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CÔNGTY CÓ PHẢN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH Mẫu số: BO1 - DN
(Ban hành theo Thông te số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

của Bộ Tài Chinh)

BẢNG CÂN ĐÓI KÊ TOẢN
Tại ngày31/03/2022

ĐVT: Đồng
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TÀI SẢN sÓ CUỐI QUÝ SÓ ĐẦU NĂMMINH
31 5

JA -TÀI SẢNNGẮNHẠN(100=110+120+130+140+150)
L Tiểnvà các khoản tươngđương tiển
1. Tiền
|2. Các khoản tương đương tiền
I Đầutưtàichínhngắnhạn
1. Đầu tư ngắnhạn
|2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngăn hạn (*)
|3. Đầu tư năm giữ đển ngày đáo hạn
III. Cáckhoảnphải thungănhạn
|1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng
2. Trå trước cho người bán ngắn hạn
3. Phải thu nội bộ ngăn hạn
|4. Phài thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngăn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác
|7. Dựphòngcáckhoảnphải thu khó đòi ()
8. Tài sản thiếu chờ xử lý
IV. Hàngtồnkho
|1. Hàng tổn kho
2. Dyphònggiảmgiáhàngtồnkho(*)
V. Tài sảnngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ
|s. Tài sản ngắn hạn khác
B-TÀI SẢN DÀI HẠN(200–210+220+240+250+260)
I. Cáckhoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn củakhách hàng
2. Trå trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanhởđơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dựphòngphảithudàihạnkhóđòi (*)
II. Tàisảncốđịnh
1. Tài sản cổ định hữu hình
- Nguyền giá

- Giá trị hao mòn lũy kế (%)
2. Tài sản cố định thuê tài chính
-Nguyêngiá
- Giá trị haomòn lũy kể (*)
3. Tài sản cố định vô hình
-Nguyên giá

16,307,830,212
519,024,804
S19,024,804

14,996,783,489
1,299,489,709
1,299,489,709V.01

814,921,644 800,000,000

814,921,644
11,977,415,220
11,421,965,452

800,000,000
10,407,409,931

10,026,733,513S

V.02

V.03
V.04

V.05a 555,449,768 380,676,418

1,493,133,585
1493,133,585

1,208,321,740
1,208,321,740V.06

1,503,334,959 1,281,562,109

V.07 15,594,959 33,562,109|

V.05b 1,487,740,000
426,692,845,514

1,248,000,000
431,854,098,075

419,084,658,938
398,632,271,124
463,932,976,883
(65,300,705,759)

423,928,909,101
403,360,3 14,538
463,932,976,883
(60,572,662,345)

V.08

V.09 20,452,387,814
21,818,442,843

20,568,594,563
21,818,442,843
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- Giá trị haomòn lũy kế (*)
IIL. Bất độngsản đầu tư
-Nguyêngiá
- Giá trị haomòn lűy kế (*)
IV. Tài sảndởdang dài hạn
|1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tu tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tu vào công ty iên kết, liên doanh
|3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (+)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sãn dài hạn khác
|1. Chi phí trả trướcdài hạn
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tu, phụ tùng thay thể dài hạn
|4. Tài sản dài hạn khác
TÖNG CỘNGTÀÀSĂN(270=100+200)

(1,366,055,029) (1,249,848,280)|229
230
231
232
240
241
242
250
251
252
253
254
255
260
261
262
263
268
270

7,608,186,576
7,608,186,576

7,925,188,974
7,925,188,974V.10

443,000,675,726 446,850,881,564
MÃ THUYẾTNGUÒN VÓN sÓ CUÓI QUÝ SÓ ĐẦU NĂMSỐ
2
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314
315
316
317
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319
320
321
322
323
324
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
400

