND

Công cụ, dụng cụ xuất dùng 371.245.482 355.768.684
Chi phí trả trước khác 328.020.682 384.183.173

699.266.164 739.951.857

Biến động chi phí trả trước dài hạn như sau:
Số cuối năm Số đầu năm

VND VND

Số dư đầu năm 739.951.857 542.280.732
Tăng 422.118.022 477.378.975
Phân bổ trong năm (462.803.715) (279.707.850)
Số dư cuối năm 699.266.164 739.951.857

9 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Chí tiêu
Nhà của 

VND

Nhà xuỏng và 
máy móc 

VND

Phu'O'ng tiện 
vận tãi 

VND

Thiết bị quăn

lý
VND

Tổng cộng 
VND

NGUYÊN GIÁ
Số đầu năm 247.744.013.342 16.961.145.924 70.614.895.598 196.310.000 335.516.364.864
Mua trong năm 176.989.090 277.222.727 - - 454.211.817
Xây dựng CO' bản mới 
hoàn thành 16.993.950.658 809.609.091 17.803.559.749
Tăng tài sản khác (*) 18.128.201.339 - - - 18.128.201.339
Giảm tài sàn khác (**) (14.715.808.814) - - - (14.715.808.814)
Số cuối năm 268.327.345.615 18.047.977.742 70.614.895.598 196.310.000 357.186.528.955

KHẨU HAO LŨY KÉ
Số đầu năm 23.718.838.514 5.949.305.911 30.451.987.912 153.230.167 60.273.362.504
Khấu hao trong năm 7.846.846.270 1.249.908.500 3.176.800.260 19.679.333 12.293.234.363
Tăng khác (*) 398.366.103 - - - 398.366.103
Số cuối năm 31.964.050.887 7.199.214.411 33.628.788.172 172.909.500 72.964.962.970

GIÁ TRỊ CÒN LẠI
Số đầu năm 224.025.174.828 1 1.011.840.013 40.162.907.686 43.079.833 275.243.002.360

Số cuối năm 236.363.294.728 10.848.763.331 36.986.107.426 23.400.500 284.221.565.985
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) Mâu số B 09 -  DN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Bàng thuyết minh này là bộ phận hợp thành và được đọc đằng thời ỵới các báo cáo tài chính đính kèm.

Ghi chú
(*) Nhận Nhà máy nước Tuần Giáo từ Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thủy lợi 

tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 970/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên ngày 
1 1 tháng 12 năm 2014. Biên bản bàn giao ngày 12 tháng 01 năm 2015 giữa 02 Công 
ty, trong đó nếu rõ Công ty TNHH Xây dựng Cấp nước Điện Biên có trách nhiệm 
quản lý, vận hành và điều tiết từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

(**) Giảm giá trị tải sản theo Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thảnh:________

CÔNG TY TNHH XÂY DỤNG CÁP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
Tổ dânaphố 1 - phường Him Lam - thành phố Điện Biên Phủ - tinh Ê iện Biên - Việt Nam______________

Nội dung Số tiền (VND)
Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án hệ 
thống Cấp nước các khu tái định cư thị xã Mường Lay, tỉnh Điên 
Biên số 1059/QĐ-UBND cùa UBND tỉnh Điện Biên ngày 
29/12/2014 9.509.285.814
Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: 
Cấp nước trung tâm huyện lý huyện Điện Biên số 243/QĐ-STC 
của Sỏ'Tài chính tỉnh Điện Biên ngày 17/09/2015 3.217.683.000
Quyết định phê duyệt quyết to,án dự án hoàn thành Công trình 
Nhà máy nước'Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh 
Điện Biên số 321/QĐ-STC của sỏ' Tài chính tỉnh Điện Biên ngày 
24/11/2015 1.988.840.000
Tong cộng 14.715.808.814

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 tài sản cố định của Công ty với tổng giá trị còn lại là 
1.401.746.314 đồng đã được dùng để làm tài sản thế chấp cho các khoản Công ty vay ngân 
hàng ngắn hạn (xem Thuyết minh so 13(a)).

Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng là 4.357.136.294 đồng.

10 CHI PHÍ XÂY DựNG c o  BẢN DỎ DANG

Số cuối năm số đầu năm 
VND VND

Công trình Mường Ang 181.818.182 181.818.182
Công trình lắng lọc SO' bộ đầu nguồn Nậm Khẩu Hu - 834.572.940
Công trình Đường ống dẫn nuức xuống KV Bản phủ - 441.326.363
Công trình lắp đặt hệ thống sản xuát Javen - 3.272.727
Xây dựng nhà kho Công ty - 561.926.364
Công trình xây dựng nhà diều hành, nhà hóa chất 
Công trình Cài tạo hồ chứa nước Bản Bó, Mường Báng

- 16.815.455

Tủa Chùa
181.818.182

338.326.363
2.378.058.394
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) Mâu số B 09 -  DN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Bàng thuyết minh này là bộ phận hợp thành tó  được đọc đông thời với các bảo cáo tài chính đính kèm. Ị 

Biến động chi phí xây dựng CO' bản dỏ' dang

CÔNG TY TNHH XÂY DựNG CẤP NUỚC ĐIỆN BIÊN
Tổ dân phố 1 - phường Him Lam - thành phốQiện Biên Phủ - tinh Điện Biên - Việt Nam *

Năm nay Năm trước
VND VND

Số dư đầu năm 2.378.058.394 267.034.363
Mua sắm - -
XDCB 10.438.405.476 10.687.812.912
Sửa chữa - -
Chuyển sang TSCĐ (11.358.746.385) (8.576.788.881)
Khác (*) (1.275.899.303) -

Số dư cuối năm 181.818.182 2.378.058.394

(*) Điều chỉnh sang theo dõi trên số sách của ban qqản lý các dự án.

PIIẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

Số cuối năm 
VND

Số đầu năm 
VND

Bên thứ ba 577.832.853 1.351.740.820
Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sơn 270.025.000 -

Công ty CP TM & Xây lắp Điện Tuần Giáo 184.103.750 -

Công ty CP Phát triến Công nghệ mới HN 96.000.000 -

Đoi tượng khác 27.704.103 1.351.740.820
Bên liên quan - -

577.832.853 1.351.740.820

12 THUÉ VÀ CÁC KHOẢN KHÁC PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Số cuối năm Số đầu năm
VND VND

Thuế thu nhập doanh nghiệp -  hiện hành 69.012.562 194.157.207
Thuế tài nguyên 8.352.348 6.812.965
Các khoản phí, lệ phí 51.284.107 71.553.890

128.649.017 272.524.062
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) Mâu số B 09 -  DN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Bủng thuyết minh này lỳ bộ phận hợp thành và được đọc đông thời với các báo cáo lài chính đính kèm.

13 PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC

CÔNG TY TNHH XÂY 1)Ụ'NG CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
Tồ dân phố 1 - phường y  im Lam - thành phố Điện Biên Phủ - tinh Điện Biên - Việt l^am______________

SỐ c u ố i  năm s ố  đàu năm

VND VND

Tài sản thừa chò' xử lý - -

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - 222.922
Bảo hiểm thất nghiệp - -

Kinh phí công đoàn - 2.206.850
Khác 1.522.391.400 687.679.566
- Phải trả theo quyết toán Công trình huyện lỵ Điện Bì 796.968.000 -

- Phải trả theo quyết toán Công trình Mường Lay 580.611.200 -

- Chi ph í dịch vụ môi trường quý 4 năm 2015 44.830.840 -

- Chi phí BVMT đối với nước thải công nghiệp quý 4/2 30.213.717 -

- Tiền bán vật tư giữ hộ 20.270.006 18.026.234
- Doctnh nghiệp tư nhân số 6 20.000.000 20.000.000
- Phí môi trường quỷ 4/14 - 33.461.200
- Phí nước thải Công nghiệp qúy 4 năm 201,4 - 16.192.132
- Tiền thuê đất từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 12 năm - 600.000.000
- Phải trả khác 29.497.637 -

