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   Kính gửi: 

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

2. Mã chứng khoán: SBH 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 02C Trần Hưng Đạo - Phường 1 - TP Tuy Hòa - Tỉnh Phú 

Yên. 

4. Điện thoại: 0257.3811456             Fax: 0257.3811455 

5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Lý - Tổng Giám đốc Công ty 

6. Điện thoại: 0257.2470999 

7. Nội dung thông tin công bố: Công bố Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán 

và giải trình thay đổi lợi nhuận.  

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày       

14/03/2023 tại đường dẫn http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-

SBH-OTC-3-1268 hoặc http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-

OTC-3-1268.   

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./. 

 (*)Tài liệu đính kèm gồm:   
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- Công văn giải trình thay đổi lợi nhuận. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ 

Số:       /SBH-TCKT 

V/v giải trình thay đổi lợi nhuận sau 

thuế năm 2022 so với năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày    tháng 3 năm 2023 

 

 

  Kính gửi: 

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 

Thực hiện theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) kính giải trình chênh lệch lợi 

nhuận sau thuế năm 2022 so với năm 2021, cụ thể như sau: 
 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm  

2021 

Năm 

2022 

Tăng 
Tỷ lệ % 

(Giảm) 

I. Tổng Doanh thu Tỷ đồng 908,84  1.174,85 266,01   29,27 

II.Tổng Chi phí Tỷ đồng 407,83  492,68  84,85   20,81 

Trong đó: 
 

    

1. Hoạt động sản xuất điện 
 

    

Sản lượng điện Tr.Kwh 722,62  931,24 208,62   28,87 

Doanh thu SX điện Tỷ đồng 873,12   1.143,29 270,17   30,94 

Chi phí SX điện Tỷ đồng 403,15  492,68  89,53   22,21 

Lợi nhuận SX điện Tỷ đồng 469,97  650,61 180,64     38,44 

2. Hoạt động tài chính 
 

    

Doanh thu tài chính Tỷ đồng    34,88   31,26  -3,62     -10,38 

Chi phí tài chính Tỷ đồng  4,68 - -4,68    -100,00 

Lợi nhuận Tỷ đồng 30,20   31,26  1,06     3,51 

3. Hoạt động khác 
 

    

Doanh thu khác Tỷ đồng 0,84 0,03  -0,54     -64,55 

Chi phí khác Tỷ đồng -      - -     - 

Lợi nhuận Tỷ đồng 0,84    0,03     -0,54     -64,55 

4. Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng   501,01  682,17 181,16    36,16 

5. Thuế TNDN Tỷ đồng 29,86   38,96    9,10      30,48 

6. Tổng lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 471,15  643,21    172,06    36,52 
 

 



Lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng 36,52% so với cùng kỳ năm 2021, nguyên 

nhân chủ yếu như sau: 

- Do sản lượng điện thương phẩm cao hơn so với năm 2021 dẫn đến doanh thu 

năm 2022 tăng 29,27%. 

- Tổng chi phí năm 2022 tăng 20,81% so với năm 2021.   

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ kính báo cáo Ủy Ban Chứng khoán 

Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông biết. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT (kính b/cáo); 

- BKS (để biết); 

- Website Công ty; 

- Lưu: VT, TCKT. 
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      Trần Lý 

 



S COP'! 

Cong ty Co phãn Thüy din 

Song Ba Ha 

Báo cáo tài chInh cho nàm kt thüc 

ngày 31 tháng 12 näm 2022 



Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thông tin ye Cong ty 

Giy Chu'ng nhn 3603000101 
Bang k Kinh doanh/ 4400415302 
Doanh nghip so 4400415302 

4400415302 

ngày 28 thang 12 näm 2007 
ngày l4thang 11 nãm 2011 
ngày 17 thang 10 nãm 2016 
ngày 8 thang 3 näm 2018 

Giy ChUng nh.n Däng k Kinh doanhlDoanh nghip du tiên 
cUa Cong ty và các giây chIrng nh an diêu chinh do Sâ Ké hoach 
và Dâu tu tinh Phil Yen cap. 

Hi dông Quãn trj Ong Nguyn Van Tang 
Ong Trân L 
Ong Nguyen Anh VU 
Ong Nguyen Trtrnng Tiên Dt 
Ong Lê Tuân Hái 

ChU tjch 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Ban Kiêm soát Ong Ngô Düc Thäng Tru&ng Ban Kiém soát 
Ba Nguyen Thj Hu'nh Phu'o'ng Thành viên 
Ong Tài Hoàng Nht Quang Thành viên 

Ban Giám dôc Ong TrAn L Tng Giám dc 
Ong Nguyen Dirc Phil Phó TOng Giám dOc 
Ong Châu DInh Quôc Phó Tong Giám dOc 

Ngtrài d3i din theo 
pháp Iut Ong Trân L Tng Giám d6c 

Tru s& däng k S 02C, TrAn Hung Do 
PhuOng 1, Thành phô Tuy HOa 
Tinh Phil Yen 
Viêt Nam 

Cong ty kim toán Cong ty TNHH KPMG 
Viêt Nam 
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Cong ty C phn Thüy din Song Ba Ha 
Báo cáo cüa Ban Giám dôc 

Ban Giám dc Cong ty C phn Thüy din Song Ba H ("Cong ty") trInh bay báo cáo nay và báo cáo 
tài chInh dInh kern cüa Cong ty cho närn kêt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2022. 

Ban Giárn dc Cong ty chju trách nhirn 1p và trInh bay trung thrc và hop 1)1 báo cáo tài chInh theo 
các Chuân mrc Kê toán Vit Nam, Chê dt Kê toán Doanh nghiép Vit Nam và các quy djnh pháp 1 
có lien quan den vic lap va trInh bay báo cáo tai chInh. Theo kiên cCa Ban Giám dôc Cong ty: 

(a) báo cáo tài chInh di.roc trInh bay tr trang 5 dn trang 41 dã phãn ánh trung thirc và hop 1 tInh 
hInh tài chInh cüa Cong ty tai  ngày 31 thang 12 nãm 2022, kêt qua hoat dong kinh doanh Va 
liru chuyên tiên té cüa COng ty cho näm két thüc cüng ngày, phü hçrp vài cac Chuân mijc Kê 
toán Viêt Nam, Ché dt Ke toán Doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1 có lien quan 
den vic Ip  và tñnh bay báo cáo tài chInh; và 

(b) tai  ngày 1p báo cáo nay, không có 1 do gI d Ban Giám dc Cong ty cho rang Cong ty së 
không the thanh toán cac khoãn na phái trâ khi den han. 

Tai ngày 1p báo cáo nay, Ban Giám dc Cong ty dã phê duyt phát hành báo cáo tài chInh dInh kern. 

Phil Yen, ngày 6 thang 3 näm 2023 
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KPMG Limited Branch 
10th Floor, Sun Wah Tower 
115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward 
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
+84 (28) 3821 9266 I kpmg.com.vn  

BAO CÁO KIEM TOAN BQC LI6P 

KInh gU'i các C6  dông 
Cong ty C6 phân Thüy din Song Ba H 

Chüng tOi a ki4m toán báo cáo tài chInh dInh kern cüa Cong ty C phn Thüy d1n Song Ba H 
("Cong ty"), bao gm bang can d6i k toán t?i  ngay 31 tháng 12 nàm 2022, báo cáo kt qua hot 

ng kinh doanh và báo cáo lu'u chuyên tin t lien quan cho nàm k4t thüc cüng ngay va các 
thuyêt minh kern theo du'Q'c Ban Giám dôc Cong ty phê duyt phát hành ngày 6 thang 3 nâm 
2023, &i'çyc trinh bay tU' trang 5 en trang 41. 

Tréch nhim cüa Ban Giám d6c 

Ban Giám d6c Cong ty chju trách nhim Ip và trinh bay trung thu'c và hQ'p l báo cáo tài chInh 
nay theo các Chun mçrc K toán Viêt Nam, Ch4 K4 toán Doanh nghip Vit Nam va các quy 
dinh pháp I cO liOn quan dn vic Ip và trinh bay báo cáo tài chInh, và chju trách nhim v kiêm 
soát nôi bô ma Ban Giám 6c xác dinh là cn thi4t e dam báo viêc 1p báo cáo tài chInh khong 
cO sai sot trcng y4u do gian ln hay nhm ln. 

Trách nhiêm cüa kim toán viên 

Trách nhim cüa chüng tOi là du'a ra kin v báo cáo tài chInh nay du'a trên k4t qua ki4m toán 
cüa chüng tôi. Chüng tôi dã thy'c hin cOng vic kim toán thea các Chuân mu'c  Kiêm toán Vit 
Nam. Các chun my'c nay yêu cu chüng tôi tuân thu chuOn my'c và các quy djnh v d?o  dü'c 
ngh nghiep va lap k hoach và thi5i'c hin cuc kiêm toán dê dat  du''c sy' darn baa hp'p l v 
viêc lieu  báo cáo tài chInh có cOn sai sot trong yêu hay khOng. 

COng viêc ki4m toán bao gm viêc thu'c hiên các thu tuc nhm thu thâp các bng chU'ng ki4m 
toán ye các sO lieu và các thuyêt minh trong báo cáo tài chInh. Các thu tyc du'o'c ki'a chon du'a 
trên xét doán cüa kiêm toán viên, baa g6m dánh giá rüi ra cO sai sot trcng y4u trong baa cáo tài 
chInh do gian len hoec nhâm Ian. Khi thçj'c hien  các dánh gia rüi ro nay, kiêm toán viOn xem xét 
kiêm soát ni bô cüa COng ty liOn quan tO'i vic 1p và trinh bay baa cáo tài chInh trung thy'c Va 
hgp l nhm thiêt k các thu tyc kiOm toán phü ho'p v&i tlnh hlnh thu'c té, tuy nhiên khong nhm 
muc dIch du'a ra kin v hiêu qua cüa kiêrn saát ni b cüa COng ty. Cong vic kim taán cOng 
baa gôm vic dánh giá tInh thIch hQ'p cüa các chInh sách kê taán duc áp dung và tInh ho'p  l 
cüa các u'O'c tInh kê toán cüa Ban Giám dôc Cong ty, cOng nhu' dánh giá viec  trinh bay tOng the 
baa cáa tài chInh. 

ChUng tOi tin rng các bng chU'ng kim toán ma chUng tôi thu du'çfc là dy dü Va thIch hcp lam 
co' s& cho ' kin kiêm toán cüa chUng tOi. 

KPMG Limited Branch. a branch of KPMG Limited, a Vietnamese one member limited liability company 
and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with 
KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 
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V kin cüa kim toán viên 

Theo kin cüa chüng tôi, báo cáo tài chInh da phán ánh trung thi'c và ho'p I, trên các khIa canh 
trQng yeu, tlnh hlnh tài chInh cüa Cong ty Co phân Thüy din Song Ba H? t?i ngày 31 thang 12 
nám 2022, kt qua ho?t dng kinh doanh và Iu'u chuyên tiên t cüa Cong ty cho nàm két thUc 
cüng ngày, phü ho'p v&i cac Chuân mu'c Kêtoán Viêt Nam, Chê do Kê toán Doanh nghiep Vit 
Nam và cac quy dinh pháp I cO lien quan den vc lap và trinh bay báo cáo tài chInh. 