MINH
31 4 4

C- NỢ PHẢI TRÁ(300=310+330)
I. Nợngắnhạn
|1. Phải trả người bán ngắn hạn
2. Người mua trả tiển trước ngăn hạn
|3. Thuể và các khoản phải nộp Nhà nước
|4. Phải trả người lao động
6. Chi phí phải trảngắnhạn
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiển độ kể hoạch hợp đồng xây dụng
|8.Doanh thu chưa thực hiện ngăn hạn
|9. Phải trả ngắn hạn khác
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
11.Dựphòngphải trảngắnhạn
12.Quỹ khen thưởng, phúc lợi
13. Quỹ bình ổn giá
|14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợdàihạn
|1. Phải trà người bán dài hạn
|2. Người mua trả tiến trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dàihạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6.Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|7. Phải trả dài hạn khác
|8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Tráiphiếuchuyểnđổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoahọc và côngnghệ
D-NGUÔN VỐN CHỦ SỞHỨU(400=410+430)

270,774,183,667
26,776,380,024

325,840,909

281,431,907,284
33,562,606,694

338,750,000V.1l

V.12

V.13

661,118,949
267,061,027
852,198,987

627,332,826

479,753,847

V.14
V.15

1,271,425, 108
23,398,577,160

938,907,671
31,177,704,466

V.16 157,884 157,884

243,997,803,643 247,869,300,590

V.17 243,997,803,643 247,869,300,590

172,226,492,059 165,418,974,280
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L Vốn chủsởhữu
1. Vốn góp của chủ sở hữu
-Cổ phiểuphổthôngcóquyềnbiểuquyết
-Cổ phiểuưu đãi
|2. Thặng du vốn cổ phần
3.Quyềnchọnchuyểnđổi tráiphiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổphiêuquỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|8. Quỹ đầu tu phát triển
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
|10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước
- LNSTchưaphânphối kỳ này
12.NguồnvốnđầutưXDCB
LNguồnkinhphívàquỹkhác
|1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCÐ
TÒNG CỘNGNGUÒN VÔN(430=300+400)

172,226,492,059
150,000,000,000
150,000,000,000

165,418,974,280
150,000,000,000
150,000,000,000

410
411
41la
411b
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
421a
421b
422
430
431
432
440

V.18

15,418,974,28022,226,492,059
15,418,974,280
6,807,517,779 15,418,974,280

443,000,675,726 446,850,881,564

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu Kế toán trưởng 892200ong Giámđốc
CÔNGTY
CỔ PHẢN

THỦYĐIỆ
UÂN MJH

SXUAKT
Đỗ Thị Hồng Ngát Đinh Thuỳ Lâm Fhạm QuangMinh
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CÔNGTY CÔ PHẦN THUỶ ĐIỆN XUÂN MINH Mẫu số: B02 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 2002014/TT-BTC ngày22/12/12014của Bộ

Tài Chính)

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠTĐỘNGSẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 1/2022

Thuyết Luỹ kế từ đầu năm
Chỉ tiêu Mã số Qúy l/2022 Q1/2021minh

B

01

Kỳ này Kỳ trước
4

22,701,955,818
C 2

22,701,955,818

3
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch VL.01 20,867,891,956 20,867,891,956

|2. Các khoản giản trừ

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung
cấp dịch vụ (10 = 01- 02)

4. Giá vốn hàng bán

02

20,867,891,956

6,955,524,335

13,912,367,62 1

7,733,602

6,033,256,261

6,033,256,261

22,701,955,818

7,299,874,486

15,402,08 1,332

1,492,320

6,989,140,147

6,989,140, 147

20,867,891,956

6,955,524,335

13,912,367,62 1

7,733,602

6,033,256,261

6,033,256,261

22,701,955,818

7,299,874,486

15,402,081,332

1,492,320

6,989,140,147

6,989, 140, 147

10

11 VI.02

S. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
dịch vụ (20 = 10 - 11)

20

|6. Doanh thu hoạt động tài chính

|7. Chi phí tài chính

- Trongđỏ:Chiphi lãivay

|8. Chi phí bán hàng

21 VI.03

22

2

24

25

VI.04

9. Chi phí quản lý đoanhnghiệp

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh
[30-20+(21-22)-(24+25)]
|11. Thu nhập khác

VI.0S 1,079,327, 183 1,304,741,831 1,079,327,183 1,304,741,831

30 6,807,517,779 7,109,691,674 6,807,517,779 7,109,691,674

31

12. Chi phí khác 32

13. Lợi nhuậnkhác (40 =31 -32) 40

14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 +
40)

