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Hình thức kế toán áp dụng
Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung trên máy vi tính.
2.3. Công cụ tài chính
Ghi nhận ban ñầu
Tài sản tài chính
Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương ñương tiền, các khoản phải thu khách hàng và phải
thu khác, các khoản cho vay, các khoản ñầu tư ngắn hạn và dài hạn. Tại thời ñiểm ghi nhận ban ñầu, tài sản tài chính
ñược xác ñịnh theo giá mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp ñến việc mua, phát
hành tài sản tài chính ñó.
Nợ phải trả tài chính
Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả người bán và phải trả khác, chi phí phải
trả. Tại thời ñiểm ghi nhận lần ñầu, các khoản nợ phải trả tài chính ñược xác ñịnh theo giá phát hành cộng các chi phí
phát sinh liên quan trực tiếp ñến việc phát hành nợ phải trả tài chính ñó.
Giá trị sau ghi nhận ban ñầu
Hiện tại chưa có các quy ñịnh về ñánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban ñầu.
2.4. Tiền và các khoản tương ñương tiền
Tiền và các khoản tương ñương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản ñầu tư ngắn hạn có thời
gian ñáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển ñổi dễ dàng thành các lượng tiền xác
ñịnh và không có nhiều rủi ro trong chuyển ñổi thành tiền.
2.5. Các khoản phải thu
Các khoản phải thu ñược trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải
thu khác sau khi trừ ñi các khoản dự phòng ñược lập cho các khoản nợ phải thu khó ñòi.
Dự phòng nợ phải thu khó ñòi ñược trích lập cho từng khoản phải thu khó ñòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các
khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra. Tỷ lệ trích lập dự phòng nợ phải thu khó ñòi phù hợp với quy ñịnh
tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.
2.6. Hàng tồn kho
Hàng tồn kho ñược tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện ñược thấp hơn giá gốc thì hàng tồn
kho ñược tính theo giá trị thuần có thể thực hiện ñược. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến
và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh ñể có ñược hàng tồn kho ở ñịa ñiểm và trạng thái hiện tại.
Giá trị hàng tồn kho ñược xác ñịnh theo phương pháp bình quân gia quyền quý. Riêng giá trị tồn kho Máy biến áp
ñược xác ñịnh theo phương pháp ñích danh.
Phương pháp xác ñịnh giá trị sản phẩm dở dang: chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ñược tập hợp theo chi phí
nguyên vật liệu chính.
Hàng tồn kho ñược hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ñược lập vào thời ñiểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn
hơn giá trị thuần có thể thực hiện ñược.
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2.7. Tài sản cố ñịnh và khấu hao tài sản cố ñịnh
Tài sản cố ñịnh hữu hình ñược ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố ñịnh hữu hình ñược ghi
nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.
Khấu hao ñược trích theo phương pháp ñường thẳng. Thời gian khấu hao ñược ước tính như sau:
05 - 25 năm
Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc, thiết bị
05 - 10 năm
Phương tiện vận tải
06 - 10 năm
03 - 10 năm
Thiết bị văn phòng
2.8. Chi phí ñi vay
Chi phí ñi vay ñược ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí ñi vay liên quan trực
tiếp ñến việc ñầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang ñược tính vào giá trị của tài sản ñó (ñược vốn hoá) khi có
ñủ các ñiều kiện quy ñịnh trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí ñi vay”.
Chi phí ñi vay liên quan trực tiếp ñến việc ñầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có thời gian ñủ dài (trên
12 tháng) ñể có thể ñưa vào sử dụng theo mục ñích ñịnh trước hoặc bán thì ñược tính vào giá trị của tài sản ñó (ñược
vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các
khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.
2.9. Chi phí trả trước
Các chi phí trả trước chỉ liên quan ñến chi phí sản xuất kinh doanh của một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh
doanh ñược ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và ñược tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.
Các chi phí ñã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan ñến kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của nhiều
niên ñộ kế toán ñược hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn ñể phân bổ dần vào kết quả hoạt ñộng kinh doanh trong
các niên ñộ kế toán sau.
Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán ñược căn cứ vào tính
chất, mức ñộ từng loại chi phí ñể chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước ñược phân bổ dần
vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp ñường thẳng.
2.10. Chi phí phải trả
Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng ñược trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ ñể ñảm
bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây ñột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở ñảm bảo nguyên tắc
phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí ñó phát sinh, nếu có chênh lệch với số ñã trích, kế toán tiến hành
ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.
2.11. Vốn chủ sở hữu
Vốn ñầu tư của chủ sở hữu ñược ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
Thặng dư vốn cổ phần ñược ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh
giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần ñầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ. Chi phí trực tiếp liên
quan ñến việc phát hành bổ sung cổ phiếu hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ ñược ghi giảm Thặng dư vốn cổ phần.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt ñộng của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản ñiều
chỉnh do áp dụng hồi tố thay ñổi chính sách kế toán và ñiều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước. Lợi
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nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ñược chia cho các nhà ñầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi ñược Đại hội cổ
ñông và sau khi ñã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam.
Cổ tức phải trả cho các cổ ñông ñược ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân ñối kế toán của Công ty sau khi có
thông báo chia cổ tức của Hội ñồng Quản trị Công ty và thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức của Trung tâm Lưu
ký chứng khoán Việt Nam.
2.12. Ghi nhận doanh thu
Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng ñược ghi nhận khi ñồng thời thỏa mãn các ñiều kiện sau:
- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa ñã ñược chuyển giao cho người
mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu ñược xác ñịnh tương ñối chắc chắn;
- Công ty ñã thu ñược hoặc sẽ thu ñược lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác ñịnh ñược chi phí liên quan ñến giao dịch bán hàng
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu cung cấp dịch vụ ñược ghi nhận khi kết quả của giao dịch ñó ñược xác ñịnh một cách ñáng tin cậy.
Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan ñến nhiều kỳ thì doanh thu ñược ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần
công việc ñã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân ñối kế toán của kỳ ñó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ ñược
xác ñịnh khi thỏa mãn các ñiều kiện sau:
- Doanh thu ñược xác ñịnh tương ñối chắc chắn;
- Có khả năng thu ñược lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ ñó;
- Xác ñịnh ñược phần công việc ñã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân ñối kế toán;
- Xác ñịnh ñược chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí ñể hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ ñó
Phần công việc cung cấp dịch vụ ñã hoàn thành ñược xác ñịnh theo phương pháp ñánh giá công việc hoàn thành.
Doanh thu hoạt ñộng tài chính
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận ñược chia và các khoản doanh thu hoạt ñộng tài
chính khác ñược ghi nhận khi thỏa mãn ñồng thời hai (2) ñiều kiện sau:
- Có khả năng thu ñược lợi ích kinh tế từ giao dịch ñó;
- Doanh thu ñược xác ñịnh tương ñối chắc chắn.
Cổ tức, lợi nhuận ñược chia ñược ghi nhận khi Công ty ñược quyền nhận cổ tức hoặc ñược quyền nhận lợi nhuận từ
việc góp vốn.
2.13. Ghi nhận chi phí tài chính
Khoản chi phí ñược ghi nhận vào chi phí tài chính là Chi phí ñi vay vốn. Khoản này ñược ghi nhận theo tổng số phát
sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt ñộng tài chính.
2.14. Các khoản thuế
Thuế hiện hành
Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước ñược xác ñịnh bằng số tiền dự kiến phải
nộp cho (hoặc ñược thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực ñến ngày kết
thúc kỳ tính thuế năm.
2.15. Các bên liên quan
Các doanh nghiệp, trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự
kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và công ty
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liên kết là các bên liên quan. Các bên liên kết, các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty
mà có ảnh hưởng ñáng kể ñối với Công ty, những nhân sự quản lý chủ chốt của Công ty, những thành viên mật thiết
trong gia ñình của các cá nhân này hoặc các bên liên kết này hoặc những công ty liên kết với các cá nhân này cũng
ñược coi là bên liên quan.
Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan, cần chú ý tới bản chất của mối quan hệ chứ không chỉ
hình thức pháp lý của các quan hệ ñó.
3.

TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng
Các khoản tương ñương tiền [1]

[1]

4.

01/01/2014
VND
300.553.395
3.276.177.101
5.500.000.000

2.648.718.138

9.076.730.496

Là giá trị các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng với lãi suất 5,8%/năm.
CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay, lãi chậm trả
Phải thu tiền ñiện sử dụng
Phải thu các ñối tượng khác

5.

31/12/2014
VND
312.982.788
1.335.735.350
1.000.000.000

31/12/2014
VND
13.300.174
72.128.000
4.192.751

01/01/2014
VND
15.097.222
10.140.185

89.620.925

25.237.407

31/12/2014
VND
11.301.315.619
220.689.337
7.332.410.625
490.000.716
(81.090.511)

01/01/2014
VND
11.934.333.250
368.751.853
6.867.541.432
561.114.489
(147.488.911)

19.263.325.786

19.584.252.113

HÀNG TỒN KHO

Nguyên liệu, vật liệu [2]
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Thành phẩm [2]
Hàng hoá
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

[2]

: Giá trị hàng tồn kho chậm luân chuyển tại ngày 31/12/2014 là 11.373.826.036 VND (trong ñó, giá trị nguyên vật
liệu là 7.793.987.924 VND, giá trị thành phẩm là 3.579.838.112 VND).

6.

TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

Tạm ứng
Các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
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31/12/2014
VND
5.000.000
52.800.000

01/01/2014
VND
78.830.000
104.977.500

57.800.000

183.807.500
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TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Nhà cửa, vật kiến
trúc
VND

Máy móc, thiết bị
VND

Phương tiện vận tải,
truyền dẫn
VND

Thiết bị, dụng cụ
quản lý
VND

Nguyên giá
Số dư ñầu năm
Số tăng trong năm
Số giảm trong năm
- Thanh lý, nhượng bán
Số dư cuối năm

13.065.705.333
13.065.705.333

15.317.654.241
(62.500.000)
(62.500.000)
15.255.154.241

1.594.132.369
1.594.132.369

980.439.618
980.439.618

30.957.931.561
(62.500.000)
(62.500.000)
30.895.431.561

Giá trị hao mòn luỹ kế
Số dư ñầu năm
Số tăng trong năm
- Khấu hao trong năm
Số giảm trong năm
- Thanh lý, nhượng bán
Số dư cuối năm

7.106.560.363
183.570.886
183.570.886
7.290.131.249

10.153.272.514
1.014.872.424
1.014.872.424
(60.215.588)
(60.215.588)
11.107.929.350

1.056.409.118
113.774.371
113.774.371
1.170.183.489

846.609.060
46.723.204
46.723.204
893.332.264

19.162.851.055
1.358.940.885
1.358.940.885
(60.215.588)
(60.215.588)
20.461.576.352

Giá trị còn lại
Tại ngày ñầu năm
Tại ngày cuối năm

5.959.144.970
5.775.574.084

5.164.381.727
4.147.224.891

537.723.251
423.948.880

133.830.558
87.107.354

11.795.080.506
10.433.855.209

-

Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ ñã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng 5.038.284.944 VND.
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8.

Báo cáo tài chính
năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG
31/12/2014
VND

01/01/2014
VND

3.530.030.000

484.462.500
3.525.600.000

3.530.030.000

4.010.062.500

Mua sắm tài sản cố ñịnh
- Máy hồ quang xoay chiều có biến thế và tụ [1]
[2]
- Máy ñột dập nhập khẩu

[1]