Chi nhánh Cong ty TNHH KPMG tai Thành ph6 Ho ChI Minh 
ViOt Narn 
Báo cá • s6: 22-04-00008-23-1 

CHNHANH 
OINGVYTN'H  1 

• \ i 

 

 

Trn ang 
Giãy ChU'ng nhân Dàng k Hành nghe 
Kiêm toán so 3782-2022-007-1 
Phô Tc3ng Giám d6c 

Tru'o'ng Vinh Phüc 
Giây Chü'ng nhân Dâng k Hành ngh 
Kiêm toán s6 1901-2023-007-1 

Thành phó H ChI Minh, ngày 6 thang 3 nám 2023 

1, 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Bang can dôi kê toán tii ngày 31 tháng 12 näm 2022 

MuB01-DN 
(Ban hành theo Thông tusó 200/2014,TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cüa Bó Tài chInh) 

TAI SAN 

Tài san ngàn han 
(100=110+120+130+140+150) 

Ma 
so 

100 

Thuyêt 
minh 

31/12/2022 
VND 

1.412.510.148.322 

1/1/2022 
VND 

960.975.320.892 

Tiên và các khoãn tirong throng tin 110 5 4.347.235.928 4.469.299.788 
Tiên 111 4.347.235.928 4.469.299.788 

Dâu tir tài chInh ngàn hin 120 858.500.000.000 558.000.000.000 
Dâu tu näm giU den ngày dao hn 123 6 858.500.000.000 558.000.000.000 

Các khoãn phãi thu ngn hn 130 545.369.614.446 395.524.638.624 
Phãi thu ngãn han  cCa khách hang 131 7 531.999.750.440 376.454.525.940 
Trá truâc cho ngui ban ngän han 132 1.186.614.456 4.923.290.394 
Phâi thu ngãn han  khác 136 8(a) 12.183.249.550 14.146.822.290 

Hang ton kho 140 9 4.120.838.065 2.981.382.480 
Hang ton kho 141 4.120.838.065 2.981.382.480 

Tài san ngn hin khác 150 172.459.883 
Thuê và các khoãn phâi thu Nhà nu'àc 153 14(b) 172.459.883 

Tài san dài hin 
(200 = 210 + 220 + 240 + 260) 

200 1.007.974.422.515 1.173.668.270.896 

Các khoãn phãi thu dài han 210 5.000.000.000 
Phái thu dài han  khac 216 8(b) 5.000.000.000 

Tài san c dinh 220 962.575.177.649 1.141.178.270.831 
Tài san cô dinh hUu hInh 221 10 957.257.231.524 1.136.566.365.977 

Nguyen giá 222 4.243.385.838.668 4.224.690.075.373 
Giá tn hao mon li,y  kê 223 (3.286.128.607.144) (3.088.123.709.396) 

Tài san cô dinh vô hInh 227 11 5.3 17.946. 125 4.611.904.854 
Nguyen giá 228 6.776.510.046 5.796.087.448 
Giá tn hao mOn lüy ké 229 (1.458.563.921) (1.184.182.594) 

Tài san d& dang dài hin 240 31.704.757.686 11.950.769.949 
Xây thrng ccv ban d& dang 242 12 31.704.757.686 11.950.769.949 

Tài san dài han khác 260 13.694.487.180 15.539.230.116 
Chi phi trã truâc dài han 261 257.142.727 
Thiêt bi, vt tu, phii tüng thay the dài han 263 13.694.487. 180 15.282.087.389 

TONG TAI SAN (270 = 100 ~ 200) 270 2.420.484.570.837 2.134.643.591.788 

Các thuyt minh dInh kern là b phan  hcxp thành cüa báo cáo tài chInh nay 
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am dc 

Ngir?i lap: Ngithi du 

Dang Thj Lanh 
Kê toán tOng hcip 

Doàn Thj M5 Dông o 
Ké toán trw&ng 

A. 

Ngày 6 thang 3 nàm 2023 

Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Bang can dôi k toán ti ngày 31 tháng 12 näm 2022 (tiêp theo) 

NGUON VON 

Ma 
so 

MuB01—DN 
(Ban hành theo Thông tu' so 200/2014,Tr-BTC 
ngày 22 tháng 12 nám 2014 cüa Bó Tài chInh) 

Thuyt 3 1/12/2022 1/1/2022 
minh VND VND 

NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) 300 163.003.690.359 132.812.352.352 

Nngnhn 310 149.503.690.359 119.312.352.352 
Phâi trâ ngun ban ngän han 311 13 38.229.943.219 23.452.734.857 
Thuê và các khoàn phái np Nhà nuàc 313 14(a) 50.487.351.754 61.368.869. 177 
Phái trâ ngun lao dng 314 14.554.808.325 10.760.553.095 
Chi phi phái trá ngän han 315 15 1.000.000.000 1.254.464.727 
Phâi trá ngAn han  khác 319 16 38.091.377.931 16.242.710.628 
Qu5' khen thuthig, phüc Içi 322 17 7.140.209.130 6.233.019.868 

Nodàihan 330 13.500.000.000 13.500.000.000 
Qu5' phát triên khoa hçc và cong ngh 343 13.500.000.000 13 .500.000.000 

VON CHU sO HfJ1J (400 = 410) 400 2.257.480.880.478 2.001.831.239.436 

Von thu S& hfru 410 18 2.257.480.880.478 2.001.831.239.436 
VôncOphân 411 19 1.242.250.000.000 1.242.250.000.000 
- CO phiêu phO thông có 

quyên biêu quyét 411a 1.242.250.000.000 1.242.250.000.000 
Thangdu von cô phân 412 48.000.000.000 48.000.000.000 
Qu dâu tis phát triên 418 21 334.664.064.163 240.434.770.345 
Lm nhun sau thuê chisa phân phôi 421 632.566.816.315 471.146.469.091 
- LNST chuzi phôn phOi lüy ké 

den cuOi nOm tru'ác 421a 51.468.213.2 73 
- LNST chu'a phOn phOi nOm nay 421b 581.098.603.042 471.146.469.091 

TONG NGUON VON (440 = 300 + 400) 440 2.420.484.570.837 2.134.643.591.788 

Các thuyèt minh dInh kern là b5 phn hçrp thành cOa báo cáo tài chInh nay 
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* 
A 

Doan Thi My Dong o 
Kè toOn triráng am dc A. 

Ngir 
/ 

Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Báo cáo kêt qua hoit dng kinh doanh cho näm kêt thiic ngày 31 tháng 12 nàm 2022 

MuB02—DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/2014/1T-BTC 
ngày 22 tháng 12 nárn 2014 cüa Bó Tài chInh) 

Ma Thuyêt 
so minh 

2022 
VND 

2021 
VND 

Doanh thu ban hang 01 23 1.143.295.980.060 873.124.396.303 

Giá vn hang ban 11 24 437.306.426.477 358.613.333.890 

Loi nhun gp (20=01 - 11) 20 705.989.553.583 514.511.062.413 

Doanh thu hott dng tài chInh 21 25 31.260.705.281 34.879.477.875 
Chi phi tài chInh 22 4.678.359.205 

Trong do: Chi phi lãi vay 23 4.6 78.359.205 
Chi phi quán 1 doanh nghip 26 26 55 .374. 101. 174 44.539.481.027 

Loi nhuân thuân tir hoat dông kinh doanh 
{30=20+(21-22)-26} 30 681.876.157.690 500.172.700.056 

Thu nhp khác 31 296.859.669 835.784.292 

Kêt qua tu' hot dng khác (40 = 31) 40 296.859.669 835.784.292 

Lol nhuân k toán triroc thuê 
(50 = 30 + 40) 50 682.173.017.359 501.008.484.348 

Chi phi thuê TNDN hiên hành 51 28 38.961.914.317 29.862.015.257 

Loi nhuân sau thud TNDN 
(60=50-51) 60 643.211.103.042 471.146.469.091 

Lãi trên c phiêu 

Lãi co bàn trên c phiu (VND/c phiu) 70 29 5.178 3.673 

Ngay 6 tháng 3 näm 2023 

Ngithi lip: 

Dang Thj Lanh 
Kê toán tOng hQp 

Các thuylt minh dinh kern là b(5 phn hçrp thành cza báo cáo tài chInh nay 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Báo cáo mu chuyên tiên t cho nAm két thñc ngày 31 tháng 12 nam 2022 
(Phirong pháp gián tiêp) 

MuB03—DN 
(Ban hành theo Thông twsô 200/2014/IT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cüa Bó Tài chInh) 

MA 
s 

LIJ1J CHUYEN TIEN TiX HOAT BONG KINH DOANH 

2022 
VND 

2021 
VND 

Lo'i nhuân k toán trwoc thuê 01 682.173.017.359 501.008.484.348 
Biêu chinh cho các khoAn 

Khâu hao va phan bô 02 198.791.708.367 196.157.297.128 
Lãi tir hoat dông dâu tu 05 (31.476.341.645) (35 .716.006.966) 
Chi phi lãi vay 06 - 4.678.359.205 

Lo'i nhun tir hoat dng kinh doanh trwoc 
nhu'ng thay dôi von hru dng 08 849 .488.384.081 666. 128.133.715 

Bin dng các khoãn phái thu 09 (149.710.259.467) (2.126.775.978) 
Biên dng hang ton kho 10 448.144.624 1.940.142.892 
Biên dng các khoân phãi trâ 11 914.194.468 (6.213.469.912) 
Biên dng chi phi Ira trtthc 12 257.142.727 (257.142.727) 

701.397.606.433 659.470.887.990 

Tin1ãi vay dã trâ 14 (4.678.359.205) 
Thuê thu nhâp doanh nghip dA np 15 (41.050.049.376) (16.711.464.532) 
Tiên chi khac cho hoat dng kinh doanh 17 (13.930.432.738) (13.399.939.064) 

Ltru chuyn tin thuân tu hoat dông kinh doanh 20 646.417.124.319 624.681.125.189 

LU1J CHUYEN TIEN Tf HOAT BONG BAU nf 

Tin chi mua sam, xAy d?ng  tài san c djnh 21 (28,649,982,889) (26.698.424.582) 
Tiên thu tir thanh Ii, nhi.rorng ban tài san cô djnh 22 215.636.364 836.529.091 
Tiên chi cho tiên gin có k' han 23 (593.150.000.000) (402.000.000.000) 
Tién thu tir tién gin có kS' han 24 292.650.000.000 594.000.000.000 
Tiên thu lâi tiên gin 27 31.407.303.913 40.268.110.750 

Liru chuyn tin thuân tir hot dng dâu tir 30 (297.527.042.612) 206.406.215.259 

Các thuyêt minh dInh kern là bç3 phn hçrp thành cra báo cáo tài chInh nay 
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Ngay 6 thang 3 nãm 2023 

Ngi.rôi lap: 

Dng Thi Lanh 
Ké toán tOng hQp 

Nguôi d 

* 

Doàn Thj M5' Dong .. UP t I 

Ké toán trzthng - jam dOc 

Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Báo cáo liru chuyên tiên t cho näm kêt thtIc ngày 31 tháng 12 nàm 2022 
(Phirong pháp gián tiêp - tiêp theo) 

Mu B 03- DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/2014/Tr-BTC 

ngày 2 2/12/2014 cüa Bó Tài chInh) 

Ma 
s6 

LU1J CHUYEN TIEN T HOAT DQNG TAI CHINH 

Tin thu tir divay 33 
Tiên trã nq gôc vay 34 

2022 
VND 

- 
- 

2021 
VND 

200.000.000.000 
(248.166.866.953) 

Tiên trá cô t(rc 36 (349.012.145.567) (804.467.411.072) 

Liru chuyn tin thuân tir hoat dng tài chInh 40 (349.012.145.567) (852.634.278.025) 

Lou chuyn tin thuân trong nàm 
(50 = 20 + 30 + 40) 

50 (122.063.860) (21.546.937.577) 

Tiên va các khoãn tirolig throng tin dâu nãm 60 4.469.299.788 26.016.237.365 

Tiên và các khoãn tirong throng tiên cui näm 
(70 = 50 + 60) (Thuyt minh 5) 

70 4.347.235.928 4.469.299.788 

Các thuyt minh dInh kern là bç5 phn hçxp thành cüa báo cáo tài chInh nay 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuy& minh báo cáo tài chInh cho nãm kêt thtIc ngày 31 tháng 12 nãm 2022 

MuBO9-DN 
(Ban hành theo Thông tu' so 20012014117'-BTC 
ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cüa Bó Tài chInh) 

Các thuyt minh nay là b phn hctp thành và cn ducc d9c &ng thOi vO'i báo cáo tài chInh dInh kern. 

1. Do'nv!báo cáo 

(a) HInh thfrc s& hu'u vn 

Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha ("Cong ty") là mt cong ty cô phân dirqc thành 1p tai Vit 
Nam. 

Ngày 7 tháng 6 nàm 2018, c phiu cüa Cong ty chInh thirc duqc giao djch trên thj tnrO'ng giao djch cô 
phiêu cCa các cong ty dai  chiIng chua niêm yet (UpCOM) tai  Sâ giao dich chfrng khoán Ha Ni theo 
thông báo ngày 31 thang 5 näm 2018 cCa Si giao djch ch(rng khoán Ha Ni, vó'i ma chi'rng khoan là 
SBH. 

(b) Hoat dng chInh 

Các hoat dng chInh cCa Cong ty là: 

• San xut, truyn tái va phân phi din; san xuAt va kinh doanh dién nãng; dAu tr và quán l các dir 
an nguôn din; dch vii quan l, vn hành, lap dat, sira cha và bao duO'ng các cong trInh din, nhà 
may din và tram biên áp; djch vii tix van, quan 1 dr an nhà may din và tram  biên ap. 