50 6,807,517,779 7,109,691,674 6,807,517,779 7,109,691,674

15. Chi phí thuế TNDN hiệnhành 51

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp(60=50-51-52)
18. Lải cơ bản trên cổphiếu

60 6,807,517,779 7,109,691,674 6,807,517,779 7,109,691,674

70

S26 0tháng 04năm2022

CÔNGög iámđóc
cỔPHẨN

THỦYĐIỆY
XUÂNMIYH

Người lập biểu Kế toán trrởng

SHANHPOP
Phạm QuangMinh

NGXUÂY
Đỗ Thị Hồng Ngát Dinh Thuỳ Lâm

N'aS
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Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày

22 /12/2014 của Bộ Tài chinh

LƯU CHUYỄN TIỀN TỆ
(Theophuoơngpháp gián tiệp)

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/03/2022
Mã Thuyết|
số
2

Chi tiêu Kỳ này Kỳ trướcminh
3

| I- Luuchuyểntiềntừhoạtđộngkinhdoanh
| 1.Lợinhuậntrướcthuế 6,807,517,779

10,869,772,822
4,844,250, 163

7,109,691,674
11,054,976,745
4,844,250, 163

01
2. Điều chinh cho các khoản
- Khấu hao
-Cáckhoảndựphòng
-Lāi, lỗCLTGdođánhgiá lạicáckhoànmụctiềntệcógốcngoạitệ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
- Chi phí lãi vay
- Các khoản điều chinh khác
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đồi vổn lưu động
- Tăng giảm các khoản phải thu
- Tănggiảm hàng tồn kho
-Tănggiảmcáckhoảnphải trả(Khôngkể lãivayphảitrả,thuểthu

02

03
04
05
06
07
08
09
10

(7,733,602)
6,033,256, 261

(1,492,320)
6,212,218,902

18,164,668,419
268,742, 722
105, 708, 689

17,677,290,601
980,718,589

(284,811,845)

(599,189,246)

317,002,398

(5,327,174,975)

201,484,635
nhậpdoanhnghiệpphảinộp)
- Tăng giâm chỉ phỉ trà trước
- Tăng giảm chng khoán kinh doanh
- Tiển lãi vay đã trả
- Thuế thu nhậpdoanhnghiệp đã nộp
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác tà hoạt động kinh doanh
Luu chuyễn tiền thuần từ hoạt kinh doanh

12
13
14
15
16
17
20

(5,375,074,187) | (6,212,218,902)

(1,038,588,920)
11,677,347,390 7,201,210,588

II - Luchuyểntiềntừhoạtđộngđầutư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCÐ và các tài sản dài hạn khác
2. Tiền thu từ thanh l, nhượng bán TSCÐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiển chi cho vay, mua các công cụ dụng cụ nợcủa đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
5. Tiển chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiển thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay. cổ tức và lợi nhuận đuợc chia
Lưu chuyển tiền thuần hoạt động đầu tư

21
22
23
24
25
26
27
30

(814,921,644)

7,733,602
(807,188,042)

1,492,320
1,492,320

1. Tiền thu tiừ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu
2. Tiềnchi trảgópvốnchocácchủsở hn, mua lại cổphiếucủadoanh
nghiệp đã phảthành
3. Tiển thu từ đi vay

4.Tiềntrảnợgốcvay

31

32
33
34
35
36
40
50
60
61

70

2,904,208,309 6,894,452,055
(14,554,832, 562)(14,025, 163,507)

5. Tiầntrảnợgốcthuêtàichinh
6. Cổ túc, lợi nhuận đã trà cho chủ sở hữu

(11,650,624,253) (7,130,711,452)
71,991,456

1,248,502,918

Lu chuyểntiềnthuầntừhoạtđộngtàichính
(780,464,905)
1,299,489,709

Lưu chuyến thuần trong kỳ (50=20+30+40)
Tiền vàtươngđươngtiền đầu kỳ
Ảnhhưởngcủathayđổi tỷgiáhốiđoáiqy đổingoạitệ
Tiển vàtươngđươngtiềncuối kỳ(50+60+61) 519,024,804 1,320,494,374

