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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Năm báo cáo: 2011

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

Việc thành lập & Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:

Năm 1981, thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc xây dựng
công trình nguồn điện đầu tiên ở phía Nam kể từ sau ngày thống nhất
đất nước, các kỹ sư, công nhân của Bộ Năng lượng (chủ yếu là lực
lượng đang tham gia xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình) đã

được điều động vào thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ
triển khai công tác khảo sát và các bước nghiên cứu, thiết kế chuẩn bị
khởi công xây dựng thủy điện Trị An, công trình trọng điểm của
Quốc gia. Đó chính là khởi nguồn cho sự ra đời của Công ty Khảo sát
Thiết kế Điện 2 (PIDC2), một đơn vị trực thuộc Bộ Năng lượng, vào

ngày 01 tháng 7 năm 1985.

Ngày 11/1/1999, Công ty được đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây
dựng Điện 2 (TV2) theo Quyết định số 02/1999/QĐ-BCN của Bộ
trưởng Bộ Công nghiệp.

Từ ngày 01/11/2007 Công ty đã chuyển đổi thành Công ty Cổ phần
Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2), trong đó Tập đoàn Điện lực Việt
Nam (EVN) nắm giữ 51,26% cổ phần.

Từ ngày 13/10/2009, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
(TV2) đã chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng
khoán Hà Nội.
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2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh:

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là Tư vấn đầu tư xây dựng các
công trình điện và công nghiệp dân dụng khác; chế tạo các trụ điện
bằng thép phục vụ ngành điện và viễn thông; đầu tư xây dựng các dự
án và đầu tư kinh doanh bất động sản, vv...

+ Tình hình hoạt động:

Trải qua hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực khảo sát thiết kế và

giám sát xây dựng các công trình nguồn và lưới điện, Công ty Cổ
phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã không ngừng lớn lên về mọi mặt và

đã trở thành một trong những Công ty Tư vấn hàng đầu của ngành

điện Việt Nam.

Sự vươn lên không ngừng và thành quả đạt được của Công ty gắn
liền với hàng chục công trình nguồn điện (nhà máy thủy điện và nhiệt
điện) và hàng trăm công trình lưới điện (đường dây tải điện và trạm
biến áp) đã đưa vào vận hành, đang thi công và đang chuẩn bị khởi
công xây dựng. Trong đó, các công trình tiêu biểu là thủy điện Trị
An, Thác Mơ, Hàm Thuận – Đa Mi, Srokphumiêng, Đại Ninh, A
Vương, Buôn Kuốp, Srêpok 3, Đồng Nai 3 & 4, ĐakMi 4, ĐakTi’h,
Hạ Sê San 1/5; các công trình nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Phú
Mỹ, Ô Môn, Cà Mau, Nhơn Trạch, Vĩnh Tân, Duyên Hải và Kiên

Lương; đường dây 500kV Phú Mỹ - Nhà Bè – Phú Lâm, 500kV Bắc
Nam mạch 1 và 2, 500kV Sơn La - Hiệp Hòa,  cáp ngầm 220kV Nhà

Bè – Tao Đàn; cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên-Phú Quốc, TBA
500/220kV Nhà Bè, TBA 500kV Tân Định, TBA 500kV Ô Môn,
trạm GIS Tao Đàn...

Là đơn vị tư vấn, lợi thế của Công ty là nguồn nhân lực giàu kinh

nghiệm, máy móc thiết bị hiện đại, phương pháp quản lý và làm việc
đang từng bước được chuyên nghiệp hóa. Trong từng lĩnh vực hoạt
động, Công ty đều có các chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm đảm
nhận chức danh Chủ nhiệm đồ án, thể hiện tính chuyên nghiệp và

trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng ngoại ngữ, tin học và năng lực
điều hành quản lý dự án.
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Địa bàn hoạt động của Công ty không những chỉ ở các dự án khắp
mọi miền trong cả nước mà còn vươn ra các nước trong khu vực như
Campuchia, Lào.

Cùng với chính sách mở cửa và đa dạng hóa các nhà đầu tư vào
ngành điện, ngoài khách hàng chính là các đơn vị thuộc EVN, Công
ty đã và đang thực hiện dịch vụ tư vấn cho nhiều nhà đầu tư trong và
ngoài nước, như PV, TKV, IDICO, Tân Tạo, CSG, v.v…

Tính chuyên nghiệp, trình độ và kinh nghiệm của Công ty còn được
tích lũy thông qua sự hợp tác có hiệu quả với các cơ quan tư vấn
nước ngoài của Mỹ, Canada, Thụy Điển, Pháp, Thụy Sỹ, Ailen, Nhật
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, v.v.... Công ty đã đóng vai trò cầu
nối giữa thị trường dự án điện phía Nam với các công ty tư vấn, nhà

cung cấp thiết bị điện và các tổ chức tài chính quốc tế.

3. Định hướng phát triển:

Từng bước xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp và đảm bảo
mọi yêu cầu của khách hàng về tiến độ và chất lượng của dịch vụ, và

luôn đồng hành cùng sự thành công của dự án chính là sứ mệnh mà

Công ty luôn phấn đấu. Chiến lược này cũng là mục tiêu và chính sách

chất lượng của Công ty trong Hệ thống Quản lý chất lượng ISO
9001:2000.

Ngoài lĩnh vực hoạt động chính là dịch vụ tư vấn, với lợi thế về địa
điểm và đất đai cũng như kinh nghiệm lựa chọn dự án, Công ty đã và

đang nghiên cứu để phát triển thêm dịch vụ và đầu tư nhằm mục đích
nâng cao thu nhập của người lao động và gia tăng lợi ích của cổ đông.
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II. Báo cáo của Hội Đồng Quản trị
Thành công của dự án – Trách nhiệm và niềm tự hào của chúng tôi

Thư ngỏ của Chủ tịch Hội đồng
quản trị

Trải qua 25 năm hoạt động trong
lĩnh vực khảo sát thiết kế và giám sát
xây dựng các công trình nguồn và
lưới điện, Công ty Cổ phần Tư vấn
Xây dựng Điện 2 (PECC2), với tên
gọi ban đầu là Công ty Khảo sát
Thiết kế Điện 2 (PIDC2), đã không
ngừng lớn lên về mọi mặt và đã trở
thành một trong những thương hiệu
mạnh về tư vấn năng lượng của Việt
Nam.

Với bộ máy quản lý điều hành nhiều
kinh nghiệm và sáng tạo, cùng với
đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên, công
nhân có trình độ chuyên môn và tay

nghề cao lại được đào tạo, rèn luyện qua các công trình thực tế bên cạnh các
Tư vấn nước ngoài, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 hoàn toàn có
khả năng đảm nhận một cách có chất lượng những dịch vụ tư vấn cho tất cả
các loại dự án điện kể từ khâu điều tra khảo sát, lập qui hoạch, các bước thiết
kế, giám sát thi công và quản lý xây dựng.

Từng bước xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp và đảm bảo các yêu
cầu của khách hàng về tiến độ và chất lượng của dịch vụ mình cung cấp, và
luôn đồng hành cùng sự thành công của dự án chính là sứ mệnh mà Công ty
luôn phấn đấu. Chiến lược này cũng là mục tiêu và chính sách chất lượng của
Công ty thể hiện trong Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

Ngoài lĩnh vực hoạt động chính là dịch vụ tư vấn, với lợi thế về địa điểm và
đất đai cũng như kinh nghiệm lựa chọn dự án, Công ty sẽ nghiên cứu để mở
rộng thêm dịch vụ và đầu tư nhằm mục đích phát triển bền vững Công ty,
nâng cao thu nhập của người lao động và gia tăng lợi ích của cổ đông.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 luôn tự hào về những thành quả đã
đạt được, đồng thời luôn tìm tòi các giải pháp hữu hiệu để vượt qua những
khó khăn thách thức trong tương lai của đất nước cũng như của Công ty trong
thời kỳ hội nhập và công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu để thỏa mãn
ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.



ANNUAL REPORT 2011 5

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều
hành Công ty trong năm 2011 gồm:

Hội đồng quản trị:

Ông Trương Khắc Len Chủ tịch

Ông Nguyễn Tài Anh Thành viên

Ông Lương Văn Đài Thành viên

Ông Phạm Văn Thảo Thành viên

Ông Nguyễn Trọng Nam Thành viên.

Ban Tổng Giám đốc:

Ông Nguyễn Tài Anh Tổng Giám đốc

Ông Phạm Văn Thảo Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Mạnh Hùng Phó Tổng Giám đốc (đến ngày 31/5/2011).

Ông Nguyễn Trọng Nam Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Việt Dũng Phó Tổng Giám đốc (đến ngày 31/10/2011).
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BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Từ trái sang phải: Ông Nguyễn Việt Dũng, Ông Phạm Văn Thảo, Ông
Nguyễn Tài Anh, Ông Trương Khắc Len, Ông Lương Văn Đài, Ông Nguyễn
Mạnh Hùng, Ông Nguyễn Trọng Nam.

1. Những nét nổi bật:
Năm 2011 là năm Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 có nhiều
khó khăn, thách thức, nhưng Công ty đã từng bước ổn định tổ chức, và
đã xây dựng kế hoạch hoạt động của năm 2011 với nhiệm vụ chính là
tập trung vào lĩnh vực hoạt động truyền thống của mình là công tác tư
vấn để đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao
động và cổ tức cho cổ đông. Và điều quan trọng nhất là Công ty vẫn
nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện của các Bộ, ngành chức
năng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh
doanh; Các sản phẩm của Công ty đã chiếm ưu thế về thương hiệu và
chất lượng, được các Chủ đầu tư trong và ngoài EVN tin tưởng giao
thực hiện, đặc biệt là các chủ đầu nước ngoài đầu tư vào các dự án điện
tại Việt Nam. Chính vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
đã đạt được kết quả tốt, các chỉ tiêu đều có mức tăng trưởng cao so với
cùng kỳ và hoàn thành kế hoạch năm 2011 đã đề ra.

Trong năm 2011, Công ty đã đạt được một số thành tựu như sau:
- Hoàn thành kế hoạch doanh thu cũng như kế hoạch lợi nhuận như đã được

Đại hội Cổ đông giao (xem chi tiết trong phần báo cáo tài chính).

- Ban Điều hành Công ty đã tích cực đẩy mạnh công tác nghiệm thu
thanh toán, nhất là thời điểm cuối năm và đạt kết quả tốt.

- Tăng cường các hoạt động về công tác đầu tư, trong năm 2011, Công
ty đã hoàn tất việc đầu tư góp vốn vào công trình thủy điện Srepok 4A
do Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn làm chủ đầu tư với số vốn góp
bằng 5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn.
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- Lập phương án đầu tư đất kết hợp với xây dựng văn phòng làm việc
công trường cho Ban tư vấn nhiệt điện Vĩnh Tân và Duyên Hải tại
huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận và huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh.

- Triển khai lập phương án sử dụng các khu đất của Công ty tại khu vực
Thủ Đức.

- Đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành điện để tìm
kiếm cơ hội mở rộng thị phần sang các lĩnh vực tư vấn thiết kế các
công trình thủy lợi, xây dựng dân dụng và công nghiệp, v.v...

- Sử dụng nguồn vốn hiện có và nguồn vốn thu từ các dự án để hoạt
động tài chính theo hình thức đầu tư ngắn hạn.

- Nghiên cứu để mở rộng các lĩnh vực hoạt động để có thêm công ăn
vịêc làm.

2. Tình hình thực hiện:

Có thể thấy rằng, năm 2011 là năm khó khăn chồng tiếp khó khăn của
các năm trước, hầu hết Khách hàng trong nước thiếu vốn đầu tư, chậm
thanh toán. Việc tìm các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp
ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, cũng như việc tìm kiếm
công ăn việc làm trong thị trường cạnh tranh khốc liệt đã vô vàn khó
khăn, thì việc nghiệm thu thanh toán và thu hồi công nợ còn khó khăn
hơn nhiều. Đây cũng chính là áp lực rất lớn, yêu cầu trách nhiệm, sự cố
gắng và quyết tâm cao cho Ban điều hành Công ty và Người lao động
toàn Công ty. Tuy nhiên, đến 31/12/2011, tổng doanh thu tự làm đạt
254,890 tỷ đồng, đạt 108,6% so với kế hoạch. Ngoài ra, các chỉ tiêu tài
chính: lợi nhuận, cổ tức, thu nhập của người lao động đều hoàn thành
kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao thực hiện.

Trong điều kiện khó khăn đó, Hội đồng quản trị, với vai trò đại diện
cho các cổ đông, đã tập trung chỉ đạo và cùng với Ban Điều hành Công

ty bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cùng với
sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Điều hành, sự phấn đấu nỗ lực và sự đoàn

kết, quyết tâm, với tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo của tập thể
người lao động Công ty, cộng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Tập
đoàn Điện lực Việt Nam, sự phối hợp, giúp đỡ của các chủ đầu tư, hoạt
động SXKD năm 2011 của Công ty  đã đạt được một số kết quả tốt
hoàn thành cơ bản kế hoạch SXKD năm mà Đại hội cổ đông năm 2011
giao cho.
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Về sử dụng nguồn vốn.

Nguồn vốn của Công ty chủ yếu phục vụ cho công tác sản xuất kinh
doanh chính của Công ty.

Về hoạt động tài chính.