• Hoat dng kin tnIc và UT vAn k5 thut co lien quan: djch vu thI nghim din, co', l, hóa trong các 
cong trInh din, nhà may din và tram biên ap. 

Kinh doanh du Ijch và djch vii kern theo. 

(c) Chu k san xut kinh doanh thông thirô'ng 

Chu kS'  san xuAt kinh doanh thông thu'O'ng cüa Cong ty nm trong pham vi 12 tháng. 

(d) Câu true Cong ty 

Tai ngày 31 thang 12 nãm 2022, Cong ty có 109 nhân viên (1/1/2022: 112 nhân vien). 

2. Co sr 1p báo cáo tài chInh 

(a) Tuyên b6 v tuân thu 

Báo cáo tài chInh duçic 1p  theo cac ChuAn rnijc KA toán Vit Nam, Ch do Ké toán Doanh nghip Vit 
Nam và các quy djnh pháp l có lien quan den vic lap và trInh bay báo cáo tài chInh. 
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Cong ty Co phn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm két thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2022 (tiêp theo) 

MuBO9-DN 
(Ban hành theo Thông Ut so 200/2014/IT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nám 2014 cüa Bô Tài chInh) 

Cong ty cUng áp dung Chê dO Ké toán Doanh nghip áp diing cho Tp doàn Din 1irc Vit Nam dadirqc 
BO Tài chInh chap thun tai Van ban so 122271BTC-CDKT ngày 3 tháng 9 nãm 2015, hu&ng dan ké 
toan ap dung cho cac don vi thuôc Tap doan Diên lirc Viêt Nam do Tap doan Diên luc Viét Nam ban 
hành theo Van ban so 14251EVN-TCKT ngày 22 thang 3 näm 2019 (du?c goi chung là "Chê dO Kê toán 
EVN"). 

(b) Co sir do lu*ng 

Báo cáo tài chInh, trü bao cáo hni chuyn tin t, dugc ltp trên cci sâ dn tIch theo nguyen t&c giá gc. 
Báo cáo li.ru chuyên tiên t thrGc lap theo phuang pháp gián tiêp. 

(c) K' k toán nàm 

KS' k toán nãm cüa Cong ty tr ngày 1 thang 1 dn ngày 31 thang 12. 

(d) Don vj tin t k toán và trInh bay báo cáo tài chInh 

Don vi tin t k toán cña Cong ty là Dng Vit Nam ("VND"), cUng là don vj tin t duc sCr diving cho 
mic dIch 1p và trInh bay báo cáo tài chInh. 

3. Tom tt nhthig chInh sách k toán chü yu 

Sau day là nhUng chInh sách k toán chC yu duqc COng ty áp diing trong vic 1p báo cáo tài chInh nay. 

(a) Các giao d!ch  bng ngoi t 

Các giao djch bang cac don vj tin khac VND trong nãm thrgc quy diii sang VND theo tS'  giá xp xi vOi 
tS' giá thuc tê ti ngày giao djch. 

Các khoãn miic tài san và nç phái trâ Co gc b&ng don vj tin t khác VND duc quy di sang VND theo 
t5' giá trung bInh cüa tS'  giá ban chuyên khoán và t5' giá mua chuyên khoãn cüa ngân hang thu'ong mai 
nai COng ty thithng xuyên có giao djch tai  ngày kêt thOc k5' ké toán näm. 

Tt cá các khoán chênh 1ch tS'  giá hi doái drçic ghi nhân vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh. 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho nàm kêt thñc ngày 31 tháng 12 näm 2022 (tiêp theo) 

MuBO9-DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cüa Bó Tài chInh) 

(b) Tiên và các khoãn tiro'ng throng tiên 

Tin bao gm tin mat và tin g1i ngân hang không k5' han.  Các khoân tuGng dung tin là các khoãn 
dâu Ui ngän han  có tinh thanh khoán cao, có the dê dang chuyên dOi thành mt hrqng ti&n xac djnh, 
khong có nhiêu i-ui ro ye thay doi giá trj và duc sir d%lng cho mvc  dich dáp irng các cam kêt chi tiên 
ngän han  hn là cho mic dIch dâu tu hay là các mic dIch khac. 

(c) Du tir nm gifr den ngày dáo hn 

Du ti.r nrn gi& dn ngày dáo han  là các khoãn du tir ma Ban Giám dc Cong ty d? djnh và có khã näng 
nãm giü den ngày dáo han.  Dâu tu näm giü den ngày dao han  bao gôm cac khoãn tiên gin ngân hang có 
k' han  và duçrc ghi nhn theo giá gOc trir di d? phong phài thu khó dOi. 

(d) Các khoãn phãi thu 

Phãi thu khách hang và phái thu khác ducrc phãn ánh theo giá gc trir di du phOng phãi thu khó dOi. 

(e) Hang ton kho 

Hang tn kho duçic phán ánh theo giá thp hcm gina giá g6c Va giá tn thun có th thirc hin duqc. Giá 
gôc ducrc tInh theo phinng pháp bInh quân gia quyên và bao gOm tat Ca CC chi phi phát sinh dê có duac 
hang ton kho in dja diem và trang thai hin tai.  Doi vói chi phi san xuât kinh doanh din dang, giá gôc bao 
gôrn nguyen vat lieu, chi phi nhân cong tnirc tiep, và các chi phi san xuât chung duçrc phân bO. Giá trj 
thuân có the thrc hin duçrc uinc tInh dira vào giá ban cOa hang ton kho trir di các khoân chi phi uinc tInh 
dê hoàn thành san phâm va các chi phi uinc tInh de ban san phâm. 

Cong ty áp diing phumig pháp kê khai thuinng xuyên d hach  toán hang tn kho. 

(f) Tài san cô dinh hthi hInh 

(i j) Nguyen giá 

Tài san c djnh h&u hInh duqc th hin theo nguyen giá ti-in di giá tn hao mOn lOy k. Nguyen giá tài 
san cô djnh hUu hInh bao gôrn giá mua, thuê nhâp khâu, các loai thuê mua hang không thrc hoàn lai  va 
chi phi lien quan truc tiep dê dua tài san den vj tn và trang thai hoat dong cho miic dIch sir dang  dã dir 
kiên. Các chi phi phát sinh sau khi tài san cô djnh hüu hInh dã dua vào hoat dông nhu chi phi sira china, 
báo duinng va dai  tu duc ghi nhn vào báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh trong näm ma chi phi phát 
sinh. Trong các tru&ng h?p  có the chirng minh mt each rO rang rang các khoãn chi phi nay lam tang 
lçni ich kinh té trong urong lai dir tinh thu duc tin vic sir dicing tài san cô djnh hitu hInh virçnt trên mirc 
hoat dng tiêu chuân theo nhu dánh giá ban dâu, thI các chi phi nay duqc von hóa nhu mt khoàn nguyen 
giá tang them cüa tài san cô djnh hinu hInh. 

s-fl 
JG 

K 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho nãm két thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2022 (tiêp theo) 

MuBO9-DN 
(Ban hành theo Thông Ut so 200/2014/TI'-BTC 
ngOy 22 tháng 12 nám 2014 cãa Bó Tài chInh) 

Xây dijng co bàn hoàn thành diroc ghi tang tài san c djnh tai  th?n dim can cir theo biên bàn nghiém 
thu hoàn thành dua vao sCr dung. Dôi vài cac tài san cô dinh chrçrc bàn giao tir dâu tir xay drng trong kS' 
hoàn thành nhung chua ducc phe duyt quyêt toán, giá trj ghi tang nguyen giá tài san cô djnh là chi phi 
thrc hiên dâu tir tInh den thin diem bàn giao nêu tp hçp dC chi phi vào giá thành cong trInh hoc giá 
theo du toán thrqc duyêt. Khi giá trj cong trmnh duçc duyt, nguyen giá tài san cô djnh së dirGe diêu 
chinh theo giá trj quyêt toán. Theo quy dinh tai  Cong van so 21901EVN-TCKT ngày 12 tháng 6 nãm 
2013 cüa Tp doan Din 1rc Vit Nam ye Hiràng dan mt so diem chü yêu ciia Thông tir so 45/2013/TI'-
BTC do B Tài chInh ban hành ngày 25 tháng 4 näm 2013 huirngdân ché d quán 1, sir ding và trIch 
khâu hao tài san cô djnh, khi nhn dirge quyêt djnh phe duyt quyet toán cong trInh hoàn thành, nguyen 
giá tài san cô djnh thay doi, xác dinh lai  m(rc trIch khâu hao cüa tài san cô dinh bang giá trj quyêt toán 
cüa tài san cô djnh dugc phê duyt trir so da trIch khâu hao tai  thin diem phê duyt quyêt toán chia cho 
thin gian sir diing con ian. 

(ii) Khu hao 

Khu hao di.rac tinh theo phircrng pháp dixmng thAng dija trên thin gian hUu dung uâc tInh cüa tài san c 
djnh h0u hInh. Thin gian hihi d%ing ithc tinh nhir sau: 

• nhà cira, vt kin tnic 10 - 25 nãm 
• may móc và thiêt bj 8 - 15 näm 
• phircmg tiên vn chuyên 6 - 10 nãm 
• thiêt bj van phOng 5 - 10 nãm 

(g) Tài san c dnh vô hInh 

(i) Quyin sfr dyng &It 

Quyn sir ding dt có thin hn duc th hin theo nguyen gia trir giá trj hao mon lily k. Nguyen giá 
ban dâu cCa quyên sir diing dat bao gôm tiên thuê dat trá trircc va cac chi phi lien quan trijc tiep tói vic 
co dirqc quyên sir dung dat. Quyên sir dung dat có thin han  dirge khâu hao theo phi.ro'ng pháp di.ring 
thang trong vOng 50 nãm. 

(ii) Phân mm may vi tmnh 

Giá mua cüa phAn mm may vi tinh min ma phAn mm nay không phái là mt b phn gAn kt vOi phn 
cirng có lien quan thI dircic von hóa và hach  toán nhir tài san cô djnh vô hInh. Phân mêm may vi tInh 
dirge tInh khau hao theo phucrng pháp duing thang trong vOng 5 nãm. 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm két thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2022 (tiêp theo) 

MuBO9-DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/201411T-BTC 
ngày 22 tháng 12 nOm 2014 cãa Bó TOi chInh) 

(h) Xây dirng co ban do' dang 

(i) Xây drng co' bàn dá dang 

Xây drng co bàn do dang phân ánh các Chi phi xây dijng hotc triên khai tài san cô djnh hUu hInh va tai 
san CO djnh vo hInh chua duçc hoàn thành hoäc chua lap dt xong. Nguyen giá xây dirng CG bàn do' dang 
duvc xác djnh trên cc sO' chi phi th?c té phát sinh den cuôi k' ké toán nãm dôi vOi các cong trInh tu lam 
hoc theo khoi hrcmg thxc te thanh toán vâi ben thi cong trên co' si hoá don cho khOi hrcmg hoan thành 
hoac hang muc bàn giao dôi vó'i các cong trInh thuê ben ngoài thc hin. Chi phi nay bao gôm các Chi 
phi can thiêt dé hInh thành tài san bao gôm chi phi xây lap, thiêt bj, chi phi trijc tiêp khác, Chi phi chung 
dLrçYC phân bô và chi phi lãi vay có lien quan phü hcip vini quy djnh hiên hành. Xây di.mg co bàn do' dang 
së du'qc chuyn sang nguyen giá tài san cô djnh theo giá tam tInh (nêu china có quyêt toán dinoc phê 
duyt) khi cac tài san dlr?c bàn giao dua vao sir dung. Không tinh khàu hao cho xây dirng co' bàn dir 
dang trong qua trInh xây dijng và lap dat. 

(ii) Chi phI sáa chü'a ion tài san c6 djnh 

Chi phi sira chira him tài san c djnh dnrcic ghi nhn theo hiring dn cüa Ch d K toán EVN ma theo 
do chi phi sira china hin tài san cô djnh dnrçrc ghi nhn vào chi phi trong nãm khi cong trInh sira china ló'n 
hoàn thành, nghim thu di.ra vao sir dung. Chi phi phát sinh cOa các cong trInh sira china ló'n chu'a di.rgc 
hoàn thành, nghim thu thra vao sir dung tai thin diem cuôi nãm throc theo dOi trên tài khoàn "Xây dung 
cci bàn di dang". 