1.522.391.400 690.109.338

CÁC KHOẢN VAY VÀ NỌ THUÊ TÀI CHÍNH
Vay ngăn hạn

Sổ đầu năm Tăng Giảm Số cuôi năm
VND VND VND VND

- Vay ngân hàng (*) - 3.497.971.250 (1.000.000.000) 2.497.971.250
3.497.971.250 (1.000.000.000) 2.497.971.250

(*) Khoản vay theo họp đồng tín dụng số 01/2015/848562/HĐTD ký ngày 07 tháng 12 năm 2015 
với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - CN Điện Biên:

Mục đích: Thanh toán khối lượng công trình Cải tạo đường ống cấp nước thị trấn Điện 
Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên;

Thòi hạn vay: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

Lãi suất trong hạn: Thả nổi theo quỹ và bằng lãi suất tiết kiệm 12 tháng trả lãi sau + Phí 
3,0%/năm. Lãi suất cho vay từ ngày giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 là 
9,2%/năm;

Lãi suất quá hạn: 150% lãi suất trong hạn;

Trả nợ gốc: Thanh toán toàn bộ vào ngày đáo hạn (ngày 07 tháng 06 năm 2016);
Lãi vay định kỳ hàng tháng vào ngày 15 bắt đầu trả vào ngày 15 tháng 01 năm 2016; 

Khoản vay được bảo đảm bằng tài sản gắn liền với đất là nhà làm việc và các công trình 
trên đất của Công ty TNHH Xây dựng cấp nước Điện Biên (nay là Công ty TNHH Xây 
dựng Cấp nước Điện Biên) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà 
ỏ' và tài sản khác gắn liền với đất số BY 903054 do UBND tinh Điện Biên cấp ngày 18 
tháng 12 năm 2015.
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO) Mâu số B 09 -  DN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Iịảng thuyết minh này là bộ phận hợp thành và được đọc đông thời với các báo cáo tài chính đính kèm.

CÔNG TV TNHH XÂY DỤNG CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
ƯP dân phố 1 - phượng Him Lam - thành phố Điện Biên Phủ - .̂ ình Điện Biên - Việt Nam______________

(b) Vay dài hạn

- Khác (*)

Số đầu năm Tăng Giám số  cuối năm
VND VND VND VND

14.392.222.671 14.392.222.671
- 14.392.222.671 - 14.392.222.671

(*) Vay theo Họp đồng cho vay lại vốn nước ngoài số 01/20]5/HDODA-NHPTVN ký ngày ... 
tháng 01 năm 2015 với Ngân hàng Phát triển Việt Nam - CN Điện Biên:

- Tên dự án: Nâng cấp và Mỏ' rộng hệ thống cấp nước thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 
Biên;

- Nguồn vốn ODA: Nguồn vốn vay của chính phũ Na Uy;

- Số tiền vay: bằng 30% tổng vốn thực rút của’dự án tính theo từng lần rút vốn, tối đa tương 
đương 1.230.000 USD;

- Đồng tiền vay và trả nợ vay là Đô la Mỹ (USD);

- Thòi hạn cho vay: 12 năm tính từ ngày ký Thỏa thuận riêng của Dự án đưọơ ký kết 
. (15/01/2014);

- Thò'i hạn ân hạn: 02 năm kế từ ngày 15/01/2014;

- Thòi hạn trả nợ gốc: 10 năm kể từ ngày hết thòi gian ân hạn;

- Lãi suất nợ trong hạn: 0,43%/năm tính trên dư nợ;

- Phí cho vay lại: 0,2% tính trên dự nợ, trong đó Ngân hàng Phát triển được hưởng 
0,15%/năm và Bộ tài chính được hường 0,05%/năm;

- Lãi suất chậm trả: 5% trên số nợ quá hạn. Lãi phạt chậm trả tính trên số nợ (gốc, lãi, phí) 
quá hạn và được tính từ ngày đến hạn mà không trả nợ cho đến ngày trả nợ thực tế;

- Trả nợ gốc:

o Kỳ hạn trả nợ: 6 tháng một lần vào ngày 15/01 và 15/07 hàng năm; 

o Kỳ trả nợ đầu tiên: 15/07/2016; 

o Mức trả nợ/kỳ hạn: 61.500 USD/kỳ hạn.