Do tính chất đặc thù của Công ty là thực hiện các dịch vụ Tư vấn kỹ
thuật cho các dự án nguồn và lưới điện, với nguồn tiền mặt không lớn và

không chủ động được về dịch vụ thu ngân khi bán hàng nên hầu như các
hoạt động tài chính của Công ty là không có, ngoại trừ việc đầu tư ngắn
hạn thông qua gửi ngân hàng và doanh thu từ hoạt động tài chính này

trong năm 2011 là 3,3 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư:

Công ty đã xây dựng và đưa vào sử dụng Cửa hàng trưng bày, giới thiệu
và bán sản phẩm kinh doanh thiết bị, vật liệu chuyên ngành khảo sát tại
khu đất 50A Dân chủ, F.Bình thọ, Thủ đức. Năm 2011 Công ty tiếp tục
thực hiện việc tham gia góp vốn vào Công ty CP EVN Quốc tế với số
tiền là 450 triệu đồng đưa tổng số tiền đã góp vào Cty EVN-Quốc tế đến
hết năm 2011 là 1.656.850.000 đồng. Ngoài ra, trong năm 2011, Công

ty đã hoàn tất việc góp vốn vào Dự án Thuỷ điện Srêpốc 4A do Công ty

CP thuỷ điện Buôn Đôn làm chủ đầu tư với tỷ lệ 5% vốn Điều lệ của
Công ty này (1.675.000 CP thành tiền 16 tỷ 750 triệu đồng).

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã hoàn thành trách nhiệm của
người  quản lý Công ty thông qua việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ
kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 giao cho,

SXKD có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước và các cổ đông,
hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và đảm bảo Công ty
hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Các hoạt động của Hội đồng quản trị đều đúng theo lịch trình đề ra mỗi
quý họp ít nhất một lần để thảo luận, thông qua các chủ trương lớn và

giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề cụ
thể liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị trên

cơ sở các chủ trương đã được thông qua. kịp thời giải quyết những đề
nghị của TGĐ và Ban Điều hành công ty phát sinh trong quá trình điều
hành SXKD.
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Các thành viên Hội đồng quản trị đều có tinh thần trách nhiệm cao trong
việc xây dựng Công ty nói chung và trong việc thực hiện các nhiệm vụ
cá nhân đã được phân công.

Hội đồng quản trị thật sự là khối đoàn kết cao trên tinh thần vì công việc
và vì sự phát triển của Công ty.

Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành là nhịp nhàng trên

tinh thần vì công việc chung và vì sự phát triển của Công ty.

3. Những thay đổi lớn trong năm 2011:

Do tính chất đặc thù của công ty là thực hiện các dịch vụ tư vấn kỹ
thuật cho các công trình nguồn và lưới điện vì vậy Công ty vẫn duy trì
các công tác sản xuất kinh doanh truyền thống nên chưa có thay đổi lớn
nào. Nguồn vốn của công ty chủ yếu phục vụ cho công tác sản xuất
kinh doanh chính của công ty.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

a. Sản xuất kinh doanh

- Tiếp tục phấn đấu tìm kiếm thêm việc làm, triển khai hiệu quả để đạt doanh thu
cao, thu nhập ổn định và đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế tài chính.

- Xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh, có thương hiệu trên thị trường trong
nước cũng như trên thị trường quốc tế. Công ty  đã và đang phối hợp các chủ
đầu tư cũng như các công ty tư vấn trong nước và nước ngoài tìm kiếm thị
trường quốc tế nhất là tìm kiếm các dự án nguồn điện tại Lào và Căm phu chia.

- Bảo toàn vốn, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, đảm bảo thu nhập
bình quân cho người lao động không thấp hơn năm 2011, và cổ tức cho cổ
đông không thấp hơn 18%.

- Trong năm 2012, Công ty thực hiện một loạt các công trình trọng điểm cho các
khách hàng trong nước và nước ngoài như trong bảng sau:

CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM THỰC HIỆN NĂM 2012

Stt Dự án Khách hàng Công suất Tình trạng
A DỰ ÁN THỦY ĐIỆN
1 Thuỷ điện Đồng Nai 3 Ban A TĐ 6 180MW BVTC, GSTG

2 Thuỷ điện Đồng Nai 4 Ban A TĐ 6 340MW BVTC, GSTG

Stt Dự án Khách hàng Công suất Tình trạng
3 Thuỷ điện Đồng Nai 5 TKV 150MW BVTC, GSTG
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4 Thuỷ điện Đăk Mi 4 (A, B) Ban A Đak Mi 4 190MW BVTC, GSTG

5 Thuỷ điện Đăk Mi 4 C Ban A Đak Mi 4 70MW BVTC, GSTG

6 Thủy điện tích năng Hàm Thuận Bắc Ban QLDA TĐ 6 1000MW BCĐT, DAĐT
7 Thủy điện tích năng Đơn Dương JPOWER 1000MW BCĐT
8 Thủy điện Hạ Se San 2 EVNI 400MW HSMT EPC

B DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN
1 NMĐ Sơn Mỹ 1 Pacific Group 1200MW DAĐT

2 Cảng Vĩnh Tân AVT - Giám sát thi
công

3 NMĐ Vĩnh Tân 2 AVT 1200MW Giám sát thi
công

4 NMĐ Vĩnh Tân 3 VTEC 2000MW None EPC

5 NMĐ Vĩnh Tân 4 AVT 1200MW TKKT, HSMT

6 NMĐ Duyên Hải 1 ANĐ3 1200MW Giám sát thi
công

7 NMĐ Duyên Hải 2 Janakuasa SDN
BHD

1200MW TKKT, HSMT

8 NMĐ Sông Hậu 2 TOYO 1200MW BCĐT, DAĐT

9 NMĐ Formosa Hà Tĩnh
Formosa Ha

Tinh
Corp.

900MW DAĐT

10 NMĐ Formosa TM3

Formosa
Industries

Corporation
(FIC)

150MW DAĐT

11 NMĐ Mông Dương 2 AES 1200MW Giám sát thi
công

12 ĐTM Ninh Thuận 1 E4 2000MW BCĐT
C CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN
1 ĐD 500kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây

- Tân Định
AMN 2x237.5km TKKT, BVTC

2 ĐD 500kV Duyên Hải - Mỹ Tho AMN 2x113km TKKT, BVTC

3 ĐD 500 KV Mỹ Tho - Đức Hòa AMN 2x64 km TKKT

4 Trạm biến áp 500kV Cầu Bông AMN 600MVA BVTC, GSTG

5 ĐD 220kV Bảo Thắng-Yên Bái AMB 2x116,93km TKKT-TDT

6
ĐD 220kV Thái Bình - Tiền Hải -
Trực Ninh AMB 2x44,6km DAĐT

7 ĐD 220kV Duyên Hải - Mỏ Cày AMN 2x76.8km DAĐT, TKKT

Ghi chú:
- BCĐT: Báo cáo đầu tư; BVTC: Bản vẽ thi công GSTG: Giám sát tác giả;

- TKKT: Thiết kế kỹ thuật; HSMT: Hồ sơ mời thầu; AMN: Ban Quản lý điện miền Nam.

- AMB: Ban Quản lý điện miền Bắc.

b. Về sử dụng nguồn vốn:

Nguồn vốn điều lệ của Công ty chủ yếu phục vụ cho công tác sản xuất

kinh doanh chính của công ty.
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c. Kế hoạch hoạt động tài chính:

Với tình hình nguồn vốn hiện có về tiền mặt và đặc thù của công tác tư

vấn nên trong năm 2012, Công ty vẫn duy trì phương thức hoạt động

tài chính thông thường là đầu tư ngắn hạn.

d. Về đầu tư xây dựng:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 đang tiến hành nghiên cứu

và đề ra các phương án về đầu tư xây dựng, chủ yếu là đầu tư xây dựng

trên các khu đất do Công ty quản lý. Công ty cũng đang tiếp tục tìm

kiếm để đầu tư một dự án thủy điện nhỏ khoảng 20 MW.

III. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

Đánh giá chung:

Năm 2011 là năm Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 gặp rất

nhiều khó khăn, cùng lúc Công ty phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, vừa

phải ổn định SXKD, vừa phải củng cố để thay đổi và thích nghi với mô

hình quản lý mới, vừa phải phấn đấu đạt các chỉ tiêu tăng trưởng kinh

tế, SXKD của Công ty, vừa phải đáp ứng yêu cầu ổn định đời sống cho

CBCNV, áp lực về cổ tức của các cổ đông luôn đè nặng lên Công ty,

đặt Công ty trước nhiều thách thức.

Bên cạnh những khó khăn nhất định, Công ty vẫn nỗ lực phấn đấu

không ngừng, doanh thu 2011 đã đạt kế hoạch và hoàn thành kế hoạch

lợi nhuận như đã được Đại hội Cổ đông giao. Trong năm 2011, Công ty

đã động viên CBNCV phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về tiến độ của

các dự án được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao như dự án

thủy điện Đồng Nai 3, nhiệt điện Vĩnh Tân 1, nhiệt điện Duyên Hải 2,

v.v…

Chi trả cổ tức trong năm 2011
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Mức chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông cho năm 2011 là từ

18%. Tại Đại hội cổ đông thường niên 2012 sẽ quyết định mức chi trả

(dự kiến mức chi trả cổ tức cả năm là 20%) và hình thức chi trả cổ tức

là trả bằng tiền mặt.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2011, nền kinh tế thế giới và Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề

của cuộc khủng khoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tác

động mạnh đến hoạt động đầu tư trực tiếp và gián tiếp, gây xáo trộn

trong đời sống kinh tế xã hội toàn thế giới và các nước có nền sản xuất

phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu như Việt Nam.

Kinh tế trong nước, mặc dầu đã có tín hiệu phục hồi tốt, nhưng việc thu

xếp đủ vốn cho các dự án đầu tư ngành điện vẫn là bài toán khó khăn.

Các chủ đầu tư, do khó khăn về vốn, nên việc thanh toán các khối

lượng khảo sát thiết kế hoàn thành chậm, dẫn đến những khó khăn

trong việc cân đối tài chính và triển khai các kế hoạch kinh doanh của

Công ty.

Được sự chỉ đạo và định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị, cán bộ

công nhân viên có tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo, nỗ lực phát

huy khả năng để khắc phục khó khăn, biến khó khăn thành ưu thế chủ

quan của Công ty trong sản xuất kinh doanh. Tính đến 31/12/2011,

tổng doanh thu tự làm đạt 254,890 tỷ đồng, đạt 108,6% so với kế

hoạch. Ngoài ra, các chỉ tiêu tài chính: lợi nhuận, cổ tức, thu nhập của

người lao động đều hoàn thành kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội

đồng cổ đông giao thực hiện.
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Chi tiết doanh thu như trong bảng và sơ đồ sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt Chỉ tiêu Năm
2010

Năm 2011
Kế hoạch Thực hiện So sánh

Tổng doanh thu thuần 275,944 234,730 254,890 108,6%

1 Trung tâm Thủy điện 49,662 44,260 42,808 96,72%

2 Trung tâm Nhiệt điện 41,010 41,800 50,147 118,4%

3 Trung tâm Lưới điện 58,884 51,040 57,536 107,1%

4 Xí nghiệp Khảo sát 83,038 65,000 69,528 107,0%

5 Xí nghiệp Cơ điện 33,861 32,630 34,871 106,9%

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về
kế toán (Các chi tiết xin xem trong báo cáo tài chính cả năm 2011 đã
kiểm toán đính kèm).

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư
vấn UHY. Địa chỉ: Tầng 6 – 136 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

2. Kiểm toán nội bộ

DOANH THU CỦA CÔNG TY NĂM 2011
108,6%

96,72% 118,4%
107,1% 107%

106,9%
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- Ý kiến kiểm toán nội bộ: không có

- Các nhận xét đặc biệt: không có.

VI. Các công ty có liên quan

1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công
ty:

Vốn điều lệ của công ty: 44.390.000.000 đồng với các thành phần cổ
đông như bảng sau:

Tên cổ đông Cơ cấu vốn
điều lệ

Số vốn đã góp
đến cuối kỳ

báo cáo

Tỷ lệ cam kết
góp vốn (%)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam 22.754.900.000 22.754.900.000 51.26

Các cổ đông thể nhân khác 21.635.100.000 21.635.100.000 48.74

Tổng cộng 44.390.000.000 44.390.000.000 100

Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 51,26% vốn cổ phần của công ty.
2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm

giữ: Không có

3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan
Từ năm 2008, TV2 tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần EVN
Campuchia – nay là Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI ) với số vốn
đăng ký là 6 tỷ đồng, nguồn vốn là vốn góp hàng năm của người lao
động đăng ký góp và trích từ quỹ đầu tư phát triển của Công ty nếu
người lao động góp không đủ. Năm 2008 số tiền trích từ quỹ đầu tư
phát triển là 254.000.000 đồng; năm 2009 là 199.700.000 đồng, năm
2010 là 753.150.000 đồng, năm 2011 là 450.000.000 đồng. Tổng cộng
4 năm là 1.656.850.600 đồng. Năm 2012, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện
Nghị quyết của HĐQT là trích từ quỹ đầu tư phát triển để góp vốn vào
EVNI nếu người lao động công ty không góp đủ số vốn được EVNI
phân bổ.
Trong năm 2011, Công ty đã hoàn tất việc góp vốn vào công trình thủy
điện Srepok 4A do Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn làm chủ đầu
tư với số vốn góp bằng 5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện
Buôn Đôn.