(i) Phãi trã ngirô'i ban và phãi trã khác 

Phài trà ngumn ban va phài trà khac throc th hin theo giá gôc. 

(j) Dir phbng 

Mt khoân dir phOng duçic ghi nhân nu, do kt qua cOa mt sr kin trong qua khir, Cong ty cO nghia 
vii phap l hiên tai hoc lien dii có the inc tinh mt cách dáng tin cay, và chäc chän Se ham giàm sOt các 
lçni ich kinh té trong tuo'ng lai dé thanh toán các khoãn nç' phài trà do nghia vii d. Khoãn dir phOng 
ducnc xác djnh bang cách chiêt khàu dOng tiên dr kiên phài trà trong tuo'ng lai vii l chiêt khàu triric 
thuê phan ánh dánh giá cOa th tnrivng 0' thin diem hin t?i  ye giá tn thin gian cOa lien va rOi ro cii the 
cOa khoàn no do. 

(k) Qu5 phát triên khoa hçc và cong ngh 

Qu5 nay di.rçrc trIch lap tin thu nhp tinh thu tnnic khi tInh thug thu nhap doanh nghip. Qu5 duvc sir 
ding cho dàu tin nghien ciii va phát triên cOng ngh cOa Cong ty. 

14 



Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho nàm kêt thIic ngày 31 tháng 12 nàm 2022 (tiêp theo) 

MuBO9-DN 
(Ban hành theo Thông tir so 200/2014/17'-BTC 
ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cüa Bó Tài chInh) 

(1) Von cô phân và thng dir von cô phân 

C phiu ph thông dirgc ghi nhân theo ménh giá. Chi phi phát sinh lien quan trirc tip dn vic phát 
hànhcô phiêu, trir di ânh hirâng thuê, duoc ghi giâm vào thng dir von cô phân. Phân chênh loch giüa 
so tiên thu duvc tirphát hành cô phiêu và mnh giá cña cô phiêu ducic phát hành di.rgc ghi nhân vào 
thing dir von cO phân. 

(m) Qu5 du tir phát triên 

Qu5 du tir phát trin cüa Cong ty dugc trIch lap tir igi nhuân sau thug chira phân phôi theo nghi quyét 
cOa Dai  hôi dong cô dông. Qu nay dirge trich 1p nhãm miic dIch ma rng kinh doanh trong tlro'ng lai. 

(n) Phân 1oi các cong ciii tài chInh 

NhAm rnic dIch duy nht là cung cp các thông tin thuyt minh v& thm quan tr9ng cOa cac cOng cii tài 
chInh dôi vói tInh hInh tài chInh và kêt qua hot dng kinh doanh cüa Cong ty và tInh chat và mtc d 
rüi ro phát sinh tir các cong cu tài chInh, Cong ty phân loai các cong ci tài chInh nhu sau: 

(i) Tài san tài chInh 

Tài sOn tài chInh duçic xdc djnh theo giá tn hQp 1,1 thông qua bOo cáo két quO hogt d5ng kinh doanh 

Tài san tai chInh dirge xác djnh theo giá tn hgp li  thông qua báo cáo k& qua hoat dông kinh doanh là 
môt tài san tài chInh thOa man môt trong các diêu kin sau: 

• Tài san tài chInh dirge Ban Giám d6c phân loai vào nhóm nAm giii d kinh doanh. Tài san tài chInh 
dirge phân loi vao nhóm näm giü dê kinh doanh, nêu: 
- tài san dirge mua chO yéu cho miic dIch ban lai  trong thO'i gian ngän; 

- có bng ching v vice  kinh doanh cong ci do nhm miic dIch thu Igi ngn han;  hoc 

- là cong cij tài chInh phái sinh (ngoai trir eáe cong eii tài chinh phái sinh dirge xác djnh là mt hgp 
dông bâo lãnh tài chinh hoc mt cOng cii phong ngira rüi ro hiu qua). 

• Tai thai dim ghi nhân ban du, Cong ty xp tài san tài chinh vào nhóm phàn ánh theo giá tn hgp l 
thông qua báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh. 

Oc khoOn &u tir nm giü dn ngày dOo hçzn 

Cáe khoán dAu tir nAm giU dn ngày dáo han  là eáe tai san tài ehInh phi phái sinh voi eae khoán thanh 
toán eO djnh hoc eO the xae djnh va eó k' dáo han  eO djnh ma Cong ty eó )i  djnh và eó khã nãng giü 
den ngày dáo han, ngoai trir: 

• eáe tài san tài chInh ma tai  th&i dim ghi nhn ban du dã dirge Cong ty xp vao nhOm xáe djnh theo 
giá trj hgp 131 thông qua báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh; 

• eác tài san tài ehinh dã dirge Cong ty xp vao nhóm sn sang d ban; và 

• các tài san tài ehInh thOa man dlnh  nghTa v eáe khoân cho vay và phãi thu. 
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Cong ty C phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2022 (tiêp theo) 

MuBO9-DN 
(Ban hành theo Thông hr so 200/2014/IT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nám 2014 cia Bó Tài chInh) 

Các khoán cho vay và phái thu 

Các khoán cho vay và phâi thu là các tài san tài chInh phi phái sinh vài các khoán thanh toán c6 dinh 
hoc có th xac djnh va không duc niêm yet trên thj tnthng, ngoai trir: 

• cac khoãn ma Cong ty có 5 djnh ban ngay hoc së ban trong tmmg lai g.n ducc phân loai là tài san nm 
giU vi miic dIch kinh doanh, va cac loai ma tai  thñ diem ghi nhn ban dâu duqc Cong ty xêp vào nhóm 
xác djnh theo gia tn hqp l5 thông qua báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh; 

• các khoãn duçrc Cong ty xp vao nhóm s.n sang d ban tai  thOi dim ghi nhn ban du; hoäc 

• cac khoán ma Cong ty có th không thu hi dLrçYc phAn lan giá tn du ti.r ban du, không phai do suy 
giâm chat lucmg tin diing, và duçrc phãn loai vào nhóm san sang dê ban. 

Tài san tài chInh s0n sang d ban 

Tài san tài chInh sn sang d ban là các tài san tài chInh phi phái sinh duoc xác djnh là sn sang d ban 
hoc không duc phân loi là: 

• cac tài san tài chInh xac djnh theo gia tn hqp l5 thông qua báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh; 

• các khoán du ti.r giir dn ngày dáo han;  hoc 

• các khoán cho vay và phái thu. 

(ii) Nçrphãi trã tài chInh 

Nqphái trá tài chInh dc xtic d/nh theo giá tn hçp 1)5 thông qua báo cáo kat qua hoçn' dç5ng kinh doanh 

Ncr phái trá tài chinh duqc xac djnh theo giá tn hcrp l thông qua báo cáo kt qua hoat dtng kinh doanh 
là mt khoân ncr phái trá tài chinh thOa man mt trong các diêu kin sau: 

• Ncr phài trá tài chInh ducrc Ban Giám dc phân loai vào nhóm nAm giü dé kinh doanh. M,t khoán 
ncr phái trá tài chinh chrçrc phân loai vào nhóm näm giü dê kinh doanh nêu: 

- khoân ng do dirçrc tao  ra chü yu cho mc dIch mua lai  trong thi gian ng&n; 

- có bang chüng v vic kinh doanh cong ciii do nhm mic dIch thu lçi ngAn han;  hoc 

- là cong ci tài chInh phái sinh (ngoai trir các cOng ciii tài chinh phái sinh di.rcrc xác djnh là mt 
hgp dông bao lãnh tài chInh hoc mt cong cii phOng ngira rCi ro hiu qua). 

• Tai thri dim ghi nhân ban du, Cong ty xp nq phai tra tài chInh vào nhóm phan ánh theo giá trj 
hp l thông qua báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh 

Nciphái trá tài chInh dircrc xác djnh theo giá tn phân ha 

Các khoán n phãi trã tài chInh khOng di.rçrc phân loai là ncr phai trá tài chInh di.rçyc xác dinh theo giá trj ON 
hcrp 15 thông qua báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh së &rçic phân loai là nq phái trá tài chInh thrc 
xác djnh theo giá trj phân bO. 

Vic phãn loai các cong cii tai chInh k trên chi nhm mjc dIch trInh bay và thuyt mnh và không nhm mic 
dIch mô tá phixang pháp xác djnh gia trj cUa các cong ci tà chInh. Các chInh sách kê toan ye xác djnh giá 
trj cüa các cong ciii tài chinh dugc trInh bay trong các thuyêt minh lien quan khac. 
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Cong ty Co phn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2022 (tiêp theo) 

MuBO9-DN 
(Ban hành theo Thông tie so 200/2014/IT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nám 2014 cüa Bó Tài chInh) 

(o) Thuê 

Thus thu nhâp doanh nghip tInh trên lçri nhun hoãc 1 cüa nàm bao gm thus thu nhâp hin hành và 
thuê thu nhâp hoãn lai. Thuê thu nhap doanh nghip diroc ghi nhân trong báo cáo kêt qua hot dng 
kinh doanh ngoai trir tnthng hçp có các khoàn thuê thu nhp lien quan den các khoán miic dugc ghi nhn 
thang vào von chü s& hthi, thI khi do các khoán thué thu nhp nay cüng di.rqc ghi nhn thang vào von 
chil sv hIru. 

Thug thu nhàp hién hành là khoàn thu du kin phái np dira trên thu nhâp chju thug trong ks', si'r dung 
cac mirc thuê suât cO hiu lirc tai ngày két thOc k' kê toán näm và các khoãn diêu chinh thuê phái np 
lien quan den nhUng nãm trirâc. 

Thug thu nhp hoãn lai  dirçic tInh theo phi.rang pháp bang can di k toán cho các chênh 1ch tam  thth 
giüa giá trj ghi so cho muc dIch báo cáo tài chInh và giá tn sr diing cho mic dIch tInh thuê cCa cac 
khoãn muc tài san và na phài ha. Giá tn cüa thuê thu nhâp hoãn iai  thrçc ghi nhân dra trên cách thirc 
dir kiên thu hôi hoc thanh toán giá tn ghi so cüa cac khoàn mic tài san và ng phái trã sü ding các mirc 
thuê suât có hiêu Irc hoc cci bàn có hiêu lrc tai ngày kêt thOc k' kê toán näm. 

Tài san thu thu nhtp hoãn lai chi di.ruc ghi nhân trong pham vi chAc chAn Co dC im nhuân tInh thug 
trong tumlg lai de tài san thuê thu nh.p nay có the sCr ding duic. Tài san thuê thu nhâp hoãn lai  dirac 
ghi giám trong pham vi không con chäc chän là cac lçn Ich ye thuê lien quan nay së sir diing dirçc. 

(p) Doanh thu và thu nhp khác 

(i) Doanh thu ban diên 

Doanh thu ban diên dirge ghi nhn trong báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh dra trên san hrgng din 
cung cp vào h thng trnyn tài din va cO xac nhn cüa khách hang. Doanh thu khOng duqc ghi nhn 
nêu nhir có nhting yêu to không chäc chän trong yeu lien quan tOi khà näng thu hôi các khoán phái thu. 

(ii) Thu nhip tu' lien lãi 

Thu nhp tir tin lãi duc ghi nhn trong báo cáo kt qua hoat dông kinh doanh theo t3' lê tirolig irng vOi 
thin gian dra trên so dir gôc và Iài suàt áp dicing. 

(q) Thuê tài san 

(i) Tàisãnthuê 

Các tài san thuë theo cac hqp dng thuê ma Cong ty, vài Ui each là ben thuê, dã khOng nhn dugc phn 
lan rüi ro và igi Ich gän lien vO'i quyên si hu'u duc phân loai là thuê hoat dông va không dirge ghi nhn 
trên bang can dôi ke toán cüa Cong ty. 
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Cong ty C phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thüc ngày 31 tháng 12 nám 2022 (tiêp theo) 

MuBO9-DN 
(Ban hành theo Thông tir sO 200/20141fl"-BTC 
ngày 22 tháng 12 ndm 2014 cüa Bó Tài chInh) 

(ii) Các khoãn thanh toán tiên thuê 

Các khoán thanh toán thuê hoat dng dirçic ghi nhn trong báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh theo 
phirang pháp dumg thang dtra  vao thi han  cüa hp dông thuê. Các khoán hoa hông di thuê dirc ghi 
nhn trong báo cáo két qua hoat dng kinh doanh nhu là mt b phn hçp thành cüa tOng chi phi thuê, 
trong suôt thri han  thuê. 

