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BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC
Ban Giám d6c Cong ty c6 ph.n Nliiet din Phà Lai (g9i tt là "Cong ty") d6 trInh báo cáo nay cüng vài báo cáo tài
chinh hop nht cOa Cong ty cho kS' hoat dng tir ngày 01 tháng 01 näni 2014 dn ngày 30 tháng 6 näm 2014.
HQI BONG QUAN TR! VA BAN GIAM DOC
Các thành viên cUa Hi d6ng Quan tri và Ban Giáin dôc Cong ty dä diu hânh Cong ty trong k' và dn ngày lp báo
cáo nay gôm:
HÔI &ng Ouãn tn
-

Ong Phain Kim Lam
Ong Nguyn Viêt Ha
Ong Trn Van Dir
Ong Pham Van Thu
BA Nguyn Thi Mai Thanh

-

ChiX tich
Thãnh viên
Thành viên
Thành vién
Thành viên

Ban Giám dc
Ong Pham Van Thu
Ong Nguyn Van Thanh
Ong Nguyn Van Thüy
Ong Nguyn Van Quyen

Tang Giám d6c
Phó Tong Giám doe min nhim ngày 01 thang 7 näm 2014)
Phó Tong Giám dOc
Phó Tong Giám d6c (bo nhim ngày 30 tháng 6 nam 2014)

TRACH NH1M CUA BAN GIAM DOC
Ban Giám d6c Cong ty cO trách nhim lp báo cáo tài chInh hop nh&t phân ánh mt cách trung thrc và hçvp 1' tinh
hInh tài chinh cling nhir kêt qua hot dong kinh doanh và tinh hinh urn chuyn tiên t8 cüa Cong ty trong ks', phti hop
vài chun mire k8 toán, ché do k8 toãn doanh nghip Vit Nam và các quy dinh pháp l cO lien quan dn vic lap và
trInh bay báo cáo tài chinh. Trong viec lap các báo cáo tài chInh hcrp nht nay, Ban Giám dôc diiçrc yeu câu phài:
•
•
•

-

•
•

Lira chon các chinh sách ke4 toán thIch hop và ap dung các chinh sách do mOt each nhAt quan;
Dira ra các xét doán và iràc tinh môt each hop 1 và thOn trong;
Nêu rO các nguyen tàc ke toán thIch hcrp cO diruc tuãn thu hay khOng, cO nhung ap dung sai lch trong yu can
dirçic cong bó và giài thich trong báo cáo tãi chinh hop nht hay khOng;
Lp báo cáo tài chinh hop nhatt trên ccr sà hoat dông lien tic trlr tru&ng hop khOng the cho rang Cong ty s6 tiëp
tuc hot dOng kinh doanh; và
Thiêt ke va thirc hin he thông kiêm soát ni bô mOt cách hitu hiu cho muc dIch lp và trinh bay báo cáo tai
chinh hop nhát hop l nhäm han ché rai ro Va gian Ian.

Ban Giám d6c Cong ty chju trách nhim dam bAo rang s6 U toán duçc ghi chép mt cách phu hop dd ph" ánh mt
cách hop l' tinh hmnh tài chinh elm Cong ty a b& k' thai dim nào và dam bào rang báo cáo tài chinh hop nhAt tuân
thh chuAn mire ke toán, ché dO U toán doanh nghip Vit Nam va các quy dnh pháp l cO lien quan dn vic lp và
trinh bay báo cáo tài chinh. Ban Giám d6c cling chu trách nhiOm dam bão an toàn cho tài san cha Cong ty và thirc
hin các biên pháp thfch hop dê ngan chn va phát hin các hành vi gian ln vi sai pham khác.
Ban Giám dc xác nhn rang Cong ty cIA tuân th6 cj êucu nêu trhn trong vic lp báo cáo tài chinh hop nMt.
cho Ban Giám
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BAO CÁO KET QUA CONG TAC SOAT XET BAO CÁO TA! CHiNH HqP NHAT
KInh gui:

-

-

-

-

-

-

Chung tOi dà thrc hin cOng tc soát xét bang can di k6 toán hqp nht tai ngày 30 thang 6 nm 2014 cOng vOi báo
cáo kêt qua hoat Ong kinb doanh hap nht, báo cáo km chuyén tin t hap nMt Cho kS' hot dOng tir ngày 01 tháng
01 närn 2014 den ngày 30 thang 6 nám 2014 và thuyet minh báo cáo tài chinh hop nhât kern theo (g9i Chung là "báo
cáo tài chinh hap nhât") cUa Cong ty CO ph-an N1iit diên Phi Li (gpi tt là "Cong ty") &rc lp ngày
tháng 8
n5rn 2014, tr trang 3 dOn trang 28. Viêc lp và trmnh bay báo cáo tâi chinh hap nhât nay thuc trách nhim cOa Ban
Giám dOc Cong ty. Trách nhim cOa chOng tOi là dua ra Báo cáo kOt qua cOng tác soát xët ye báo cáo WchInh hqp
nMt nay trOn co sâ cOng tác soát xét cOa chOng tOi.
Ming tOi dà thtrc hin cOng tác soát xét báo cáotài chinh theo Chun mijc kim toán Via Nam s 05 910 - COng tác
soát xët báo cáo tài chinh. Chuân mire nay yOu can cOng tác soát xOt phãi lp kO hoch và thurc hin dO cO sir darn
báo vira phài rang báo cáo tài chinh khOng chira drng nhthig sai sOt tronC
gm chfi ea là
vic trao d6i vOi nhân sir cOa Cong ty và áp du,rng các thO tuic phân tIch trOn nhung thông tin tài chinh; Ong tác nay
cung cap mOt rn(xc dO darn bào thp hon cong tác kim toán. ChOng tôi khOng thirc hin cong vic kim toán nOn
cling khOng dtra ra ' kiOn kiOm toán.
Nhir trInh bay tai Thuyt mirth s6 26 ph-an thuyt minh báo cáo tài chinh hap nht, tai ngày báo cáo nay, Cong ty
dang thurc hin các thrc hiOn các thO tyc vOi co quan thuO dO xác dnh khoân thuê thu nhp phài nOp bO sung liOn
quan tOi vic Cong ty CO thO không dirc min giám thu 50% áp dung Cho näm 2009. ChOng tôi chira thu thâp dtrqc
dy dO các tài lieu cAn thit dd xác dnh tong s6 tiAn phài np b6 sung, do do, không xác djnh ducrc giá tr thud thu
nbp doanh nghiOp can thiOt phài diOu chinh vào báo cáo tài chinh hap ithAt cho k' hoat dong tr ngày 01 tháng 01
narn2ol4denngay3othang6nam2Ol4.
Trên co sc cOng tác soát x& cOa chOng tOi, ngoi ttir vAn dA nOu trOn, chCing tOi khOng thAy CO sir kiên nào dA chOng
tOi Cho rang báo cáo tài chinh hap nhAt kOrn theo khOng phàn ánh trung thrc và hap l, frOn các khIa cnh trQng yOu,
tInh hinhtài chinh cOa Ong ty tai ngày 30 thang 6 nàm 2014 cling nhir kAt qua hoat Ong kinh doanh và tInh hinh
km chuyên tiOn t6 Cho k hoat Ong tir ngày 01 tháng 01 nSni 2014 dEn no 30 thang 6 nãm 2014 phO hap vôi
chuAn mrc ke toán, chE dO ko toán doanh nghip Via Nam và các quy dnh pháp ly cO liOn quan dOn vic lp Va
trInb bay báo cáo tài chinh.
KhOng dira them kEt lun ngoi trur, chUng tôi xin hru ' ngithi dpc dEn ThuyEt minh so- 21 phAn thuyEt minh báo cáo
tài chinh hap nhât. Tai ngày phát hành báo cáo nay, Cong ty và Cong ty Mua ban Din - Ip doàn Din lirc Via
Naev
'thOa thuOn chInh thirc v m(ic giá mua ban din áp ding cho näm 2014. Doanh thu cho k' boat
do
01 närn 2014 den ngày 30 tháng 6 närn 2014 dtrc ghi nhn theo don giá tm tinh và sO diOu
ch
çn)y
Oa thun chinh thft vài Cong ty Mua bàn Oin.
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Ching nhn dang k hành nghO kiOm toán
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Ten Deloitte du'c dông de' chi môt hoâc nhiOu thành viên cOa Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
mOt cong ty TNHH cO try sO' ti Anh, và mng lty&i các hang thánh vien - m6i thành viên là môt
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w.deIoitte.com/about dO biOt them
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CONG TY CO PHAN NHIT DIN PHA LA!
PhLrng Phà Lai, thj xâ Chi Linh
Tinh Hãi Dtrong, CHXHCN Vit Nam

BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT
Cho k' boat dtngtr01 thangOl näm2Ol4
den ngày 30 thang 6 näm 2014

BANG CAN DO! KE TOAN HOP NHAT
Tii ngày 30 tháng 6 nãm 2014
MAU SO B 01-DN/HN
Dan v: VND
TA! sAN

Ma Thuyt
so minh

A. TA! SAN NGAN ELAN

100

(100=110+120+130+140+150)
I. Tin Va các khoãn tirong dirong tiên
1.Tiên
2. Các khoãn tircYng duccng tiên

110
111
112

30/6/2014

31/12/2013

7.468.040.319.140

7.297.705.146.645

4

1.318.529.955.477
26.584.179.774
1.291.945.775.703

1.185.659.130.762
7.359.130.762
1.178.300.000.000

II. Cãc khoãn dãu hr tài chinh ngn ban
1. Dâu tir ngân ban

120 5
121

3.336.851.965.073
3.336.851.965.073

3.753.051.965.073
3.753.051.965.073

III. Các khoãn phãi thu ngn han
1.Phãi thu khách hang
2. Ira tnrâc cho ngrii ban
3. Phãi thu theo tin do ke^ hoach hqp d6ng xay
dirng
4. Các khoãn phai thu khác
5. Dr phàng phãi thu ngan han khO dôi

130
131
132
134

2.112.934.135.784
2.111.232.024.848
4.517.303.433

1.413.056.564.169
1.410.412.054.960
381.295.782
4.136.542.251

44.452.591
(2.859.645.088)

986.3 16.264
(2.85 9.645.088)

IV. Hang ton kho
1.Hàngtônkho
2. Dtr phông giãm giá hang ton kho

140
141
149

691.603.112.784
866.290.964.177
(174.687.851.393)

938.611.841.068
1.114.519.480.403
(175.907.639.335)

V. Tài sin ngãn ban khãc
1.Chi phi trã triràc ngän ban
2. Thue^ và các khoãn khác phai thu Nhà nu6c
3. Tài san ng.n ban khác

150
151
154
158

8.121.150.022
6.188.068
6.395.174.450
1.719.787.504

7.325.645.573
58.998.682
6.664.749.902
601.896.989

B. iAI SAN DAI HAN (200=220+250+260)

200

4.059.923.827.890

4.598.176.719.167

I. Wsan co dinh
1.Tài san Co dinh hUu hInh
- Nguyen giá
- Giátrihao mon liiykA
2. Tài san cô dinh vO hInh
- Nguyen giá
- Giátrihao mOnliykê
3. Chi phi Ay dimg cor ban di dang

220
221
8
222
223
227 9
228
229
230
10

H. Các khoãn dâu hr tài chInh dài ban
1.Du tir vào cong ty lien kêt
2. Du tir dài han khác
3. Du phOng giâm giá dâu ti.r tài chInh dài ban

250
252
258
259

ifi. Täi sin dài ban khác
1. Chi phi trã tnrâc dài ban

260
261

TONG CONG TA! SAN (270=100+200)

270

6

135
139
7

12
13
13

1.871.155.948.593
1.257.349.882.917
1.521.600.532.815
1.179.717.571.991
13.420.149.546.515 13.414.396.028.365
(12.240.431.974.524) (11.892.795.495.550)
15.279.097.773
12.440.875.275
57.787.131.156
57.787.131.156
(42.508.033.383)
(45.346.255.881)
334.276.318.005
65.191.435.651
2.797.244.187.451
1.364.299.339.301
1.555.288.160.491
(122.343.312.341)

2.720.590.118.800
1.287.511.270.650
1.555.288.160.491
(122.209.312.341)

5.329.757.522
5.329.757.522

6.430.651.774
6.430.651.774

11.527.964.147.030 11.895.881.865.812

Cacthuyet mink tic trang 7 den Irang 28 là môt bô phan hop thank cña báo cáo tài chInh hçp nhcft
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CONG TY CO PHAN NH1T D!N PHA Li
Phuing Phã Lai, thj xã Chi Linh
Tinh Hal Duong, CHXHCN Vit Nam