V. Tổ chức và nhân sự:
1. Cơ cấu tổ chức: Sơ đồ tổ chức của Công ty.
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Sơ đồ tổ chức của Công ty

`

2. Lý lịch tóm tắt của Ban Tổng Giám đốc

BAN KIỂM SOÁT

BAN KIỂM SOÁT

Phòng
Tổ chức và

Nhân sự

Phòng
Tài chính
Kế toán

Phòng
K. học Kỹ thuật

Phòng Công
nghệ - Thông tin

Phòng
Kỹ thuật
Địa chất

Phòng
Kỹ thuật
Địa hình

Phòng
Thủy văn
Thủy lực

Phòng
Kế hoạch

Vật tư

Văn phòng
công ty

Công đoàn

Đảng ủy

Đoàn Thanh niên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

Phòng
Công nghệ

TRUNG TÂM
TƯ VẤN NHIỆT ĐIỆN

Phòng Điện

Phòng
Xây dựng

Phòng Kinh tế -
Kế hoạch

Phòng
Điện hạt nhân

Phòng
Tổng hợp

TRUNG TÂM
TƯ VẤN LƯỚI ĐIỆN

Phòng
Đường dây

Phòng
Trạm biến áp

Phòng
Xây dựng

Phòng
Kế hoạch-Dự toán

XÍ NGHIỆP
KHẢO SÁT
TỔNG HỢP
MIỀN NAM

XÍ NGHIỆP
CƠ ĐIỆN

PHÓ
TỔNG GIÁM ĐỐC

DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN

PHÓ
TỔNG GIÁM ĐỐC
DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN

PHÓ
TỔNG GIÁM ĐỐC
DỰ ÁN THỦY ĐIỆN

PHÓ
TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẦU TƯ &
PHÁT TRIỂN

Phòng
Thủy công 4

Phòng
Thủy công 2

Phòng
Thủy công 1

Phòng Kế hoạch
Tổng hợp

TRUNG TÂM
TƯ VẤN THỦY ĐIỆN

Phòng
Thủy công 3

Phòng Thiết bị
Cơ khí

Phòng Điện &
Viễn thông

Phòng Thủy năng
& Kinh tế

Năng lượng

Phòng
Dự toán
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2.1 Ông Nguyễn Tài Anh-Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Tài Anh sinh năm 1966 tại Hưng Yên, tốt nghiệp trường
Đại học Bách khoa Kiev Ucraina (Liên xô cũ) năm 1990, thạc sỹ quản
trị kinh doanh năm 1999 tại trường Đại học Trinity, Cộng hòa Ailen.

Quá trình công tác:

- Từ tháng 9/1990 đến tháng 5/1996 Kỹ sư thiết kế
- Từ tháng 6/1996 đến 12/2003: Phó Trưởng phòng TK Nhiệt điện –

Công ty TVXD Điện 2.
- Từ tháng 01/2004 đến tháng 10/2007: Trưởng phòng TK Nhiệt điện

- Công ty TVXD Điện 2.
- Từ tháng 11/2007 đến tháng 5/2009: Phó Tổng Giám đốc Công ty –

Công ty CP TVXD Điện 2.
- Từ tháng 5/2009 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Công ty.

Do có nhiều thành tích trong công tác phát triển ngành điện, ông
Nguyễn Tài Anh đã được trao tặng Bằng khen của Tập đoàn Điện lực
Việt Nam năm 2000, 2002, 2009, Chiến sỹ thi đua cơ sở 2000, 2001,
2002, 2004, 2006, 2009, 2010, Bằng khen của Bộ Công nghiệp (nay là
Bộ Công Thương) năm 2004, 2006, 2009, 2011, Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ năm 2004, Huân chương Lao động hạng 3 năm 2010.

2.2 Ông Phạm Văn Thảo-Phó Tổng Giám đốc:
Ông Phạm Văn Thảo sinh năm 1955 tại Nam Hà, tốt nghiệp kỹ sư điện
Quá trình tham gia công tác:

- 12/1978 đến 7/1992: Kỹ sư - trưởng phòng – Phân viện TK Điện
Nha Trang – Công ty KSTK Điện 2 (nay là Cty CP TVXD Điện 2).

- 8/1992 đến 7/2000: Tổ trưởng - Trưởng phòng TK Đường dây –
Cty TVXD Điện 2

- 7/2000 đến 10/2007: Phó Giám đốc Công ty TVXD Điện 2
- 11/2007 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Công ty CP TVXD Điện 2
Do có nhiều thành tích trong công tác phát triển ngành điện, ông Phạm
Văn Thảo đã được trao tặng Huân Chương Lao động hạng 3 năm 2006,
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010, Bằng khen của Bộ
Công thương năm 2011 và nhiều bằng khen của các Bộ, ngành khác.
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2.3 Ông Nguyễn Mạnh Hùng-Phó Tổng Giám đốc:
Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1963 tại Thừa Thiên Huế, thạc sỹ
kỹ thuật – đại học Tây Tiệp – Cộng hòa Séc.

Quá trình công tác:

- 6/1988 đến 12/1994: Kỹ sư đoàn TK TĐ Hàm Thuận
- 01/1995 đến 12/2000: Phó Trưởng phòng TK Cơ Điện –Cty TVXD

Điện 2
- 01/2001 đến 10/2007: Trưởng phòng TK Điện – Cty TVXD Điện 2
- 11/2007 đến 5/2011: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP TVXD Điện

2.

- 6/2011 đến nay: Phó Ban Điện Hạt nhân – EVN.

Do có nhiều thành tích trong công tác phát triển ngành điện, ông
Nguyễn Mạnh Hùng đã được trao tặng Bằng khen của Tập đoàn Điện
lực Việt Nam năm 2003; Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2003;
Bằng khen của Bộ Công nghiệp năm 2004, 2009; Danh hiệu chiến sỹ
thi đua cơ sở  năm 2005; Bằng khen của EVN năm 2006; Danh hiệu
chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2008, 2009, Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ năm 2010.

2.4 Ông Nguyễn Trọng Nam-Phó Tổng Giám đốc:
Ông Nguyễn Trọng Nam sinh năm 1965 tại Hải phòng, Kỹ sư điện,
thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

Quá trình công tác:

- Từ 01/1990 đến 8/2000: Kỹ sư - Tổ Trưởng – Phó Trưởng phòng
TK Đường dây – Công ty TVXD Điện 2

- Từ 9/2000 đến 11/2008: Trưởng phòng TK Đường dây Công ty CP
TVXD Điện 2

- Từ 11/2007: Thành viên HĐQT kiêm trưởng phòng TK đường dây.
- Từ 12/2008 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Công ty CP TVXD Điện 2 (TV2).
Do có nhiều thành tích trong công tác phát triển ngành điện, ông
Nguyễn Trọng Nam đã được trao tặng Bằng khen của Bộ Công
Thương năm 2009, 2011, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm
2006 và Huân chương Lao động hạng 3 năm 2010.

2.5 Ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Tổng giám đốc:
Ông Nguyễn Việt Dũng sinh năm 1971 tại Hà Nội, tốt nghiệp Kỹ sư
Nhà máy nhiệt điện và điện nguyên tử - ĐH Bách khoa Kiev (Liên xô
cũ). Thạc sỹ Quản trị kinh doanh năm 2007 tại trường Đại học
Houston, Texas, Mỹ. Quá trình công tác:
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- Từ tháng 8/1997 – tháng 12/2003: Kỹ sư phòng TK Nhiệt điện –
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

- Tháng 1/2004 – tháng 10/2007: Phó Trưởng phòng TK Nhiệt điện -
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

- Tháng 11/2007 – tháng 5/2010:  Trưởng Trung Tâm Tư Vấn Nhiệt
Điện – Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

- Từ 5/2010 đến 10/2011: Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Từ tháng 11/2011 đến nay: Trưởng Ban Nhiệt điện 3 - EVN.

Do có nhiều thành tích trong công tác phát triển ngành điện, ông
Nguyễn Việt Dũng đã được trao tặng Bằng khen của Tập Đoàn Điện
lực Việt Nam năm 2008, Chiến sỹ thi đua cơ sở 2008, 2009, 2010,
Bằng khen của Bộ Công thương năm 2009, 2010.

3. Thay đổi thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng,
Ban Kiểm soát năm 2011:

Trong năm 2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quyết định cử các
ông:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc, TV2 nhận
chức Phó Trưởng ban Quản lý Dự án Điện hạt nhân Ninh
thuận kể từ ngày 01/6/2011.

- Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Tổng Giám đốc, TV2 nhận
chức Trưởng ban Quản lý Nhiệt điện 3 kể từ ngày
01/11/2011.

4. Số lượng cán bộ công nhân viên và chính sách đối với người lao
động:
Số lượng cán bộ công nhân viên:

Tổng số cán bộ công nhân viên toàn Công ty là 807 người, trong đó:

Tiến sỹ, thạc sỹ 30

Kỹ sư, chuyên viên 392

Cán sự, kỹ thuật viên 106

Công nhân 224

Nhân viên 55
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4%

28%

48%

7%

12%

Tiến sỹ, thạc sỹ

Kỹ sư, chuyên viên

Cán sự, kỹ thuật
viên

Công nhân

Nhân viên

Chính sách đối với người lao động:

Ngay sau khi chuyển sang hoạt động theo cơ chế của công ty cổ phần,
TV2 đã nghiên cứu, xây dựng và ban hành Quy chế tuyển dụng riêng
của Công ty nhằm tuyển dụng và giữ được cán bộ có kinh nghiệm,
chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tay nghề cao và đam mê công việc phù
hợp với yêu cầu công việc, đảm bảo đáp ứng đủ về số lượng, chất
lượng (năng lực, kỹ năng...) để cùng Công ty nâng cao năng lực tư vấn
và thi công các công trình điện đòi hỏi  cao về trình độ chuyên môn
cũng như kinh nghiệm.

Đối với đào tạo, ngoài việc tổ chức đào tạo tại chỗ, vừa làm vừa học
qua thực tế công việc, TV2 còn tạo mọi điều kiện thuận lợi, cần thiết
để người lao động được tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, dài
hạn,...nhằm không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, kỹ thuật,
nghiệp vụ... năng lực cạnh tranh, thực hiện tốt chính sách chất lượng và
mục tiêu chất lượng của Công ty.

Với quan niệm nguồn lực con người là tài sản quý giá nhất của Công
ty, chất lượng con người quyết định chất lượng công việc và dịch vụ,
Công ty luôn coi nhiệm vụ đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực là một trong
những nhiệm vụ hàng đầu trong chính sách phát triển. Cùng với việc
nâng cao chất lượng tuyển dụng, đội ngũ người lao động của Công ty
thường xuyên được đào tạo nâng cao trình độ dưới nhiều hình thức
khác nhau: đào tạo qua thực tế công việc, qua các hội thảo tổng kết trao
đổi kinh nghiệm, qua các dự án, các khóa đào tạo trong và ngoài nước
và qua các chương trình hợp tác giữa PECC2 và các tổ chức tư vấn

Tỷ lệ cán bộ công nhân viên trong Công ty
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quốc tế. Chính sách nâng cao năng lực tư vấn được Công ty soạn thảo
và áp dụng tạo cho người lao động nhiều cơ hội thăng tiến. Chế độ đãi
ngộ của Công ty được dựa trên năng lực và hiệu quả làm việc của từng
người. Nhờ đó, Công ty đã tạo được ưu thế trong việc thu hút nguồn
“chất xám”, đào tạo phát triển cũng như sử dụng có hiệu quả nguồn
nhân lực.

Công tác đào tạo
Trong năm 2011, tổng số lượt người tham gia đào tạo là 935 lượt
người, trong đó:
- Đã cử các cán bộ tham gia các khoá đào tạo trên đại học tại các

trường Đại học trong và ngoài nước, gồm: 13 Thạc sỹ và 01 Tiến
sỹ;

- Tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng do EVN tổ chức: 26 lượt
người;

- Đã cử 232 lượt cán bộ, kỹ sư, nhân viên tham dự các khóa đào
tạo ngắn hạn về chuyên môn, nghiệp vụ tại các trường, trung tâm
đào tạo trong nước;

- Tổ chức đào tạo nội bộ được 12 chuyên đề với 663 lượt người
tham gia;

- Công ty đã phối hợp với Công đoàn và các đơn vị tổ chức các
đợt đào tạo ngoài trời (Team building) với 310 người tham gia.

Chính sách tiền lương.

Nhằm khuyến khích nâng cao hiệu quả lao động, hiệu suất công tác của
từng người lao động, từng đơn vị trong Công ty, đảm bảo chất lượng
sản phẩm và tiến độ thực hiện của các dự án, năm 2011, TV2 đã ban
hành Quy chế phân phối tiền lương áp dụng cho các đơn vị trong Công
ty. Căn cứ quy định chung của Quy chế này, mỗi khối, mỗi đơn vị đã
xây dựng quy chế trả lương riêng cho phù hợp với đặc thù công việc tư
vấn và công tác sản xuất kinh doanh của mỗi đơn vị nhằm động viên
khuyến khích người lao động làm việc với năng suất, chất lương và đạt
hiệu quả cao.

VII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty
1. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

HĐQT Công ty gồm 5 thành viên

1. Ông Trương Khắc Len: Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Tài Anh: Thành viên kiêm Tổng Giám đốc.
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3. Ông Lương Văn Đài: Thành viên HĐQT.
4. Ông Phạm Văn Thảo: Thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc
5. Ông Nguyễn Trọng Nam: Thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc.
Trong đó, ông Lương Văn Đài là thành viên độc lập không điều hành
sản xuất.

Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Quốc Long: Trưởng Ban.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: Thành viên.
3. Bà Trần Thị Hòa: Thành viên

Trong đó, bà Trần Thị Hòa là thành viên độc lập không điều hành sản
xuất.

Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011:

Stt Họ tên – Chức vụ Mức thù
lao Tổng (đ)

1. Ông Trương Khắc Len – Chủ tịch HĐQT 4.000.000 48.000.000

2.
Ông Nguyễn Tài Anh – thành viên HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc.