(r) Chi phi di vay 

Chi phi di vay duçc ghi nhn là chi phi trong báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trong näm khi chi 
phi nay phát sinh, ngoai trirtnthng hqp chi phi di vay lien quan den các khoán vay cho mic dich hInh 
thành tài san dñ diêu kin von hóa chi phi di vay thI khi do chi phi di vay së thrçc von hóa và ducc ghi 
vào nguyen giá các tài san nay. 

(s) Lãi trên c phiu 

Cong ty trInh bay lãi co ban và läi suy giám trên c phiu (EPS) cho cacc phiu ph thOng. Lãi co ban 
trên cô phiêu duqc tInh bang each lay lãi hoc lô thuc Vé cO dông phô thông cüa Cong ty (saukhi dã 
trir di khoán phân bO vao qu5 khen thi.râng, phOc lçri cho kS'  kê toán báo cáo) chia cho sO hrçng cô phiéu 
phô thông bInh quân gia quyOn kru hành trong näm. 

Lãi suy giám trên c phiu duqc xác djnh bang cách diu chinh lãi hoc l thuc v c dông ph thông 
va sO luvng c phiéu phô thông bInh quân dang hru hành có tInh den các ánh huàng cña cO phiêu phô 
thông tiêm näng, bao gOrn trái phieu có the chuyên dOi và quyên mua cô phiOu. Trongnäm, Cong ty 
không có các cô phiOu phô thông tiêm nang và do do không trInh bay lãi suy giám trên cô phiêu. 

(t) Báo cáo b phn 

Môt b phn là mt hcrp phn có th xác djnh riêng bit cüa Cong ty tham gia vào vic cung cAp các san 
phâm hoäc dich vu lien quan (b phn chiatheo hoat dng kinh doanh), hoc cung cap san phâm hoac 
dich vu trong môt môi tnrng kinh tê cii the (b phn chia theo vüng dja li), môi b phn nay chju rid 
ro và thu duçrc lçn Ich khác bit vâi các bô phân khác. Mâu báo cáo b phân ccr ban cda Cong ty là dra 
theo b phn chia theo hoat dong kinh doanh. 

(u) Các ben lien quan 

Các ben dirçrc coi là ben lien quan cda COng ty nu môt ben có khá näng, trirc tip hoc gián tip, kim 
soát ben kia hoäc gay ánh htrOng dáng kê tâ ben kia trong vic ra các quyêt djnh tài chinh va hoat dng, 
hoäc khi Cong ty và ben kia cüng chju sr kiem soát chung hoc ánh huOng dáng kê chung. Các ben lien 
quan có the là các cong ty hoc các cá nhân, bao gôm cá các thành viên gia dInh than cn cüa các cá 
nhân duac coi là lien quan. 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thtIc ngày 31 tháng 12 nàm 2022 (tiêp theo) 

MuB09-DN 
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ngày 22 tháng 12 nOm 2014 cia Bó Tài chInh) 

(v) Thông tin so sánh 

Thông tin so sánh trong báo cáo tài chInh nay thrçyc trInh bay duài dang  dü lieu tlling trng. Theo phuung 
pháp nay, các thông tin so sánh nãm tnthc dixqc trInh bay nhu mt phân không the tách thi cña báo cáo 
tài chInh näm hiên t?i  và phái du'qc xem xdt trong môi lien h vài các so lieu và thuyêt minh cña nãm 
hin tai.  Theo do, thông tin so sánh trong báo cáo tài chInh nay không nhãm miric dIch trinh bay ye tInh 
hInh tài chInh, két qua hot dng kinh doanh va lu'u chuyén tiên té cüa Cong ty trong näm tnró'c. 

4. Báo cáo b phn 

Hoat dông san xut kinh doanh chInh cüa Cong ty là kinh doanh din và hot dng khác là kinh doanh 
cac djch vii  khác lien quan den linh virc  din. Trong näm, hoat dtng san xuât kinh doanh khac chiêm t' 
trong rat nhO trong tong doanh thu và hoat dng kinh doanh cña Cong ty, theo do thông tin tài chInh 
trinh bay trên bang can dOi kê toán tai  ngày 31 tháng 12 näm 2022 và ngày 1 thang 1 nàrn 2022 và toàn 
bt doanh thu, chi phi trInh bay trên báo cáo két qua hot dng kinh doanh cho các näm két thüc ngày 31 
thang 12 näm 2022 và ngày 31 thang 12 nàm 2021 chñ yêu lien quan den hoat dtng kinh doanh chinh 
cUa Cong ty là kinh doanh din (thUy din). 

V mt dja 1)1, Cong ty chi hoat dng trên lãnh th Vit Nam. 

5. Tiên và các khoán ttro'ng duro'ng tin 

31/12/2022 1/1/2022 
VND VND 

Tin mat 83.677.968 628.309.843 
Tiên gui ngân hang 4.263.557.960 3.840.989.945 

4.347.235.928 4.469.299.788 

Dâu tir nãm gifr den ngày dáo hin 

31/12/2022 1/1/2022 
VND VND 

Tin gui ngân hang có k' han  gic tü trên ba thang dn mt näm 858.500.000.000 558.000.000.000 

Tai ngày 31 thang 12 nãm 2022 , cac khoàn tiên gCri ngân hang có k' han  nay huóiig lài suât näm tir 
3,7% dn 6,5% (1/1/2022: 3,7% dn 5,1%). 
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ngày 22 tháng 12 nOm 2014 cOa Bç5 Tài chInh) 

7. Phãi thu ngän hin cüa khách hang 
3 1/12/2022 1/1/2022 

VND VND 

Cong ty Mua Ban din — Tap doàn Din llrc  Vit Nam, 
mt ben lien quan 531.999.750.440 376.454.525.940 

Khoãn phái thu thuong mai  ttir ben lien quan không có dam báo, không hi.rOng lãi va có th thu duqc theo 
yeu câu. 

8. Phãi thu khác 

(a) Phãi thu ngän han khác 

31/12/2022 1/1/2022 
VND VND 

Ds thu lãi tin gri ngân hang 
Thuê thu nhp cá nhân phái thu 
Các khoãn phâi thu khác 

(b) Phãi thu dài han khác  

10.586.787.671 10.733.386.303 
1.392.655.700 3.167.704.861 

203.806.179 245.731.126 

12.183.249.550 14.146.822.290 

31/12/2022 1/1/2022 
VND VND 

Tin k qu d dam báo thlrc hin d? an Trii sO' Cong ty - 5.000.000.000 
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Cong ty C phân Thüy din Song Ba Ha - 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2022 (tiêp theo) 

MuBO9—DN 
(Ban hành theo Thông tu' so 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nOm 2014 cza Bó Tài chInh) 

9. Hang ton kho 
31/12/2022 1/1/2022 
Giágc Giágoc 

VND VND 

Nguyen vt 1iu 3.833.525.989 2.829.838.345 
Cong cii, ding ci 287.312.076 151.544.135 

4.120.838.065 2.981.382.480 

Ti ngày 31 tháng 12 nám 2022 và ngày 1 tháng 1 nãm 2022, Cong ty không có hang tn kho mt phAm 
chat, hu hông can trIch 1p du phOng. 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho nàm két thtic ngày 31 tháng 12 näm 2022 (tiép theo) 

MuBO9—DN 
(Ban hành theo Thông tu' so 200/2014/7T-BTC 
ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cüa Bó Tài chInh) 

10. Tài san c djnh hfru hInh 

Nhà cfra, 
vat kin trác 

VND 

May moe và 
thiêt bj 
VND 

Phiro'ng tin 
van chuyên 

VND 

.'( Thiet bi 
van phbng 

VND 
Tong 
VND 

Nguyen giá 
Sôdudâunàm 
Tang trong näm 
Chuyên tir xay thing co ban di dang 
Thanh 1 

2.754.110.214.847 1.431.516.547.055 5.696.077.927 
- - 2.143.347.180 

(561.269.292) 

33.367.235.544 
13.680.815.407 
3.432.870.000 

4.224.690.075.373 
15.824.162.587 
3.432.870.000 
(561.269.292) 

Sé dtr cui näm 

Giá tr hao mon luy k 
Sdu'dunàm 
Khâu hao trong näm 
Thanh 1 

2.754.110.214.847 1.431.516.547.055 7.278.155.815 

1.785.904.336.756 1.290.793.466.181 2.195.324.417 
134.863.160.052 56.275.187.388 581.832.467 

- - (561.269.292) 

50.480.920.951 4.243.385.838.668 

9.230.582.042 3.088.123.709.396 
6.845.987. 133 198.566.167.040 

(561.269.292) 

S du cui näm 

Giá tn cOn lai 
Sidudunäm 
So du cuôi nãm 

1.920.767.496.808 1.347.068.653.569 2.215.887.592 

968.205.878.09 1 140.723.080.874 3.500.753.510 
833.342.718.039 84.447.893.486 5.062.268.223  

16.076.569.175 3.286.128.607.144 

24.136.653.502 1.136.566.365.977 
34.404.351.776 957.257.231.524 

Trong tài san c djnh hU hInh tai  ngày 31 thang 12 nãm 2022 có cac tài san có nguyen giá 43.3 14 triu VND dã khu hao ht nhung van dang duqc scr 
dung (1/1/2022: 34.965 triéu VND). 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm két thiic ngày 31 tháng 12 näm 2022 (tiêp theo) 

MuB09-DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/2014/7T-BTC 
ngày 22 thang 12 nãm 2014 cüa Bó Tài chInh) 

11. Tài san c dnh vô hInh 

Nguyen giá 

Quyn 
sfr dung dat 

VND 

Phân mm 
may vi tInh 

VND 
Tong 
VND 

SdirdAunäm 4.500.000.000 1.296.087.448 5.796.087.448 
Tang trong näm - 980.422.598 980.422.598 

S dir cui nãm 4.500.000.000 2.276.510.046 6.776.510.046 

Giá tr hao mon Iuy k 

Sdudâunäm 472.500.000 711.682.594 1. 184. 182.594 
Khâu hao trong näm 90.000.000 184.38 1.327 274.38 1.327 

S dir cui näm 562.500.000 896.063.921 1.458.563.921 

Giá tn cOn lai 

Sdisdunäm 4.027.500.000 584.404.854 4.611.904.854 
So dir cuôi näm 3.937.500.000 1.380.446.125 5.3 17.946. 125 

Trong tài san cô djnh vô hInh t?i  ngày 31 tháng 12 näm 2022 có các tài san Co nguyen giá 1.521 triu 
VND (1/1/2022: 383 triu VND) dã khâu hao hêt nhiing van dang duçic sir ding. 