BAO CÁO TA! CH1NH HOP NHAT
Cho k' boat dng tü 01 tháng 01 nãm 2014
dn ngày 30 thang 6 näm 2014

BANG CAN oOi KE TOAN HOP NIJAT (Tip theo)
Tçii ngay 30 tháng 6 nàm 2014
MAU sO B 01-DN/HN
Don vi: VND

-

-

NGUON VON

MA Thuyt
S6 mrnh

A. NçIPHAITRA(300=310+330)

300

I. Nor ngnhn
1.Vayvanqngnhan
2.Phãitrãngu6ribán
3. Ngu?ii mua trã tin tnràc
4. Thus và các khoãn phái nOp Nhà nuOc
5. Phai trãngii&i lao dng
6. Chi phi phâitrâ
7. Các khoãn phãi trá, phãi np ngn han khác
8. Quy khen thuàng, phñc Iqi

310
311
312
313
314
315
316
319
323

II. Nor dAi hn
1.VayvAnqdàihan

330
334

B. VON CHU SO HU'U (400=410)

30/6/2014

31/12/2013

6.449.072.183.357

6.460.257.568.927

1.393.200.105.904
388.9 13.239.262
222.460.672.067
572.360.485
4.201.350.684
72.896.894.267
408.640.645.716
263.1 79.053.386
32.335.890.037

1.456.077.196.391
370.680.030.132
276.827.885.182
446.877.527
317.548.832.068
105.860.526.231
377.651.660.326
3.348.346.076
3.713.038.849

5.055.872.077.453
5.055.872.077.453

5.004.180.372.536
5.004.180.372.536

400

5.045.241.333.029

5.397.100.318.579

L Von chüsrhAu
1. Von diêulê
2. Von kháccñachUsôhthi
3.0 phi uquy
4.Qu9dutupháttrin
5.Quduph6ngtàichInh
6. Lqi nhun sau thuE chtra phân phi

410
411
413
414
417
418
420

5.045.241.333.029
3.262.350.000.000
157.128.522.365
(125.602.728.849)
367.455.968.956
113.679.535.000
1.270.230.035.557

5.397.100.318.579
3.262.350.000.000
157.128.522.365
(125.602.728.849)
272.781.996.456
113.201.049.000
1.717.241.479.607

C. LOl fCH CUA CO BONG THU sO

439

33.650.630.644

38.523.978.306

TONG CONG NGUON VON
(440=300+400+439)

440

14

15
16
17

18

19
19
19
19
19
19

11.527.964.147.030 11.895.881.865.812

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DO! KE TOAN

1. Nci khó dôi dã xir l'

/7c

*

CO PHA

MET WEN *
PHALAt

Nguyn Quang Huy
Ngirbi lip biêu
Ngày 27 tháng 8 nàm 2014

Lk The Soii
Kê toán trirOng

Pham VAn Thir
Tong GiAm dOc

Các thuyEt minh th' trang 7 din trang 28 là m3t b5 phn hap thành cña báo cáo tài chmnh hap nht
4

107.261.329

-

CONG TY CO PHAN NHIT D1N PHA LI

BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT
Cho k' hoat dng tfr 01 tháng 01 näm 2014
den ngày 30 tháng 6 nm 2014

Phiiông Phã Lai, thj xä Chi Linh
Tinh Hãi Dtrang, CHXHCN Viet Nam

BAO CÁO KET QUA HOT BONG KINH DOANB HM NHAT
Cho Içj' hoat d5ng th ngày 01 lhang 01 nám 2014 den ngày 30 rháng 6 nám 2014

-

MAU SO B 02-DN/HN
Don vi: VND
CHi TIEU

Ma Thuyt Tir ngày 01/01/2014 Tn ngày 01/01/2013
den ugly 30/6/2014 den ngày 30/6/2013
so minh

1.

Doanh thu bin hang vi cung cp dich vu

01

2.

Doanh thu thun ye bàn hang vi cung cp
dich vu (10=01)

10

3.

Giá vn hang ban và dich viii cung cap

11

4.

L9i nhun gp ve^ ban hang vã cung cap
dich vu (20=10-11)

20

5.

Doanh thu hoat dong tài chInh

21

Chi phi tài chinh
- Tron.g do: Chi phi Mi vay

22
23

7.

Chi phi quãn I' doanh nghip

8.
9.

6.

21

4.276.578.489.891

3.645.083.719.226

4.276.578.489.891

3.645.083.719.226

3.953.663.147.815

2.898.183.670.170

322.9 15.342.076

746.900.049.056

24

188.443.593.952

1.069.107.541.447

25

333.654.189.337
74.043.720.442

77.746.111.197
82.599.625.731

25

48.724.977.273

43.255.636.073

Loi nhun thun tr hot dng kinh doanh
(30=20+(21-22)-25)

30

128.979.769.418

1.695.005.843.233

Thu nhâp khác

22

31

17.897.888.518

1.309.187.596

10. Chiphikhác

32

1.012.165.429

1.262.802.807

11. Lçi nhun khác (40=31-32)

40

16.885.723.089

46.384.789

12. LW(L06) trong cong ty lien két

45

35.513.262.001

(12.429.450.123)

13. Tng Içi nhun lit toán truóc thuê
(50=30+40+45)

50

181.378.754.508

1.682.622.777.899

14. Chi phi thue^ thu nhap doanh nghiêp hiên hành
15. Chi phi thue^ thu nhp doanh nghiêp hoãn Iai

51

22.327.057.370

95.955.500.152

52

-

284.306.744.352

16. Li nhuân sau thuê thu nhãp doanh nghip
(60=50-51-52)

60

159.051.697.138

1.302.360.533.395

- Lai nhuân sau thue cOa cO dông thiu s
- Lçi nhun sau thuê cOa Co dông cCa Cong ty

61
62

1.452.610.338
157.599.086.800

2.410.646.431
1.299.949.886.964

26

27

17. Lãi Co bàn trén co phiu

4.086
1.13D ,

Y'
-

Nguyen Quang Huy
NgtrOi Up biêu

Lê The Son
Ké toán trirOng

v oo

CO PHAN

NHIET DIEN
PHA

I)*

Pham Van Thir
Tang Giám dôc

Ngay 27 thang 8 nám 2014

Các rhuyt mink tz't trang 7 dEn trang 28 là mót b5 phmn hop thank cia báo cáo tài chink hçip nhá't
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CONG TY CO PHAN NHIT DIN PHA LAI
Phuàng Phã Lai, thi xff Chi Linh
Tinh Hãi Ducmg, CHXHCN Vit Nam

BAO CÁO TAI CHiNH HQP NHAT
Cho kS' hoat dong tr 01 tháng 01 näm 2014
den ngày 30 thang 6 nm 2014

BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN TE HQP NEAT
Cho 4 hoat d3ng lit ngày 01 thang 01 nám 2014 dEn ngày 30 tháng 6 nàm 2014
MAU SO B 03-DN/HN
Dan vi: VND
Ma Tir ngIy 01/01/2014 Tir ngày 01/01/2013
so den ngày 30/6/2014 den ngày 30/6/2013

CHITIEIJ
I. LUIJ CHUYEN TIEN TU' HOAT DONG KINH DOAMI

-

1. Loi nhuân lrwöcthuE
2 DiEti chink cho các klzoãn:
- Khu hao tài san cô dinh
- Các khoãn du phong
- L/(Lãi) chênh Iêch t giá hôi doái chua thirc hiên
- (Lãi) fir hoat dông dâu tu
- Chi phi läî vay
3. Lçii nh4n lit hoçzl d3ng kink doanh lnthc thay dôi von Iwu
d5ng
- Thay di các khoàn phâi thu
- Thay di hang tn kho
- Thay dôi các khoãn phãi trá (khong bao gim Iãi vay phãi trâ,
thue^ thu nhp doanh nghip phãi nôp)
- Thay dôi chi phi trã triràc vi tài san khãc
- Tiên Iãi vay dä trâ
- Thu8 thu nhâp doanh nghip dã nôp
- Tin chi khác cho hoat ding kinh doanh
Lwu chuyên lien lhuân lit kozt dng kink doanh
H. LUU CHIJYEN TIEN TU' HOAT DQNG DAU 'ru'
1.Tiên chi dé mua sm, xây dung tài san Co dinh
2. lien chi cho vay, mua cOng cu no cCa dan vi khác
3. Tin thu hi cho vay, ban 'ai các cOng cu nq can dan vi khác
4. Tiên thu Iâi cho vay, Iài tiên gCri, cO tirc và Içri nhun duac chia
Lwu chuyên lien lkuân lit hogt Ong dâu Eu
Ill. LU'U CHUYEN TEEN T1X HOAT DQNG TM CHMI
1.Tin chi trá no
ç gc vay
2. C6 t(rc, Iai nhuân da trâ cho cO dOng
Luu chuyln lien lkuân lit kozl d3ng là! chink
Liru chuyên tin thuãn trong k' (50 =20 +30 + 40)

50

Tin vi to1ig throng tin du k5r

60 1.185.659.130.762 1.006.797.429.788

Tin vi tiro'ng throng tin cuôi

k5r (70=50 + 60)

01

181.3 78. 754.508

1.682.622.777.899

02
03
04
05
06
08

350.474.701.472
(1.085.787.942)
255.264.927.838
(223.545.506.471)
74.043.720.442
63 6.530.809.847

351.809.377.098
3.042.000.000
(787.073.049.977)
(248.623.284.885)
82.599.625.731
1.084.377.445.866

09
10
11

(553.599.573.666) (1.093.284.652.583)
248.228.516.226
(28.333.700.903)
162.370.415.678
369.462.174.105

12
13
14
16
20

1.153.704.866
(74.564.517.033)
(327.253.364.495)
(12.863.506.564)
80.002.484.859

2.369.037.267
(79.870.443.075)
(201.318.552.206)
(14.178.348.747)
39.222.959.724

21
23
24
27
30

(1.045.103.571)
(614.000.000.000)
1.019.000.000.000
88.616.260.618
492.5 71.157.047

(276.6 79 .3 99.8 73)
(610.000.000.000)
1.521.600.000.000
170.576.922.954
805.49 7.523.081

34
(185.340.013.791)
36
(254.362.803.400)
40 (439.702.817.191)

(223.616.755.769)
(317.938.142.350)
(541.554.898.119)

132.870.824.715

70 1.318.529.955.477 1.309.963.014.474

COPHAN

*
-

Nguyn Quang Huy
Ngiroi lip biêu
Ngày 27 tháng 8 nàm 2014

303. 165.584.686
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Các thuyEt minh lit trang 7 din trang 28 là m5t b5phn hop thành cüa báo cáo lài chInh hop nhEt
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CONG TY cO PHAN NHIET IMEN PHA LAI
Phcng Phã Lai, thj xd Chi Linh
Tinh Hãi Dffcmg, CHXHCN Wt Nam

Báo cáo tài chInh hop nht
Cho k' hoat dong ttr ngày 01 thing 01 nàm 2014
den ngày 30 thing 6 näm 2014

MAU SO B 09-DN/HN
THUYET MINH BAO CÁO TAX CHINH HOP NHAT
Các thuyit minh nay là m1 bphn hqp thành và can thrqc dQc dong th&i vói báo cáo tài chinh hQp nIii kern theo
1.

