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I. Thông tin chung. 

1. Thông tin khái quát 

-  Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 

- Tên tiếng anh: NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT 

STOCK COMPANY NO2- NEDI 2.,JSC 

-  Tên viết tắt: NEDI2 

-  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5300 21 55 27 – tỉnh Lào cai cấp ngày: 05/7/2013 

-  Vốn điều lệ: 500 tỷ VNĐ 

-  Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 415.296.507.633 VNĐ 

-  Địa chỉ: Số 336 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

-  Số điện thoại: 0203 501 540 

-  Số fax: 0203 903 661 

-  Website: www.nedi2.com.vn 

-  Mã cổ phiếu (nếu có): ND2 

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

Được thành lập ngày 06 tháng 05 năm 2004, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điêṇ Miền 

Bắc 2 (NEDI 2) là công ty thành viên đầu tiên của Tổng công ty cổ phần xuất nhâp̣ khẩu và 

xây dựng Viêṭ Nam (Vinaconex) hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển năng lượng.  

Kế thừa nhiều kinh nghiêṃ quý báu trong liñh vực đầu tư của Vinaconex , môṭ tổng công ty 

đa doanh hàng đầu của ngành xây dựng Viêṭ N am, trong giai đoaṇ hiêṇ nay NEDI 2 tâp̣ 

trung các hoaṭ đôṇg sản xuất kinh doanh chủ yếu vào liñh vực đầu tư thủy điêṇ và bất đôṇg 

sản.  

Với những liñh vực đầu tư đầy tiềm năng , chắc chắn mang laị hiêụ quả kinh tế cao đó, NEDI 

2 đã và đang sáng taọ không ngừng để vượt qua thách thức , tâṇ duṇg cơ hôị nhằm taọ ra 

nền tảng phát triển doanh nghiêp̣ môṭ cách nhanh chóng và bền vững.  

Trải qua những năm tháng trưởng thành và phát triển , từng bước tạo dựng uy tín và thương 

hiêụ của mình trên thi ̣trường , luôn coi troṇg yếu tố con người , NEDI 2 hiêṇ nay có đôị ngũ 

cán bộ, kỹ sư với kiến thức chuyên môn sâu và giàu kinh nghiệm , được các đối tác trong và 

ngoài nước tôn trọng, đánh giá cao và tin câỵ thiết lâp̣ quan hê ̣hợp tác trong nhiều liñh vực.  

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

Đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án thuỷ điện tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh miền Bắc;Tư 

vấn thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, điện, thuỷ điện; 

Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, điện, bưu chính viễn thông, thuỷ 

lợi, giao thông đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu cống, các công trình kỹ thuật, hạ 

tầng, đô thị và các khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế, thi công san 

lấp nền móng, xử lý nền đất yếu, cấp thoát nước, lắp đặt đường ống công nghệ và áp lực, 

điện lạnh và trang trí nội thất; 

Đầu tư và kinh doanh bất động sản, nhà ở, văn phòng cho thuê; Kinh doanh nhà hàng, 

khách sạn, du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí; 

Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng, vật liệu xây 

dựng; 

Khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng: đá, cát, sỏi.  

http://www.vinaconex.com.vn/
http://www.vinaconex.com.vn/
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Do yêu cầu tiến độ năm 2014 công ty tập trung đầu tư dự án thủy điện Ngòi Phát và đã hoàn 

thành phát điện 03 tổ máy đồng thời tổ chức lễ khánh thành nhà máy thành công vào ngày 

27/12/2014. 