Hà yaogaDNháng 04năm2022
CÔNGTÔNjámđốc
cỔPHẨNN
THỦYĐIẾN

Người lập biểu Kế toán trưởng

XUẢNMNHA
Đỗ Thị Hồng Ngát Đinh Thùy Lâm SKUA PI Quang Minh

1
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Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh Mẫu B09-DN
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày

22/12/2014 của Bộ Tải Chính

THUYÉT MINH BÁOCÁO TÀI CHÍNH
Quý 1/2022

- Đặcđiểmhoạtđộngcủadoanh nghiệp
1- Hinh thức sở hữu vốn: Vốn điều lệ 150.000.000 VNÐ tưong đương 15.000.000 cỗ phần mệnh giá 10.000 đồng
2- Linh vực kinh doanh: Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện; sản xuấ, truyền tải và phân phối điện
3- Ngành nghề kinh doanh:
4 Chu kỳ sản xuấ, kinh doanh thông thường
5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6- Cấu trúc doanh nghiệp
- Danh sách các côngty con
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc
7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính ( có so sÁnh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do
như vì chuyễn đỗi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh..)

I- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sửdụng trong kế toán

1- Kỳ kế toán năm
Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 3 1/12 hàngnănm.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và lập Báo cáo tài chính là đồng Việt Nam (VNĐ) hạch toán theo phương pháp giá gốc phù hợp với
các quy định của Luật kế toán số 03/2003/QHI1 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 - Chuẩn mực chung.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1-Chế độ kế toán áp dụng
Thông tưsốổ 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tải chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

IV- Các chính sách kế toán áp dụng
1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sỗ kế toán khác với Đồng
ViệtNam); Ảnh hưởng ( nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính tiừ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

2- Các loại tỷ giá áp dụng trong kế toán
3- Nguyên tấc xác định läi suất thựe tế ( läi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tương tiền:
Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp và tiền gửi
ngân hàng không kỳ hạn đuợc ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam ( VNÐ).
Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 03 tháng và có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền kể từ thời điểm mua
khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo;
- Nguyên tấc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tièn sử dụng trong kế toán:
Các nghiệp kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam ( VNĐ) theo tỷ giá thựe tế tại thời điểm phát sinh. Tại thời điểm cuối năm
cáckhoản mục tiền có gốc ngoại tệ được quy đỗi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.
Nguyên tắc ghi nhận các khoản chênh lộch tỷ giá hối đoái: Các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên Bảng cânđốổi kế toán là chênh lệch tỷ
giá hối đoái phát sinh hoặc đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiển tệ có gốc ngoại tệ ( lai hoặc lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn
trước hoạt động, chưa hoàn thành đầu tu).
5-Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:
a) Chứng khoán kinh doanh
b) Các khoàn đầu tư nắm git đến ngày đảo hạn
c) Các khoản cho vay
d) Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết
) Đầutưvàocôngcụvốncủađơnvị khác
e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đển đầu tư tải chính.
6-Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc.

8- Nguyên tấc ghi nhận và khẩu hao tài sân cố định, TSCD thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
Nguyên tấc ghi nhận TSCÐ hữu hình, TSCÐ Vô hình và TSCD thuê tài chính: TSCD của Công ty được hạch toán theo Nguyên giá, Hao mồn và Giá
trị còn lại. Nguyên giá của TSCÐ bao gồm giá mua cộng thuể nhập khẩ, chỉ phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử và các chi phí liên quan khác ( nểu
có)
Phương pháp khấu hao TSCÐ hữu hinh, TSCÐ vô hinh và TSCÐ thuê tải chinh: Khấu hao TSCÐ hữu hình, vô hinh và thuê tài chính được thực hiện
theo phuơng pháp đường thẳng và theo thời gian sử dụng hữu ích uớc tính của tài sản. Tỷ lệ khấu hao áp dụng phù hợp với tỷ lệ khấu hao theo quy
định tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính.
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9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
10-Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoân lại
1-Nguyên tắc kế toán chi phí trả truớc
12-Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13-Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
15-Nguyêntắc ghi nhận chi phí phäi trà
16-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trà
17-Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chra thực hiện
18-Nguyêntắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
20- Nguyên tắc và phưong pháp ghi nhận doanh thu
Nguyễn tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung câp dịch vụ và doanh thu tài chính được thực hiện theo chuân mực kê toán sô 14 - Doanh
thu và thu nhập khác.
Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàngđưỢc ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua,
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tể từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chỉ phí liên quan đến giao dịch bán hàng
Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tỉn cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên
quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết
quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mân các điều kiện sau:
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tể từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thảnh vào ngày lộ Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chỉ phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó
Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phuơng pháp đánh giá công việc hoàn thành.
Doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thòa
mān đồng thời hai (2) điều kiện sau:
- Có khả năng thu đuợc lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
- Cổ tức, lợi nhuận đuợc chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

