CHILIME HYDROPOWER COMPANY LIMITED
Dhumbarahi, Kathmandu
Balance Sheet as on 14th Jan, 2018 (Unaudited)
Particulars

(Rs.'000)
F.Y. 2073/074

F.Y. 2074/075

F.Y. 2074/075

(As on 14th Jan, 2018)

(As on 17th Oct, 2017)

Capital & Liabilities
Share Capital
Reserve Fund & Accumulated Profit
Long Term Liabilities
Total
Non Current Assets
Net Fixed Assets
Work-in-Progress
Investment
Total Non Current Assets
Current Assets
Inventory
Receivables
Cash & Bank
Deposit, Advance, Pre-payments and
Short-term Investment
Total Current Assets
Less: Current Liabilities & Provision
Payables (Including Dividend Provision)
Provisions
Total Current Liabilities
Net Current Assets
Total

39,65,113.15
45,68,929.71
1,77,340.09
87,11,382.95

34,47,924.48
52,15,357.85
1,77,340.09
88,40,622.42

34,47,924.48
45,28,326.25
1,72,764.00
81,49,014.73

18,89,127.93
5,593.70
59,16,588.05
78,11,309.68

19,09,637.49
5,593.70
57,96,565.74
77,11,796.93

19,54,854.63
54,41,231.70
73,96,086.33

1,66,714.20
1,54,331.77
97,661.10

1,67,121.04
2,45,384.14
3,17,300.54

1,76,951.85
1,96,843.47
3,43,758.26

8,75,944.05

4,74,442.15

4,20,793.55

12,94,651.12

12,04,247.87

11,38,347.13

2,88,577.24
1,06,000.62
3,94,577.86
9,00,073.26
87,11,382.95

58,910.52
16,511.87
75,422.39
11,28,825.48
88,40,622.42

52,179.74
3,33,238.99
3,85,418.73
7,52,928.40
81,49,014.73

Profit & Loss Accounts for the Period ended 14th January, 2018 (Unaudited)
F.Y. 2074/075
F.Y. 2074/075
Particulars
(As on 14th Jan, 2018)

Electricity Sales
Cost of Sales
Gross Profit

(Rs.'000)
F.Y. 2073/074

(As on 17th Oct, 2017)

(As on 13th Jan 2017)

6,32,180.69
(61,853.46)
5,70,327.24

3,69,562.24
(32,276.80)
3,37,285.44

6,54,240.83
(40,137.99)
6,14,102.84

845.75

-

(38,553.63)
(15,742.89)
5,16,876.47
24,871.92
5,41,748.39
(10,622.52)
(6,429.42)
5,24,696.45

(17,479.79)
(9,251.59)
3,10,554.06
6,405.76
3,16,959.82
(6,214.90)
(1,601.44)
3,09,143.48

Other Income
Depreciation Expenses
Administrative Cost
Operating Profit
Interest Income
Profit before Tax
Employees Bonus Provision
Income Tax Provision
Profit after Tax

(As on 13th Jan 2017)

268.12
(39,894.99)
(27,918.20)
5,46,557.77
16,990.84
5,63,548.60
(11,049.97)
(4,315.00)
5,48,183.63

अनुसूची-१४
१.

विविय वििरण :
(क) त्रैमासिक अवसिको िंसिप्त वािलात र नाफा/(नोक्िान) िम्वन्िी सववरणहरू यिै िाथ िम्लग्न गररएको छ ।
(ख) प्रमुख सवसिय िूचकहरू :
क्र.सं.

वििरण

१
२
३
४
५

प्रसतिेयर आम्दानी (रू.)
P/E Ratio
प्रसत िेयर नेटवथि (रू.)
प्रसतिेयर कु ल िम्पसिको मूल्य (रू.)
तरलता अनुपात