THONG TIN KHAI QUAT
Hnh th(rc sO hüu von
Ong ty C6 phn Nhit din Phã Lai (g9i tt là "Cong ty") lruâc day là Nhà may N1iit din Phi Lai tri,rc
thuôc TOng Cong ty Din 1irc Vit Nam (nay là Tp doàn Din Lire Vit Nam). Theo Quyet djnh so
1612005/QD-BcN ngãy 30 thing 3 näm 2005 cOa BO TrtrOiig BO Cong nghip (nay là BO Cong thtrnng),
Nhà may Nhit din Phâ Li dirqc chuyn thành Ong ty Nhit din Phã Lai, là cOng ty thành viên hach
toán dôc lap thuôc Tong Cong ty then ltrc Viêt Nam nay IA Tap doan then lire Viêt Nam) Cong ty
Nhit diên Phã Lai dà hoàn thành cOng tic cô phan hod và chinh thirc chuyên doi sang hiiih thcrc cong ty
co phAn k8 tit ngày 25 thing 01 näm 2006 theo Giy chOng nhn dang k kinh doanh Cong ty Co phãn so
0403000380 ngày 25 thing 01 nn 2006 do Sâ Ke^ hoach và Dâu ttr tinh Hài Diiang cap.
Theo GiAy chUng nliân ding k kinh doanh sira dM IAn thU sáu so 0800296853 ngày 10 thing 5 näm
2013, tOng von diêu 18 cOa Cong ty là 3.262.350.000.000 \'ND.
Cong ty cO trx sâ chinh dt tai phi.roiig Phá Lai, thj xã Chi Linh, tinh Hãi Dtrcirng.
Tang so nhân viên cOa Cong ty me tai ngày 30 thing 6 näm 2014 là 1.374 (ngày 31 thing 12 nàm 2013:
1.382).
Tai ngày 30 thing 6 nãm 2014, Cong ty cO cong ty con là Ong ty C6 ph" Dich vu Scra cha N1iit diên
Min Bäc.
Nganh nghê kinh doanh và boat dung chinh
Ngành ngh kinh doanh và hot dng chinh cCa Cong ty là sin xuAt và kinh doanh din nàng (nhit din).
Toàn bô sin luqng din cOa Cong ty phat IOn din lirOi QUC gia dirçc ban cho Tp doàn Din hjc Vit
Nam (EVN).
Hoat Ong chmnh cüa cong ty con là sa cha, bão dixOng, thI nghim, hiu chinh các thit bi nhà may
din và các thiOt bi cong nghip khác tixng duang, sin xuât phii gia be tong tir tro bay; cung (mg nhân
lire và các dich vu dào tao; 4n hành, da^u tim các cOng tinh din và cong nghip; xây lAp süa chita k5'
thuOt cong trInh giao thông; thi cong Ong trmnh xây dijng cong nghip và dan dung; kinh doanh dch vi
khách s?n, du lich.

2.

Ca sO LP BAO CÁO TAX CHtNH HQP NHAT VA NAM TAX CHINH
Co sr lap báo cáo tài chinh hop nhât
Báo cáo tài chinh hcp nhAt kern theo &rçlc trinh bay bAng Dng Vit Nam (VND), theo nguyen tic giá
g6c và phO hp vài chuAn mijc k6 toán, chA dO kA toán doanh nghip Vit Nam và các quy dnh phap l
cO lien quan dn viêc lp và trInh bay báo cáo tãi chinh.
Cie báo cáo tài chinh hp nhAt kern theo khOng nhAm phan ánh tinh hiiIh tài chinh, kOt qua hoat dOng
kinh doanh và tinh h'mh liru chuyAn tiAn tê theo các nguyen tic và thông 18 kA toán duvc chap nhn chung
tai cac rnrOc We ngoài Vit Nam.
Nàm tài chinh
Näm tài chinh cOa Cong ty bit Mu tim ngày 01 thing 01 và kêt thOc vào n.-Ay 31 thing 12.
Báo cáo tài chinh hop nhAt gifta niOn do nay duvc lOp cho kS' hoat dOng tim ngày 01 thing 01 nàrn 2014
dOn ngày 30 thing 6 nämn 2014.

CONG TY CO PHAN NHIET DIN PHA LLI
Phing Phà Lai, thi xá Chi Linh
Tinh Hái Dumg, CHXHCN Vit Nam

Báo cáo tãi chinh hop nhAt
Cho kS' hoat dong tr ngày 01 thang 01 näm 2014
den ngày 30 thang 6 nãm 2014

THUYET M!NH BAO CÁO TA! CH1NH HqP NHAT (Tiêp theo)
MAU sO B 09-DN/HN
Cãc thuyit minh nay là môt bô phôn hcip thành và cn thtcc do dng lhöi vãi báo cáo lài chinh hop nhát kim theo
3.

TOM TAT CAC CHINH SACH Kt TOAN CHU YEU
Sau day là các chinh sách k than chO yu thrçic COng ty ap dung trong vic 1p báo cáo tài chinh hop nhAt:
U6c tinh kê toán
Viéc 1p báo cáo tài chinh hop nhAt tuãn thà theo chun mire ke^ toán, ch Q ke^ toán doanh nghip Viêt
Nam vá các quy dinh pháp 1 cO lien quan den vic lp và trInh bay báo cáo tài chinh yêu câu Ban Giám
d6c phãi CO nhithg ixàc tinh và giã dinh ãnh hizâng den s6 lieu báo cáo ye các cong nq, tài san và viêc
trInh bay các khoân cong noF và tài san tim tang tai ngày lp báo cáo tài chinh hop nhAt cOng nhu cac sO
lieu báo cáo v doanh thu và chi phi trong su& kS' hoat dng. Mc dà các tràc tinh ke toán diiçic lp bang
tht cã sij hiéu biêt cOa Ban Giám d6c, sO thirc te phát sinh cO the khác vài các iràc tinh, giã dinh dt ra.
Cor sO hop nht báo cáo tài chinh
Báo cáo tài chinh hop nh&t bao gm báo cáo tài chinh cOa Cong ty và báo cáo tài chinh cüa cong ty do
Cong ty kim soát (cong ty con) thrc Ip Cho dn ngày 30 tháng 6 hang näm. Vic kiêm soát nay dat
dLrqc khi COng ty có khá nang kMm soát các chinh sách tài chinh va hoat dng cOa Ong ty nhn dau tu
nh.m thu dtrçc lçri ich tir hoat dng cCa cOng ty nay.
K& qua hoat dng kinh doanh cCa cong ty con dtxcc mua 1aj hoc ban di trong näm duçrc trmnh bay trong
báo cáo kt qua hoat dOng kinh doanh hop nhAt tir ngày mua hoc Cho den ngày ban khoán dâu ttr a cOng
ty con do.
Trong tnrmg hop c.n thit, báo cáo tài chinh cCa cOng ty con ducrc diu chinh d8 các chInh sách k6 toán
duic ap dung tai Cong ty và cong ty con là ging nhau.
TAt cá các nghip v va s du gilia các cong ty trong cOng tp doàn duc loai bO khi hop nhAt bao cáo tai
chinh.
Lori ich cOa c08 dOng thiAu S6 trong tài san thuAn cOa cong ty con hop nhAt thrqc xác dinh là mt chi tiêu
riêng bit tách khOi phân vOn chO sâ hUu cOn cO dOng cOn cong ty m. Loi ich cOa 0 dông thiêu s6 bao
gOm giá tri các lqi ich cOn cO dOng thiêu s6 tai ngày hop nhât kinh doanh ban Mu và phAn loi ich cOa cO
dOng thiOu so trong sirbiên dOng cOn t6ng vOn chü sO hOn kë tir ngày hop nhát kinh doanh. Các khoân l
tuong Ong vOl phân vOn cOn cO dOng thiëu sO vuçit qua phãn vOn cOa hQ trong t6ng vOn chO sO hOn cUa
Ong ty con dirçic tinh giàm vao phAn lçi ich cüa COng ty trir khi cô dOng thiêu s6 cO nghia vii rang buc
và cO khá nang bO dAp khoàn 10 dO.
Dãu hr vào Cong ty lien két
Cong ty lien ket là mOt cong ty ma Cong ty có ãnh huOng dáng ke nhung khOng phái là cOng ty con hay
cOng ty lien doanh cOa Cong ty. Anh hiiOng dáng ke^ the hin 0 quyen tham gia vào vic dun ra các quyet
dinh ve chinh sách tài chinh vi hoat dông cOn ben nhn Mu tu nhtrng khOng có ành huOng ye mt kiAm
soát hoc dOng kiAm soát nhfing chinh sách nay.

-

-

-

Ket qua hoat dng kinh doanh, tài san và cong nç cUa các cong ty lien kt dirçrc hop nhât trong báo cáo
tài chinh theo phixong pháp vOn chO sO hOn. Các khoãn gop On lien ket &rcrc trInh bay trong bang can
d6i ke toán hop nhAt theo giá gOc dtrqc diEu chinh theo nhOng thay dôi trong phAn yOn gop cOa COng ty
yào phan tài san thuân cUa cong ty lien kt sau ngày mua khoãn dâu tir. Các khoàn 16 cOa cong ty lien ket
vtiqt qua khoân gOp vOn cOa Cong ty tai cOng ty lien k6t dO (bao gOm bAt kA các khoán gOp vOn dài hn
ma ye thrc chat tao thành dâu tir thuAn cOn Cong ty tai cOng ty lien kAt dO) khOng duqc ghi nhn.
Trong tnrOng hop mt cong ty thành vien cOn Cong ty thirc hin giao dch vOl mOt cong ty lien k& vOl
Cong ty, lãi/16 chua thrc hin ttrong crng vOl ph An gop vOn cOa Cong ty vào cOng ty lien ket, thwc loai trir
khOi báo cáo tãi chinh hop nhAt.

-

CONG TY CO PHAN NHIT D!EN PHA LA!
Phrng Phã Li, thj xà Chi Linh
Tinh Hal Duang, CHXHCN Viet Nam

-

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH HOP NHAT (TiEp theo)
MAU SO B 09-DNIHN
Các thuyêt minh nay là m5t b6 phan hp thành và cOn du-qc dQc dông thai vOi báo cáo tài chinh hop nhOt kern theo
3.

Báo cáo tài chinh hQp nht
Cho kS' hoat dng tir ngày 01 thang 01 näm 2014
den ngày 30 thang 6 närn 2014

TOM TAT CAC CHJNH SACH Kt TOAN CHU YEU (Tip theo)
Lçi tht thirong mai

-

Loi the throng mai trén báo cáo tai chinh hcip nh.t là phn php tni gi(a mirc giá phi hqp nMt kinh doanh
so vO'i phn lçti ich cOa Cong ty trong tng giá trj hçp l' cOa tài san, cong nor va cOng ncr tiëm tang cUa
cong ty Con, Cong ty liOn kOt, hoc don vi gop On liOn doanh tai ngày thrc hin nghip vii du tir. Lori th
thuong mai dIKIC coi là môt Ioai tài san vô hInh, ducrc tInh kMu hao theo phirong pháp thrOng thng trOn
thri gian hftu dung ixâc tInh cOn Icri the kinh doanh dO là 3 nm.

-

Lai th6 kinh doanh CO di.rçrc tir viOc mua cong ty liOn k& và Co sâ kinh doanh d6ng kim soát thrçrc tInli
vao giá trj ghi s6 cOa cOng ty liOn k& và Co sâ kinb doanh dng kim soát. Lçri the kinh doanh tir vic mua
các cong ty COfl throc trinh bay riOng nhtr mt loai tãi san cO khác trOn bang can d6i k toán hçirp nhât.

-

Khi bàn cong ty liOn kit, giá tn cOn 1 ai cOn khoàn lçri the thirong mai chua khu hao ht dtrcrc tInh vào
khoãn 1Ai/1 do nghip vi nhrng ban cong ty tirong Ong.
COng ciii tài chinh
Ghi nhn ban dâu
Tài san tai chinh
Tai ngày ghi nhn ban du, tài san tài chinh diroc ghi nhn theo giá gc cong các chi phi giao djch cO liOn
quan tnrc tip dOn vic mua sam tài san tài chinh do. Tài san tài chinh cOn Cong ty bao gm tiOn vã cac
khoãn tirong dirong tin, các khoãn phái thu khách hang và phài thu khác, các khoãn dau tin ngan han va
dâu Un dài han khác.
COng no, tài chinh
Tai ngày ghi nhn ban dau, cOng nor tài chInh ducrc ghi nhn theo giá 96c cong các chi phi giao dch cO
liOn quan tri,rc tip dn vic phát hành cOng nor tài chinh dO. Ong ncr tài chinh cOa Cong ty bao gOm các
khoãn vay, phài trã ngirOi bàn và phai trã khác, và chi phi phâi trà.
Ddnh gia igi sau thn ghi nhIn ban ttOu
Hin tai, chi.ra cO quy djnh ve dánh giá lai cOng cu tài chinh sau ghi nhn ban dan.
Tien vi các khoãn tirong throng tiOn
Tian và các kiioãn thong throng tian bao gm tian mat tai qu5, các khoãn tin gui không k' han, các
khoãn dau Un ngan han, cO khã nang thanh khoân cao, & dang chuyan dôi thành tiOn Va It rUi ro liOn quan
dOn viéc bian dng giá tn.
Hang ton kho

-

Hang tn kho thrcrc xác djnh trOn co su giá thp horn giOa giá g6c và giá tn thuan cO the thijc hiên duc.
Giá gOc hang tOn kho bao gm chi phi nguyen 4t lieu trrc flap, chi phi lao dông trtrc tiep và chi phi san
xuât chung, nOu cO, dê cO thrçrc hang ton kho u da diam va tnng thai hin tai. Giá goc cOa hang ton kho
duc xác dnh theo phuong pháp bInh quân gia quyên. Giá trj thuân cO thO thijc hiën duvc thrcrc xac drnh
bang giá Win tràc tInh trir cac chi phi tràc tInh da hoan thãnh san ph .m cOng chi phi tiOp thi, bàn hang và
phân phOi phát sinh.
Hang tn kho dixçrc hch toán theo phirong phãp kO khai thithng xuyOn, riOng nguyOn vt lieu là than dung
cho dot 16 may phát din dirqc hach toán theo phirong pháp kiam kê dnh ks'.