4.000.000 48.000.000

3.
Ông Phạm Văn Thảo – thành viên HĐQT trực
tiếp điều hành sản xuất 4.000.000 48.000.000

4.
Ông Lương Văn Đài – thành viên HĐQT độc
lập không trực tiếp điều hành sản xuất 4.000.000 48.000.000

5.
Ông Nguyễn Trọng Nam – thành viên HĐQT
trực tiếp điều hành sản xuất 4.000.000 48.000.000

6.
Ông Nguyễn Quốc Long - Trưởng Ban kiểm
soát trực tiếp điều hành.sản xuất 3.500.000 42.000.000

7.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên BKS
trực tiếp điều hành sản xuất. 2.500.000 30.000.000

8.
Bà Trần Thị Hòa Thành viên BKS không trực
tiếp điều hành sản xuất 2.500.000 30.000.000
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Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của các thành viên HĐQT

Stt Họ tên – Chức vụ Số cổ
phiếu (cp) Tỷ lệ (%)

1. Ông Trương Khắc Len – Chủ tịch HĐQT 7.900 0,18

2. Ông Nguyễn Tài Anh – thành viên HĐQT 10.300 0,23

3. Ông Phạm Văn Thảo – thành viên HĐQT 2.700 0,06

4. Ông Lương Văn Đài – thành viên HĐQT 0 0,00

5. Ông Nguyễn Trọng Nam – thành viên HĐQT 1.500 0,03

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn
2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có địa chỉ tại 18 Trần Nguyên Hãn, Hà
Nội nắm giữ 51,26% vốn Nhà nước tương đương với 22.754.900.000
đồng. Tập đoàn Điện lực đã cử người đại diện phần vốn tại Công ty
như sau:

- Ông Trương Khắc Len, Chủ tịch HĐQT đại diện 40% vốn góp của
EVN.

- Ông Nguyễn Tài Anh, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đại diện
30% vốn góp của EVN.

- Ông Lương Văn Đài, thành viên HĐQT đại diện 30% vốn góp của
EVN.

2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

Không có.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Tài Anh
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2011

TÀI SẢN Tại 31/12/2011 Tại 01/01/2011
VND VND

TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 280.549.872.861 266.374.057.469
Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4 39.828.489.466 36.105.100.020

Tiền 111 11.226.259.981 9.445.761.952
Các khoản tương đương tiền 112 28.602.229.485 26.659.338.068

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 5 10.000.000.000 4.000.000.000
Đầu tư ngắn hạn 121 10.000.000.000 4.000.000.000

Các khoản phải thu ngắn hạn 130 191.697.164.501 198.117.945.504
Phải thu khách hàng 131 6 192.083.350.848 212.961.313.062
Trả trước cho người bán 132 17.864.830.562 2.944.238.790
Các khoản phải thu khác 135 7 507.285.431 470.513.185
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 8 (18.758.302.340) (18.258.119.533)

Hàng tồn kho 140 36.611.485.136 27.446.534.794
Hàng tồn kho 141 9 36.750.246.422 27.879.254.789
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (138.761.286) (432.719.995)

Tài sản ngắn hạn khác 150 2.412.733.758 704.477.151
Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1.470.857.047 87.790.000
Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 2.158.040
Tài sản ngắn hạn khác 158 10 941.876.711 614.529.111

TÀI SẢN DÀI HẠN 200 32.645.355.807 15.768.614.199
Các khoản phải thu dài hạn 210 - -
Tài sản cố định 220 13.760.030.951 14.126.898.822

Tài sản cố định hữu hình 221 11 11.693.041.658 11.764.445.843
- Nguyên giá 222 68.087.693.013 64.191.308.022

- Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (56.394.651.355) (52.426.862.179)

Tài sản cố định vô hình 227 12 2.066.989.293 2.362.452.979
- Nguyên giá 228 4.835.848.953 17.885.892.065

- Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (2.768.859.660) (15.523.439.086)

Bất động sản đầu tư 240 - -
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 18.406.850.600 1.206.850.600

Đầu tư dài hạn khác 258 13 18.406.850.600 1.206.850.600
Tài sản dài hạn khác 260 478.474.256 434.864.777

Chi phí trả trước dài hạn 261 447.474.256 261.576.780
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - 142.287.997
Tài sản dài hạn khác 268 31.000.000 31.000.000

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 313.195.228.668 282.142.671.668

Thuyết
minh

Mã
số
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)
Ngày 31 tháng 12 năm 2011

NGUỒN VỐN Mã Tại 31/12/2011 Tại 01/01/2011
số VND VND

NỢ PHẢI TRẢ 300 235.348.585.211 210.067.923.518
Nợ ngắn hạn 310 234.582.841.312 207.395.144.013

Vay và nợ ngắn hạn 311 14 21.380.856.339 9.953.823.609
Phải trả người bán 312 46.524.583.337 40.638.664.341
Người mua trả tiền trước 313 15 70.024.168.598 48.923.796.519
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 16 14.745.961.803 14.479.368.650
Phải trả người lao động 315 56.481.862.454 62.243.593.614
Chi phí phải trả 316 17 491.651.373 1.786.760.298
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng
xây dựng

318 219.529.440 219.529.440

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn
khác

319 18 18.006.277.275 21.463.817.533

Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - 807.478.689
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 6.707.950.693 6.878.311.320

Nợ dài hạn 330 765.743.899 2.672.779.505
Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 600.552.176 516.940.095
Dự phòng phải trả dài hạn 337 165.191.723 2.155.839.410

VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 77.846.643.457 72.074.748.150
Vốn chủ sở hữu 410 19 77.560.348.515 71.788.453.208

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 44.390.000.000 44.390.000.000
Cổ phiếu ngân quỹ (*) 414 (345.866.310) -
Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 (499.585.808) -
Quỹ đầu tư phát triển 417 12.289.366.362 7.904.270.290
Quỹ dự phòng tài chính 418 4.439.000.000 3.533.231.497
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 17.284.435.071 15.958.360.221
Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 2.999.200 2.591.200

Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 286.294.942 286.294.942
Nguồn kinh phí 432 286.294.942 286.294.942

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 313.195.228.668 282.142.671.668

Thuyết
minh
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)
Ngày 31 tháng 12 năm 2011

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại 31/12/2011 Tại 01/01/2011

Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công (VND) 2.397.162.633 2.453.566.542

Nợ khó đòi đã xử lý (VND) 543.856.991 543.856.991

Ngoại tệ các loại
- USD 8.782,01 131.311,70

Thuyết
minh

Mã
số

CHỈ TIÊU

Nguyễn Tài Anh Bùi Thị Ngọc Lý
Tổng Giám đốc Trưởng phòng TCKT
TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2012
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

CHỈ TIÊU Năm 2011 Năm 2010
VND VND

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
vụ

01 20 285.882.505.486 342.239.609.882

Các khoản giảm trừ doanh thu 03 20 - -

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp
dịch vụ

10 20 285.882.505.486 342.239.609.882

Giá vốn hàng bán 11 21 220.553.905.513 264.768.483.081

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
dịch vụ

20 65.328.599.973 77.471.126.801

Doanh thu hoạt động tài chính 21 22 3.340.530.325 4.590.855.755

Chi phí tài chính 22 23 7.316.754.776 1.857.947.743

Trong đó: Chi phí lãi vay 23 2.678.011.296 632.448.271

Chi phí bán hàng 24 (1.033.019.559) 1.229.688.024

Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 41.486.936.290 60.112.647.381

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh

30 20.898.458.791 18.861.699.408

Thu nhập khác 31 1.105.070.752 2.683.838.876

Chi phí khác 32 (697.685.118) 263.739.609

Lợi nhuận khác 40 1.802.755.870 2.420.099.267

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 22.701.214.661 21.281.798.675

Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 24 5.274.491.593 4.567.998.465

Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 25 142.287.997 711.439.989

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp

60 17.284.435.071 16.002.360.221

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 26 3.896 3.605

Thuyết
minh

Mã
số

Nguyễn Tài Anh Bùi Thị Ngọc Lý
Tổng Giám đốc Trưởng phòng TCKT
TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2012
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31tháng 12 năm 2011

CHỈ TIÊU Năm 2011 Năm 2010
VND VND

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận trước thuế 1 22.701.214.661 21.281.798.675
Điều chỉnh cho các khoản

Khấu hao TSCĐ 2 5.618.439.795 8.201.508.552

Các khoản dự phòng 3 206.224.098 16.621.504.021
Lãi các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa
thực hiện

4 4.094.774.995 499.530.515

Lãi hoạt động đầu tư 5 1.298.213.155 (3.938.714.010)

Chi phí lãi vay 6 2.678.011.296 632.448.271
8 36.596.878.000 43.298.076.024

Tăng giảm các khoản phải thu 9 7.056.496.633 (81.650.685.257)

Tăng giảm hàng tồn kho 10 (8.870.991.633) 9.026.495.991
Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi
vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)

11 2.473.235.659 (6.339.584.826)

Tăng giảm chi phí trả trước 12 (1.568.964.523) 23.540.062

Tiền lãi vay đã trả 13 (2.678.011.296) (632.448.271)

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (4.317.400.018) (5.234.553.796)

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 323.939.612 1.082.300.828

Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (2.082.278.393) (1.704.691.432)
20 26.932.904.041 (42.131.550.677)

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các
tài sản dài hạn khác

21 (6.162.421.720) (3.241.534.285)

Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các
tài sản dài hạn khác

22 163.881.971 704.057.727

Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn
vị khác

23 (6.000.000.000) (2.000.000.000)

Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ
của đơn vị khác

24 - 55.000.000

Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (17.200.000.000) (753.150.000)

Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
27 3.095.857.943 3.868.732.369

30 (26.102.681.806) (1.366.894.189)

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước
thay đổi vốn lưu động

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh
doanh

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

Thuyết
minh

Mã
 số
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TIẾP)
(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31tháng 12 năm 2011

CHỈ TIÊU Năm 2011 Năm 2010
VND VND

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua
lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

32
(345.866.310) -

Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 78.863.061.375 18.625.076.222

Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (67.436.028.645) (15.657.820.015)

Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (8.661.165.000) (7.680.970.000)
40 2.420.001.420 (4.713.713.793)

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 3.250.223.655 (48.212.158.659)
Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 4 36.105.100.020 84.374.395.104

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy
đổi ngoại tệ

61 473.165.791 (57.136.425)

Tiền và tương đương tiền cuối năm 4 36.105.100.02070 39.828.489.466

Mã
 số

Thuyết
minh

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

Nguyễn Tài Anh Bùi Thị Ngọc Lý
Tổng Giám đốc Trưởng phòng TCKT
TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2012
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo)

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

11..11 HHÌÌNNHH TTHHỨỨCC SSỞỞ HHỮỮUU VVỐỐNN

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được chuyển đổi
trên cơ sở cổ phần hóa từ Công ty Tư vấn Xây dựng điện 2, doanh nghiệp Nhà nước thuộc
Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Quyết định số 338/QĐ-BCN ngày 26/01/2007 của Bộ
trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Hiện tại, Công ty đang hoạt động theo
Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 4103008270, do Sở Kế hoạch
và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/10/2007.

Vốn điều lệ của Công ty là 44.390.000.000 đồng chia thành 4.439.000 cổ phần với mệnh
giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó: Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ
2.275.490 cổ phần tương ứng 22.754.900.000 đồng, chiếm 51,26% vốn điều lệ; các cổ
đông khác nắm giữ 2.163.510 cổ phần tương ứng 21.635.100.000 đồng, chiếm 48,74% vốn
điều lệ.

Trụ sở giao dịch của Công ty đặt tại số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố
Hồ Chí Minh.

Công ty có hai Chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc, gồm:

 Xí nghiệp Khảo sát tổng hợp Miền Nam
 Xí nghiệp Cơ điện

NNggààyy 1133 tthháánngg 1100 nnăămm 22000099,, CCôônngg ttyy đđãã cchhíínnhh tthhứứcc nniiểểmm yyếếtt 44..443399..000000 ccổổ pphhiiếếuu ttrrêênn tthhịị
ttrrưườờnngg cchhứứnngg kkhhooáánn ttạạii SSởở GGiiaaoo ddịịcchh CChhứứnngg kkhhooáánn HHàà NNộộii vvớớii mmãã ccổổ pphhiiếếuu llàà:: TTVV22..

11..22 NNGGÀÀNNHH NNGGHHỀỀ KKIINNHH DDOOAANNHH VVÀÀ HHOOẠẠTT ĐĐỘỘNNGG CCHHÍÍNNHH

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

 Tư vấn dịch vụ kỹ thuật và xây dựng các công trình nguồn điện, thủy lợi và các
công trình công cộng, dân dụng;

 Đầu tư xây dựng công trình nguồn điện;
 Sản xuất, kinh doanh điện năng;
 Mua bán vật tư thiết bị xây dựng;
 Quản lý dự án và thi công xây dựng công trình điện lực, công nghiệp, dân dụng;
 Tư vấn đấu thầu (trừ tư vấn tài chính, kế toán);
 Kiểm định chất lượng xây dựng công trình và các dịch vụ thí nghiệm kiểm tra độ

bền cơ học bê tông, kết cấu, vật liệu xây dựng;
 Đo vẽ địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường, địa vật lý, thí nghiệm cơ lý đất đá,

cát, cuội, sỏi, nước ngầm, vật liệu xây dựng;
 Dịch vụ đo vẽ bản đồ địa hình, địa chất; khảo sát, điều tra tác động môi trường,

bồi thường, tái định canh, định cư các dự án đầu tư xây dựng;
 Nhận thầu khai thác, tinh chế, lọc nước phục vụ sinh hoạt và các hoạt động sản

xuất kinh doanh;
 Chế tạo thiết bị cơ khí;
 Khoan phun chống thấm, gia cố xử lý nền móng công trình xây dựng;
 Đầu tư xây dựng công trình và kinh doanh bất động sản;
 Kinh doanh máy móc, thiết bị điện lực, công nghiệp, dân dụng.
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
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2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ NĂM TÀI CHÍNH

2.1 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo
nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế
toán Việt Nam và các Quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

2.2 NĂM TÀI CHÍNH

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31
tháng 12 năm dương lịch.