- Trả lãi, phí:

o Kỳ hạn trả nợ: 6 tháng một lần vào ngày 15/01 và 15/07 hàng năm; 

o Kỳ trả lãi đầu tiên: 15/07/2016.

15 QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI

Quỹ khen thưởng 
Quỹ phúc lợi

SỐ cuối năm Số đầu năm
VND VND

623.664.050 628.076.626
446.453.543 382 493 543

1.070.117.593 1.010.570.169
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) Mâu số B 09 -  DN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Bàng thuyết minh này là bộ phận hợp thỳnh và được đọc đông thời với các báo cáo tài chính đỉnh kèm.

í
16 VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU

CÔNG TY TNHH XÂY DỤNG CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
Tổ dân phố i - phường Him Lam - thảnhyhố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên - Việt Nam______________

Tỷ lê sỏ'

vốn điều lệ theo 
Giấy CNĐKDN (*)

Vốn đã góp tại ngày 
31/12/2015

Vốn đã góp tại ngày 
31/12/2014

Chủ sỏ' hữu hữu VND VND VND

Vốn góp của Nhà nước 100% 56.084.094.827 306.401.391.473 296.540.912.857

Tổng cộng 100% 56.084.094.827 306.401.391.473 296.540.912.857

(*) Vốn diều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 
07 tháng 11 năm 2014.

17 TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Vốn góp cùa 
cliií sỏ' hữu 

VND

Chênh lệch 
đánh giá lại tài

sãn
VND

Quỹ dự 
phòng tài 

chính
VND

Quỹ khác 
thuộc vốn 

ch ũ sỏ' h Ũ 'U  

VND

Lọi nhuận 
sau thuế chua 

phân phối Tống cộng 
VND

Tại ngày 01/01/2014 259.644.256.287 40.432.868.153 164.672.477 35.073.909 361.669.492 300.638.540.318
Tăne vốn trong năm trước 
Tănedo phân phối lại lọi

56.513.600.929 " “ - 1.527.412.283 58.041.013.212

nhuận - - - - 125.354.450 125.354.450
Giảm vốn trone năm trước (19.616.944.359) (40.432.868.153) (164.672.477) (35.073.909) (1.533.591.941) (61.783.150.839)
Lãi/(LỖ) trona năm trước - - - - 625.247.594 625.247.594
Phân phối lợi nhuận - - - - (1.106.091.878) (1.106.091.878)
Tại ngày 31/12/2014 296.540.912.857 - - - - 296.540.912.857

Tại ngày 01/01/2015 296.540.912.857 296.540.912.857
Tăng vốn trong năm nay 24.576.287.430 - - - - 24.576.287.430
Giảm vốn trong năm nay (14.715.808.814) - - - - (14.715.808.814)
Lãi/(LỖ) trong năm nay - - - - 639.600.000 639.600.000
Phân phối lợi nhuận ( * ) - - - - (639.600.000) (639.600000)
Tại ngày 31/12/2015 306.401.391.473 - - - - 306.401.391.473

(*) Lợi nhuận sau thuế trong năm 2015 được phân phối tăng quỹ khen thưởng với số tiền là 
575.640.000 đồng và tăng quỹ phúc lợi với số tiền là 63.960.000 đồng.

18 CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BÀNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN

Số cuối năm 
VND

Số đầu năm 
VND

4.847.914.703
4.847.914.703

Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) Mâu số B 09 -  DN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Bàng thuyết minh này là bộ phận hợp thành và được đọc đông thời với các báo cáo tài chinh đính kèm.