-

CONG TV CO PHAN NHIET DIN PHA L1
Phirang Phã Lai, thi xã Chi Linh
Tinh Hal Dirng, CHXHCN Via Nam

-

Báo cáo tài chInh ho-p nhât
Cho k5' ho?t dng tü ngày 01 tháng 01 näxn 2014
den ngày 30 thang 6 nàm 2014

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT (Ti6p theo)
MAU sO B 09-DNIHN
C'ác zhuyi minh nay là môt bôplián hp thank và cdn dwçrc d9c dông th&i vol báo cáo lài chink hcJp nhát kern theo
3.

TOM TAT CAC CH!NH SACH KE TOAN CHU YEU (Tiêp theo)
Hang t6n kho (Tip theo)
Dir phong giãm gia hang thn kho dtrcic trich lp trong k' cho gia trl 4t tu thit bi dir phOng dung cho vic
sCra chita, thay the cCia Nha may Nhia din Phã Li 2. Khoàn dir phOng nay &rqc lp theo tràc tinh ye giá
trj 4t tu bi suy giàm hang ks'.
Tài sin c6 dinh hfru hInh va khãu hao
Tài san co dinh hilu hmnh ducrc trinh bay theo nguyen gia trir giá trj hao mOn Juy kê.
Nguyen giã tài sin 06 dinh hInl-i thành do mua sm bao gm gia mua vi toàn b6 các chi phi khác lien
quan tIvc tiep den vic dira tãi san vào trng thai sn sang sir dung. Di vài tài san cô dinh hInh thành do
du ttr xay dirng ca bin theo phirong thOc giao thâu hoc tir xây dung va san xuât, nguyen gia là giã quy&
to" cong trInh xây dung theo Quy ché quan ly dâu tir và xay dung hin hành, các chi phi khác có lien
quan ti-ire tiep và le phi truàc ba (nu cO). Tnrorng hçirp dir an dã hoàn thãnh và dua vào sir dung nhtrng
quyet to" chira &rqc phê duyet, nguyen giã tài san cô dinh diroc ghi nhãn theo giá tarn tinh trén cer sà chi
phi thtrc th da bO ra d6 CO dixcic tài san c6 dinh. Nguyen giá t?rn tinh sd dtrqc diêu chinh theo giá quyêt
toán dtrçrc cac cr quan cO thârn quyen phé duyt.

-

Tài sin c6 dinh hitu hlnh dirçrc khu hao theo phuong pháp dirmg thâng dira trên thGi gian hitu dung uac
tinh, cu tht nhir sau:
Tif ngày 01/01/2014
den ngày 30/6/2014
S6nàm
10-25
Nhàcravàtkiêntrüc
10
May mOe và thiët bi
10-30
Phirmgtinvntai
03 - JO
Thiêt bi vAn phOng
03-10
Tai sin c6 dinh khãc
Cãc khoãn lAi, 16 phat sinh khi thanh 1, ban tài san ia chenh Jêch gift thu nhâp tir thanh 1' và giá trj cOn
1i cUa tài sin va diiçrc ghi nhn vao báo cáo kt qua hot dng kinh doanh hcp nhât.
Tai sin c6 dinh vô hInb và kháu hao
Tài sin co^ dinh vo hInh dtrcrc trInh bay theo nguyen giá trir giá ti-i hao mOn lily U. Tài san c6 dinh vO
hinh the hin giá tri quyn sir dimg dat duçrc phân bô theo phuang pháp dtr&ng thing trong Ong 10 nArn
va giá trj phan mêm k6 toán duçrc phan bô theo phurng phap thrOng thang trong Ong 8 nAm.
Chi phi xây drng cor ban dO dang
Các tài san dang trong qua trInh xay dimg phiic vi miic dich san xuât, cho thue, quán l hoc cho can
mic di ch khác duçrc ghi nhn theo giá g6c. Chi phi nay baogom các chi phi can thiet de hInh thành W
san bao gOm chi phi xày lap, thiet bi, chi phi khác va chi phi lAi vay cO lien quan phO hcrp vâi chInh sách
kO toán cOa Cong ty. Các chi phi nay së duc chuyan sang nguyen giá tài san cob dinh theo giá tarn tinh
(nun chira cO quyt toán duccc phê duy) khi các tài sin duc bàn giao dira vào sCr dung.
Theo quy dinh v6 quàn l du tti và xay dirng cüa Nha niràc, toy theo phãn cap quãn l, gia trj quyt toàn
các cong trInh xây dng ca bin hoàn thành can dtrcrc cac car quan cO tham quyan phe duy. Do dO, giá trj
cuOi cOng v giá trl các cong trmnh xay di,rng c bàn có the thay di và phi thuOc yào quyet toàn thrcrc phe
duyt bOi các cr quan cO tham quyan.

10

CONG TY CO PHAN NHIT DJN PHA LA!
Phiiing Phã Li, thj xa Chi Linh
Tirih Hal Drcmg, CHXHCN VitNani

Báo cáo tãi chInh hçp nht
Cho k5 hoat dng tir ngày 01 tháng 01 nm 2014
den ngày 30 thang 6 näm 2014

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT Tiêp theo)
MAU SO B 09-DN/HN
Các thuyii minh nay là môt bô phn hp ihành vii cn dztqc dQc dng thai vat báo cáo tai chInh hçxp nhdt kern theo
3.

TOM TAT CAC CII!NH SACH Kt TOAN CHU YEU (Tip theo)
Chi phi süa chiia IOn
Chi phi siia cha IOn &rqc ghi nhn vào chi phi kinh doanh trong ki dira tren k8 hoach sCra ch[ta IOn hang
nàm và dirqc diu chinh vao cui näm da trên ccc sO chi phi thrc td phát sinh.
Các cong trinh scia chUa IOn dA phát sinh nhixng chira quy& toán dirqc theo dOi trên s6 dir khoán muc
"Chi phi xây dung cr ban dO dang" và khoãn muc "Chi phi phãi trã" trOn bang can di k toán ho nhât.
Khi quyêt toán các cong trinh sOa chfta iOn, giá tri quyt toán se dirçcc hach toári bü tnir giita hai khoán
muc trën.
Chi phi trã trtthc did hn
Các khoãn chi phi trá tnrOc dài ban bao gm giá tnj cOng cu,i, dung cu., Iinh kin loai nhO dã xu.t dOng Va
dirqc coi là cO khà nang dem lai Ii Ich kinh te^ trong tu.rong Iai cho Cong ty vOl thOi hn tir mOt nãm trO
len. Các chi phi nay duqc On hóa duxOi hinh thirc các khoân trã trurOc dài h?n và dirqc phân bô vào báo
cáo kt qua hot dung kinh doanh hp nht, sir dung phtrang pháp dining thâng trong vOng hai näm theo
các quy dinh ké toán hin hành.
Các khoãn du tir chtrng khoán
Các khoãn dâu tir chImg Idioán di.rcrc ghi nhân bat dâu tin ngày mua khoàn dâu tir chirng khoán và dtrcrc
xác dinh ban dâu theo nguyen giá và các chi phi lien quan den giao dich mua các khoãn dâu ti.i chthig
khoán.
Tai các k' ke^ toán tip theo, các klioán du tui chUng khoán dixcyc xác dinh theo nguyen giá trir các khoãn
giàm giá dâu tir chirng khoán.
Din phOng giàm giá du tu chirng khoán dirac trIch lap theo các quy dinh ve^ k toán hin hành.
Chi nhãn doanh thu
Doarth thu bàn din dirccc ghi nhn khi k& qua giao dich hang hod duiçnc xác dinh mOt cách ding tin cy
va Cong ty cO khã nang thu ducic các lçni ich kinh tê tin giao dich nay. Doanh thu dtrçrc ghi nhn khi cO
biën bàn xác nh.n lucmg din phát len hrOi din Quoc gia và hod don diicnc phát hành.
Doanh thu cüa giao dch ye cung cAp dich vii duc ghi nhn khi kAt qua cOa giao dich dO dirqc xác dinh
mOt cách dáng tin cay. Truing bop giao dich ve^ cung cAp dich vii lien quan dAn nhiéu k' thi doanh thu
durcrc ghi nhn trong k' theo kêt qua phân cOng vic dä hoàn thành tai ngày cCa bang can dôi k6 toán cOa
k dO. KOt qua cCa giao dich cung cap dich vu dtrnc xác dinh khi thôa man tat cà bôn (4) diêu kin sau:
(a) Doanh thu duc xác dinh tirong d6i chAc chain;
(b) CO khã näng thu dtrçrc Ioi jch kinh tê tin giao dich cung cap dich vu do;
(c) Xác dinh dir ic phAn cong viêc dii hoàn thànli tai ngiiy cCa bang can dOi ké toán hcip nhât; và
(d) Xác dinh di.rçc chi phi phát sinh cho giao dich và chi phi dA hoàn thành giao dich cung cap dich vu
do.
Liii tiAn girl dtrcrc ghi nhn trên ccr sir dn tich, duac xác dinh trén s6 dii các tài khoin tiAn gin va liii suAt
ap dung. Liii tin các khoãn dâu tir di.rçrc ghi nhn khi COng ty cO quyên nhân khoãn liii.
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CONG TY CO PHAN NHIT DIEN PHA LI
PhrOng Phà Lai, thi xd Chi Linh
Tinh Hãi Dircmg, CHXHCN Vit Nam

Báo cáo tài chInh hoOp nht
Cho k' hoat dng tr ngày 01 tháng 01 näm 2014
den ngày 30 Wing 6 näm 2014

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HOP NHAT (Tiep theo)
MAU SO B 09-DN/HN
Các thuyil minh nay là m31 b3 ph2n ho p thành và can thrcic dQc O'ông thai v&i báo cáo tai chInh hop n/zag kern theo
3.

TOM TAT CAC CHINH SACH Kt TOAN CHU YEU Tip theo)
Ngoi t
Cong ty áp dung x& I chênh 1ch t' giá theo hxang dan cUa Chuãn mirc ke toán Vit Nam so 10 (VAS
10) "Anh htràng cüa vic thay dOi t' giá hôi doái" và Thông tu so 179/2012/TT-BTC ngay 24 thang 10
näm 2012 cUa BO Tãi chInh quy dlrth v8 ghi nhn, dánh giá, xü 1' các khoãn chénh 1ch t' aid hôi doái
trong doanh nghiêp. Theo do, các nghiêp vii phát sinh bng ngoai t8 duçic chuyên dôi theo t gia ti ngay
phat sinh nghip vu. So dii các klioân mic tiën t8 cO goc ngoi t8 tai ngày két thác niên do ké toán duc
chuyën dôi theo t giã tai ngày nay. Chénh 1ch t' giá phát sinh dircic hach toán vào báo cáo két qua hoat
dung kinh doanh. Lai chênh 1ch t giá do danh giá 1i các s6 du tai ngày két thCc niën do ke toán không
dtrac dung dé chia cho CO dông.
Chi phi di vay
Tt cá các chi phi 1i vay dirc ghi nhn vao báo cáo k&t qua hoat dng kinh doanh hcip nht khi phát
sinh.
Thuê
Thue^ thu nhp doanh nghip the- hin Ong giá tri cOa s6 thud phái trã hin tai và s6 thud hoAn lai.
Theo cac quy dinh hin hành ve^ uu dài min giãm thu, COng ty cO nghTa vu np thu thu nhp doanh
nghip theo t 16 15% trén thu nhp chiu thud trong 12 nám Utr thri diem chinh th(rc chuyn sang Cong
ty Co phn. Cong ty dtrqC min thud thu nhp doanh nghip trong 5 nam ke tr näm dâu tiên kinh doanh CO
läi và giãm 50% trong 6 nam tiëp theo. Nani 2014 là näm thir tu Cong ty diiçiC hiiOng iru däi giãm 50%
thud thu nhp doanh nghip.
DjCh vu sCra chta Nhit diên Min Bc CO nghTa vi nop thus thu nhâp doanh nghiêp
Cong ty C6:'
theo t 18 22% trén thu nhOp chiu thud.
S6 thu6 phài trà hiên tai dtrçyc tinh dija trén thu nhp chiu thud trong k5'. Thu nhâp chiu thud khác vài lçii
nhuOn thun dIIcTC thnh bay trén báo Cáo két qua hoat dong kinh doanh hczp nMt vi thu nhOp chiu thu
khOng bao gm CáC khoãn thu nhp hay chi phi tinh thud hoäc diIçYC khâu trr trong các näm khác (bao !)
grn cá 167 mang sang, néu CO) Va ngoài ra không bao gm các chi tiéu không chiu thué hoäc không dircic
khâu trir.
Thud thu nhâp hoãn lai dLrcic tinh trén các khoãn chénh Ich giita gia tri ghi sob Va co, sà tinh thuê thu nhp
cCa cáC khoãn mic tái san hoäc cOng nor trén báo cáo tài chInh hczp nhât và thrçzc ghi nhn theo phircmg
pháp bang can di ké toán. Thué thu nhp hoan 1i phai trá phài ducic ghi nhn cho tat cà các khoãn
chénh léch tam th&i cOn tài san thud thu nhp hoãn lai chi dirac ghi nhn khi chäc chãn CO dO lçii nhun
tinh thud trong tirong lai dé khâu trr các khoãn chénh lêch tam thri.
Thue4 thu nhOp hoãn 1i duxic XáC dinh theo thus suit di,r tinh sé ap ding cho näm tài san dirnc thu hM hay
nor phái trã dircc thanh toán. Thué thu nhOp hoan lai dirçic ghi nhân vào báo cáo kOt qua boat dng kinh
doanh hop nMt và chi ghi vào vn chO sâ hilu khi khoán thud dO cO liOn quan den các khoàn mic dirçrc
glii thng vào von chO sO hiru.
Tài san thus thu nhp hoän lai va ncr thus thu nhp hoan lai phai trã thrqc bO trO khi Cong ty CO quyên
hcrp pháp d bO trr gifra tái san thué thu nhp hin hành vOi thuê thu nhap hin hành phài np và khi các
tài san thué thu nhp hoAn lai va ncr thuO thu nhp hoän lai phai trà liOn quan tOi thud thu nl4p doanh
nghip dixqc quãn 1' bOi cOng mOt co quan thué và Cong ty có dr djnh thanh toán thuO thu nhp hin
hành trOn co sO thun.