12.  Xây ding co ban d& dang 

SdudAunäm 
Tang trong näm 

2022 
VND 

11.950.769.949 
69.639.028.259 

2021 
VND 

2.197.656.371 
20.978.945.373 

Xây dttng  cci ban dà dang 19.192.833.555 13.629.227.668 
Chi phi sila chüa iOn tài sOn cO djnh 50.446.194.704 7.349.717.705 
Chuyn sang tài san c djnh hUu hInh (3.432.870.000) (3.876.114.090) 
Quyêt toán chi phi sira chita iOn tài san cô d!nh (43.997.998.704) (7.349.717.705) 
Chi phi sira chira thithng xuyên (2.454.171.818) 

S dir cui nãm 31.704.757.686 11.950.769.949 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2 022 (tip theo) 

Mu B 09- DN 
(Ban hành theo Thông tu' só 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nám 2014 cüa Bó Tài chInh) 

Các cong trinh xay drng ca ban d dang ion nhu sau: 

31/12/2022 
VND 

1/1/2022 
VND 

Xây dirng Tru so Cong ty 0 dirng Hung Vuang 24.728.846.831 5.756.240.549 
Cong trInh süa chUa lan tài san cô dinh chu'a hoàn thành 6.448.196.000 
May móc, thiêt bj khác 527.714.855 6.194.529.400 

3 1.704.757.686 11.950.769.949 

13. Phãi trã ngirô'i ban ngn hn 

(a) Phãi trã ngu*i ban chi ti& theo nhà cung cp ion 

Cong ty TNHH Vt tu và Thit bj Nam Hái 
Cong ty TNHH Xây Dirng Thuoiig mai  Ngoc Báo 

Giá gôc và so có khã nàng trã no' 
31/12/2022 1/1/2022 

VND VND 

10.548.964.800 
4.479.017.241 

Cong ty Co phân COng ngh và giài pháp SST Vit Nam 3.008.657.520 2.566.694.000 
COng ty TNHH Tong Cong ty Cong ngh và Giài pháp CMC 2.986.032.000 
Tp doàn Din1irc Vit Nam 2.207.454.421 1. 134.203.607 
Cong ty CO phân Giái phap IDS Vit Nam 5.015.176.800 
COng ty TNHH Phát Triên Thirong mai  và Djch v1 i k thut 
Hãi Linh 139 .809.505 2.699.589.000 
Cong ty CO phân Báo TrI Nang Lirçrng 2.112.592.240 
COng ty TNHHXây dijng Phil Yen 1.984.634.250 
Các nhà cung cap khác 14.860.007.732 7.939.844.960 

38.229.943.219 23.452.734.857 

(b) Phãi trã ngirô'i ban là các ben lien quan 

Giá gc và s có kha näng trã no 
31/12/2022 

VND 
1/1/2022 

VND 

Tp doàn Din 1c Vit Nam — cong ty mc cp cao nht 2.207.454.421 1. 134.203.607 
Tong COng Ty Phát Din 2- COng ty mc 894.596.930 25.245.000 
COng ty Vién thông Diên 1rc và cOng ngh thông tin 276.655.727 22. 191.000 

3.378.707.078 1.18 1.639.607 

Khoán phãi trAthirang mai  cho các ben lien quan khOng dirac dam báo, không chju lAi và phái hoàn trâ 
khi dircrc yêu câu. 
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Cong ty C phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thiic ngày 31 tháng 12 näm 2022 (tiêp theo) 

14. Thuê và các khoãn phãi np/phãi thu Nhà ntnvc 

MuB09—DN 
(Ban hành theo Thông tu' so 200/2014/li -BTC 
ngày 22 tháng 12 nOm 2014 cla Bó Tài chInh) 

(a)  Thu và các khoãn phãi np Nhà ntrnc 

Si phát sinh S ilã nôp Chuyn sang 
1/1/2022 trong näm So can trw trong näm thuê phãi thu 31/12/2022 

VND VND VND VND VND VND 
Thue 

Thuê giá tn gia tang 14.249.199.847 97.428.314.479 (12.112.208.223) (92.853.831.486) - 6.711.474.617 
Thuê thu nhp doanh nghip 19.669.494.124 38.961.914.317 - (41.050.049.376) - 17.581.359.065 
Thuê thu nhp cá nhân 601.816.013 735.081.077 - (1.509.356.973) 172.459.883 
Thuê tài nguyen 11.127.536.041 86.812.048.941 - (86.576.485.150) - 11.363.099.832 
Thuê khác - 120.153.720 - (120.153.720) 

Các khoãn phãi np khác 
PhI djch vi môi trung rirng và phi cap 
quyên khai thác tài nguyen nuâc 15.720.823.152 40.771.873.552 - (41.661.278.464) - 14.831.418.240 

61.368.869.177 264.829.386.086 (12.112.208.223) (263.771.155.169) 172.459.883 50.487.351.754 

(b) Thu và các khoãn phãi thu Nhà ntró'c 

Chuyn tw thu 
1/1/2022 phai np S cn trw 31/12/2022 

VND VND VND VND 

Thuthunhpcánhân - 172.459.883 - 172.459.883 
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Cong ty C phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thiic ngày 31 tháng 12 näm 2022 (tiêp theo) 

MuB09-DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/2014/7T-BTC 
ngày 22 tháng 12 nám 2014 cüa Bó Tài chInh) 

15. Chi phi phãi trã ngán hin 
31/12/2022 1/1/2022 

VND VND 

Chi phi ñng h an sinh xã hi 
Chi phi khác 

1.000.000.000 1.000.000.000 
- 254.464.727 

  

1.000.000.000 1.254.464.727 

16. Phãi trã ngãn hin khác 
31/12/2022 

VND 
1/1/2022 

VND 

Co tirc phái trá 24.570.086.649 907.232.216 
Thué giá trj gia tang dâu ra cüa doanh thu ban din chira xuât 
hóado'n 13.382.746.716 15.261.789.004 
Nhn k qu, k cuqc ngän han 121.549.566 73.689.408 
Các khoán phãi trá khác 16.995.000 

38.091.377.931 16.242.710.628 
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Cong ty C phn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2022 (tiêp theo) 

MuB09-DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/2014/7T-BTC 
ngày 22 tháng 12 ndm 2014 cüa Bó Tài chInh) 

17. Qu khen thtrô'ng, phñc 19'i 

Qu nay dirçrc trIch lap tir lçi nhu.n sau thus chixa phân phi theo sir phê duyt cüa các c dong tai  cuc 
hop Dai  hi dông cô dông thuirng niên. Qu nay dirqc sir ding dê chi trá các khoán khen thuirng và 
phüc lçri cho cac nhân viên cüa Cong ty theo chInh sách khen thu&ng và phdc lçri cüa COng ty. Biên 
dng cüa qu khen thirirng, phüc lçri trong näm nhir sau: 

2022 2021 
VND VND 

Sdudunãm 6.233.019.868 5.030.791.932 
TrIch 1p trong nãm (Thuyêt minh 18) 14.886.462.000 14.651.007.000 
Sir dung trong näm (13.930.432.738) (13.399.939.064) 
Chi phi khâu hao ducc phãn bO trong näm (48.840.000) (48.840.000) 

S dir cui nãm 7. 140.209. 130 6.233.019.868 
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Cong ty C phn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 nám 2022 (tiêp theo) 

MuB09—DN 
(Ban hành theo Thông tir so 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cña Bó Tài chInh) 

18. Thay diii von chü s& hü'u 

S dir tai ngày 1 tháng 1 nàm 2021 

Lqi nhun thuAn trong näm 
Trich 1p  qu5 dâu tu phát trin 
TrIch 1p qu khen thi.râng, phüc lqi 
Co ttrc (Thuyêt mmli 20) 

Vn c phan 
VND 

1.242.250.000.000 

Thâng dir 
vn cô phân 

VND 

48.000.000.000 

- 

Quduttr 
phát trin 

VND 

129.286.491.145 

111.148.279.200 

Lo' nhuân sau thu 
chua phân phi 

VND 

930.777.286.200 

471.146.469.091 
(111.148.279.200) 

(14.651.007.000) 
(804.978.000.000) 

Tong 
VND 

2.350.313.777.345 

471.146.469.091 

(14.651.007.000) 
(804.978.000.000) 

S dir tai ngày 1 tháng 1 näm 2022 

Lçi nhun thuAn trong näm 
Trich ltp qu dâu tu phát triên 
Trich ltp qu5 khen thumg, phiIc loi 
Co t1rc (Thuyêt minh 20) 

1.242.250.000.000 48.000.000.000 240.434.770.345 

94.229.293.818 

471.146.469.091 

643.211.103.042 
(94.229.293.818) 
(14.886.462.000) 

(372.675.000.000) 

2.001.831.239.436 

643.211.103.042 

(14.886.462.000) 
(372.675.000.000) 

S dir t3i ngày 31 tháng 12 nàm 2022 1.242.250.000.000 48.000.000.000 334.664.064.163 632.566.816.315 2.257.480.880.478 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm két thIic ngày 31 tháng 12 nãm 2022 (tiêp theo) 

MuB09-DN 
(Ban hành theo Thông twsô 200/2014/Fl -B TC 
ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cia Bô Tài chInh) 

19. Von cô phân 
Vn c phn duçc duyt va cia phát hành cña Cong ty là: 

Von ci phân thrçrc duyt và 
dãpháthành 

31/12/2022 
S c phiêu VND 

1/1/2022 
S c phiêu VND 

Co phiêu phô thông 124.225.000 1.242.250.000.000 124.225.000 1.242.250.000.000 

S c phiu dang hru hành 
C phiêu phô thông 124.225.000 1.242.250.000.000 124.225.000 1.242.250.000.000 

C phik ph thông có mnh giá là 10.000 VND. Mi c phiu ph thông tuong üng vói mt phiubiu 
quyêt tai  cac cuc hpp cô dông cüa Cong ty. Các cO dOng thrac nhân cO tüc ma Cong ty cong bô vào 
timg thi diem. Tat câ cô phiêu phô thông dêu cO tht tij iru tiên nhi.r nhau dOi vài tài san cOn lai  cüa 
Cong ty. 

Cor cu c dông cüa Cong ty tai  ngày báo cáo: 

Tai ngày 31/12/2022 và 111/2022 
So hrçng cO 

phiêu phô thông 
Von cô phn Ti 1 s& hfru 

VND (%) 

Ttng Cong ty Phát diên 2 — Cong ty C 
phAn 76.740.931 767.409.310.000 61,78% 
Cong ty TNHH Nang LuGng REE 32.000.000 320.000.000.000 25,76% 
Các cô dông khác 15.484.069 154.840.690.000 12,46% 

124.225.000 1.242.250.000.000 100,00% 

Cong ty me, Tng Cong ty Phát din 2— Cong ty C phin duçc thành 1p tai Vit Nam. 

20. Co tue 
Tai cuc hop Di hi dng c dông thirOng niên ngày 24 tháng 5 nãm 2022, Dai hi dng c dông cña 
Cong ty cia quyêt dmh phân phOi khoân cô tüc 3 10.563 triêu VND (tirang dirorng 2.500 VND/cô phiêu) 
tir lçi nhuân sau thuê chua phân phôi cüa nAm 2021 Va t.i cuc hop  ngày 12 thárig 12 nãm 2022, Hôi 
dông Quán trj cia thông qua vic tam trng cô tüc cüa närn 2022 vâi so tiên 62.112 triêu \TND (tlrcmg 
durang 500 VND/cO phiêu) (näm 2021: phân phôi khoán cô tirc 804.978 triu VND (tirorng duang 6.480 
VND/cO phiêu) tir lçii nhun sau thuê chua phân phôi cüa näm 2020). 
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Cong ty Co phãn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt mmh báo cáo tài chInh cho näm kêt thtic ngày 31 tháng 12 näm 2022 (tiêp theo) 

MuB09-DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/201411T-BTC 
ngày 22 tháng 12 nám 2014 cüa Bó Tài chInh) 

21. Qu5' dâu tir phát triên 

Qu du Ur phát trin cüa Cong ty dirçrc trich lap tir lçri nhuân sau thug chi.ra phân phi theo nghj quyt 
cüa Dai hi dong cô dông. Qu5 nay duqc thành 1p nhäm miic dIch mr rtng kinh doanh trong tuclng 
lai. Biên dng trong k' cUa qu5 dâu tu phát trién nhu sau: 

2022 2021 
VND VND 

Sdiidunäm 240.434.770.345 129.286.491.145 
Trich 1p  trong nãm (Thuyêt minh 18) 94.229.293.818 111.148.279.200 

S du cui näm 334.664.064.163 240.434.770.345 

22. Các khoán miic ngoài Bang can dôi ké toán 

Cam kt chi tiêu vn 

Tai ngay báo cáo, Cong ty có các cam kt vn sau dA duçrc duyt nhrng chiia ducrc phân ánh trong bang 
can dôi ké toán: 

31/12/2022 1/1/2022 
YND VND 

Dã dirçc duyt nhi.rng chi.ra k kt hçp dng 
Dã duyt và dA k hcrp dông 

6.400.000.000 
16.482.019.553 31.389.964.205 

22.882.019.553 31.389.964.205 

23. Doanh thu ban hang 

Tng doanh thu th hin tng giá trj hang hóa (din) dã ban, không bao gm thu giá trj gia tang. 
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Cong ty C phn Thüy din Song Ba H 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2022 (tiêp theo) 

MuBO9—DN 
(Ban hành theo Thông tir so 200/2014/JT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nám 2014 cüa Bó Tài chInh) 

24. Giá vEn hang ban 
2022 
VND 

2021 
VND 

Chi phi khu hao va phân b 198.5 18. 150.413 195.864.197.753 
Chi phi nhân cong 23 .421 .943.38 1 20.417.916.567 
Chi phi d:ch  vu mua ngoài 6.827.733.026 4.897.185.232 
Chi phi si:ra ch&a lan tài san cô dinh 43.997.998.704 8.329.117.705 
Chi phi nguyen vt lieu 1.506.637.705 1.504.402.268 
Chi phi thuê, phi và lé phi 127.583.922.493 100.625.548.217 
Chi phi khác 35.450.040.755 26.974.966.148 