3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Sau đây là những chính sách kế toán quan trọng được Công ty áp dụng trong việc lập
Báo cáo tài chính này:

33..11 CCÁÁCC TTHHAAYY ĐĐỔỔII TTRROONNGG CCHHÍÍNNHH SSÁÁCCHH KKẾẾ TTOOÁÁNN VVÀÀ TTHHUUYYẾẾTT
MMIINNHH

Các chính sách kế toán Công ty sử dụng để lập Báo cáo tài chính năm 2011 được áp dụng
nhất quán với các chính sách đã được áp dụng để lập Báo cáo tài chính năm 2010.

33..22 ƯƯỚỚCC TTÍÍNNHH KKẾẾ TTOOÁÁNN

VViiệệcc llậậpp BBááoo ccááoo ttààii cchhíínnhh ttuuâânn tthhủủ tthheeoo ccáácc CChhuuẩẩnn mmựựcc KKếế ttooáánn VViiệệtt NNaamm yyêêuu ccầầuu BBaann
TTổổnngg GGiiáámm đđốốcc pphhảảii ccóó nnhhữữnngg ưướớcc ttíínnhh vvàà ggiiảả đđịịnnhh ảảnnhh hhưưởởnngg đđếếnn ssốố lliiệệuu bbááoo ccááoo vvềề ccáácc ccôônngg nnợợ,,
ttààii ssảảnn vvàà vviiệệcc ttrrììnnhh bbààyy ccáácc kkhhooảảnn ccôônngg nnợợ vvàà ttààii ssảảnn ttiiềềmm ttàànngg ttạạii nnggààyy llậậpp BBááoo ccááoo ttààii cchhíínnhh ccũũnngg
nnhhưư ccáácc ssốố lliiệệuu bbááoo ccááoo vvềề ddooaannhh tthhuu vvàà cchhii pphhíí ttrroonngg ssuuốốtt nnăămm ttààii cchhíínnhh ((kkỳỳ hhooạạtt đđộộnngg)).. KKếếtt qquuảả
hhooạạtt đđộộnngg kkiinnhh ddooaannhh tthhựựcc ttếế ccóó tthhểể kkhháácc vvớớii ccáácc ưướớcc ttíínnhh,, ggiiảả đđịịnnhh đđặặtt rraa..

33..33 TTIIỀỀNN VVÀÀ CCÁÁCC KKHHOOẢẢNN TTƯƯƠƠNNGG ĐĐƯƯƠƠNNGG TTIIỀỀNN

TTiiềềnn vvàà ccáácc kkhhooảảnn ttưươơnngg đđưươơnngg ttiiềềnn bbaaoo ggồồmm ttiiềềnn mmặặtt ttạạii qquuỹỹ,, ccáácc kkhhooảảnn kkýý ccưượợcc,, kkýý qquuỹỹ,,
ccáácc kkhhooảảnn đđầầuu ttưư nnggắắnn hhạạnn ccóó kkỳỳ hhạạnn ggốốcc kkhhôônngg qquuáá 33 tthháánngg ccóó kkhhảả nnăănngg tthhaannhh kkhhooảảnn ccaaoo,, ccóó kkhhảả
nnăănngg cchhuuyyểểnn đđổổii ddễễ ddàànngg tthhàànnhh ccáácc kkhhooảảnn ttiiềềnn xxáácc đđịịnnhh vvàà íítt rrủủii rroo lliiêênn qquuaann đđếếnn vviiệệcc bbiiếếnn đđộộnngg ggiiáá
ttrrịị cchhuuyyểểnn đđổổii ccủủaa ccáácc kkhhooảảnn nnààyy..

33..44 LLẬẬPP DDỰỰ PPHHÒÒNNGG

CCôônngg ttyy tthhựựcc hhiiệệnn ttrríícchh llậậpp ccáácc kkhhooảảnn ddựự pphhòònngg pphhảảii tthhuu kkhhóó đđòòii tthheeoo TThhôônngg ttưư ssốố
222288//22000099//TTTT--BBTTCC nnggààyy 0077//1122//22000099 ccủủaa BBộộ TTààii cchhíínnhh vvềề vviiệệcc ““HHưướớnngg ddẫẫnn cchhếế đđộộ ttrríícchh llậậpp vvàà ssửử
ddụụnngg ccáácc kkhhooảảnn ddựự pphhòònngg ggiiảảmm ggiiáá hhàànngg ttồồnn kkhhoo,, ttổổnn tthhấấtt ccáácc kkhhooảảnn đđầầuu ttưư ttààii cchhíínnhh,, nnợợ phải thuphải thu
kkhhóó đđòòii vvàà bbảảoo hhàànnhh ssảảnn pphhẩẩmm,, hhàànngg hhooáá,, ccôônngg ttrrììnnhh xxââyy llắắpp ttạạii ddooaannhh nngghhiiệệpp””..

TTrroonngg nnăămm,, mmộộtt ssốố ccôônngg ttrrììnnhh kkhhôônngg ttrríícchh llậậpp ddựự pphhòònngg bbảảoo hhàànnhh ccôônngg ttrrììnnhh mmàà tthhựựcc hhiiệệnn
pphháátt hhàànnhh tthhưư bbảảoo llããnnhh ddựự pphhòònngg đđảảmm bbảảoo tthhaannhh ttooáánn 55%% ggiiáá ttrrịị ccôônngg ttrrììnnhh cchhoo cchhủủ đđầầuu ttưư vvớớii ttổổnngg
ssốố ttiiềềnn llàà:: 11..336622..773366..118800 đđồồnngg..
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33..55 HHÀÀNNGG TTỒỒNN KKHHOO

HHàànngg ttồồnn kkhhoo đđưượợcc xxáácc đđịịnnhh ttrrêênn ccơơ ssởở ggiiáá tthhấấpp hhơơnn ggiiữữaa ggiiáá ggốốcc vvàà ggiiáá ttrrịị tthhuuầầnn ccóó tthhểể tthhựựcc
hhiiệệnn đđưượợcc.. GGiiáá ggốốcc hhàànngg ttồồnn kkhhoo bbaaoo ggồồmm ggiiáá mmuuaa,, cchhii pphhíí nngguuyyêênn vvậậtt lliiệệuu ttrrựựcc ttiiếếpp,, cchhii pphhíí llaaoo
đđộộnngg ttrrựựcc ttiiếếpp vvàà cchhii pphhíí ssảảnn xxuuấấtt cchhuunngg hhooặặcc cchhii pphhíí lliiêênn qquuaann kkhháácc,, nnếếuu ccóó,, đđểể ccóó đđưượợcc hhàànngg ttồồnn
kkhhoo ởở đđịịaa đđiiểểmm vvàà ttrrạạnngg tthhááii hhiiệệnn ttạạii.. GGiiáá ggốốcc ccủủaa hhàànngg ttồồnn kkhhoo đđưượợcc xxáácc đđịịnnhh tthheeoo pphhưươơnngg pphháápp
bbììnnhh qquuâânn ggiiaa qquuyyềềnn.. GGiiáá ttrrịị tthhuuầầnn ccóó tthhểể tthhựựcc hhiiệệnn đđưượợcc đđưượợcc xxáácc đđịịnnhh bbằằnngg ggiiáá bbáánn ưướớcc ttíínnhh ttrrừừ ccáácc
cchhii pphhíí đđểể hhooàànn tthhàànnhh ccùùnngg cchhii pphhíí ttiiếếpp tthhịị,, bbáánn hhàànngg vvàà pphhâânn pphhốốii pphháátt ssiinnhh..

DDựự pphhòònngg ggiiảảmm ggiiáá hhàànngg ttồồnn kkhhoo ccủủaa CCôônngg ttyy đđưượợcc ttrríícchh llậậpp cchhoo pphhầầnn ggiiáá ttrrịị ddựự kkiiếếnn bbịị ttổổnn
tthhấấtt ddoo ccáácc kkhhooảảnn ssuuyy ggiiảảmm ttrroonngg ggiiáá ttrrịị ((llỗỗii tthhờờii,, hhỏỏnngg,, kkéémm pphhẩẩmm cchhấấtt……)) ccủủaa hhàànngg ttồồnn kkhhoo tthhuuộộcc
qquuyyềềnn ssởở hhữữuu ccủủaa CCôônngg ttyy ddựựaa ttrrêênn bbằằnngg cchhứứnngg vvềề ssựự ssuuyy ggiiảảmm ggiiáá ttrrịị ttạạii nnggààyy kkếếtt tthhúúcc kkỳỳ kkếế ttooáánn..
SSựự ttăănngg hhooặặcc ggiiảảmm kkhhooảảnn ddựự pphhòònngg ggiiảảmm ggiiáá hhàànngg ttồồnn kkhhoo đđưượợcc hhạạcchh ttooáánn vvààoo ggiiáá vvốốnn hhàànngg bbáánn
ttrroonngg nnăămm..

CCôônngg ttyy tthhựựcc hhiiệệnn ttrríícchh llậậpp ddựự pphhòònngg ggiiảảmm ggiiáá hhàànngg ttồồnn kkhhoo tthheeoo TThhôônngg ttưư ssốố 222288//22000099//TTTT--
BBTTCC nnggààyy 0077//1122//22000099 ccủủaa BBộộ TTààii cchhíínnhh vvềề vviiệệcc ““HHưướớnngg ddẫẫnn cchhếế đđộộ ttrríícchh llậậpp vvàà ssửử ddụụnngg ccáácc kkhhooảảnn
ddựự pphhòònngg ggiiảảmm ggiiáá hhàànngg ttồồnn kkhhoo,, ttổổnn tthhấấtt ccáácc kkhhooảảnn đđầầuu ttưư ttààii cchhíínnhh,, nnợợ pphhảảii tthhuu kkhhóó đđòòii vvàà bbảảoo
hhàànnhh ssảảnn pphhẩẩmm,, hhàànngg hhooáá,, ccôônngg ttrrììnnhh xxââyy llắắpp ttạạii ddooaannhh nngghhiiệệpp””..

33..66 TTÀÀII SSẢẢNN CCỐỐ ĐĐỊỊNNHH HHỮỮUU HHÌÌNNHH VVÀÀ HHAAOO MMÒÒNN

TTààii ssảảnn ccốố đđịịnnhh hhữữuu hhììnnhh đđưượợcc ttrrììnnhh bbààyy tthheeoo nngguuyyêênn ggiiáá ttrrừừ ggiiáá ttrrịị hhaaoo mmòònn llũũyy kkếế..

NNgguuyyêênn ggiiáá ttààii ssảảnn ccốố đđịịnnhh hhữữuu hhììnnhh bbaaoo ggồồmm ggiiáá mmuuaa vvàà ttooàànn bbộộ ccáácc cchhii pphhíí lliiêênn qquuaann kkhháácc
lliiêênn qquuaann ttrrựựcc ttiiếếpp đđếếnn vviiệệcc đđưưaa ttààii ssảảnn vvààoo ttrrạạnngg tthhááii ssẵẵnn ssàànngg ssửử ddụụnngg..

TTỷỷ llệệ kkhhấấuu hhaaoo đđưượợcc xxáácc đđịịnnhh tthheeoo pphhưươơnngg pphháápp đđưườờnngg tthhẳẳnngg,, ccăănn ccứứ vvààoo tthhờờii ggiiaann ssửử ddụụnngg
ưướớcc ttíínnhh ccủủaa ttààii ssảảnn,, pphhùù hhợợpp vvớớii ttỷỷ llệệ kkhhấấuu hhaaoo đđãã đđưượợcc qquuyy đđịịnnhh ttạạii TThhôônngg ttưư ssốố 220033//22000099//TTTT--BBTTCC
nnggààyy 2200//1100//22000099 ccủủaa BBộộ TTààii cchhíínnhh vvềề cchhếế đđộộ qquuảảnn llýý,, ssửử ddụụnngg vvàà ttrríícchh kkhhấấuu hhaaoo ttààii ssảảnn ccốố đđịịnnhh..

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian
hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

Loại tài sản Số năm khấu hao
- Nhà cửa, vật kiến trúc
- Máy móc, thiết bị
- Phương tiện vận tải
- Thiết bị, dụng cụ quản lý

5 - 6
2 - 5

6
3 – 5

33..77 TTÀÀII SSẢẢNN CCỐỐ ĐĐỊỊNNHH VVÔÔ HHÌÌNNHH VVÀÀ HHAAOO MMÒÒNN

QQuuyyềềnn ssửử ddụụnngg đđấấtt

TTààii ssảảnn ccốố đđịịnnhh vvôô hhììnnhh llàà ggiiáá ttrrịị qquuyyềềnn ssửử ddụụnngg đđấấtt ccủủaa CCôônngg ttyy vvàà pphhầầnn mmềềmm mmááyy vvii ttíínnhh ..
QQuuyyềềnn ssửử ddụụnngg đđấấtt vvôô tthhờờii hhạạnn nnêênn kkhhôônngg ttrríícchh kkhhấấuu hhaaoo..
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33..88 NNGGOOẠẠII TTỆỆ

Chênh lệch tỷ giá hối đoái được ghi nhận phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10
(VAS 10) “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái”, cụ thể:

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát
sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào Báo
cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.

Số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc
niên độ kế toán được chuyển đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày này. Chênh
lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại các tài khoản này được hạch toán vào Báo cáo Kết quả
hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận phát sinh do đánh giá lại tỷ giá của các khoản công nợ,
tiền mặt có gốc ngoại tệ không được sử dụng để phân phối.

VAS 10 có sự khác biệt so với Thông tư 201/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày
15 tháng 10 năm 2009 (“Thông tư 201”) hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá. Theo
quy định tại Thông tư này, việc xử lý chênh lệch tỷ giá được thực hiện như sau:

Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc đánh giá lại các khoản tiền, phải thu và phải trả ngắn hạn
có gốc ngoại tệ tại thời điểm ngày kết thúc niên độ kế toán không được hạch toán vào kết
quả kinh doanh trong năm mà ghi nhận trên khoản mục “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” thuộc
mục “Vốn chủ sở hữu” trên Bảng cân đối kế toán.