' ị
19 DOANH THU

CÔNG TY TNHH XÂY DựNG CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
Tổ dân phố 1 - phuẹỳng Him Lam - thành phố Điện Biên Phủ - tinh Điện Biên - Việt Nam______________

Năm nay Năm trước
VND VND

Doanh thu nước sinh hoạt 34.591.996.628 29.456.897.700
Doanh thu nước lọc 45.462.424 45.462.424
Doanh thu bán vật tư nước 1.208.791.818 3.632.279.798
Doanh thu hợp đồng xây dựng 1.371.823.577 1.055.181.617

37.218.074.447 34.189.821.539

GIÁ VỐN HÀNG BÁN
• Năm nay Năm trước

VND VND

Giá vốn nước sinh hoạt 26.888.900.413 21.678.472.114
Giá vốn nước lọc 38.974.815 5.098.534
Giá vốn bán vật tư nước 1.137.831.273 3.582.252.006
Giá vốn hợp đồng xây dựng 2.920.065.224 956.735.463

30.985.771.725 26.222.558.117

DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Năm nay Năm trước
VND VXD

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 20.049.161 33.789.320
20.049.161 33.789.320

CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Năm nay Năm trước
VND VND

Lãi tiền vay 14.300.000 _

14.300.000 -

CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Năm nay Năm trước
VND VND

Khấu hao tài sản cố định hữu hình 595.969.260 429.276.417
Thuế phí lệ phí 223.722.000 603.000.000
Chi phí công cụ dụng cụ 166.828.880 79.529.925
Chi phí nhân viên 3.730.880.815 4.548.556.405
Chi phí dịch vụ mua ngoài 519.477.428 525.361.119
Khác 747.287.052 1.064.035.250

5.984.165.435 7.249.759.116



CÔNG TY TNHH XÂY DỤNG CÁP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
* Tổ dân phố 1 - phường; Him Lam - thành phố Điên Biên Khù - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO) Mẩu số B 09 -  DN
Ị Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

„ * Bảng thuyết minh này là hộ phận hợp thành và được đọq đồng thời với các báo cáo tài chính đỉnh kèm.

24 THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC
Năm nay Năm trước

VND VND

Thu nhập khác
Lãi do thanh lý tài sản - -

Phí bảo vệ môi trường nước thài 565.630.813 50.305.854
Khác 482.739 -

566.113.552 50.305.854
Chi phí khác

* Lỗ do thanh lý tài sản - -
Các khoản bị phạt

1

- -

Lọi Iihuận/(lỗ) khác 566.113.552 50.305.854

25 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

Số thuế trên lợi nhuận trước thuế của Công ty khác với số thuế khi được tính theo thuế suất phổ
1 thông áp dụng 22% như sau:

Năm nay Năm trước
VXD VND

1 Tổng lọi nhuận kế toán trước thuế 820.000.000 801.599.480
Các khoản điều chỉnh

Chi ph í không được trừ khi tính thuế - -
Cô tức và lợi nhuận được chia - -

1 Thu nhập chịu thuế 820.000.000 801.599.480
Chuyển lỗ các năm trước - -
Thu nhập tính thuế 820.000.000 801.599.480

ế , , 
Thuế suất 22% 22%

Thuế TNDN trong năm 180.400.000 176.351.886

1 26 CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YÉU TỐ

Năm nay Năm trưóc

B
VND VND

I
Chi phí nguyên liệu, vật liệu 6.855.988.541 7.115.393.114

II Chi phí nhân công 14.268.610.428 13.868.458.279
C hi phí khấu  hao  T S C Đ 12.293.234.363 9.292.302.876
Chi phí dịch vụ mua ngoài 1.145.512.404 1.120.766.041
Các chi phí khác bằng tiền 2.406.591.424 2.075.396.923

!i 36.969.937.160 33.472.317.233

23



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) Mâu số B 09 -  DN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Báng thuyết minh này là bộ phận hợp thành và được đọc đồng thời với các báo cáo tài chính đỉiịh kèm.