आ.ि.२०७४/०७५

आ.ि. २०७३/०७४

दोश्रो त्रैमावसक अिधी

दोश्रो त्रैमावसक अिधी

२६.४७
३६.०५
२१५.२३
२२९.६५
३.२८

२५.६९
२५.६९
२३१.३३
२४७.५२
२.९५

कै वियत
वासषि सककरण गररएको

२. व्यिस्थापकीय विश्लेषण :
(क) गत आ.व. २०७३/०७४ को अनुपातमा यि आ.व. २०७४/०७५ को पौष मिान्तिम्म पानीको वहाव उच्च भर्ि सवजुली
उत्पादनमा कसम नआएतापसन नेपाल सवद्युत प्रासिकरणिंगको असिक सवद्युत उजाि खररद-सवक्री िम्वन्िमा भएको Power
Purchase Agreement (PPA) को प्राविान अनुिार िवै सवद्युत खररद नभएका कारण ३.३७ प्रसतशतले सवद्युत आयमा
कमी भएको छ भने व्याज तथा अन्य आम्दानीमा ४६.३८ प्रसतशतले वृसि भएकोछ ।
(ख) कम्पनीको नाफा र नगद प्रवाहमा प्रसतकूल अिर पने खालको घटना र अवस्था देसखएको छै न । तर मानसवय सनयन्त्रण भन्दा
वासहरको दैसव प्रकोप (कावु वासहर) को अिर भने िदा रसहरहने ।
३.

कानुनी कारिाही सम्िन्धी वििरण :
यि कम्पनीले १५ बषि िम्म आयकर (Corporate Tax) छुट पाएको िन्दभि मा भएतापसन ठूलाकरदाता कायाि लयले सवद्युत
सवक्री वाहेक अन्य आम्दानीमा कर छुट नहुने गरी सनणि य गरेको छ । आ.व. २०६०/०६१, आ.व. २०६८/०६९ र आ.व.
२०६९/०७० वाहेक अन्य बषि को कर समलान भै िके को छ । उल्लेसखत वषि को कर सववाद िम्वन्िमा िम्वसन्ित सनकायमा
असपल तथा प्रशािसकय पुनरावलोकनको कारवाही भैरहेको छ । िाथै िो वापत कर सतनुि पने ठहर भएमा कम्पनीको िसचचत
मूनाफामा अिर गने व्यहोरा िम्वसन्ित शेयरिनीहरूको जानकारीका लासग अनुरोि छ ।

४.

संगवित संस्थाको सेयर कारोिार सम्िन्धी विश्लेषण :
(क) िेयरको वजार मूल्यमा अिािरण तररकाले थप/घट हुने गरी कम्पनी व्यवस्थापनबाट कु नै कायि हरू गररएको छै न ।
िंस्थाले अपेसित नाफा आजि न गनि िफल भएको र आगामी सदनमा अझ बढी िफलता हासिल गने कु रामा व्यबस्थापन
पि सवश्वस्त रही िम्वन्िीत लगानीकताि हरूलार्ि पसन सवश्वस्त गराउन चाहन्छ ।
(ख) समसत २०७४/०८/२४ गतेको २१औ ं बासषि क िािारण िभाले पाररत गरे बमोसजम िािारण िभा भएको समसतमा
िेयरिनी दताि सकतावमा नाम दताि रहेका िेयरिनीहरूले पाउने गरी कम्पनीको चुक्ता पुज
ुँ ीको १० प्रसतशत नगद
लाभांश तथा मुनाफा रकमबाट चुक्ता पुज
ुँ ीको १५ प्रसतशत वोनश िेयर सवतरण गने प्रस्ताव पाररत भए अनुिार
िेयरिनीलार्ि घोसषत प्रसतफल सवतरण गने कायि गररएको छ । वोनश िेयरलार्ि पुसुँ जकरण गरी देखार्एको छ । वोनश
िेयर सवतरणका लासग िम्वसन्ित िेयरिनीको सिम्याट खातामा जम्मा गररसदने योजना अनुरूप काम भर्ि रहेको छ ।
(ग) त्रैमासिक अवसिको िेयर कारोवार िम्वन्िी सववरण :
सेयरको
सेयरको न्यूनतम
अवधकतम मूल्य (रू.)
मूल्य (रू.)
९६०
७४२