Máy hồ quang xoay chiều ñược mua sắm từ nguồn kinh phí của Dự án Sản xuất thử nghiệm ñộc lập cấp Nhà nước
"Sản xuất thử nghiệm loạt Máy biến áp khô 3 pha công suất ñến 2.500KVA và ñiện áp 22KV". Công ty thực hiện
ñiều chỉnh giảm chi phí mua sắm này theo Quyết ñịnh số 388/QĐ-BKHCN ngày 13/03/2014 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về việc xác nhận kết quả thực tế, xử lý kinh phí ñối với dự án (xem thêm Thuyết minh số 14). Công ty
vẫn tiếp tục quản lý và theo dõi trên hệ thống sổ sách của Công ty ñối với tài sản này.
[2]

Máy ñột dập nhập khẩu ñược mua sắm từ nguồn vốn của Công ty thực hiện Dự án Sản xuất thử nghiệm ñộc lập
cấp Nhà nước "Sản xuất thử nghiệm loạt Máy biến áp khô 3 pha công suất ñến 2.500KVA và ñiện áp 22KV" ñược
Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Công ty Cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu ñiện Hà Nội tổ chức thực hiện.
Hệ thống máy móc này ñược nhập về nhưng quá trình chạy thử không ñạt yêu cầu. Đến nay, do nhiều nguyên nhân
khách quan Công ty ñã xin dừng dự án và ñã ñược Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận (xem thêm Thuyết minh
số 14).
9.

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

Số dư ñầu năm
Số tăng trong năm
Số ñã kết chuyển vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm
Số dư cuối năm

Năm 2014
VND
238.279.153
67.940.495
(158.907.964)

Năm 2013
VND
268.071.998
132.517.827
(162.310.672)

147.311.684

238.279.153

31/12/2014
VND
108.285.540
39.026.144

01/01/2014
VND
238.069.983
209.170

147.311.684

238.279.153

31/12/2014
VND
99.721.872
1.085.100

01/01/2014
VND
275.361.812
-

100.806.972

275.361.812

Trong ñó chi tiết số dư cuối năm bao gồm:

Chi phí cải tạo, sửa chữa
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ

10. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Thuế giá trị gia tăng
Thuế thu nhập cá nhân

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui ñịnh về thuế ñối
với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể ñược giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế ñược trình bày trên Báo
cáo tài chính có thể bị thay ñổi theo quyết ñịnh của cơ quan thuế.
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11. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

Trích trước lãi vay phải trả Tổng Công ty Thiết bị ñiện Việt Nam
Chi phí phải trả khác

31/12/2014
VND
69.218.500

01/01/2014
VND
751.925.000
74.404.230

69.218.500

826.329.230

31/12/2014
VND
19.176.459
2.891.500
30.865.500
30.865.500

01/01/2014
VND
2.787.903.400
2.329.786.500
457.659.800
457.100

52.933.459

2.787.903.400

12. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

Kinh phí công ñoàn
Bảo hiểm xã hội
Các khoản phải trả, phải nộp khác
-

Cổ tức phải trả Tổng Công ty Thiết Bị ñiện Việt Nam
Trợ cấp thôi việc phải trả
Phải trả, phải nộp khác
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13. VỐN CHỦ SỞ HỮU
a) Bảng ñối chiếu biến ñộng của vốn chủ sở hữu

Số dư ñầu năm trước
Lỗ trong năm trước

Vốn ñầu tư của
CSH
VND
35.000.000.000
-

Thặng dư vốn
cổ phần
VND
4.197.775.000
-

Quỹ ñầu tư
phát triển
VND
3.583.775.960
-

Quỹ dự phòng
tài chính
VND
445.000.000
-

Lợi nhuận chưa
phân phối
VND
(13.546.643.747)
(3.231.598.424)

VND
29.679.907.213
(3.231.598.424)

Số dư cuối năm trước

35.000.000.000

4.197.775.000

3.583.775.960

445.000.000

(16.778.242.171)

26.448.308.789

-

-

-

-

(1.204.505.401)

(1.204.505.401)

35.000.000.000

4.197.775.000

3.583.775.960

445.000.000

(17.982.747.572)

25.243.803.388

Lỗ trong năm nay
Số dư cuối năm nay
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Chi tiết vốn ñầu tư của chủ sở hữu

Tổng Công ty Thiết bị ñiện Việt Nam - CTCP
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành
Vốn góp của ñối tượng khác
Cộng