CONG TV CO PHAN NH1T DIEN PHA LA!
PhLr&ng Phã Lai, thi xã Chi Linh
Tinh Hái Di.rang, CHXHCN Via Nam

Báo cáo thi chInh hop nht
Cho k' hoat dng tir ngày 01 thang 01 nãm 2014
dOn ngay 30 thang 6 nam 2014

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT (Tiép theo)
MAU sO B 09-DN/HN
Các thuy1 minh nay là mt b3 phin- hp ihành và can th,qc dpc a'óng th&i vói báo cáo íàï chmnh hop nMt kern theo
3.

TOM TAT CAC CHiNH SÁCH Kt TOAN CH(J YEU (Tip theo)
Thuê (Tip theo)
Viêc xác dinh thud thu nhap cOa Cong ty can cCr vào cac quy djnh hién hành v6 thud. Tuy nhiOn, nhthig
quy djnh nay thay dôi theo trng thii k' va vic xác dnh sau cüng ye thuO thu nhp doanh nghip thy
thuc vào kt qua kiOm ira cUa ca quan thud cO thãni quyn.
Các loai thug khác dLrçYc ãp dmg theo các Juât thu86 hid. hành tai Vit Nam.

4.

TIEN VA CAC KHOAN TUNG DUONG TIEN

lien mat
Tiên gCri ngan hang
Các khoãn tixcmg diiang tin (i)

30/6/2014
VND

31/12/2013
VND

28.565.894

129.248.803

26.555.613.880

7.229.881.959

1.291.945.775.703

1.178.300.000.000

1.318.529.955.477

1.185.659.130.762

(i) Các khoàn Prong drang tin bao g6m các khoãn tin gtri cO k' han nhO han hoc bang ba thang.
5.

CAC KJ-IOAN DAU TIf TA! CH!IH NGAN HN

Tin gfri có k hn (i)
DAutrtài chInh ngân hankhãc (ii)

30/6/2014
VND

31/12/2013
VND

1.3 19.000.000.000
2.017.851.965.073

1.735.200.000.000
2.017.851.965.073

3.336.851.965.073

3.753.051.965.073

(I) Các khoãn dau tu tài chInh ngan hn phân ánh các khoân tin giri ti& kim có k' han tr ba tháng dn
môt nãm và dtrcic tInh Iäi theo lâi suat cô djnh.
(ii) Các khoãn dau tir tãi chInh ngan han khác bao gm khoàn Oy thác dâu tir tai Cong ty TNHH Quán 1
Qu5' Dâu Pr Chirng khoán Bão Vit (BVFMC), va khoOn tiOn Tp doàn Din lire Vit Nam huy dng
von tir Cong ty theo hap dng Uy thác quàn 1 vn s6 01/2013 ngãy 20 thang 8 näm 2013 Va s6
02/2013 ngày 26 tháng 10 nani 2013 gitta Cong ty và Tap do" Diën li,rc Via Nam, có th&i han I
näm kO tir ngay k, Iai suât 9,1 25%!näm.
6.

PHAI THU KHACH HANG

Phãi thu tin diên
Dir

Iãi tian gui, du tir tài chinh

Phãi thu khách hang We

Dij phOng phãi thu ngan han khO dOi
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30/6/2014
VND

31/12/2013
VND

1.917.519.126.675

1.297.849.812.925

183.061.082.298

83.233.748.964

10.651.815.875

29.328.493.071

2.111.232.024.848

1.41 0.412.054.960

(2.859.645.088)
2.108.372.379.760

(2.859.645.088)
1.407.552.409.872

-

CONG TY CO PHAN NHIT DIN PHA 141
Phtrng Phã Lai, thj xa Chi Linh
11th Hãi DLrong, CHXHCN Vit Nam

Rio cáo tài chInh ho-p nht
Cho k5' hot dOng tr ngày 01 thang 01 nàm 2014
dn ngày 30 thãng 6 näm 2014

THUYET MINH SÃO CÁO TA! CHINH HOP NHAT (Tip theo)

MAU SO B 09-DN/HN

Các thuy1 minh nay là m(51 bçä ph2n hcip thành và cn thtçtc ãc a'ông thai vol báo cáo thi chInh hop n/uh kern theo

-

7.

HANG TON KHO

Nguyen lieu, vdt lieu

-

Cong cu, dung cu
Chi phi san xut, kinh doanh dà dang
Thành phm

Dij phOng giãm giá hang On kho

30/6/2014
VND
819.256.587.668
5.890.318.548

31/12/2013
VND
1.106.937.777.521

39.993.151.500
1.150.906.461

23.1 80.882
726.285.026

866.290.964.177

1.114.519.480.403

(174.687.851.393)

(175.907.639.335)

691.603.112.784

938.611.841.068

6.832.236.974

-

Gig trl thuãn có the thirc hiên dtrqc

-

Trong kS', Cong ty dä hoan thp dr phOng giãm giá hang On kho vài s6 tin là 1.219.787.942 VND (cho
näm tài chinh kàt thOc ngay 31 tháng 12 näm 2013, Cong ty dà trIch lp du phOng vài sO tiën là
15.775.346.643 VND).
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CONG TY CO PHAN NHJET DIEN PHA LA!
Phtring Phi Li, thj Chi Linh
Tinh Hài Duong, CHXHCN Vit Nam

Báo cáo tài chinh hQp nht
Cho k' hot dng tr ngày 01 thing 01 närn 2014
dn ngày 30 thing 6 näm 2014

xrL

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT (Tip theo)
MAU sO B 09-DN/HN
Các thuyê't minh nay lb mt h6 ph4n hqp thành và cdn dztcic dQc dáng th&i vái báo cáo tài chinh hop nMt kern theo
9.

-

TA! SAN CO D!NH vO HJNH
Doi vi: VND
Tong cong

Quyên sir dung dt

Phh mm kê toán

Tai ngày 01/01/2014

57.414.901.632

372.229.524

57.787.131.156

Tai ngäy 30/6/2014

57.414.901.632

372.229.524

57.787.131.1 56

372.229.524

TrIch kMu hao

42.135.803.859
2.838.222.498

-

42.508.033.383
2.838.222.498

Tai ngây 30/6/2014

44.974.026.357

372.229.524

45.346.255.881

GIA TRI CON LA!
Tal ngäy 30/6/2014
Ti ngày 31/12/2013

12.440.875.275
15.279.097.773

-

-

12.440.875.275
15.279.097.773

30/6/2014
VND

31/12/2013
VND

64.754.775.787
43 6.659.864

332.972.610.328
1.303.707.677

65.191.435.651

334.276.318.005

NGUYEN GIA

GIA TRI HAO MON LOY Kt
Ti ngày 01/01/2014

10.

CHI PHI XAY DUNG CO BAN DO DANG

Sira chfta IOn tài sin c6 dinh
Xây dmg cu ban khác

--

11.

DAU TUVAO CONG TY CON
Thông tin chi tiët ve cOng ty con cña Cong ty ti ngày 30 thing 6 nm 2014 nhu sau:

-

Noi thãnh
lip
Ten cong ty con
và boat dông
Cong ty Co phan Dich vu SOn chOn..
Hai Ducing
Nhiçt then mien Bac

12.

-

-

..T r
sohiru

%
50

T I quyn
Wu quyt
namgur

%

Hot dng chinh
Sfra chüa, bão
60
dirang nha may din

DAU T1S VAO CONG TY LIEN KET

Giá gc khoãn du tir
Dieu chinh theo phuang pháp von chO sO hOn

30/6/2014
VND

31/12/2013
VND

1.451.055.770.150
(86.756.430.849)

1.423.455.770.150
(135.944.499.500)

1.364.299.339.301

1.287.511.270.650

Thông tin chi ti& v cOng ty lien kt cOa Cong ty ti ngày 30 thing 6 nàm 2014 nhu sau:

NO thãnh lip
Ten cong ty lien kêt
và boat ding
phân
Nhit
din
Hãi
PhOng
Hãi PhOng
Cong ty C6

16

T' I
phan
so hUn
%
25,97

T I quyn
biêu quyt
nm giir
% Hot dng chinh
25,97 San xuât din

CONG TV CO PHAN NH1T D1N PHA LJ
PhLrOng Phà Lai, thi xâ Chi Linh
Tinh Hái Duung, CHXHCN Vit Nam

Báo cáo tài chInh hp nht
Cho lc-5i hoat dông tir ngày 01 thang 01 näm 2014
dn ngãy 30 thang 6 nãm 2014

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH HQP NHAT (Tip theo)
MAU SO B 09-DN/HN
Các thuyé.t minh nay là mit b5 ph2n hc.rp thành và cdn dzzctc dçc &ng th&i vó'i báo cáo tai chInh hop nh& kern theo
12.

DAU TU' VAO CONG TV LIEN KET (Tip theo)
Thông tin tài chInh torn tat ye cOng ty lien kt cUa Cong ty drçlc trInh bay nliii sau:
30/6/2014
VND
lông tài san
21.677.215.306.870
16.583.384.583.379
Tong Cong nor
TM san thun
5.093.830.723.491
Phân tài san thuân Cong ty du tu van cong ty lien kêt
1.322.867.838.891

31/12/2013
VND
20.806.303.354.391
16.080.339.173.017
4.725.964.181.374
1.204.648.269.832

Lçi th thirong mi phát sinh tir mua cong ty lien kêt:
VND

13.