सेयरकोअवन्तम
मूल्य (रू.)
९५४

कारोिार भएको
कु ल वदन
५७

कारोिार
संख्या
६१५८

(५) समस्या र चुनौती :
मुख्य प्रविि कको रूपमा रहेको यि कम्पनी अन्तरगतका िम्वि कम्पनीहरू अन्तरगत प्रवसिि त कु ल २७०.३ मेगावाट
िमताका चार वटा जलसवद्युत आयोजनाहरू सनमाि णका क्रममा रहेका छन् । उक्त आयोजनाहरूको सनिाि ररत सनमाि ण तासलका
अनुिार सनमाि ण िम्पन्न गराउनु मुख्य चुनौती रहेको छ भने पुवाि नमु ान भन्दा वासहर हुने दैवी प्रकोपको िामाना गनुि पने
चुनौती भने िदा रसहरहने । िाथै वदसलुँदो राजनैसतक तथा िामासजक पररभेषमा उपरोक्तानुिारका जलसवद्युत
आयोजनाहरूको असतररक्त नयाुँ आयोजनाहरू पसहचान तथा सवकाि गने क्रममा यि कम्पनीले िभेिका लासग अनुमसत प्राप्त
गरेका १६५ मेगावाट िमताको िेसतनदी-३ जलसवद्युत आयोजना ४२०मेगावाट िमताको बुढीगण्िकी जलसवद्युत
आयोजनालार्ि अगासि बढाउनु पसन चुनौसतपुणि नै रहेको छ । त्यस्तै गरी स्वदेशमा भएको दि प्रासवसिकहरूको अभाव र
भर्ि रहेको जनशसक्तलार्ि लामो िमय िम्म कम्पनीमा नै थामी राख्न निक्नु पसन कम चुनौसतपुणि छै न भन्ने कु रा महशुि
गररएको छ ।
(६)

संस्थागत सुशासन :
कम्पनीको आसथि क तथा प्रशािसनक कायि लार्ि व्यवसस्थत गनि आसथि क प्रशािन सवसनयमावली र कमि चारी व्यवस्थापनको
लासग कमि चारी िेवा शति सवसनयमावली लगायतका सनयम/सवसनयमावलीहरू िंचालक िसमसतबाट स्वीकृ त गरार्ि लागू गररएको
छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को प्राविान बमोसजम लेखापरीिण िसमसत गठन गररएको छ । त्यस्तै गरी पदपूसति िसमसत, खररद
मूल्याङकन उप-िसमसत तथा आवश्यकता अनुिार अन्य उप-िसमसतहरूको गठन गने गररएको छ । आन्तररक
लेखापरीिणको व्यवस्था गररएको छ । िंस्थागत िुशािन एवं िुदृसढकरण अन्तरगत सवसभन्न सकसिमका तासलम तथा
गोष्ठीहरू जस्ता सवषयलार्ि पसन प्रथासमकता सदने गररएको छ ।

(७) विविध सम्िन्धमा :
यि कम्पसनको के न्रीय कायाि लय रहेको जग्गामा सचसलमे टावर सनमाि णका लासग वोलपत्र आह्वान गने तयारी भर् रहेको छ ।
सचसलमे जलसवद्युत कम्पनी सल. ले यि आ.व. २०७४/०७५ मा दर्ु ि नयाुँ जलसवद्युत आयोजनाहरूको िभे अनुमसत पत्र
पार्िके को छ । िंभाव्यता अध्ययनका लासग तयारीका कामहरू भर्ि रहेका छन् । यि कम्पनी अन्तगि तका िम्वि कम्पनीहरू
माफित सनमाणाि सिन जलसवद्युत आयजनाका सवसभन्न कामहरू तदारूक्ताका िाथ अगासि बसढरहेको अवस्था छ । उक्त
कम्पनीहरूको िवि िािारणलार्ि िेयर सनकाल्ने कायि को तयारी असन्तम चरणमा पुगेको छ ।
(८)

प्रमुख काययकारी अवधकृ तको उद्घघोषण :
यि प्रसतवेदनमा उल्लेसखत जानकारी तथा सववरणहरूको शुिता िम्वन्िमा म व्यसक्तगत रूपमा उिरदायी छु । िाथै म यो
उद् घोष गदि छुकी मैले जाने वुझेिम्म यि प्रसतवेदनमा उल्लेसखत सववरणहरू ित्य तथ्य र पूणितामा आिाररत छन् भनी
सवश्वाि सलएको छु । लगानी कताि हरूलार्ि िमुसचत सनणि य सलन आवश्यक कु नै सववरण िूचना तथा जानकारीहरू लुकार्एको
छै न भन्ने कु रामा पसन म सवश्वस्त छु । थप जानकारी आवश्यकता महशुि गरी कम्पनीमा िम्पकि राख्न आउने
लगानीकताि हरूको प्रयािलार्ि ििै स्वागतयोग्य कदम ठान्ने छु ।