31/12/2014
VND
17.320.910.000
17.679.090.000

Tỷ lệ
%
0,00%
49,49%
50,51%

01/01/2014
VND
17.320.910.000
17.679.090.000

Tỷ lệ
%
49,49%
0,00%
50,51%

35.000.000.000

100,00%

35.000.000.000

100,00%

Theo thông tin chính thức từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, ngày 17/11/2014, Tổng Công ty Thiết bị ñiện Việt
Nam - CTCP ñã bán toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng
Thành theo phương thức giao dịch thỏa thuận. Sau giao dịch này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng
Hoàng Thành ñã trở thành cổ ñông lớn nhất của Công ty với tỷ lệ sở hữu là 49,49% vốn ñiều lệ.
c)

Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận
Năm 2014
VND
Vốn ñầu tư của chủ sở hữu
35.000.000.000
- Vốn góp ñầu năm
35.000.000.000
- Vốn góp cuối năm
35.000.000.000

d)

Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu ñăng ký phát hành
Số lượng cổ phiếu ñã bán ra công chúng
- Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu ñang lưu hành
- Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu ñang lưu hành: 10.000 VND/Cổ phiếu
e)

Năm 2013
VND
35.000.000.000
35.000.000.000
35.000.000.000

Năm 2014
VND

Năm 2013
VND

3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000

3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000

31/12/2014
VND
3.583.775.960
445.000.000

01/01/2014
VND
3.583.775.960
445.000.000

4.028.775.960

4.028.775.960

Năm 2014
VND
2.369.954.000
(1.885.491.500)
(484.462.500)

Năm 2013
VND
2.369.954.000
-

-

2.369.954.000

Các quỹ của công ty

- Quỹ ñầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính

14. NGUỒN KINH PHÍ

Nguồn kinh phí còn lại ñầu năm
Nguồn kinh phí trả lại Nhà nước
Chi phí mua thiết bị máy móc ñược duyệt
Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Nguồn kinh phí ñược Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công thương cấp theo Dự án Sản xuất thử nghiệm ñộc lập
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cấp Nhà nước "Sản xuất thử nghiệm loạt Máy biến áp khô 3 pha công suất ñến 2.500KVA và ñiện áp 22KV" là
2.843.000.000 VND. Bộ Khoa học và Công nghệ ñã có Quyết ñịnh số 388/QĐ-BKHCN ngày 13/03/2014 về việc
xác nhận kết quả thực tế, xử lý kinh phí ñối với dự án. Theo ñó, kinh phí ñề tài ñược sử dụng là 957.508.500 VND,
số kinh phí còn lại chưa sử dụng là 1.885.491.500 Công ty ñã nộp lại Ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, Công ty còn
phải nộp lại Ngân sách Nhà nước kinh phí thu hồi theo quy ñịnh (30% kinh phí sử dụng) là 287.252.550 VND
nhưng ñến thời ñiểm 31/12/2014 Công ty chưa có ñiều kiện ñể thực hiện.
15. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Doanh thu bán hàng hoá
Doanh thu bán thành phẩm
Doanh thu cho thuê nhà, xưởng

Năm 2014
VND
15.071.263.272
6.314.848.182
1.854.040.673

Năm 2013
VND
9.955.625.096
9.253.413.344
1.536.639.234

23.240.152.127

20.745.677.674

Năm 2014
VND
64.038.200

Năm 2013
VND
702.719.840

64.038.200

702.719.840

Năm 2014
VND
13.982.881.510
7.606.942.581
(66.398.400)

Năm 2013
VND
8.827.209.029
9.443.566.822
147.488.911

21.523.425.691

18.418.264.762

Năm 2014
VND
248.854.263

Năm 2013
VND
352.732.033

248.854.263

352.732.033

Năm 2014
VND
27.166.667

Năm 2013
VND
76.250.500

27.166.667

76.250.500

16. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

Hàng bán bị trả lại

17. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Giá vốn của hàng bán
Giá vốn của thành phẩm ñã bán
Trích lập/hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

18. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi, tiền cho vay

19. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Lãi tiền vay
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20. CHI PHÍ BÁN HÀNG

Chi phí nhân công
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác bằng tiền

Năm 2014
VND
332.052.321
23.000.000
438.319.549

Năm 2013
VND
322.948.479
78.499.999
66.899.591

793.371.870

468.348.069

Năm 2014
VND
184.940.748
897.253.582
194.947.824
405.054.683
88.944.184
289.313.197
269.270.702

Năm 2013
VND
147.346.463
1.049.670.061
211.633.021
499.757.871
(389.691.180)
147.771.454
743.467.535

2.329.724.920

2.409.955.225

Năm 2014
VND
41.818.182
6.581.818
-

Năm 2013
VND
410.000.000
260.000.000
35.385.453

48.400.000

705.385.453

Năm 2014
VND
2.284.413
1.900.030

Năm 2013
VND
114.461.469
231.987.000
2.539.811.978
73.594.741

4.184.443

2.959.855.188

21. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Chi phí nguyên liệu, vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao tài sản cố ñịnh
Thuế, phí và lệ phí
Chi phí dự phòng/Hoàn nhập dự phòng
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác bằng tiền

22. THU NHẬP KHÁC

Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
Thu từ bán phế phẩm, thanh lý vật tư
Thu nhập khác

23. CHI PHÍ KHÁC

Giá trị còn lại của Tài sản cố ñịnh thanh lý
Thuế VAT không ñược khấu trừ do Công ty tự phát hiện
Ghi nhận chi phí phạt và truy thu thuế
Chi phí khác
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24. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU
Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ ñông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty
ñược thực hiện dựa trên các số liệu sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Các khoản ñiều chỉnh
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ ñông sở hữu cổ phiếu phổ thông
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ

Năm 2014
VND
(1.204.505.401)
(1.204.505.401)
3.500.000

Năm 2013
VND
(3.231.598.424)
(3.231.598.424)
3.500.000

(344)

(923)

Năm 2014
VND
4.613.406.676
2.227.410.393
1.358.940.885
405.054.683
22.545.784
784.709.269
772.163.290

Năm 2013
VND
6.193.970.702
2.822.582.382
1.382.892.153
499.757.871
(389.691.180)
470.142.716
888.622.307

10.184.230.980

11.868.276.951

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

25. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

Chi phí nguyên liệu, vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao tài sản cố ñịnh
Thuế, phí và lệ phí
Chi phí dự phòng/Hoàn nhập dự phòng
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác bằng tiền

26. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
Các loại công cụ tài chính của Công ty
Giá trị sổ kế toán
31/12/2014
Dự phòng
VND

Giá gốc
VND
Tài sản tài chính
Tiền và các khoản tương ñương
tiền
Phải thu khách hàng, phải thu
khác

Giá gốc
VND

01/01/2014
Dự phòng
VND

2.648.718.138

-

9.076.730.496

-

6.132.746.268

(5.152.594.674)

7.003.916.370

(5.063.650.490)

8.781.464.406

(5.152.594.674)

16.080.646.866

(5.063.650.490)

Giá trị sổ kế toán
01/01/2014
31/12/2014
VND
VND
Nợ phải trả tài chính
Vay và nợ
Phải trả người bán, phải trả khác
Chi phí phải trả
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Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chưa ñược ñánh giá lại theo giá trị hợp lý tại ngày kết thúc kỳ kế toán do
Thông tư 210/2009/TT-BTC và các quy ñịnh hiện hành yêu cầu trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin
ñối với công cụ tài chính nhưng không ñưa ra các hướng dẫn tương ñương cho việc ñánh giá và ghi nhận giá trị hợp
lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính, ngoại trừ các khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó ñòi và dự
phòng giảm giá các khoản ñầu tư chứng khoán ñã ñược nêu chi tiết tại các Thuyết minh liên quan.
Quản lý rủi ro tài chính
Rủi ro tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Công ty ñã xây dựng
hệ thống kiểm soát nhằm ñảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro.
Tổng Giám ñốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro ñể ñảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro
và kiểm soát rủi ro.
Rủi ro thị trường
Hoạt ñộng kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay ñổi về lãi suất
Công ty chịu rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến
ñộng theo những thay ñổi của lãi suất thị trường khi Công ty có phát sinh các khoản tiền gửi có hoặc không có kỳ
hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nổi. Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh
tranh trên thị trường ñể có ñược các lãi suất có lợi cho mục ñích của Công ty.
Rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp ñồng không có khả năng thực
hiện ñược nghĩa vụ của mình dẫn ñến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt ñộng
ñộng sản xuất kinh doanh (chủ yếu ñối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt ñộng tài chính (bao gồm tiền gửi
ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác)