21- Nguyên tắc kế toán các khoản giäm trừ doanh thu
22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phi cho vay và đi vay vốn;
-Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giả hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ:
Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.
24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp
25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập tính thuể trong năm và
thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoặn lại được xác định là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong lương lai phát sinh từ thuế thu nhập
hoăn lại phải trả trong năm và hoàn nhập tải sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoăn lại đã được ghi nhận từ các năm trước.
26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:
26.1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu, phải trả:

- Khoản trả trước cho nguời bán được hạch toán căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và hợp đồng kinh tể.
- Nguyên tắc xác định các khoản phải trå cho nguời bán dựa vào hợp đồng kinh tế, Hóa đơn bán hàng của bên bán.

26.2- Nguyên tấc ghi nhận chi phí xây dựng dở dang:
Các tài sản trong qua trình xây đựng phỤc vụ mục đich sản xuất, cho thuể, quản trj hay bất kỳ mục đich nào được ghi nhận theo giá gốc, tại thời điểm
có nghiệm thu, quyết toán từng hạng mục công trình, công trình hoặc khi chi phí thực tế phát sinh có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
26.3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn:
Các khoản vay được ghi nhận trên co sở các chúng từ ngân hàng, các khể ước vay và các hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn dưới I năm tài
chính được Công ty ghi nhận là vay ngắn hạn. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm tài chính được Công ty ghi nhận là vay dài hạn.
26.4- Nguyên tắc ghi nhận quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm:
26.5- Các nghĩa vụ về Thuế:
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- Thuế Giá trị gia tăng ( GTGT): Công ty áp dụng việc kê khai thuế giả tri gia tăng theo phương pháp khẩu trừ.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty đang trong thời gian được hướng uu đãi miển thuế TNDN
. Thuế khác: Các loại thuế, phí khác doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

V. Thông tỉn bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán
01- Tiển
- Tiền mặt
-Tiền güi ngân hàng không kỳ hạn
- Tiền đang chuyển

Cuốikỷ Đầu năm
361,893,659
157,131,145

209,221,915
1,090,267,794

Cộng S19,024,804 1,299,489,709
Cuối kỳ Đầu năm02- Đầu tư tài chính ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Thành 814,921,644

814,921,644
800,000,000

800,000,000.00Cộng

Cuối kỳ Đầu năm03- Phäi thu khách hàng
a) Phải thu khách hàng ngắn hạn

Töng công ty điện lực miền Bắc
Tông cục năng lượng - Bộ công thương
Công ty điện lực Thạnh Hoá - Điện lực Thường Xuân

11,421,965,452
9,258,021,605
2,155,986,191

7,957,656

10,026,733,5 13
,854,034,010
2,155,986,191

16,713,312
b) Phải thu của khách hàng dài hạn
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

11,421,965,452

Cuối kỳ

Cuối kỳ

10,026,733,513

Đầu năm

Đầu năm

Cộng

04- Trå trước người bán ngắn hạn
a) Trå trước cho nguời bán
05- Phäi thu ngắn hạn khác
a) Phäi thu khác
- Phải thu khác