Tai ngày 01/01/2014
Phân b6 trong k'

82.863.000.817
41.431.500.408

Ti ngIy 30/6/2014

41.43 1.500.409

DAU TU TAI CHINH DAI HJN KHAC

Cho Tp doàn Din ltjc Vit Nam vay (i)
Du tir trái phi&u Ngán hang TMCP fMu tu và Phát triên Vit
Nam (ii)
Gap von vào Cong ty Co phân Nhit din Quãng Ninh (iii)
GOp vn vào Cong ty C6 phn EVN Qu6c td (iii)
GOp vn vào Cong ty Co- phAn Phát trin Din hrc Vit Nam (iii)
GOp vn vào Cong ty C6 phAn ThOy din Buôn Don (iii)
Du tu ch(rng khoán khàc (iv)
Dâu Vs khác
Du phOng giãm giá dAu tu chCrng khoán dài han

30/6/2014

31/12/2013

VND

VND

350.000.000.000
118.151.962.500

350.000.000.000
118.151.962.500

817.295.117.400
70.800.000.000
100.000.000.000
50.250.000.000
46.498.000.000
2.293.080.591

817.295.117.400
70.800.000.000
100.000.000.000
50.250.000.000
46.498.000.000
2.293.080.591

1.555.288.160.491

1.555.288.160.491

(122.343.312.341)

(122.209.312.341)

1.432.944.848.150

1.433.078.848.150

(i) Cho Tp doàn Diên lc Vit Nam vay: Cong ty cho Tp doàn Din 1rc Vit Nam vay v6n d6 du hr
xây di,mg Nhà may ThOy din Lai Châu. Hap dng cO thOi han 15 näm và sO tin cho vay dLrqc hInh
thành do bO tr& khoàn phài thu cOa Cong ty vâi COng ty Mua bàn diên.
(ii) Dãu hr trãi phiu Ngân hang TMCP Du hr và Phát trin Vit Nam: Hçrp dng mua bàn chOng
kboán niêm yet theo phi.rang thic giao djch thOa thun vói mac dIch mua trái phiêu cCa Ngân hang
TMCP Dâu hr và Phát trien Vit Nam. Trãi phiêu cO the dl.r?c To ch(rc phãt hành mua iai vào ngay 19
tháng 5 nam 2016.
(iii) COng ty gop v6n vào Cong ty C6 phAn Nhiêt din Quàng Ninh, Cong ty C6 ph fin ThOy din Buôn Don,
COng ty CO phan Phát then Din lijc Vit Nam và Cong ty Co phan EVN Quôc tO vài t' 18 v6 gOp Ian
hrcrt là 16,35%, 15%, 10% và 19,30%. Tai thi dim 30 tháng 6 nàm 2014, khoàn gOp von van Cong
ty CO phân EVN Quôc tO chua dtrçrc gop dà nhtr ke hoach nhi.rng chtra cd gia han gop von.
(iv) Du hr chOng khoán khác: là khoãn du tu mua 670.000 cO phiu cOa Cong ty Col ph-an Nhia din
BA Ria.
Tai ngày 30 tháng 6 nàm 2014, Ban Giám d6c Cong ty dA thkrc hiên dánh giá than tr9ng các khoãn du hr
dài han nay và tin tithng rang khOng can trIch lp di,r phOng giãm gia, ngoai tiIr khoãn dâu hr mua CO phiOu
cOa Cong ty C6 phn Nbit din Quàng Ninh va Cong ty Co phân Nhia din BA Ra dA thrccc trIch lp dg
phong.
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Báo cáo tài chinh hQp nht
Cho kS' hoat dng tir ngày 01 thang 01 näni 2014
den ngày 30 tháng 6 nãm 2014

-

CONG TY CO PHAN NHIET DIN PHA L31
Phung Phã Lai, thj xã Chi Linh
Tinh Hài Drcing, CHXHCN Vit Nam

-

MAU SO B 09-DN/HN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH1NH HOP NHAT (Tip theo)
Các thuyet minh thy lb mit b6 phan hap thành và can thtcic dc a'ng thai vái báo cáo tai chmnh hap nh& kern theo -

-

14.

VAY VA NQ NGAN H3N
30/6/2014
VND

31/12/2013
VND

388.913.239.262

370.680.030.132

388.913.239.262

370.680.030.132

30/6/2014
VND

31/12/2013
VND

Thus giá tri gia tang

615.579.518

9.8 16.003.236

Thuê thu nhp doanh nghip

543.855.436

-

305.470.162.561

3.041.915.730

2.061.994.471

4.201.350.684

317.548.832.068

30/6/2014
VND

31/12/2013
VND

41.000.000.000

41.520.796.591

360.717.074.666

332.972.610.328

6.923.571.050

3,158.253.407

408.640.645.716

377.651.660.326

Vay dài hmn dn han trá (Thuyt minh s6 18)

15.

-

THUE VA CAC KHOAN PHAI NOP NHA NUOC

Th4 thu nhap cá nhán
Cãc Ioai thu khác

16.

-

CHI PH! PHAI TRA

Lâi vay phâi trã
SCra chia Ian chira quyêt toán
Các khoãn khác

-

Tai ngày 30 tháng 6 näm 2014, Ban Giám d6c Cong ty dang tnIch trtràc chi phi sCra chOa Ian theo kt hoch
duçc xây dirng trong phtrong an giá din cUa näm 2014 vâi s tin khoang 317 t' VND.
17.

CAC KHOAN PHAI TR, PHAI NQP NCAN HAN KHAC

-

200.671.800

C6 t(rc phãi trá
Mua CO phiu
Các khoán phãi trã khác
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30/6/2014
VND

31/12/2013
VND

223.819.472.701
27.600.000.000
11.759.580.685

950.355.101

2.397.990.975

263.179.053.386

3.348.346.076

-

-

CONG TY CO PHAN NHIT D!N PHA L31
Phi.r0ng Phi Lai, thj xã Chi Linh
Tinh Hãi Duong, CHXHCN Vit Nam

Báo cáo tãi chinh hop nht
Cho k' hoat dng tO ngày 01 thing 01 nàm 2014
dn ngày 30 thing 6 nàm 2014

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT (Tip theo)
MAU SO B 09-DN/HN
Các thuyt minh nay là m5t bçi phin hqp thành và cn dztçrc d9c ding thôi vái báo cáo tài chinh hap nhcft kern theo
18. VAYVANQDAIH3N
30/06/2014
JPY VND tinrng throng

-

Tp doàn Din lrc Vit Nam
25.994.391.837 5.444.785.316.715 26.922.762.974 5.374.860.402.668
TrO: S0^ phãi trà trong Ong 12 thing (1.856.742.274) (388.913.239.262) (1.856.742.274) (370.680.030.132)
(di.rccc trInh bay 0 ph an nq ng.n han)
S06 dir vay dài hn

-

-

31/12/2013
JPY YND tirong throng

24.137.649.563 5.055.872.077.453 25.066.020.700 5.004.180372.536

Khoàn vay trén di.rac thrc hin bang Yen Nht Bin (JPY) theo Hçp dng so 002/2006/HDCVL ngày 30
tháng 11 nàm 2006 v vic Tp doàn Din lrc Vit Nam cho Cong ty vay iai nguôn vOn vay cOa Ngân hang
Hap tác Quc t Nht Bàn (JBIC) d dau tLr xay dirng Dij an Nhà may Nhit din Phi Li 2. Khoàn vay nay
bat dan ducic ghi nhn tai th0i dim bàn giao v6n Nhà rnthc cho Cong ty Co- phãn là ngày 26 thing 12 nãm
2006. ThOi han cho vay lai là 22 nàn 6 thing, g& vay và lài vay duçcc trã môi nàm hai k' vào ngày 20
thing 3 và 20 thing 9 hang näm vdi sob tin g& bang nhau cho mi kS' là 1.124.639.158 JPY. K' trã ncr gOc
dan tién vào ngày 20 thing 3 nAm 2006 và k' cuM cOng vào ngày 20 thing 3 näni 2028. Lài suât vay là lAi
suat cho vay lai cOa Bô Tài chinh theo tOng hip dnh vay vn dLrac thông báo bi BO Tài chinh (bao gOm
Iãi suAt cho vay cOa JBIC và phi quan l khoãn vay cOa Bô Tài chinh). LAi suat cho vay binh quán cOa cac
khoàn vay theo tOng hip djnh là 2,43%/nàm, phi cho vay 1i cOa Tap doàn Diên lrc Vit Nam là 0,2%/nthn.
Lai vay và phi cho vay lai dtrccc tInh trén so^ di.r ncr gôc vay và so ngày thrc th trong k' tInh lài. Khoân vay
nay diroc Bô Tài chinh bào lành vOi JBIC và khOng cO tài sin darn bào.
Các khodn vay trên dwçic hoàn Ira theo lick bilu sau:
30/6/2014
JPY VNDtirongdwoiig

-

-

31/12/2013
JPY VNDtirongthrong

Trong Ong mt näin

1.856.742.274

388.913.239.262

1.856.742.274

370.680.030.132

Trong näm thfr hai

1.856.742.274

388.913.239.262

1.856.742.274

370.680.030.132

TO näm thO ba dn nOn thO nOn

5.570.226.822 1.166.739.717.786

5.570.226.822 1.112.040.090.396

Sau nOn nãm

16.710.680.467 3.500.219.120.405 17.639.051.604 3.521.460.252.008
25.994391.837 5.444.785316.715 26.922.762.974 5.374.860.402.668

Trir: so^ phãi trãtrong Ong 12 thing

(1.856.742.274) (388.913.239.262) (1.856.742.274) (370.680.030.132)

So phãi trâ dli hn

24.137.649.563 5.055.872.077.453 25.066.020.700 5.004.180.372.536
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CONG TY CO PHAN NH1T DJN PHA LIJ
Phung Phã Li, thi xA Chi Linh
Tinh Hal Dtrang, CHXHCN Viet Nam

Báo cáo tài chinh hçp nht
Cho kS' hoat dông tir ngày 01 tháng 01 näm 2014
den ngày 30 tháng 6 nAm 2014

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH HQTP NHAT Tip theo)
MAU SO B 09-DN/HN
Các thuyêt minh nay là môt b5phn hop thank và can dzrqc dc dáng thai vói báo cáo tài chInk hop nht kern theo
19.

VON CHU SO HO1J (Tip theo)
Co phiu

- S65 hrcmg c6 phiu dã bàn ra cong chông
+ C. phiu ph6 thông
+ C6 phiu tru dãi
- S6 krqng co^ phiu qu5'
+ Cophiu ph6 thông
+u phiu tru dài
-Shsqngcphiudang1iruhanh
+ C6 phiu ph06 thông
+ Co- phiu tru dài

30/6/2014

31/12/2013

326.235.000
326.235.000

326.235.000
326.235.000

-

-

8.080.386
8.080.386

8.080.386
8.080.386

-

-

318.154.614
318.154.614

318.154.614
318.154.614

-

-

C6 phiu ph6 thông có mnh giá 10.000 VND/c6 phi 6u.
Vn dJtu íê
Theo Giy ching nhn dang k' kinh doanh sa dM 1n th(r sáu ngày 10 tháng 5 näm 2013, v04 diu le cUa
Ong ty là 3.262.350.000.000 VND. Tai ngày 30 tháng 6 näm 2014, vn diêu le cüa Cong ty dã dLrçrc các
c dông gOp dO.
20.

BAO CÁO BO PHAN
Hot dng chinh cOa Cong ty là san xu.t và kinh doanh din nàng (nhit din). Toàn b6 sin hrcmg din cOa
Cong ty phát IOn din lirâi QuOc gia di.wc bàn cho Tp doàn Din 1rc Vit Nam (EVN). Cong ty cO tru sO
chinh và hot dng ti phirng Phã Li, thi xA Chi Linh, tinh Hái DLrang. Theo do, toàn b6 Ong ty dirge
coi là môt bô phân lp báo cáo tài chinh hop nhât.

21.

DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VU
Tu' ngãy 01/01/2014 Tir ngIy 01/01/2013
dn ngIy 30/6/2014
den ngày 30/6/2013
VND
VND
Hoot doug sin xuât din
Doanh thu ban din cho Tap doàn Diên lijc Vit Nam (I)
Diên tu dOng
Hoat dông khác
Doanh thu hoat dng khác

(i)

4.256.194.130.095
4.255.1 80.790.462
1.013.339.633

3.616.971.217.297
3.615.609.251.600
1.361.965.697

20.384.359.796
20.384.359.796

28.112.501.929
28.112.501.929

4.276.578.489.891

3.645.083.719.226

Den thoi dMm phát Minh báo cáo nay, Cong ty vn chua k dtrcrc phuluc hop d6ng diu chinh giá
bàn diên vOi Cong ty Mua bàn Din cho näm 2014. Doanh thu cho k' hoat dong tr 01 thang 01
nàm 2014 dn 30 thang 6 näm 2014 drcc ghi nhân theo don gia tam tmnh và sO diOu chinh 1i khi CO
thOa thuOn chinh thüc vOi Cong ty Mua bàn Din.

21

CONG TY CO PHAN NHIET DIN PHA LI
Phtthng Phã Lai, thj xã Chi Linh
Tinh Hài Duong, CHXHCN Viét Nam

Báo cáo tài chInh hop nht
Cho k' hoat dOng tir ngày 01 tháng 01 näm 2014
den ngày 30 tháng 6 näm 2014

MAU sO B09-DNIHN
THUYET MJNH BAO CÁO TM CHINH HQP NHAT (Tip theo)
Các thuyEt minh nay là m5t b5phan hp thành và can thrQc dQc ding th&i v&i báo cáo tài chInh hçrp nhát kern theo
22.