Tại ngày 31/12/2014
Tiền và các khoản tương ñương
tiền
Phải thu khách hàng, phải thu
khác
Cộng
Tại ngày 01/01/2014
Tiền và các khoản tương ñương
tiền
Phải thu khách hàng, phải thu
khác
Cộng

Từ 1 năm trở
xuống
VND

Trên 1 năm
ñến 5 năm
VND

2.648.718.138

Trên 5 năm

Cộng

VND

VND

-

-

2.648.718.138

980.151.594

-

-

980.151.594

3.628.869.732

-

-

3.628.869.732

9.076.730.496

-

-

9.076.730.496

1.940.265.880

-

-

1.940.265.880

11.016.996.376

-

-

11.016.996.376

Rủi ro thanh khoản
Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh
khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời ñiểm ñáo hạn
khác nhau.
Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp ñồng (trên
cơ sở dòng tiền của các khoản gốc) như sau:
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Công ty Cồ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu ñiện Hà Nội
Số 11 - Đường K2 - Cầu Diễn - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Tại ngày 31/12/2014
Phải trả người bán, phải trả khác
Chi phí phải trả

Tại ngày 01/01/2014
Vay và nợ
Phải trả người bán, phải trả khác
Chi phí phải trả

Báo cáo tài chính
năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Từ 1 năm trở
xuống
VND

Trên 1 năm
ñến 5 năm
VND

10.879.968.230
69.218.500

-

-

10.879.968.230
69.218.500

10.949.186.730

-

-

10.949.186.730

1.000.000.000
15.325.776.156
826.329.230

-

-

1.000.000.000
15.325.776.156
826.329.230

17.152.105.386

-

-

17.152.105.386

Trên 5 năm
VND

Cộng
VND

Công ty cho rằng mức ñộ tập trung rủi ro ñối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ
ñến hạn từ dòng tiền từ hoạt ñộng kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính ñáo hạn.
27. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM
Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm ñòi hỏi phải ñược ñiều chỉnh hay công bố
trên Báo cáo tài chính này.
28. BÁO CÁO BỘ PHẬN
Công ty hoạt ñộng chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết bị và vật liệu ñiện, các hoạt ñộng khác chiếm tỷ
trọng không ñáng kể (dưới 10%) trong kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và trong tổng giá trị tài sản. Đồng
thời, toàn bộ hoạt ñộng của Công ty diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam. Do vậy, Công ty không lập Báo cáo bộ phận
theo lĩnh vực kinh doanh và theo khu vực ñịa lý.
29. NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
Trong năm, Công ty ñã giao dịch với các bên lên quan như sau:
Mối quan hệ
Mua hàng hóa
Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị ñiện Việt Nam
Bán hàng
Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị ñiện Việt Nam
Trả cổ tức
Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị ñiện Việt Nam
Lãi tiền vay phát sinh
Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị ñiện Việt Nam
Trả nợ lãi tiền vay
Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị ñiện Việt Nam

Năm 2014
VND

Năm 2013
VND

Cổ ñông lớn

13.088.465.800

8.776.729.300

Cổ ñông lớn

146.500.000

121.500.000

Cổ ñông lớn

2.329.786.500

-

Cổ ñông lớn

27.166.667

76.250.500

Cổ ñông lớn

779.091.667

-

25