555,449,768
555,449,768
354,000,000
5,838,904
97,214,500
98,396,364

1,487,740,000
2,043,189,768

380,676,418
380,676,418
270,000,000
13,461,918
97,214,500

Thù lao HĐỌT, BKS
Dự lãi phải thu
Công an huyệnThườngXuân: Phí thu hồi bồi thườngGPMB
Phải thu khác -

1,248,000,000
1,628,676,418

b) Tạm ứng
Cộng

Cuốikỳ Đầu năm06- Hàng tồn kho
- Nguyên liệu, vật liệu
Công cụ,dụngcụ

1,460,661,585 1,199,249,740
32,472,000 9,072,000

Cộng 1,493,133,585 1,208,321,740
Cuốikỷ Đầu07- Thuế và các khoản phải thu nhà nước

a) Phải thu:
- Thuế thu nhập cá nhân (sau QTT TNCN 2020)

năm

15,594,959
15,594,959

33,562,109
33,562,109Cộng

08- Tằng, giäm tài sản cổ định hữu hình:
Thiểt

truyềndẫn cụ quản

Câylâu
bị, dụng năm,súcNhà cửa, vật

kiến trúc
Máy móc,thiểt Phươngtiên TSCÐ hữu

hình khácKhoản mục vậntải Tổng cộngvật làm
việc

bị

Nguyên giá TSCÐ hữu hình
Số đư đầu năm

- Muatrongkỳ
- Đầu tưXDCBhoànthành
|- Tăng khác
|- Chuyển sang BÐS đầu tư
-Thanh lý,nhượngbán
-Giảm khác

250,909,211,464 211,823,946,328 1,199,819,091 463,932,976,883

Số đưcuốtkỳ
Giá trị haomòn lũy kế
Số dưđầu năm
- Khẩuhaotrongnăm
- Tắng khác
-Chuyển sangBÐS đầutư
-Thanhlý,nhượngbán
-Giảmkhác
Số dưcuốt kộ
Giá trị còn lại củaTSCD HH

250,909,211,464 211,823,946,328| 1,199,819,091 463,932,976,883|

24,597,469,577 35,150,317,14o 824,875,631
37,494,347|

60,572,662,348
4,728,043,4151,913,722,342 2,776,826,726|

26,511,191,919| 37,927,143,866 862,369,978| 65,300,705,763

- Tạingàyđầunăm 226,311,741,887 176,673,629,188| 374,943,460 403,360,314,538
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L-Tại ngàycuốikỳ 398,632,271,124|

Cộng

20,568,594,563

224,398,019,545| 173,896,802,462 337,449,13|

09- Tăng, giảm TSCÐ vô hình
Nguyên giá TSCÐ
Số dư đầu năm
Số tăng trong năm
- Mua trong năm
- Tăng khác
Số giảm trong năm
- Giảm khác
số dư cuối kỳ
Giá trị haomòn lũy kế
số dư đầu năm
Số tăng trong năm
- Khấu hao trong năm
- Tăng khác
Số giảm trong năm
-Giâmkhác
Số dư cuối kỳ
Giá trị còn lại
-Tại ngày đầu năm
-Tại ngày cuối kỳ

TSCÐ vô hình

21,818,442,843

21,818,442,843 21,818,442,843

1,249,848,280
116,206,748
T16,206,748

1,249,848,280
116,206,748
116,206,748

1,366,055,029 1,366,055,029

20,568,594,563
20,452,387,814

20,568,594,563
20,452,387,814

Cuối kỳ Đầu năm10-Chiphí tr trước
a) Ngắn hạn
b) Dài hạn
- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, thuê đất
-Các khoản khác

4,807,008,983
2,801,177,587
7,608,186,571

4,834,688,498
3,090,500,476
7,925,188,974Cộng

11- Phäi trả người bán Cuốikỳ Đầu năm
Số cókhả
năng trảnợ

|Sốcókhả
năng trả nợGiá trị Giá trị

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn
) Sốnợquáhạnchưathanhtoán
d) Phải trả người bán là các bên liên quan
- Công ty CP VCP P&C
- Công ty CP Cơ điện VCP