437.306.426.477 358.613.333.890 

25.  Doanh thu hoyt dng tài chInh 
2022 2021 
YND VND 

Thu nhp lãi tin gui ngân hang 31.260.705.281 34.879.477.875 

26.  Chi phI quán 1 doanh nghip 
2022 
YND 

2021 
VND 

Chi phi nhân viên 23.796.448.055 19.559.040.352 
Chi phi khâu hao và phan bô 273.557.954 293.099.375 
Chi phi djch vi mua ngoài 3.749.471.314 3.160.867.211 
Chi phi khác 27.554.623.851 21.526.474.089 

55.374. 101. 174 44.539.481.027 
/ 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho nam kêt thiIc ngày 31 tháng 12 nàm 2022 (tiêp theo) 

MuB09-DN 
(Ban hành theo Thông tu' so 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nOm 2014 cüa Bó Tài chInh) 

27.  Chi phi san xuât và kinh doanh theo yu t 
2022 
VND 

2021 
VND 

Chi phi nguyen vat lieu trong chi phi san xut 2.270.000.000 2.072.257.339 
Chi phi nhân cong và nhân viên 47.218.391.436 39.976.956.919 
Chi phi khâu hao và phân bô 198.79 1.708.367 196. 157.297. 128 
Chi phi djch vtl  mua ngoài 10.577.204.340 8.058.052.443 
Chi phi thuê, phi và lé phi 127.701.076.213 100.734.353.252 
Chi phi sira chüa lan tài san cô djnh 43.997.998.704 8.329.117.705 
Chi phi khác 62. 124. 148.591 56. 153.897.836 

28.  Thuê thu nhp doanh nghip 

(a)  Ghi nhân trong báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh 

2022 2021 
VND VND 

Chi phi thud TNDN hiên hành 
Näm hiên hành 38.961.914.3 17 29.862.015.257 

(b) JJôi chiu thuê suãt thuc tê 

Lm nhuân k toán trithc thus 

2022 
VND 

682.173.017.359 

2021 
VND 

501.008.484.348 

Thus tinh theo thug sut cüa Cong ty 68.217.301.736 50.100.848.435 
Anh huâng cüa mirc thuê suât khác áp dung dôi vói 
các khoãn thu nhâp khác 3.156.056.495 3.082.327.849 
Chi phi không duqc khâu trir thuê 238.807.414 312.111. 191 
U'u dãi thué (32.650.251.328) (23.633.272.218) 

38.961.914.3 17 29.862.015.257 

32 



Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thiic ngày 31 tháng 12 näm 2022 (tiêp theo) 

MuB09-DN 
(Ban hành theo Thông tu' so 200/2014,TI'-BTC 
ngày 22 tháng 12 nOm 2014 cüa Bó Tài chInh) 

(c) Thuê sut áp dung 

Theo cac diu khoàn Lut thug thu nhp doanh nghip, Cong ty có nghia vJ1 np cho Nhà nrnc thu thu 
nhâp doanh nghiêp bAng 10% trên hi nhun tInh thuê. 

Các quy dinh hiên hành v thug cho phép Cong ty duçc min thu thu nhp trong 4 nAm k tr nAm du 
tiên có im nhun chju thuê (tlr nAm 2010 den nAm 2013) và giàm 50% thuê thu nhp trong 9 nAm tiêp 
theo (tr nAm 2014 den näm 2022). Lut thuê thu nhâp doanh nghiép cUng quy djnh rAng nêu Cong ty 
không phát sinh kn nhun ch:u  thuê trong ba nAm lien tiêp ttr nAm dâu tiên Côngty Co doanh thu thI thi 
gian mien thuê trên së dugc tInh bAt dâu tr nãm thir tu dii có lçri nhun chju thuê hay không. 

Tt cá cac min garn thug trên së không ap ding vài các khoAn thu nhâp khác, các khoãn thu nhâp khác 
nay së chju mirc thuê suât thué thu nhap thông thumg là 20%. 

29. Lãi co ban trên cô phiêu 
Vic tInh toán lAi cc bàn trên c phiu ducic dija trên s lo'i nhun thuc v c dông ph thông và s 
1mng c phiêu phO thông bInh quân gia quyên trong nAm, chi tiêt nhi.r sau: 

(a) Lç'i nhun thuân thuc v cô dông phô thông 

2021 
2022 (diu chinh lai) 
VND VND 

Lcn nhun thun trong nAm 643.211.103.042 471.146.469.091 
So phân ho vào qu5 khen thuàng, phuc Içn (*) - (14.886.462.000) 

2021 
(theo báo cáo 

tru*c day) 
VND 

471. 146.469.091 

Lçri nhuân thun thuc v c dOng ph6 thông 643.211.103.042 456.260.007.091 471.146.469.091 

(*) Tai ngày lap báo cáo tài chInh nay, Cong ty chira th uâc tInh dtxc mt cách dang tin cy s li nhun 
cO the duoc phân bô vào qu5 khen thmrng, phéc lcri cho nArn kêt théc ngày 31 tháng 12 nAm 2022. Nêu 
Cong ty phân bô qu khen thixàng, phüc lçri, lçri nhuân thuân thuc ye cO dông phO thông và lAi co' bàn 
trên cO phiéu s giám di. 

Lm nhun thuAn thuôc v c dông ph thông cho näm kt théc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 duac diu 
chinh lai sau khi Cong ty nhn dugc so phân bô vao qu khen thi.rng, phéc loi tir kn nhun nAm 2021 
dircyc phê duyt. 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thiic ngày 31 tháng 12 näm 2022 (tiêp theo) 

MuB09—DN 
(Ban hành theo Thông tit so 200/20141TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cüa Bó Tài chInh) 

(b) S cô phiêu phô thông bInh quân gia quyn 

2022 2021 
Co phiu Co phiêu 

C phiu ph thông dã phát hành nãm trtràc mang sang 
Anh huàng cüa s ci phiu ph thông phát hành trong näm 

S hrçing bInh quân gia quyn cüa c phiu ph thông cho 
nãm kêt thiIc ngày 31 thang 12 

124.225.000 124.225.000 

124.225.000 124.225.000 

  

   

(c) Lãi co ban trên cô phiu 

2021 
2021 (theo báo cáo 

2022 - (diêu chinh 1i) trtro'cdây) 
VND/cô phiêu VND/cô phiêu VND/cô phiêu 

Lãi co bàn trên CO phiu 5.178 3.673 3.793 

Lâico' bàn trên ci phiu cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 dUçYC diéu chinh lai do lçn nhun 
thuân thuc ye cô dong phô thông cho näm két thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 dUçYC diêu chinh lai. 

30. Các cong ciii tài chInh 

(a) Quãn 1 rüi ro tài chInh 

(i) Tong quan 

CáC loai rñi ro ma Cong ty phái di mat do vic sir dung các cong c tài ChInh cOa mInh bao gm: 

• rüi ro tin ding; 

• rñi ro thanh khoàn; và 

• rüi ro thj trlr?mg. 

Thuyt minh nay cung cAp thông tin v tirng loai rüi ro nêu,trên ma Cong ty có the gp phái va mô tà 
Các muc tiêu, chInh sách và các quy trInh Cong ty sir dung dê do hr?mg và quàn 1 rOi ro. 

Hôi dng Quân trj cüa Cong ty chju trách nhiêm kim tra xem Ban Giám dIC giám sat vic tuân thu 
chInh sách va thu tuc quàn 1 rñi ro cüa Cong ty nhis the nào, va kiém toán tInh thIch hçrp cua khung 
quán 1 rüi ro lien quan dn nhirng rüi ro ma Cong ty gap phâi. 
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Cong ty C phn Thüy din Song Ba H 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho nàm kêt thuic ngày 31 tháng 12 nam 2022 (tiêp theo) 

MuB09-DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cOa Bó Tài chInh) 

(ii) Khung quãn if rüiro 

Ban Giám d6c có trách nhim chung trong vic thi& 1p và giám sat khung quán l rôi ro cOa Cong ty. 
Ban Giám doe có trách nhim xây dirng và giám sat các chInh sách quán li  rüi ro cOa Cong ty. 

Các chinh sách quán l rñi ro cOa Cong ty duc thit 1p  d phát hin và phân tIch các rüi ro ma Cong 
ty gp phái, dixa ra các han  mác và bin pháp kiêm soát rOi ro phü hp, và theo dOi các rüi ro và tuân thñ 
theo cac han rnirc. Các chInh sách và h thông quàn l rñi ro drçc xem xét thumg xuyên dê phán ánh 
cac thay dôi ye diêu kin thj trumg và các hoat dng cüa Cong ty. Cong ty, thông qua các chuân mirc 
và quy trInh dao tao  và quãn li,  nhäm mac  dIch phát trin mt mOi trithng kiOm soát cO k lut va có 
tInh xây dirng trong do tat cá các nhân viên hiêu di.rqc vai trO và trách nhim cüa h9. 

(b) Rüi ro tin ding 

ROi ro tin dung là rüi ro tn that tài chInh cho Cong ty nu khách hang ho.c ben di tác cüa cong cij tài 
chInh khOng dáp ing dirqc cac nghTa vi theo hqp dông, và rüi ro nay phát sinh chO yOu tir các khoân 
tiên gui ngân hang và các khoãn tumig dtiang tiOn, dâu tu näm giu den ngày dáo han,  phái thu ngän hn 
cOa khách hang, phái thu ngan han  và dài han  khác. 

Anh hirô'ng cüa TÜ1 ro tIn ding 

Tng giá trj ghi s cüa các tài san tài chInh th hin müc rCi ro tin dung ti da. Mirc do rüi ro tin dung 
tôi da tai  ngày báo cáo nhu sau: 

Thuyt minh 31/12/2022 1/1/2022 
VND VND 

Tin gi:ri ngân hang (i) 4.263.557.960 3.840.989.945 
Dâu tis näm gitr den ngày dáo han (i)  858.500.000.000 558.000.000.000 
Phãi thu ngän han  cüa khách hang (ii)  53 1.999.750.440 376.454.525.940 
Phái thu ngän han  khác (ii) 12.183.249.550 14.146.822.290 
Phãi thu dài han  khác (ii) - 5.000.000.000 

1.406.946.557.950 957.442.338.175 

(i) Tin gin ngân hang và dEu tu' nm giü' dIn ngày dáo hzn 

TiOn girl ngân hang và dau tu näm giO dOn ngày dáo han  cüa Cong ty chü yOu dirqc gin tai  các to chine ta.i 
chInh danh tiOng. Ban Giárn dOc không nhn thây có rUi ro tin dang  trong yêu nào tin các khoán tiOn gin 
nay và khOng cho rang các to ch(rc tai chinh nay có the mat khá nãng trâ n và gay ton that cho Cong ty. 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho nàm kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2022 (tiêp theo) 

MuBO9-DN 
(Ban hành theo Thông tir so 200/201411T-BTC 
ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cãa Bó Tài chInh) 

'ii,) Phái thu ngn hgn cüa khách hang, phãi thu ngn hin khác vàphãi thu dài hqn khác 

Phái thu ngn han  cüa khách hang chü yu lien quan dn các khoãn phâi thu tir các ben lien quan trong Tp 
doàn Din lirc Vit Nam. Ljch sir thu hôi các khoán phãi thu tir các ben lien quan nay näm trong khung thñ 
gan CO the chap nhãn disçrc. Do dO, Ban Giám dôc tin rang rüi ro tin diing ma Cong ty phái chju lien quan 
den các khoân phãi thu cüa khách hang là tuong dôi nhO. 

Các khoãn phái thu ngAn han  cüa khách hang, phái thu ngAn han  khac và phái thu dài han  khác chixa qua 
han hay chua bj giám gia chü yêu là khoàn phái thu tir các cong ty có ljch sir trà nq dang tin cy dôi vO'i 
Cong ty. Ban Giám dôc tin rang các khoân phái thu nay có chat lirgng tin ding cao. 

Không cO khoân phái thu nào dã qua han tai  ngày 31 thang 12 näm 2022 (1/1/2022: Không). 