Chênh lệch phát sinh từ việc đánh giá lại các khoản phải trả dài hạn được ghi nhận vào kết
quả hoạt động kinh doanh trong năm. Trong trường hợp Công ty bị lỗ, Công ty có thể phân
bổ một phần khoản lỗ chênh lệch tỷ giá trong vòng 5 năm tiếp theo sau khi đã trừ đi phần
chênh lệch tỷ giá phát sinh tương ứng với phần nợ dài hạn đến hạn trả.

Ban Tổng Giám đốc quyết định không áp dụng việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo hướng
dẫn tại Thông tư 201 và tin tưởng việc áp dụng theo VAS 10 sẽ phản ánh hợp lý hơn tình
hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng
12 năm 2011 cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trong năm 2011, đơn vị ghi nhận khoản đánh giá lại chênh lệch tỷ giá của số dư tại ngày
31/12/2010 của các tài sản bằng tiền, phải thu phải trả ngắn hạn theo Biên bản kiểm toán nhà
nước 2010 đề nghị áp dụng theo Thông tư 201/2009/TT-BTC, do đó chi phí khác trên báo
cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2011 giảm 499.585.808 đồng.

33..99 GGHHII NNHHẬẬNN DDOOAANNHH TTHHUU,, CCHHII PPHHÍÍ

DDooaannhh tthhuu đđưượợcc xxáácc đđịịnnhh kkhhii CCôônngg ttyy ccóó kkhhảả nnăănngg nnhhậậnn đđưượợcc ccáácc llợợii íícchh kkiinnhh ttếế ccóó tthhểể xxáácc
đđịịnnhh mmộộtt ccáácc cchhắắcc cchhắắnn.. DDooaannhh tthhuu tthhuuầầnn đđưượợcc xxáácc đđịịnnhh tthheeoo ggiiáá ttrrịị hhợợpp llýý ccủủaa ccáácc kkhhooảảnn đđãã tthhuu
hhooặặcc ssẽẽ tthhuu đđưượợcc ssaauu kkhhii ttrrừừ ccáácc kkhhooảảnn cchhiiếếtt kkhhấấuu tthhưươơnngg mmạạii,, ggiiảảmm ggiiáá hhàànngg bbáánn,, hhàànngg bbáánn bbịị ttrrảả
llạạii.. ĐĐồồnngg tthhờờii ddooaannhh tthhuu đđưượợcc gghhii nnhhậậnn kkhhii tthhooảả mmããnn ccáácc đđiiềềuu kkiiệệnn ssaauu::

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Doanh thu được ghi nhận tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể:
- Đối với các sản phẩm, dịch vụ đã nghiệm thu, quyết toán toàn bộ khối lượng

hoàn thành, doanh thu được ghi nhận trên cơ sở xác nhận khối lượng hoàn thành,
biên bản quyết toán, bàn giao sản phẩm hoàn thành được bên A chấp nhận.
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- Đối với các sản phẩm, dịch vụ hoàn thành theo giai đoạn, doanh thu được ghi
nhận theo tỷ lệ bên A thực thanh toán và Công ty đã phát hành hoá đơn.

DDooaannhh tthhuu hhooạạtt đđộộnngg ttààii cchhíínnhh::

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền
gửi và lãi suất áp dụng cho từng thời kỳ.

Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và giá vốn

CChhii pphhíí hhooạạtt đđộộnngg ssảảnn xxuuấấtt kkiinnhh ddooaannhh pphháátt ssiinnhh,, ccóó lliiêênn qquuaann đđếếnn vviiệệcc hhììnnhh tthhàànnhh ddooaannhh tthhuu
ttrroonngg nnăămm đđưượợcc ttậậpp hhợợpp tthheeoo tthhựựcc ttếế vvàà ưướớcc ttíínnhh đđúúnngg kkỳỳ kkếế ttooáánn..

GGiiáá vvốốnn hhooạạtt đđộộnngg xxââyy llắắpp đđưượợcc kkếếtt cchhuuyyểểnn pphhùù hhợợpp vvớớii kkhhốốii llưượợnngg hhooàànn tthhàànnhh vvàà ddooaannhh
tthhuu đđãã gghhii nnhhậậnn.. GGiiáá vvốốnn hhooạạtt đđộộnngg kkhhảảoo ssáátt tthhiiếếtt kkếế vvàà ccơơ kkhhíí đđưượợcc kkếếtt cchhuuyyểểnn tthheeoo ttỷỷ llệệ pphhầầnn ttrrăămm
ttưươơnngg ứứnngg vvớớii ddooaannhh tthhuu gghhii nnhhậậnn..

Trong năm 2011, đơn giá tiền lương theo doanh thu tự làm của Xí nghiệp Cơ điện thay đổi
từ 15% xuống 11,7%, tương ứng chi phí tiền lương giảm 1.137.703.542 đồng, theo Quyết
định của Hội đồng Quản trị ngày 31/12/2011.

33..99 CCHHII PPHHÍÍ ĐĐII VVAAYY

Chi phí đi vay gồm có lãi vay và các khoản chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp
đến các khoản vay của Công ty.

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất
những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc
kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử
dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các
khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan.

TTấấtt ccảả ccáácc cchhii pphhíí llããii vvaayy kkhháácc đđưượợcc gghhii nnhhậậnn vvààoo BBááoo ccááoo KKếếtt qquuảả hhooạạtt đđộộnngg kkiinnhh ddooaannhh kkhhii
pphháátt ssiinnhh..

33..1111 TTHHUUẾẾ

TThhuuếế tthhuu nnhhậậpp ddooaannhh nngghhiiệệpp tthhểể hhiiệệnn ttổổnngg ggiiáá ttrrịị ccủủaa ssốố tthhuuếế pphhảảii ttrrảả hhiiệệnn ttạạii vvàà ssốố tthhuuếế
hhooããnn llạạii..

SSốố tthhuuếế hhiiệệnn ttạạii pphhảảii ttrrảả đđưượợcc ttíínnhh ddựựaa ttrrêênn tthhuu nnhhậậpp cchhịịuu tthhuuếế ttrroonngg nnăămm.. TThhuu nnhhậậpp cchhịịuu
tthhuuếế kkhháácc vvớớii llợợii nnhhuuậậnn tthhuuầầnn đđưượợcc ttrrììnnhh bbààyy ttrrêênn BBááoo ccááoo KKếếtt qquuảả hhooạạtt đđộộnngg kkiinnhh ddooaannhh vvìì kkhhôônngg
bbaaoo ggồồmm ccáácc kkhhooảảnn tthhuu nnhhậậpp hhaayy cchhii pphhíí ttíínnhh tthhuuếế hhooặặcc đđưượợcc kkhhấấuu ttrrừừ ttrroonngg ccáácc nnăămm kkhháácc vvàà nnggooààii
rraa kkhhôônngg bbaaoo ggồồmm ccáácc cchhỉỉ ttiiêêuu kkhhôônngg cchhịịuu tthhuuếế hhooặặcc kkhhôônngg đđưượợcc kkhhấấuu ttrrừừ..

TThhuuếế tthhuu nnhhậậpp ddooaannhh nngghhiiệệpp đđưượợcc ttíínnhh tthheeoo tthhuuếế ssuuấấtt ccóó hhiiệệuu llựựcc ttạạii nnggààyy kkếếtt tthhúúcc nniiêênn đđộộ
kkếế ttooáánn llàà 2255%% ttíínnhh ttrrêênn tthhuu nnhhậậpp cchhịịuu tthhuuếế..
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VViiệệcc xxáácc đđịịnnhh tthhuuếế tthhuu nnhhậậpp ccủủaa CCôônngg ttyy ccăănn ccứứ vvààoo ccáácc qquuyy đđịịnnhh hhiiệệnn hhàànnhh vvềề tthhuuếế.. TTuuyy
nnhhiiêênn,, nnhhữữnngg qquuyy đđịịnnhh nnààyy tthhaayy đđổổii tthheeoo ttừừnngg tthhờờii kkỳỳ vvàà vviiệệcc xxáácc đđịịnnhh ssaauu ccùùnngg vvềề tthhuuếế tthhuu nnhhậậpp
ddooaannhh nngghhiiệệpp ttuuỳỳ tthhuuộộcc vvààoo kkếếtt qquuảả kkiiểểmm ttrraa ccủủaa ccơơ qquuaann tthhuuếế ccóó tthhẩẩmm qquuyyềềnn..

TThhuuếế tthhuu nnhhậậpp hhooããnn llạạii đđưượợcc ttíínnhh ttrrêênn ccáácc kkhhooảảnn cchhêênnhh llệệcchh ggiiữữaa ggiiáá ttrrịị gghhii ssổổ ccủủaa ccáácc kkhhooảảnn
mmụụcc ttààii ssảảnn hhooặặcc ccôônngg nnợợ ttrrêênn BBảảnngg CCâânn đđốốii kkếế ttooáánn vvàà ccơơ ssởở ttíínnhh tthhuuếế tthhuu nnhhậậpp.. TThhuuếế tthhuu nnhhậậpp hhooããnn
llạạii đđưượợcc kkếế ttooáánn tthheeoo pphhưươơnngg pphháápp ddựựaa ttrrêênn BBảảnngg CCâânn đđốốii kkếế ttooáánn.. TThhuuếế tthhuu nnhhậậpp hhooããnn llạạii pphhảảii ttrrảả
pphhảảii đđưượợcc gghhii nnhhậậnn cchhoo ttấấtt ccảả ccáácc kkhhooảảnn cchhêênnhh llệệcchh ttạạmm tthhờờii ccòònn ttààii ssảảnn tthhuuếế tthhuu nnhhậậpp hhooããnn llạạii cchhỉỉ
đđưượợcc gghhii nnhhậậnn kkhhii cchhắắcc cchhắắnn ccóó đđủủ llợợii nnhhuuậậnn ttíínnhh tthhuuếế ttrroonngg ttưươơnngg llaaii đđểể ssửử ddụụnngg ccáácc kkhhooảảnn cchhêênnhh
llệệcchh ttạạmm tthhờờii đđưượợcc kkhhấấuu ttrrừừ..

TThhuuếế tthhuu nnhhậậpp hhooããnn llạạii đđưượợcc xxáácc đđịịnnhh tthheeoo tthhuuếế ssuuấấtt ddựự ttíínnhh ssẽẽ áápp ddụụnngg cchhoo nnăămm ttààii ssảảnn
đđưượợcc tthhuu hhồồii hhaayy nnợợ pphhảảii ttrrảả đđưượợcc tthhaannhh ttooáánn..

TThhuuếế tthhuu nnhhậậpp hhooããnn llạạii đđưượợcc gghhii nnhhậậnn llããii,, llỗỗ ttrrừừ ttrrưườờnngg hhợợpp kkhhooảảnn tthhuuếế đđóó ccóó lliiêênn qquuaann đđếếnn
ccáácc kkhhooảảnn mmụụcc đđưượợcc gghhii tthhẳẳnngg vvààoo vvốốnn cchhủủ ssởở hhữữuu.. TTrroonngg ttrrưườờnngg hhợợpp đđóó,, tthhuuếế tthhuu nnhhậậpp hhooããnn llạạii
ccũũnngg đđưượợcc gghhii tthhẳẳnngg vvààoo vvốốnn cchhủủ ssởở hhữữuu..

TTààii ssảảnn tthhuuếế tthhuu nnhhậậpp hhooããnn llạạii vvàà nnợợ tthhuuếế tthhuu nnhhậậpp hhooããnn llạạii pphhảảii ttrrảả đđưượợcc bbùù ttrrừừ kkhhii CCôônngg ttyy
ccóó qquuyyềềnn hhợợpp pphháápp đđểể bbùù ttrrừừ ggiiữữaa ttààii ssảảnn tthhuuếế tthhuu nnhhậậpp hhiiệệnn hhàànnhh vvớớii tthhuuếế tthhuu nnhhậậpp hhiiệệnn hhàànnhh pphhảảii
nnộộpp vvàà kkhhii ccáácc ttààii ssảảnn tthhuuếế tthhuu nnhhậậpp hhooããnn llạạii vvàà nnợợ tthhuuếế tthhuu nnhhậậpp hhooããnn llạạii pphhảảii ttrrảả lliiêênn qquuaann ttớớii tthhuuếế
tthhuu nnhhậậpp ddooaannhh nngghhiiệệpp đđưượợcc qquuảảnn llýý bbởởii ccùùnngg mmộộtt ccơơ qquuaann tthhuuếế vvàà CCôônngg ttyy ccóó ddựự đđịịnnhh tthhaannhh ttooáánn
tthhuuếế tthhuu nnhhậậpp hhiiệệnn hhàànnhh ttrrêênn ccơơ ssởở tthhuuầầnn..

CCáácc llooạạii tthhuuếế kkhháácc đđưượợcc áápp ddụụnngg tthheeoo ccáácc lluuậậtt tthhuuếế hhiiệệnn hhàànnhh ttạạii VViiệệtt NNaamm..
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4. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

Tại 31/12/2011 Tại 01/01/2011
VND VND

Tiền mặt 548.188.941 368.083.621
Tiền gửi ngân hàng 10.678.071.040 9.077.678.331
Các khoản tương đương tiền (*) 28.602.229.485 26.659.338.068

Cộng 39.828.489.466 36.105.100.020

((**)) LLàà ttiiềềnn ggửửii ccóó kkỳỳ hhạạnn 11 tthháánngg ttạạii cáccác nnggâânn hhàànngg Thương mạiThương mại..