325,840,909
184,090,909
141,750, 000
325,840,909

338,750,000
187,500,000
151,250, 000
338,750,000Cộng

Cuối kỳ Đầu năm12- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
a) Phải nộp:
- Thuế GTGT 661,118,949

661.118.949
627,332,826
627,332,826Cộng

Cuối kỳ Đầu năm13- Chi phí phải trả
a) Ngắn hạn
- Lãi vay cá nhân tạm tính
b) Dài hạn

852,198,987 479,753,847

Cộng 852,198,987 479,753,847
Cuối kỳ Đầu năm14- Phải trả khác

a) Ngắn hạn
- Kinh phí công đoàn
- Các khoản phả trả, phải nộp khác

+ Cổ tức phả trả năm 2019,2020
+ Quỹ bảo vệ và phảt triển rìmg VN( Phí dịch vụ môi truờng rìmg)
+ Cuc thuế tinh Thanh Hóa ( Thuế Tài nguyênnưóc)
+ Phải trả khác

23,080,800
1,248,344,308
91,461,200
498,125, 138
521,886,276
136,871,694
1,271,425,108

938,907,671
91,461,200
475,981,632
351,464,839
20,000,000
938,907,671Cộng

b) Dài hạn
c) Số lượng quá hạn chra thanh toán

15-Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn Cuốikỳ Đầu năm
số có khi

năng trảng
Số có khả
năng trả ngGiá trị Giá trị

23,398,577,160 31,177,704,466a)Vay ngắn hạn
Cuối kỳ Đầu năm16-Quỹ khen thưởng phúc lợi

Nu khenthuởng
157,884 157,884
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17-Vay và nợ thuê tài chính dài hạn Cuối kỳ Đầu năm

Số có khả
năng trảng

Số có khả
năng trả ng

247,869,300,590

Giá trị Giá trị

243,997,803,643a)Vay dài hạn

18- Vốn chủ sở hữu
a-Băngđốtchiếubiếnđộngcủa vốnchủsởhữu

Vốn góp của chủ
sở hữu

1

Thặng
dưrvốn
cổphần

2

Quyềnchọn khác của
chuyển đổi
trấiphiếu

lệch
đánh
giálại

chủ sở
hữu

Chênh lệch tỷ
giá

6

LNST chưa
phân phối Cộng

A 3

số dưđầu năm nay
|- Tẵng vốn trong kỳ
+ Lợi nhuậntăng trong kỳ

150,000,000,000 165,418,974,28015,418,974,280
6,807,517,779
6,807,517,779

6,807,517,779
6,807,517,779

Tắng khác
- Giäm vốn trong kỳ
+ Lỗ trong kỳ
+ Giảmkhác
- Trich quỹ khen thưởng, phúc
lợi

-Chiacổ tc
số dưcuối kỳ này 150,000,000,000 22,226,492,059 172,226,492,059

Cuốikỷb- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sởhữu
-Vốn góp của công ty P&C
- Vốn góp của công ty Simco
-Vốn góp của cảnhâân

76,500,000,000
7,500,000,000
66,000,000,000
150,000,000,000

Tỳ lệ
S1%
5%
44%
100%Cộng

VI. Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Kỳnày Kỳ trước

01- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp địch vự
a) Doanh thu

20,867,891,956
20,867,891,956

22,701,95S,818
22,701,955,818

+ Doanh thu bản hàng
Cộng

Kỳnày02- Giá vốn hàng bán
- Giả vốn của hàng hóa đã bán

Kỳ trước
6,955,524,335
6,955,524,335

7,299,874,486
7,299,874,486Cộng

Kỳnày Kỳ trước03- Doanh thu hoạt động tài chính
- Läi tiền güi, tièn cho vay 7,733,602

7,733,602
1,492,320
1,492,320Cộng

Kỳnày Kỳ trước04- Chỉ phí tài chính
- Läi tiền vay 6,033,256,261

6,033,256,261
6,989,140,147
6,989,140,147Cộng

Kỳnày Kỳ trước05- Chi phi bán hàng và chỉ phỉ quãn lý doanh nghiệp
Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ 1,079,327,183

L079.327,183
1,304,741,831
1,304,741,831Cộng
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