(c) Rüi ro thanh khoãn 

Rüi ro thanh khoân là rüi ro trong do Cong ty không th thanh toán cho các nghia vii tài chinh khi dn 
han. Phumig thirc quân l thanh khoán cüa COng ty là dam an a mirc cao nhât rang Cong ty luOn có dO 
kM nang thanh khoãn dê thanh toán các khoãn phOi trã khi den han,  trong diêu kin bInh thithng cOng 
nhir trong diéu kin cäng thang ye mt tài chinh, ma khOng lam phát sinh các mirc tOn that khOng the 
chap nhn dirqc hoc có nguy ca gay tOn hai  den danh tiOng cOa Cong ty. 
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Cong ty C phn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyt minh báo cáo tài chInh cho nãm két thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2022 (tiêp theo) 

Mu B 09— DN 
(Ban hành theo Thông tw so 200/2014/7T-BTC 
ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cia Bó Tài chInh) 

Các khoán no tài chInh có khoán thanh toán c dinh hoäc có th xac dinh dixçc bao gm cã khoán thanh toán tin 1ãi ithc tInh có thi gian dáo han  theo hp dng nhu sau: 

Ngày 31 tháng 12 näm 2022 Dông tiên Trong vbng 
Giá trl  ghi so theo hqp dông 1 näm 1-2 nám 2-5 näm 

VND VND VND VND VND 

Phãi trá ngtii ban ngn han 
Chi phi phái trá ngän han 
Phãi trá ngAn han khác 

38.229.943.219 38.229.943.219 38.229.943.219 
1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 

38.091.377.931 38.091.377.931 38.091.377.931 

77.321.321. 150 77.321.321.150 77.321.321.150 

Ngày 1 tháng 1 nàm 2022 Dbng tiOn Trong vbng 
Giá trj ghi s theo hçrp dông lnäm 1-2näm 2-5 näm 

VND VND VND VND VND 

Phái trá nguôi ban ngAn han 
Chi phi phâi trá ngãn han 
Phái trá ngan han  khác 

23.452.734.857 23.452.734.857 23.452.734.857 
1.254.464.727 1.254.464.727 1.254.464.727 

16.242.710.628 16.242.710.628 16.242.710.628 

40.949.910.212 40.949.910.212 40.949.910.212 

Cong ty quán 1 khá nàng thanh toán cac khoán chi phi hoat dng dir kin va thanh toán cac khoân n b&ng cách dAu tu khoân tin thng dir vào các khoán dâu tir 
ngän han. 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha - 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2022 (tiêp theo) 

MuB09-DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/2014/7T-BTC 
ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cia Bó Tài chInh) 

(d) Rüi ro thj trirô'ng 

ROi ro thj trt.r?ing là rüi ro ma nhung bin dong v giá thj tru?mg, nhu t giá hi doái và lãi suAt së ánh 
huâng den két qua kinh doanh cOa Cong ty hoc giá tn cña cac cong ciii tài chInh ma Cong ty näm gii:r. 
Mic dIch cüa vic quân li rüi ro thj truOng là quân l và kiêm soát các rUi ro thj trung trong giài han 
có the chap nhân duoc, trong khi van tôi da hóa loi nhun thu dircc. 

(i,) Rüi To Mi su& 

Tai ngày kt thiic nãm k toán näm, cac cOng cii tài chInh chju Iãi sut cña Cong ty nhir sau: 

Giá trj ghi si 
31/12/2022 1/1/2022 

YND VND 

Các cong ciii tài chInh có lãi sut c d1nh 
Dâu tu näm giU den ngày dáo hn 858.500.000.000 558.000.000.000 

Các cong ctl  tài cbmnh có Iãi suItt thã ni 
• Tiên gcri ngân hang 4.263.557.960 3.840.989.945 

Mi thay di 200 dim Co ban së lam tang hoc giàrn 68 triu VNDli nhun thun cüa Cong ty (2021: 
31 triuVND). Phân tIch nay dra trên giá djnh là tat ca các bién so khác së khong thay dôi, dac  bit là 
t' giá hôi doai. 

(ii) Rüi ro tj giá hJi doai 

Cong ty có rOi ro giá hi doái tü các giao djch mua, ban bang don vi tint không phai là don vj tin 
t ké toán côa Cong ty, là VND. Dan vj tiên t cOa các giao djch nay chñ yéu là USD. 

Rüi ro t giá hi doai cüa Cong ty dmc quán l bng cách giü mtrc rOi ro ó müc có th chAp nhn duçic 
thông qua vic mua ho.c ban ngoai t t3 giá giao ngay khi can thiêt dê xr 1 vic mác rüi ro t giá hôi 
doai ngän han  vlr?t mic cho phép. 

Tai ngày 31 thang 12 näm 2022 và ngày 1 thang 1 nAm 2022, Cong ty không chju ánh hmng cüa rüi ro 
t' giá hôi doái do Cong ty khOng có tài san va nq phâi trá bang ngoai t. 

38 

0
 C

)  
\
\
 



Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyét minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2022 (tiêp theo) 

MuB09—DN 
(Ban hành theo Thông tir so 20012014/IT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nàm 2014 càa Bó Tài chInh) 

(e) Giá trj hqp 1 

(i) GiátrjghisJ 

Giá tn ghi s cña các tài san tài chInh và nçi phái trà tài chInh thrçc trInh bay tai  bang can di k toán. 
nhu sau: 

Tài san tài chInh 
Duçrc phân loçii là cac khoán cho vay và phái thu: 

Giá trl ghi si 
31/12/2022 1/112022 

VND VND 

• Tiên va cac khoân ttxong di.rcmg tiên 4.347.235.928 4.469.299.788 
• Phái thu ngän han  cila khách hang 531.999.750.440 376.454.525.940 
• Phãi thu ngãn han  khác 12.183.249.550 14.146.822.290 
• Phái thu dài han khac 5.000.000.000 

Dircrc phán loqi là các khoán ddu tu nm gii dn 
ngày dáo hQn: 

Tién güi ngân hang có k' han  gôc trên 3 thang 
den 1 nãm 858.500.000.000 558.000.000.000 

Ncr phãi trã tài chInh 
Dupc phOn logi là ncr phái trá tài chInh ducrc xác 
djnh theo giá trj phân hO: 
• Phái trá ngizOi ban ngãn han (38.229.943.219) (23.452.734.857) 
• Chi phi phâi trá ngän han (1.000.000.000) (1.254.464.727) 
• Phâi trá ngän han  khác (38.091.377.931) (16.242.710.628) 

(iii) Giá trj h if 

Cong ty chua xác djnh giá trj hcrp 1)i cüa các cong cii tài chinh nay d thuyt minh trong báo cáo tài chInh 
b&i vi khong Co giá niêm yet trên thj trung cho CáC Cong c tài chinh nay va Chuân mirc Kê toán Vit 
Nam, Chê do Kê toán Doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1 cO lien quan den vic ltp va trInh 
bay báo cáo tai chinh hin không có hiióng dan ye cách tInh giá trj hçp 1)1 scr dung các k5' thut djnh giá. 
Giá trj hçp 1i cüa các cong cu tài chinh nay có the khác vói giá trj ghi so. 
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Cong ty Co phãn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thiic ngày 31 tháng 12 nam 2022 (tiêp theo) 

MuB09—DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/2014,TT-BTC 
ngày 22 thang 12 nàm 2014 cza Bó Tài chInh) 

31. Các giao d1ch chü yu vói các ben lien quan 
Ngoài các s dir vài ben lien quan dirqc trInh bay ti các thuyt minh khác cOa báo cáo tài chInh, trong 
näm Cong ty có cac giao djch chñ yeu vài các ben lien quan nhu sau: 

Giá trj giao djch 
2022 2021 
VND VND 

CongtymçcEp cao nh1t 
Tp doàn Din lire Vit Nam 
Mua djch viii 

Côngzymç 
Tong Cong ty Phát then 2— Cong ty cô phân 
(trir&c day là Tong Cong ty Phát din 2— Cong ty 
TNHH Môt Thành Viên) 
Chia cô tác 
Chi phi lãi vay 
Trá nç gôc vay 

Các ben lien quan khác 
Cong ty Mua Ban Bin — Tp doàn Bin lye Vit Nam 
Doanh thu ban diên 

993.217.260 921.993. 152 

230.222.793.000 497.281.232.880 
- 2.763.734.548 
- 48.166.866.953 

1.143.295.980.060 873.124.396.303 

Tong Cong ty Bin lye Min Nam 
Chia cô tirc 26.880.000.000 

Tong Cong ty Bin lire Min Trung 
Chia cO t1rc 12.000.000.000 

Cong ty Co phân Thüy din Ba Nhim — Ham Thun — Ba Mi 
Chia cô t(rc 3.840.000.000 

Cong ty Co phân Tir vn Xây dimg Biên 1 
Mua dich vu 

Cong ty Co phân Tir vn Xây dyng Bin 3 
Mua djch vii 3.506.000.000 

Cong ty vin thông diên lye và cong ngh thông tin 
Mua dich vu 254.464.727 

Cong ty TNHH Nang Lirçmg REE 
Chia cô tirc 96.000.000.000 207.360.000.000 

58.060.800.000 

25.920.000.000 

8.294.400.000 

1.160.727.273 

779.487.465 

254.464.727 
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Ngay 6 tháng 3 näm 2023 

Ngtthi lap: Ngithi 

Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thIic ngày 31 tháng 12 nãm 2022 (tiêp theo) 

MuB09—DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/201417T-BTC 
ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa Bô Tài chInh) 

Nhân sr quãnlj chñ chJt 
Tong Giám dôc 

Giá trl  giao djch 
2022 2021 
VND VND 

Tiên luorng va thiiàng 684.799.000 683.998.000 

Các thành viên khác trong Ban Giám dc 
Tiên luorng va thtràng 1.77 1.138.500 1.747.593.000 

Thank viên H?3i  dng Quán frj 
Ong Nguyen Van Tang - Chü t!ch 
Tiên hrong và thi.rng 711.812.000 701.769.500 

Ong Trân L - Thành viên 
Thu lao - 72.000.000 

Ong Nguyn Trtro'ng Tiên Dt - Thành viên 
Thñ lao 82.800.000 72.000.000 

Ong Nguyn Anh Vu - Thành Viên 
Thu lao 82.800.000 72.000.000 

Ong Lê Tuân Hãi - Thành viên 
Thu lao 82.800.000 5 1.420.000 

Thank viên Ban Kiêm soát 
Ong Ngô Duc Tháng - Triróng Ban Kiêm soát 
Tiên luorng và thixông 628.149.500 598.959.500 

Các Thành viên kbác trong Ban Kiêm soát 
Thülao 165.600.000 91.200.000 

32. Thông tin so sánh 

Thông tin so sánh t?i  ngày 1 tháng 1 narn 2022 duçic mang sang tir s6 lieu trInh bay trong báo cáo tài 
chInh cüa Cong ty tai  ngày va cho näm kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021. 

Dang Thi Lanh 
Kê toán tOng hcrp 

Doàn Th1 M5' Doug 
Kê toán tru'àng Giám dOc 
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Mẫu số 01 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THUỶ ĐIỆN SÔNG BA HẠ 

Số:             /SBH-TCKT 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Phú Yên, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
 

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 

16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Ba Hạ thực hiện công bố thông tin báo cáo 

tài chính (BCTC) năm 2022 sau kiểm toán với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như 

sau: 

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 
- Mã chứng khoán: SBH  

- Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo-Phường 1-TP Tuy Hòa-tỉnh Phú Yên. 

- Điện thoại liên hệ: 0257.2470.999 

- Email: thuthanhsbh@gmail.com   
2. Nội dung thông tin công bố: 

- BCTC năm 2022 sau kiểm toán 

   BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên  có 

đơn vị trực thuộc); 

      BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con); 

       BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kề 

toán riêng). 

- Các trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân: 

+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối 

với BCTC (đối với BCTC được kiểm toán năm 2022): 

          Có                                                                        Không   

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có: 

          Có                                                                        Không   

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 

5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC được kiểm toán năm 

2022): 

           Có                                                                       Không   

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có: 

          Có                                                                        Không   

+ Lợi nhuận sau thế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ 

báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước: 

                 Có                                                                   Không   

 



Văn bản giải trình trong trường hợp tích có: 

             Có                                                                    Không                         

                  

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm 

trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại: 

              Có                                                                    Không   

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có: 

              Có                                                                    Không   

 Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 

14/3/2023 tại đường dẫn: http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-

SBH-OTC-3-1268 hoặc http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-

OTC-3-1268 của Công ty. 

 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố./. 

(*)Tài liệu đính kèm gồm:   

- Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán. 

- Công văn giải trình thay đổi lợi nhuận. 

                                                                                    

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- HĐQT (kính b/cáo); 

- BKS (để biết); 

- Website Công ty; 

- Lưu: VT, TCKT. 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 

Trần Lý 
 

http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268
http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268
http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268
http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268
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