55.. CCÁÁCC KKHHOOẢẢNN ĐĐẦẦUU TTƯƯ TTÀÀII CCHHÍÍNNHH NNGGẮẮNN HHẠẠNN

Tại 31/12/2011 Tại 01/01/2011
VND VND

Đầu tư ngắn hạn khác (*) 10.000.000.000 4.000.000.000
2.000.000.000 -

8.000.000.000 4.000.000.000

Cộng 10.000.000.000 4.000.000.000

Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Đầu tư và
Phát triển Việt Nam - CN Hồ Chí Minh

Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Đầu tư và
Phát triển Việt Nam - CN Bình Thuận

((**)) CCáácc kkhhooảảnn đđầầuu ttưư ttààii cchhíínnhh nnggắắnn hhạạnn kkhháácc llàà kkhhooảảnn ttiiềềnn ggửửii ccóó kkỳỳ hhạạnn 66 tthháánngg vvàà 11 nnăămm
ttạạii NNggâânn hhàànngg ĐĐầầuu ttưư vvàà PPhháátt ttrriiểểnn Việt NaViệt Namm -- CChhii nnhháánnhh TThhàànnhh pphhốố HHồồ CChhíí MMiinnhh.. vvàà CChhii nnhháánnhh
BBììnnhh TThhuuậậnn..

66.. PPHHẢẢII TTHHUU KKHHÁÁCCHH HHÀÀNNGG

Tại 31/12/2011 Tại 01/01/2011
VND VND

Các đơn vị trong EVN và NPT       97.774.509.736 133.360.098.563
Các đơn vị ngoài EVN và NPT       94.308.841.112 79.601.214.499

Cộng 192.083.350.848 212.961.313.062

EEVVNN:: Các đơn vị trong ngành điện lựcCác đơn vị trong ngành điện lực
NPTNPT :: Các đơn vị trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc GiaCác đơn vị trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia
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77.. CCÁÁCC KKHHOOẢẢNN PPHHẢẢII TTHHUU NNGGẮẮNN HHẠẠNN KKHHÁÁCC

Tại 31/12/2011 Tại 01/01/2011
VND VND

Thanh toán với nhà thầu nước ngoài            118.301.579 118.301.579
Phải thu tiền đền bù các hộ dân 59.394.000 59.394.000
Thuế GTGT chưa kê khai - 65.940.000
Phải thu khác            329.589.852 226.877.606

Cộng 507.285.431 470.513.185

88.. DDỰỰ PPHHÒÒNNGG CCÁÁCC KKHHOOẢẢNN PPHHẢẢII TTHHUU KKHHÓÓ ĐĐÒÒII

Số dư nợ quá hạn Số trích lập
VND VND

600.916.877 180.275.063

25.564.969.856 12.782.484.928
3.814.639.552 2.670.247.687

Các khoản nợ quá hạn trên 3 năm 3.125.294.662 3.125.294.662

Cộng 33.105.820.947 18.758.302.340

Các khoản nợ quá hạn từ 6 tháng đến 1 năm
Các khoản nợ quá hạn từ 1 năm đến 2 năm
Các khoản nợ quá hạn từ 2 năm đến 3 năm

Tại 31/12/2011

99.. HHÀÀNNGG TTỒỒNN KKHHOO

Tại 31/12/2011 Tại 01/01/2011
VND VND

Hàng mua đang đi trên đường 509.636.194 -
Nguyên liệu, vật liệu 3.883.945.181 4.371.043.463
Công cụ, dụng cụ 117.384.462 45.253.441
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 29.258.007.745 20.244.098.518
Thành phẩm 200.681.594 272.917.705
Hàng hoá 2.780.591.246 2.945.941.662

Cộng giá trị gốc của hàng tồn kho 36.750.246.422 27.879.254.789

1100.. TTÀÀII SSẢẢNN NNGGẮẮNN HHẠẠNN KKHHÁÁCC



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Số 32 Ngô Thời Nhiệm, P7, Q3, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo)

ANNUAL REPORT 2011 37

Tại 31/12/2011 Tại 01/01/2011
VND VND

Tài sản thiếu chở xử lý - 3.704.459
Tạm ứng 941.876.711 610.824.652

Cộng 941.876.711 614.529.111



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Số 32 Ngô Thời Nhiệm, P7, Q3, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo)

ANNUAL REPORT 2011 38

11. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
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Nhà cửa, Máy móc, Phương tiện Thiết bị, TSCĐ Cộng
vật kiến trúc thiết bị vận tải dụng cụ khác

truyền dẫn quản lý
VND VND VND VND VND VND

NGUYÊN GIÁ

Tại ngày 01/01/2011    11.223.398.461    30.752.303.619    17.342.244.322    4.658.178.824      215.182.796     64.191.308.022

- Mua trong năm 386.859.522      2.002.302.347      1.845.692.910       794.293.699                      -       5.029.148.478
- Tăng khác                          -                          -         902.574.819 186.732.221                      -       1.089.307.040
- Thanh lý, nhượng bán                          - (1.016.953.348)                          - (206.674.313)                      -     (1.223.627.661)

h - Giảm khác                          -          (95.868.047)        (902.574.819)                        -                      - (998.442.866)

Tại ngày 31/12/2011    11.610.257.983    31.641.784.571    19.187.937.232    5.432.530.431      215.182.796     68.087.693.013

HAO MÒN LŨY KẾ

Tại ngày 01/01/2011      8.705.998.028    25.255.615.944    14.292.798.951    3.990.770.094      181.679.162     52.426.862.179

- Khấu hao trong năm         531.431.183      2.671.759.436      1.287.754.147       763.756.287        14.275.056       5.268.976.109
- Tăng khác                          -                          - 902.574.819         10.272.727                      - 912.847.546
- Thanh lý, nhượng bán                          - (1.016.953.348)                          - (206.674.313)                      - (1.223.627.661)
- Giảm khác                          - (87.831.999)        (902.574.819)                        -                      - (990.406.818)

Tại ngày 31/12/2011      9.237.429.211    26.822.590.033    15.580.553.098    4.558.124.795      195.954.218     56.394.651.355

GIÁ TRỊ CÒN LẠI

Tại ngày 01/01/2011      2.517.400.433      5.496.687.675      3.049.445.371       667.408.730        33.503.634     11.764.445.843

Tại ngày 31/12/2011      2.372.828.772      4.819.194.538      3.607.384.134       874.405.636        19.228.578     11.693.041.658

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay: 2.449.115.557 đồng
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 38.355.239.410 đồng
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1122.. TTÀÀII SSẢẢNN CCỐỐ ĐĐỊỊNNHH VVÔÔ HHÌÌNNHH

Quyền sử Phần mềm TSCĐ Cộng
dụng đất máy vi tính vô hình khác (*)

VND VND VND VND

NGUYÊN GIÁ

Tại ngày 01/01/2011    1.992.800.000    2.789.048.953    13.104.043.112      17.885.892.065

- Mua trong năm - 54.000.000 - 54.000.000

- Giảm khác (*) - - (13.104.043.112) (13.104.043.112)

Tại ngày 31/12/2011    1.992.800.000    2.843.048.953                         -        4.835.848.953

HAO MÒN LŨY KẾ

Tại ngày 01/01/2011                       -    2.419.395.974    13.104.043.112      15.523.439.086

- Khấu hao trong năm - 349.463.686 - 349.463.686
- Giảm khác (*) - - (13.104.043.112) (13.104.043.112)

Tại ngày 31/12/2011                       -    2.768.859.660                         -        2.768.859.660

GIÁ TRỊ CÒN LẠI

Tại ngày 01/01/2011    1.992.800.000       369.652.979                         -        2.362.452.979

Tại ngày 31/12/2011    1.992.800.000         74.189.293                         -        2.066.989.293

(*): Tài sản cố định vô hình khác là giá trị lợi thế khi xác định giá trị doanh nghiệp của Công
ty tại thời điểm 31/12/2005. Tài sản này đã khấu hao hết và được ghi giảm khỏi danh mục
tài sản cố định vô hình.

13. ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC

Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị
CP VND CP VND

    18.406.850.600     1.206.850.600
- Đầu tư vào Công ty CP

EVN Quốc Tế
      165.685      1.656.850.600   120.685    1.206.850.600

- Đầu tư vào Công ty CP
Thủy điện Buôn Đôn

   1.675.000    16.750.000.000             -                        -

Cộng     18.406.850.600     1.206.850.600

Tại 31/12/2011 Tại 01/01/2011
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14. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

Tại 31/12/2011 Tại 01/01/2011
VND VND

Vay ngắn hạn      21.380.856.339        9.953.823.609
     18.708.856.339       9.953.823.609

2.672.000.000                            -

Cộng        21.380.856.339          9.953.823.609

Vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Việt Nam - CN TP. Hồ Chí Minh (*)
Vay cá nhân (**)

(*) : Là  khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.
Hồ Chí Minh theo Hợp đồng vay hạn mức tín dụng ngắn hạn số 10/2011/93115 ngày
11/03/2011:
- Hạn mức tín dụng là 27.000.000.000 VND;
- Lãi suất được xác định trong từng hợp đồng tín dụng ngắn hạn chi tiết, theo chế độ lãi suất
của ngân hàng trong từng thời kỳ;
- Mục đích vay vốn là bổ sung vốn lưu động của Bên vay
- Tài sản thế chấp là máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp số 20/2006/93115 ngày
07/08/2006 và phục lục sửa đổi hợp đồng, bổ sung hợp đồng thế chấp số 33/2008/93115
ngày 04/08/2008; Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn số 31010001020985 theo hợp đồng cầm cố
số 32/2008/93115 ngày 04/08/2008; Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn số 31010001191094 theo
hợp đồng cầm cố số 08/2010/93115 tháng 04/2010, và Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn số
31010001495325 theo hợp đồng cầm cố tài sản số 05/2011/93115 - HĐCC ngày
14/02/2011.

(**) : Là khoản vay cá nhân lãi suất 15,5%/năm, mục đích vay bổ sung vốn lưu động.

15. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

Tại 31/12/2011 Tại 01/01/2011
VND VND

Các đơn vị trong EVN và NPT      22.809.446.309      15.934.625.310
Các đơn vị ngoài EVN và NPT      47.214.722.289      32.989.171.209

Cộng      70.024.168.598      48.923.796.519

EVNEVN:: Các đơn vị trong ngành điện lựcCác đơn vị trong ngành điện lực
NPT : Các đơn vị trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Số 32 Ngô Thời Nhiệm, P7, Q3, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo)
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16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Tại 31/12/2011 Tại 01/01/2011
VND VND

Thuế GTGT      10.261.732.560      11.123.118.668
Thuế Thu nhập doanh nghiệp        3.766.343.359        2.809.251.784
Thuế thu nhập cá nhân           717.885.884           546.998.198

Cộng        14.745.961.803        14.479.368.650

17. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

Tại 31/12/2011 Tại 01/01/2011
VND VND

Lãi vay phải trả           112.990.650             29.177.228
Chi phí thuê tư vấn phụ (*)             70.288.723        1.074.373.465
+ Công trình đường giao thông - Trung tâm

Điện lực Duyên Hải
                          -          553.869.382

+ Công trình cơ sở hạ tầng trung tâm Điện
lực Duyên Hải

                          -          168.254.952

+ Công trình Nhà máy điện Duyên Hải 1                           -            47.414.953
+ Hạng mục tuyến năng lượng - Thủy điện

Bảo Lộc
                          -          100.000.000

+ Công trình TBA 500KV  Mỹ Tho             70.288.723            70.288.723
+ Khác                           -          134.545.455

Chi phí phải trả khác           308.372.000           683.209.605

Cộng             491.651.373          1.786.760.298

(*): Là các khoản chi phí thuê tư vấn phụ đã có biên bản nghiệm thu hoàn thành, nhưng nhà
thầu tư vấn phụ chưa phát hành hóa đơn Giá trị gia tăng cho Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Số 32 Ngô Thời Nhiệm, P7, Q3, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo)
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18. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

Tại 31/12/2011 Tại 01/01/2011
VND VND

Tài sản thừa chờ xử lý                            -             28.961.076
Kinh phí công đoàn        4.406.196.991        4.062.802.279
Bảo hiểm xã hội           116.877.894             75.934.738
Bảo hiểm y tế               9.256.600
Phải trả về cổ phần hoá                            -        5.377.834.912
Thanh toán với nhà thầu nước ngoài        9.695.389.892        9.863.703.974
Cổ tức năm 2007, 2008 phải trả           264.508.680           286.903.680
Cổ tức năm 2009 phải trả           333.040.000           387.610.000
Cổ tức năm 2010 phải trả           293.800.000                            -
Đoàn phí công đoàn           769.879.722           439.293.766
Phải trả cho King's Grating 259.949.753                            -
Phải trả cho Huawei 112.802.272                            -
Phải trả cho Công ty TNHH Bảo Tuấn 14.812.000                            -
Phải trả thuế TNCN theo quyết toán thuế 2010           735.220.839                            -
Các khoản phải trả, phải nộp khác 1.003.799.232           931.516.508

Cộng      18.006.277.275      21.463.817.533

19. VỐN CHỦ SỞ HỮU

19.1 CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Vốn điều lệ của Công ty là 44.390.000.000 đồng, chia thành 4.439.000 cổ phần, với mệnh
giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó:

 Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 2.275.490 cổ phần tương ứng 22.754.900.000
đồng, chiếm 51,26% vốn điều lệ;

 Các Cổ đông khác nắm giữ 2.163.510 cổ phần tương ứng 21.635.100.000 đồng, chiếm
48,74% vốn điều lệ.