CIA VON HANG BAN VA D!CH 'IV CUNG CAP
Tu ngày 01/01/2014
d€n ngãy 30/6/2014
VND

TU ngày 01/01/2013
dn ngày 30/6/2013
VND

bat doug sin xuât diên

3.951.507.091.085

2.889.289.597.186

Chi phi than, dâu
Chi phi khu hao
Chi phi sra chUa km
Chi phi krcing va baa him xa hOi
Chi phi phi 1iu
Chi phi khác

3.086.818.012.335
339.172.410.035
316.698.748.274
97.924.767.354
10.267.772.470
100.625.380.617

2.134.951.051.508
341 .090.397.584
250.003.827.246
92.616.905.028
3.274.690.637
67.352.725.183

2.156.056.730

8.894.072.984

3.953.663.147.815

2.898.183.670.170

Tn' ngãy 01/01/2014
den ngày 30/6/2014
VND

Tir ngày 01/01/2013
dn ngIy 30/6/2013
VND

3.075.049.480.295
179.201.795.261
350.224.967.516
316.698.748.274
4.590.177.028
116.582.927.332

2.085.580.275.950
169.860.766.887
351.809.377.098
250.003.827.246
5.498.696.457
78.686.362.605

4.042.348.095.706

2.941.439.306.243

Tn' ngây 01/01/2014

Tn' ngày 01/01/2013

dn ngay 30/6/2014
VND

dn nIv 30/6/2013
VND

164.160.375.617
24.283.218.335

-

196.027.908.0 10
28.361.722.223
20.85 1.215.737
787.073.049.977
36.793.645.500

188.443.593.952

1.069.107.541.447

float doug khác

23.

CHI PHI SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO

Chi phi nguyen 4t 1iu
Chi phi nhân cong
Chi phi khu hao tãi san c6 dinh
Chi phi sra chtra Ian
Chi phi djch vu mua ngoài
Chi phi khác

24.

DOANH THU HO3T *QNG TAt CHINH

Läi tin gCri, tin cho vay

Lai tr hoat dng dâu ttr tài chInh
Lãi chênh lch t giá hi doái dã thirc hin
Lãi chênh Ich t giá hi doái dánh giá Ii
Cotirc dtrcic nhân

22

Báo cáo tài chinh hop nht
Cho kS' hoat dng tü ngày 01 thang 01 näm 2014
den ngày 30 thang 6 nãni 2014

CONG TY CO N-IAN NH1T D1N PHA Ld
PhrO'ng Phâ Li, thj xã Chi Linh
Tinh 1-Iài Dixcmg, CHXHCN Vit Nam

MAU sO B09-DN/HN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (Tip theo)
Các thuylt minh nay là mcit b5 phn hop thank và cdn dwctc a'Qc a'ng th&i v&i báo cáo tai chinh hop nhât kern theo
25.

CHI PHI TAI CHIIH
Tir ngày 01/01/2014 Tir ngày 01/01/2013
den ngày 30/6/2013
den ngày 30/6/2014
VND
VND
Chi phi Iâi vay
L6o chénh 1ch t giá hi doái da thrc hin
Lo^ chênh 1ch t giá chiia thc hin
Inch 1p/(hoàn nhp) dr phong các khoàn dâu tir tài
chinh dai han
Chi phi tài chinh khác

26.

(4.958.000.000)

131.490.732

104.485.466

333.654.189.337

77.746.111.197

Tir ngày 01/01/2014
den ngãy 30/6/2014
VND

Tir ngãy 01/01/2013
den ngIy 30/6/2013
VND

(41.431.500.408)
76.944.762.409

(12.429.450.123)

35.513.262.001

(12.429.450.123)

Tir ngày 01/0112014
den ngãy 30/6/2014
VND

Tir ngày 01/01/2013
den ngäy 30/6/2013
VND

70.774.099.029

872.226.747.408

-

4- ,

Thu nhap tr hoat On chinh

(46.598.314.374)

697.721.066.856

Thu nhp tr hoat dng khác
Thud suit thué thu nhp doanh ngh4p
Thue^ thu nhp doanh nghip hoat dong chinh

117.372.413.403

174.505.680.552

7,5%

7,5%

22%

25%

Thu6 thu nhâp doanh nghip hiên hành
Thud thu nhp doanh nghip hoän Iai

22.327.057.370
-

95.955.500.152
284.306.744.352

Thuê thu nhp doanh nghip

22.327.057.370

380.262.244.504

Thud thu nhp doanh nghip hoat dng khác

-

134.000.000

-

THUE THU NHAP DOANH NGHIEP

Thu nhp chu thud
Trong JO:
-

82.599,625.731

LAIJ(LO) TRONG CONG TY LIEN KET

Phân b o^ Iqi th e^ thtrcmg mai
Lqi nhun tr khoãn dâu tir vào cong ty lien kêt
theo phirong pháp von chO so hfru

27.

74.043.720.442
4.080.050.325
255.264.927.83 8

Tai ngày bão cáo nay, Cong ty dang thi,rc hin các thO tiic vOi co quan thud & xác djnh khoãn thud thu nhâp
doanh nghip phãi nOp bô sung lien quan tOi vic Cong ty có the khOng thrc min giãm thud 50% cho nàm
2009 - áp dung cho các don vi niém y& lan dâu giai don tr nàm 2004 -2006. Theo hrOng dan ti Cong
van so 2924/TCT-PC cüa Tong Ciic thud ngày 19 tháng 8 näm 2011, Cong ty cO the se không duqc hirOng
uu däi giãm 50% sO thud TNDN cho näm 2009. Báo cáo tài chinh hop nhât cho giai doan 6 thang ket thUc
ngay 30 thang 6 näm 2014 chua bao gôm cac diêu chinh cO e phát si ti sir kin trên.
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Báo cáo tài chInh hQp nhãt
Cho kS' boat dng tt'r ngày 01 thing 01 nni 2014
den ngày 30 thing 6 nAni 2014

CONG TY CO PHAN NH!T DIN PHA L!
Phthng Phã Lai, thj xã Chi Linh
Tinh 1-Iãi Duong, CHXHCN Vit Nam

MAU SO B09-DNIHN
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HQP NHAT (Tip theo)
Các thuyê't minh thy là m5t b5 phn ho p thành và can dzrctc a'Qc ding thai vol báo cáo tài chInh hop nhdt kern theo
28.

LA! CCF BAN TREN CO PHIEU
Tir ngIy 01/01/2014 Tir ngày 01/01/2013
den này 30/6/2014 dn này 30/6/2013
Lori nhun & tInh Iii cer bin trên c66 phiu (VND)
S6bInhqungiaquyncàa co- phiuphôthOngdê
tInh Iãi ca ban trén co^ phiu (co^ phMu)
Lãi ccF bin trên co^ phiu (VND)

29.

157.599.086.800
318.154.614

1.299.949.886.964
318.154.614

495

4.086

CONG CU TA! CHNH
Quin 13 rLii ro vn
COng ty quan 1' ngun v6n nhâtn darn bãorang Cong ty có the- vira boat dng lien tiic vera t6i da hOa Icii Ich
cCa các co^ dOng thông qua t6i tru hóa s6 du nguôn vOn Va cong ncr.
Can trOc On cOa Cong ty gm CO CC khoán ncr thuan (bao g6m các khoãn vay nhu âä trmnh bay ti Thuyt
minh s6 14 và 18 trr di tiên vã các khoàn tirang duang tin) va phân On cCa các cô Ong (bao gôm On
gOp, các qu5 du tnt, lii nhun sau thuê chixa phan phOi).

H9 so dan by t6i chink
He s6 dOn by tãi chInh cCa Cong ty tai ngày kt thOc nien d6 k6 toán nhtr sau:
30/6/2014
VND
Các khoãn vay
Trü: Tiên và các khoãn ttrrng dtrcmg tiên
Na thu an
von chO sâ hiu
Ty Ic nor thuan tren von chu so' huii

5.444.785.316.715
1.318.529.955.477
4.126.255.361.238
5.045.241.333.029
0,82

31/12/2013
VND
5.374.860.402.668
1.185.659.130.762
4.189.201.271.906
5.397.100.318.579
0,78

Cie chInh sách kex toán chü yêu
Chi tit các chInh sách k8 toán chU yu và các phuong pháp ma Cong ty áp ding (bao gm các tiêu chi d
ghi nh,n, ca str xác djnh giá trj và ca sâ ghi nhn các khoán thu nhâp va chi phi) d6i vOi timg 1°ej tài san tài
chInh, cong ncr tài chInh Va cOng cu On di,rac trInh bay tai Thuyêt minh so 3.
Các Ioi cong ciii tài chInh
Cia trj ghi so
30/6/2014
VND

31/12/2013
VND

Tài sin tài chInh
Tiên vi các khoin tucmg duxmg tin
Phii thu khách hang vã phai thu khác
Du ttr ngan hn
Dau ttr dài han khác

1.318.529.955.477
2.108.416.832.351
3.336.851.965.073
1.432.944.848.150

1.185.659.130.762
1.408.538.726.136
3.753.051.965.073
1.433.078.848.150

Tang cong

8.196.743.601.051

7.780.328.670.121

Các khoãn vay
Phii trànguii bin váphai trákhác
Chi phi phii tri

5.444.785.316.715
485.639.725.453
343.449.210.065

5.374.860.402.668
280.176.231.258
43.375.342.321

Tong cong

6.273.874.252.233

5.698.411.976.247

Cong nçrtài chInh
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CONG TY CO PHAN NHIT DIEN PHA LAI
Phis&ng Phã Lai, thi xâ Chi Linh
Tinh Hài Dixcmg, CFIXHCN Vit Nam

Báo cáo tãi chinh hQp nht
Cho k5i hoat dOng tr ngày 01 thang 01 näm 2014
dn ngày 30 thang 6 näm 2014

THUYET MJNH BAO CÁO TAJ CHDH HOP NHAT (Tiëp theo)
MAU SO B 09-DN/HN
Các thuyit minh nay là m5t b5 phan hcip thành và cdn dzeçrc dQc &ng th&i vol báo cáo lài chinh hop nhch kern theo
29.

CONG CV TAI CHINH (Tip theo)
Các 1oi Cong cu tài chinh (Tip theo)
Cong ty chixa dánh giá giá tri hop 1 cña tài san tài chinh và cong nor tài chinh tai ngày k& thñc niên dO k
toán do Thông tr sO 21 0/2009/TT-BTC do Bô Tãi chinh ban hành ngày 06 tháng 11 näm 2009 ("Thông tti
210") cling nhix các quy dinh hin hành chira có huOng dn cu the ye vic xác dinh giá trj hop 1 can các tài
san tai chinh và cong no tai chinh. Thông tir 210 yeu cu ap dung Chu.n mirc báo cáo tãi chinh QuOc te ye
vic trInh bay báo cáo tài chinh và thuyt mirth thông tin dOi vài cong cu tài chinh nhurig khong thra ra
hi.rong din tuong throng cho viêc dánh giá và ghi nhãn cong Cu tài chinh bao gm cá áp dung giá trj hçrp 1),
nhäxn phO hop vài Chulin mirc báo cáo tài chinh QuOc te.
Muc tiêu quãn 1 rüi ro tài chinh
Cong ty dä xây dung h6 thong quãn I' rOi ro nhm phát hin và dánh giá các rcii ro ma Cong ty phài chju,
thiét lp cac chinh sách và quy tiInh kim soát rOi ro 0 mc chap nhn dirqc. H6 thông quàn 1 rOi ro dirc
xem xét Iai dinh 1ç' nhim phàn ánh nhiing thay di cüa diu kin thj tnr&ng va hot dng cOa Cong ty.
RUi ro tài chinh bao gm rUi ro thj trtrOng (bao gm rOi ro t giá, rOi ro Iâi suAt và rOi ro v giá), rOi ro tin
dmg và ri'ii ro thanh khoân.
Ráiro thj trw?mg
giá b 04 doái, lài suit và
Hoot dông kinli doanb cila Cong ty se chO yu chju rOi ro khi cO sir thay d6 v
giá. Cong ty không thrc hin các bin pháp phOng ngra rOi ro nay do thiu thj trithng mua các cong ci,i tài
chinh nay.
Quân lj rüi ro ) giá
Cong ty thrc hin mOt s06 các giao dch cO gc ngoi t, theo do, Cong ty se chju rCii ro khi Co bin dng v
t9 giá.
Giá

fri

ghi s6 cCia các täi san bng tin và cong nq bang tin cO g6c ngoai tê tai thOi dim cui nàni nhix sau:

Yen Nhât Bàn (WY)

c6ng nqr
30/6/2014
31/12/2013
VND
VND
5.444.785.316.715 5.374.860.402.668

Tàisãn
30/6/2014
31/12/2013
VND
VND
-

Phán tIch dçi nhqy a'6i vOl ngogi td
Cong ty chO yu chju ãnh htrerng cOa thay di t giá cUa ding Yen Nht Bàn.
Cong ty thirc hiên phan tIch dO nhay di vOi dng Yen Nht Bàn trong tnthng hçxp t giá dng Vit Nam
täng/giám 10% so vOl dOng tiën nay. Tq lé thay d6i 10% ducrc Ban Giám d6c sO dung khi phlin tich rOi ro
t giá và the hin dánh giá cOa Ban Giám dOc vô mirc thay dôi CO th6 cO cOa t' giá. Phân tIch do nhy vOl
ngoi te chi ap dicing cho các sO dir cOa các khoãn muc tin té bang ngoai té tai thOi diem cuOi kS' và diêu
chinh vic dánh giá 1i các khoàn muc nay khi Co 10% thay d 05 cUa t giá.
Ti ngày 30 tháng 6 nãm 2014, nu Yen Nht Bàn tang/giàm 10% so vOi dng Viêt Nain trong khi mçi
bin sO khác giO nguyen khOng d6i, thI kn nhuãn tnrOc thua can Cong ty cho k' hoot dOng tO ngày 01 thang
01 nàm 2014 dn ngày 30 tháng 6 näm 2014 se giàm/täng mOt khoàn là 544.478.531.672 VND (nkm 2013:
537.486.040.267 VND).
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CONG TY CO PHAN NHIET DIN PHA LI
Phtthng Phá Lai, thj xã Chi Linh
Tinh Hãi Dtrcmg, CHXHCN Vit Nam

Báo cáo tài chInh hp nhãt
Cho k' boat dOngtirngay01 thangOl näm2Ol4
dn ngày 30 tháng 6 nàm 2014

THUYET MINH SÃO CÁO TAI CH1NH HOP NHAT (Tiêp theo)
MAU SO B 09-DNIHN
Các thuyt mink nay là m5tbt5 ph4n hcip thành va can dzecrc ã'Qc c1ng thöi v&i báo cáo tai chinh hop nhá't kern theo
29.

CONG CU TAI CH1NH (Tip theo)
Ráiro thj fru'ô'ng (TiEp theo)
Quán 1)5 nil ro lâi sudi
COng ty chu riii ro läi sut Ian phát sinh tlr các khoãn vay chju Iài sut. D6i vOi các khoãn vay chju läi suit
vOi lAi suât cô dinh, Cong ty cO khà nang se phái chju r6i ro lài suât theo giá trj hop 15 can các khoân vay
nay.
Quân 1)5 rái no ve giá hang hóa
Cong ty mua nguyen 4t Iiu, hang hOa tur các nhà cung cp trong và ngoài nuàc del phiic vii cho boat dng
san xuât kinh doanh. Do vây, Cong ty së chju i-hi ro tr viêc thay dôi giã ban cha nguyen 4t lieu, hang hOa.
Rüi ro tin dyng
Rhi ro tin ding xay ra khi mOt khách hang hoc di tác khOng dáp (mg dtrcrc cãc nghia vi trong hcrp d6ng
dn den các t6n that tài chinh cho Cong ty. COng ty cO chinh sách tin dung phh hop và thmOng xuyhn theo
dOi tinh hhuli d6 dánh giá xem Ong ty cO chlu rhi ro tin dmg hay khOng. Tai ngày kt thhc nien Q kê toán,
Cong ty cO khoãn rhi ro tin ding tp trung khá Ian t(r khoân phài thu các ben lien quan. Rhi ro tin dung tôi
da dirçic the' hin là giá trj ghi s6 cha sO dis phãi thu các ben lien quan nhir trInh bay tai Thuyht minh sO 30.
Quän 1)5 nil to thanh khoãn
Muc dich quãn l rhi ro thanh khoàn nhm than bào dU ngun vn d8' dáp (mng các nghia vii tài chinh hin
tai và trong ttrcmg lai. Tinh thanh klioan cling duçic Cong ty quân I nhim darn bão mCmc phi tri gi(ma cong
nor den ban và tài san den ban trong k' a m(rc cO the dw7c kim soát dôi vói sO vOn ma COng ty tin rang co
the^ tao ra trong k dO. ChInh sãch cha COng ty là theo dOi thtrhng xuyhn cãc yhu cau ye thanh khoàn hin
tai va diem kihn trong tuong Iai nh&m dam bào Cong ty duy ti-I dO m(rc dir phOng tiOn mat, các khoân vay và
dii On ma car cO dOng cam ket gop nhni dap (rug các quy dlnh ye tinh thanh khoán ngän ban và dài ban
hon.
Các bang dixai dày trinh bay chi tit cac mCi-c dáo ban theo hqp dng cOn Iai ctói vài tài san tâi chinh và
cOng nor tài chinh phi phái sinh và th(mi ban thanh toán nhir dâ ducyc thOa thun. Các bang nay dtrcrc trInh
bay dija tren dOng tin chi.ra chit khu cha tài san tài chinh và dOng tin chua chi& khAu can cong ncr tài
chInh tinh theo ngày sOm nhât ma COng ty phãi ti-a. Vic trinh bay thông tin tài san tài chinh phi phái sinh
là cn thit del hiu dirac vic quãn I i-hi ro thanh khoãn cha Cong ty khi tinh thanh khoãn &rcrc quan ly
tren ca sâ cOng ncr và tãi san thuAn.
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CONG TY CO PHAN NHIT D!N PHA LAI
Phii&ig Phã Lai, thj xä Chi Linh
Tinh 1-Iâi Dtiong, CHXHCN Vit Nam

Báo cáo tài chInh hQp nhãt
Cho k' hot dng ti ngày 01 thang 01 näm 2014
dOn ngày 30 tháng 6 näm 2014
MAU sO B 09-DN/HI'4

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT (Tip theo)

cac thuyét minh niry là mot b5phç2n hcxp thành và can thrçic dcc dáng th&i vói báo cáo iài chInh hop nhát kern theo
-

29.

CONG CV TA! CHINH Tiêp theo)
Quá,z lj rüi to thanh khoán (Tiêo theo)
Dirói 1 näm
YND

Tir 1-5 nãm
YND

Trên 5 näm
YND

lông
YND

1.318.529.955.477

-

-

2.108.416.832.351
3.336.851.965.073

1.386.446.848.150

1.432.944.848.150

30/6/2014
Tin Va các khoãn tuang ducing tin

Phâi thu khách hang vi phãi thu khac 2.108.416.832.351
3.336.851.965.073
Diu tir ngn han

-

Du ttr dài han khác

-

46.498.000.000

1.318.529.955.477

6.763.798.752.901

46.498.000.000

1.386.446.848.150

8.196.743.601.051

Các khoãn vay

388.913.239.262

1.555.652.957.048

3.500.219.120.405

5.444.785.316.715

Phâi trà ngtr1i ban vi phâi trã khác

485.639.725.453
343.449.210.065

-

485.639.725.453

Chi phi phái trá

-

343.449.210.065

Tong cong

1.218.002.174.780

1.555.652.957.048

3.500.219.120.405

6.273.874.252.233

Chênh léch thanh khoän thuân

5.545.796.578.121 (1.509.154.957.048) (2.113.772.272.255)

1.922.869348.818

Tong cong
30/612014

-

Dirói 1 näm
YND

Tn 1-5 nãm
YND

Trên 5 nãm
VND

Tong
YND

1.185.659.130.762
Phài thu khách hang và phãi thu khác 1.408.538.726.136

-

1.185.659.130.762

3.753.051.965.073

-

3.753.051.965.073

-

46.498.000.000

1.386.580.848.150

1.433.078.848.150

6347.249.821.971

46.498.000.000

1.386.580.848.150

7.780328.670.121

Cic klioin vay

370.680.030.132

1.482.720.120.528

3.521.460.252.008

5.374.860.402.668

Phãi trã nguii ban và phãi trâ khOc

280.176.231.258

-

-

280.176.231.258

1.482.720.120.528

3.521.460.252.008

5.698.411.976.247

5.653.018.218.260 (1.436.222.120.528) (2.134.879.403.858)

2.081.916.693.874

31/12/2013

-

Tin và các khoãn turing during tin
Du tur ng.n hgn

--

Du tu dài han khác
Tong cong

1.408.538.726.136

31/12/2013

Chi phi phãi trã
Tang cong
Chênh lêch thanh khoin thun

43.375.342.321
694.231.603.711

43.375.342.321

Ban Giám d6c dánh giá rüi ro thanh khoãn ô muic thp. Ban Giám dc tin tuàng rang Cong ty cO the- to ra
dü ngu6n tin aa dáp Ung các nghia vij tâi chInh khi Mn han.

30.

NGH1P VU VA SO DU' vOl CAC BEN LIEN QUAN
Dank myc các ben llên quan cO gwo d,ich vii so dw trong kj:

-

Ben lien quan
Quan h
Tp doàn Diên 1irc Viêt Nam
Chü sr hffu cOa COng ty me
Tic thuOc Tp doàn Din 1rc Via Nai
Cong ty Mua ban din
Cong ty C6 phan Djch vu Sia chima Nhia din min Bac Cong ty con
Cong ty trong cOng Ip doàn
COng ty Co^ ph-an N1iit din Quãng Ninh
COng ty liOn kOt
COng ty C6 phAn N1iêt diên Hãi PhOng
27

Báo cáo thi chInh hop nht
Cho k' hoat dOng tir ngày 01 thing 01 nm 2014
den ngày 30 thing 6 nAm 2014

CONG TY CO PHAN NHIT DIN PHA LI
Phuang Phi Li, th1 xä Chi Linh
Tinh Hài Duong, CHXHCN VitNani

MAU SO B 09-DNIHN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (Tip theo)
Các thuyé't minh nay là m5t b5 phdn hop thành và can ditç.rc dc &ng th&i vái báo cáo tai chInh ho p nMt kern theo
30.

NGHIP VI) VA sO DU' V(fl CAC BEN LIEN QUAN (Tip theo)
Trong kj', Cong ty dá có cdc giao dick chO yIn sau vOl các ben lien quan:
Tir ngIy 01/01/2014
den ngiy 30/6/2014
VND

-

Doanhthu
Ban din cho Cong ty Mua ban diên

-

4.255.180.790.462

3.615.609.251.600

189.406.279.371

223 .616.755.769

189.406.279.371

223.616.755.769

74.043.720.442

82.599.625.731

18.793.833.333

142.286.111.111

-

36.793.645.500

1.227.601.000

1.060.825.644

30/6/2014
VND

31/12/2013
VND

5.444.785.316.715
1.917.519.126.675

5.374.860.402.668
1.297.849.812.925
83 .233.748.964
1.423.455.770.150
817.295.117.400
2.350.000.000.000

Tri gc vay và Iii vay
Trã gôc vay Tp doàn Din Itc Vit Nam
Bü trü gc vay và khoãn phãi thu vài Tp doàn Din hiC
Viêt Nam
Chi phi IAi vay phãi trá Tp doan Diên 1%rc Vit Nam

-

Lãi du tu', cho vay
Thu nhap Iãi cho vay Tp doàn Diên 1c Vit Nam
Co ti'c diroc chia
Cong ty C6 phn Nhit din Quãng Ninh

-

Tir ngiy 01/01/2013
den ngày 30/6/2013
VND

Thu nhâp cia Ban Giám dôc
Ltrcing, thu nhp Ban Giám dc
S6 dir vOl các ben Lien quan:

--

Vay Tap doàn Diên hrc Viet Nam
Phái thu Cong ty Mua ban diên
Phãi thu khác TA doàn Din lrc Viet Nam
Du tu vào COng ty Co ph .n Nhit diên Hal phOng
DAu tu vào Cong ty Co ph.n Nhit din Quâng Ninh
Cho Ip do" Din 1rc Viët Nam vay

-

p

31.

-

1.423.455.770.150
817.295.117.400
2.350.000.000.000

SO LIEU SO SANH
S6Iiéu so sánh trOn bang can di k toán va các thuyt minh tirong (mg là s 1iu báo cáo tài chInh ha
nhât da duçic kiêm toán cho näni tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2013. S6 1iu so sãnh trén báo
cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hcip nMt, báo cáo hru chuyn tin t8 hcp nht và cac thuy& minh tirong
ü'ng là so- lieu trên báo cáo tài chInh hop nh.t da dirçic soát xét chot dng tr ngày 01 thing 01 näni
2013 den ngày 30 thang 6 näm 2013.

-
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