27 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIÈN TỆ

CÔNG TY TNIiH XÂY DựNG CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
TỔ dân phố 1 - phường-Him Lam -shảnh phố Điện Biên Phủ - tinh Điện Biên - Việt Nam »

(a) Các giao dịch không bằng tiền ảnh huỏng đến BCLCTT trong năm
Năm nay 

VND

Giảm vốn chủ sỏ'hữu và tài sản theo giá trị quyết toán (14.715.808.814)
Nhận vốn chủ sỏ' hữu bằng tài sản 24.576.287.430
Nhận vốn vay cấp trực tiếp cho Ban quản lý các Dự án  14.392,222.671

_______24.252.701.287

28 GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(a) Giao dịch vói các bên liên quan
Các khoản chi cho các nhân sự quản lý chủ chốt

Năm nay 
_______________ VND

Lưong và các quyền lợi gộp khác 697.600.000

29 CÁC Sự  KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên được chuyển đổi tù' Công ty TNHH Xây dựng cấp nước 
Điện Biên 100% vốn nước nhà nước theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ 
phần số 5600100728 cấp đăng ký thay đổi lần thú' 02 ngày 11 tháng 01 năm 2016.

30 SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh đã đu'Ọ'c phân loại lại để phù hợp vó'i cách trình bày của năm nay theo Thông tư 
200 như sau:

Bảng cân đối kế toán
Số đã trình bày theo Quyết dịn h 15/2006/QĐ-BTC Số li iu điều chinh theo Thông tu-200/2014/TT-BTC
Mã Mã
Số Tên khoăn mục 31/12/2014 số Tên khoăn mục 31/12/2014 Chênh lệch
130 III. Các khoản phái thu 130 III. Các khoăn phải thu

ngăn hạn 302.991.129 ngan hạn 427.527.617 124.536.488
135 5. Các khoản phải thu khác 302991 129 136 6. Phải thu ngắn hạn khác 427.527.617 124.536.488
150 V. Tài săn ngắn hạn khác 124.536.488 150 V. Tài sán ngắn hạn khác - (124.536.488)
158 5. Tài sàn ngắn hạn khác 124 536.488 155 5. Tài sản ngắn hạn khác - (124.536.488)
220 11. Tài săn cố định 277.621.060.754 220 II . Tài sản cố định 275.243.002.360 (2.378.058.394)
230 4. Chi phí xây dựng cơ bản

dờ dang 2.378.058.394 (2.378.058.394)
240 IV. Tài săn dõ' dang dài

h ạ 11 2.378.058.394 2.378.058.394
242 2. Chi phí xây dựng cơ bản

dờ dang 2.378.058.394 2.378.058.394
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CÔNG TY TNHH XÂY DựNG CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
Tồ dân phố jfe- phường Him Lam - thành phố Điện Biên Phù - tinh Điện Pj ên - Việt Nam______________

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO) Mâu số B 09 -  DN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Bàng thuyếtụninh này là bộ phận hợp thành và được đọc đồng thời với cýc báo cảo tài chính đính kèm.

ỉ' (
31 PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đu'Ọ'c Chủ tịch Hội đồng 
quản trị Công ty (là người đại diện theo pháp luật) phê duyệt vào ngày 28 tháng 01 năm 2016.

Số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 là 
số liệu của Công ty TNHH Xây dựng cấp nước Đ i c á c  Báo cáo tài chính này 
được ký và đóng dấu bời Công ty cổ  phần cấp nư<

Nguyễn Hữu Hùng 
Phụ trách Ke toán
Ngày 28 tháng 01 năm 2016

UBND P.HIM LAM-TP.^

CHỨNG THỰC BÀN SAO NẢY Đ

Ngáy: 2 8  - 1 1 -  2016

S ố:5 . . 1 . 6 . 2 3 u y ể n . 0  -3- -CT-BS

I Lệ Quế 
ủ tịch Hội đồng quản trị

PHỐ CHÙ TỊCH UBND P.HIM iam

T ồ  V á n  D i ê n
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