19.2 CỔ PHIẾU



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Số 32 Ngô Thời Nhiệm, P7, Q3, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo)
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Tại 31/12/2011 Tại 01/01/2011
VND VND

Số lượng cổ phiếu được phép ban hành               4.439.000 4.439.000
              4.439.000 4.439.000

+ Cổ phiếu thường               4.439.000 4.439.000
Số lượng cổ phiếu được mua lại                    40.500 -
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành               4.398.500 4.439.000
+ Cổ phiếu thường               4.398.500 4.439.000

Mệnh giá cổ phiếu (VND/Cổ phiếu)                    10.000 10.000

Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp
vốn đầy đủ



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo)
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19. VỐN CHỦ SỞ HỮU

19.3 BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo)
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Vốn đầu tư Cổ phiếu Chênh lệch Quỹ đầu tư Quỹ dự phòng Nguồn vốn Lợi nhuận sau
của chủ sở hữu quỹ tỷ giá hối đoái phát triển tài chính đầu tư XDCB  thuế chưa phân phối Cộng

VND VND VND VND VND VND VND VND

Tại ngày 01/01/2010 44.390.000.000 - - 4.042.841.706 1.792.338.366 1.735.600 23.096.904.641 73.323.820.313-
- Trích lập các quỹ từ LNCPP năm

2009
- - 3.861.428.584 1.752.899.795 - (5.614.328.379) -

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc
lợi

- - - (6.835.945.406) (6.835.945.406)

- Tăng khác - - - - 855.600 - 855.600
- Chia cổ tức còn lại từ LN năm

2009
- - - - - (5.326.800.000) (5.326.800.000)

- Phải trả về cổ phần hóa - - - (4.849.343.571) (4.849.343.571)
- Lợi nhuận tăng trong năm - - - - - 16.002.360.221 16.002.360.221
- Giảm khác - - - (12.006.664) - (514.487.285) (526.493.949)

Tại ngày 31/12/2010 44.390.000.000 - - 7.904.270.290 3.533.231.497 2.591.200 15.958.360.221 71.788.453.208

Tại ngày 01/01/2011 44.390.000.000 - 7.904.270.290 3.533.231.497 2.591.200 15.958.360.221 71.788.453.208

- Lợi nhuận tăng trong năm - - - - - 17.284.435.071 17.284.435.071
- Trích lập các quỹ từ LNCPP năm

2010
- - 4.385.096.072 905.768.503 - (5.290.864.575) -

- Tăng khác - - - - 408.000 48.000.000 48.408.000
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc

lợi
- - - - - (1.785.495.646) (1.785.495.646)

- Chia cổ tức còn lại từ LN năm
2010

- - - - - (8.878.000.000) (8.878.000.000)

- Điều chỉnh theo Biên bản kiểm
toán Nhà nước

- (499.585.808) - - - - (499.585.808)

- Giảm khác - (345.866.310) - - - - (52.000.000) (397.866.310)

Tại ngày 31/12/2011 44.390.000.000 (345.866.310) (499.585.808) 12.289.366.362 4.439.000.000 2.999.200 17.284.435.071 77.560.348.515



20. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Năm 2011 Năm 2010
VND VND

        285.882.505.486    342.239.609.882

Trong đó:
+ Doanh thu hoạt động khảo sát, thiết kế       242.579.362.428   288.864.405.773
+ Doanh thu hoạt động gia công cơ khí 39.414.790.203     31.016.953.770
+ Doanh thu hoạt động xây lắp 3.715.072.855     22.358.250.339
+ Doanh thu khác              173.280.000                           -

                              -                           -

        285.882.505.486    342.239.609.882

Trong đó:
+ Hoạt động khảo sát thiết kế       242.579.362.428   288.864.405.773
+ Hoạt động gia công cơ khí         39.414.790.203     31.016.953.770
+ Hoạt động xây lắp           3.715.072.855     22.358.250.339
+ Hoạt động khác              173.280.000                           -

Các khoản giảm trừ doanh thu

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch
vụ

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
vụ

21. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Năm 2011 Năm 2010
VND VND

Giá vốn hoạt động khảo sát thiết kế       179.858.125.042   218.133.866.220
Giá vốn hoạt động gia công cơ khí         36.926.239.664     27.557.736.635
Giá vốn hoạt động xây lắp           3.648.440.482     19.076.880.226
Hoạt động khác 121.100.325 -

        220.553.905.513    264.768.483.081Cộng

22. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Năm 2011 Năm 2010
VND VND

Lãi tiền gửi, tiền cho vay           3.024.151.745       3.786.473.169
Cổ tức, lợi nhuận được chia                               -            87.259.200
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện                85.322.452          717.068.093
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 45.953.478                   55.293
Doanh thu hoạt động tài chính khác 185.102.650 -

Cộng             3.340.530.325        4.590.855.755



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính
kèm theo)

2233.. CCHHII PPHHÍÍ TTÀÀII CCHHÍÍNNHH
Năm 2011 Năm 2010

VND VND

Lãi tiền vay 2.678.011.296          632.448.271
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện              495.516.028          725.913.664
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện           4.143.227.452          499.585.808

Cộng             7.316.754.776        1.857.947.743

24. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

Năm 2011 Năm 2010
VND VND

22.701.214.661 21.281.798.675
(1.034.096.300) (164.044.865)

 + Các khoản điều chỉnh tăng 93.236.777 501.430.515
 + Các khoản điều chỉnh giảm (1.127.333.077) (665.475.380)
Tổng thu nhập chịu thuế 21.667.118.361 21.117.753.810

25% 25%
5.416.779.590 5.279.438.453

(142.287.997) (711.439.989)

5.274.491.593 4.567.998.465

Các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận kế
toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập
doanh nghiệp

Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
hiện hành

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn
lại

Thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất
hiện hành

25. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOÃN LẠI

Năm 2011 Năm 2010
VND VND

                              -                           -

             142.287.997          711.439.989

               142.287.997           711.439.989Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
hoãn lại

Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn
lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm
thời phải chịu thuế
Hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn
lại (*)

(*) Hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời
được khấu trừ, do chi phí khấu hao kế toán cao hơn chi phí khấu hao tính thuế Thu nhập
doanh nhiệp của tài sản cố định vô hình là “lợi thế kinh doanh khi xác định giá trị doanh
nghiệp”.



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính
kèm theo)

26. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

Năm 2011 Năm 2010
VND VND

     17.284.435.071      16.002.360.221

                           -                            -
                           -                            -

     17.284.435.071      16.002.360.221

Số cổ phiếu bình quân               4.436.008               4.439.000

Lãi cơ bản trên cổ phiếu                      3.896                      3.605

Số điều chỉnh tăng

Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Số điều chỉnh giảm

27. CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH THEO YẾU TỐ

Năm 2011 Năm 2010
VND VND

Chi phí nguyên liệu, vật liệu         54.874.463.962     43.719.097.273
Chi phí nhân công       132.666.921.109   145.715.095.932
Chi phí khấu hao tài sản cố định           5.578.899.795       8.201.508.552
Chi phí dịch vụ mua ngoài         36.936.826.920     66.781.302.516
Chi phí khác bằng tiền         40.137.478.069     54.533.927.115

Cộng         270.194.589.855    318.950.931.388

28. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

28.1 THÔNG TIN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

28.1a GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Năm 2011 Năm 2010
VND VND

Doanh thu với các bên liên quan       128.126.667.235        175.663.274.427
- Ban QLDA Thuỷ điện 5           2.726.048.961 15.595.784.640
- Ban QLDA Thuỷ điện 6         11.626.250.957          18.090.717.248
- Ban QLDA CCTĐ Miền Nam         33.051.014.450          57.143.867.288
- Ban QLDA Nhiệt điện 3           4.876.581.124 7.521.045.057
- Công ty CP Thuỷ điện A Vương              624.359.107            1.868.591.670
-         10.298.442.781 8.219.113.797

- Công ty TNHH MTV NĐ Cần Thơ                              -            7.579.272.521
- Ban QLDA NĐ Vĩnh Tân           2.706.631.395            4.210.378.961
- Công ty CP TĐ ĐăkĐRinh                              - 1.896.194.066
- Ban QLDA CCTĐ Miền Bắc           5.954.047.929            2.140.341.073
- Công ty CP PTĐL Việt Nam           1.664.514.284            1.763.714.689

CN TCT Truyền tải điện QG - Công ty
Truyền tải điện 4



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính
kèm theo)

`
Năm 2011 Năm 2010

VND VND

- Ban QLDA CCTĐ Miền Trung         24.822.076.458          10.630.199.970
- Ban QLDA Lưới điện TP.HCM           1.012.360.960            4.236.677.757
- Ban QLDA Thuỷ điện Sông Bung 2                              -               518.632.727
- Công ty Truyền tải Điện 2                              -            3.577.916.404
- Công ty CP Thuỷ điện Trị An           1.948.255.608               629.583.570
- Công ty TNHH MTV NĐ Phú Mỹ                              -                                -
-              473.024.718            3.149.892.282

- Công ty thủy điện Đại Ninh           2.480.406.739               896.460.154
- Công ty Thủy điện Hòa Bình           2.721.304.367                                -
- Điện lực An Giang                              -                 10.781.428
- Nhà máy điện Phả Lại                              -               204.398.961
- Nhà máy điện Phú Mỹ                              -               339.173.774
- Trung tâm Tư vấn Thiết kế Điện                40.983.471 (49.153.141)
- Công ty Điện lực Khánh Hòa                              - 451.342.608
-           3.225.380.485 25.038.346.923

- BQLDA Lưới điện Đồng Nai                84.544.737                                -
Công ty Thủy điện Buôn Kuốp           1.278.372.826                                -

- Công ty Lưới điện Cao thế TP.HCM                63.890.307                                -
- Công ty CP EVN Quốc tế           5.650.379.308                                -
- Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà           1.100.704.215                                -
- Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ           1.288.005.679                                -
- Công ty Cổ phần TV Xây dựng điện 4           7.010.981.000                                -
- Công ty Thủy điện IALY           1.398.105.369                                -

Công ty TĐ Đa Nhim - Hàm Thuận-
ĐaMi

Ban QLDA Điện lực Miền Nam - TCT
Điện lực Miền Nam TNHH



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính
kèm theo)

28.1b SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Tại 31/12/2011 Tại 01/01/2011
VND VND

Các khoản phải thu
Phải thu khách hàng        97.774.509.736       133.360.098.563

- Ban QLDA CCTĐ Miền Trung           3.353.051.876            6.105.371.610
- Ban QLDA CTTĐ Miền Bắc           6.638.791.721            2.393.432.000
- Ban QLDA CTTĐ Miền Nam         30.928.762.695          72.753.950.220
- Ban QLDA Nhiệt điện 3           4.636.259.938            9.071.353.929
- Ban QLDA Lưới điện TP.HCM              878.083.649            3.459.182.591
-              553.400.182            3.767.114.699

- Ban QLDA Thủy điện 1                44.476.695                 44.476.695
- Ban QLDA Thuỷ Điện 5           3.248.459.483            3.365.426.835
- Ban QLDA Thuỷ Điện 6         19.245.778.238          17.833.216.094
- Công ty Truyền tải điện 1                85.295.218                 85.295.218
- Công ty Truyền tải điện 2           2.431.377.859            4.913.422.107
- Công ty Truyền tải điện 4         11.851.570.382 5.482.066.624
-           2.343.235.251               662.045.106

-              617.030.061            2.509.992.862

- Công ty CP EVN Quốc tế              501.518.581                                -
- Công ty Thủy điện Đại Ninh              758.636.676                                -
- Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà              745.092.084                                -
- Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ           1.084.654.364                                -
-           3.296.058.400               296.058.400
- Công ty Thủy điện IALY           1.537.915.906                                -
- Công ty Thủy điện Hòa Bình           1.372.705.600                                -
- Công ty Thủy điện Trị An           1.622.354.877                                -
- Công ty CP Thuỷ Điện A Vương                              -                      186.496
- Công ty TNHH NN MTV NĐ Cần Thơ                              -               533.918.612
- BQLDA Lưới điện Đồng Nai                              -                 15.499.869
- Tổng Công ty Điện lực Miền Nam                              -                   9.854.192
- Công ty TNHH MTV NĐ Phú Mỹ                              -                 58.234.404

Công ty Cổ phần TV Xây dựng điện 4

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam
Công ty Thủy Điện Đa Nhim - Hàm Thuận
- Đa Mi

Ban QLDA Điện lực Miền Nam - Tổng
Công ty Điện lực Miền Nam



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính
kèm theo)

Tại 31/12/2011 Tại 01/01/2011
VND VND

Trả trước người bán             387.988.162                               -
- Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3              381.702.701                                -
- TT Viễn Thông Điện lực Miền Nam                  6.285.461                                -

Các khoản phải trả
Phải trả người bán             176.193.854              188.208.354

- Công ty Cổ phần Tư vấn XD điện 1              159.636.354               159.636.354
- Nhà khách Bộ năng lượng                16.557.500                 28.572.000

Người mua trả tiền trước        22.809.446.309         15.934.625.310
- Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân         21.468.767.317          10.452.585.953
- Công ty TNHH NN MTV NĐ Cần Thơ              287.776.000                                -
- Công ty Cổ phần Thủy Điện A Vương              244.961.869                                -
- Công ty Cổ phần TĐ An Khê - KaNak              124.000.000               124.000.000
- Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ              150.000.000                                -
- Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Phú Mỹ              130.951.360                                -
- Điện lực Bình Dương                  2.989.763                   2.989.763
- Xí nghiệp Khảo sát Thủy điện 2              400.000.000               400.000.000
- Công ty CP EVN Quốc tế                              -            4.860.981.139
- Công ty CP Thuỷ điện Trị An                              -                 40.000.000
- Trung tâm tư vấn thiết kế điện                              -                 54.068.455

28.2 SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010
của Công ty đã được kiểm toán.

Nguyễn Tài Anh

(đã ký)

Bùi Thị Ngọc Lý

(đã ký)
Tổng Giám đốc Trưởng phòng TCKT
TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2012