4. Thông tin về mô hình Quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

 - Mô hình quản trị Công ty: 

SƠ ĐỒ  TỔ CHỨC CÔNG TY 

CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2  
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- Cơ cấu bộ máy quản lý: 

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 được tổ chức và điều hành theo mô hình 

công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.  

a/ Đại hội đồng cổ đông: 

- Cơ cấu vốn điều lệ theo Giấy chứng nhâṇ đăng ký kinh doanh: 

Thành phần sở hữu Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ (%) 

Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và 

Xây dựng Việt Nam - VINACONEX 

25.500.000 51.0% 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 

BIDV 

5.000.000 10.0% 

Công ty cổ phần Xây dựng Công trình 

ngầm - VINAVICO 

1.900.000 3,8% 

Công ty cổ phần VIMECO 1.140.000 2,3% 

Cổ đông khác 16.460.000 32,9% 

Tổng số 50.000.000 100.0% 

- Cơ cấu vốn điều lê ̣thực góp tại thời điểm 31/12/2014: 

STT Cổ đông 
Số cổ phiếu 

(CP) 
Tỷ lệ % 

I Pháp nhân 32.263.625 92,62% 

1 TCT CP VINACONEX 31.700.000 76,33% 

2 

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và 

khai thác tài sản - Ngân hàng 

Techconbank 

3.640.000 8,76% 

3 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam 
1.308.325 3,15% 

4 Công ty Cổ phần VIMECO 838.700 2,02% 

5 Công ty Cổ phần Chứng khoán SME 700.000 1,69% 

6 
Công ty cổ phần xây dựng công trình 

ngầm 
276.600 0,67% 

II Thể nhân và pháp nhân khác 3.066.025 7,38% 

 Tổng cộng (I+II)      41.529.650 100,00% 
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b. Hội đồng quản trị:  

 

 

TT 

 

 

Họ và tên 

 

Năm sinh 

 

Quê quán 

Đảng 

viên(1: 

có/0: 

không) 

 

Trình độ 

 

Chức 

danh đảm 

nhận Nam Nữ CM LLC

T 

NN 

1 Nguyễn Ngọc 

Điệp 

1959  Ba đình, Hà Nội 1 KSXD-

Th. sỹ 

Cao 

cấp 

 Chủ tịch 

2 Nguyễn Phúc 

Hưởng 

1975  Kim Môn, Hải 

Dương 

1 Thạc 

sỹ 

Cao 

cấp 

 Ủy viên 

3 Mạc Thị Thanh 

Xuân 

1981  Thanh Hà, Hải 

Dương 

1 Thạc 

sỹ 

Cao 

cấp 

 Ủy viên 

4 Nguyễn Thanh 

Hoàn 

1971  Lương Tài, Bắc 

Ninh 

1 Thạc 

sỹ 

Cao 

cấp 

 Ủy viên 

5 Ứng Hồng Vận 1962  Từ Liêm, Hà 

Nội 

1 KSCK Tr. 

Cấp 

 Ủy viên 

          

 

c/ Ban kiểm soát:  

 

 

 

TT 

 

 

Họ và tên 

 

Năm sinh 

 

Quê quán 

Đảng 

viên(1: 

có/0: 

không) 

 

Trình độ 

 

Chức 

danh đảm 

nhận Nam Nữ CM LLC

T 

NN 

1 Đặng Thanh 

Huấn 

(Vinaconex) 

1964  Bình Giang, Hải 

Dương 

1 ĐHTC

TD 

Cao 

cấp 

 Trưởng 

ban kiểm 

soát 

2 Nguyễn Xuân 

Dũng (BIDV) 

1980  Tây Hồ, Hà Nội 1 Thạc 

sỹ 

Tr. 

cấp 

 Ủy viên 

3 Hoàng Trọng 

Thạch (SME) 

1979  Kim Động, 

Hưng Yên 

1 CN 

luật 

Sơ 

cấp 

 Ủy viên 

          

d. Ban Giám đốc:  

 Giám đốc công ty - Phụ trách chung: 
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ÔNG: Ứng Hồng Vận  

Giới tính:   Nam  

Ngày tháng năm sinh: 03/12/1962  

Số CMTND: 013479110  Công an Hà Nội cấp 06/10/2011 

Quốc tịch:   Việt Nam 

Dân tộc:   Kinh 

Quê quán: Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

Địa chỉ thường trú: Xã cổ nhuế - Từ Liêm – Hà Nội   

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0976 292 488 

Trình độ văn hóa: 12/12  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí- Đại học kỹ thuật CN Việt Bắc 

Quá trình công tác:  

+ 03/1987 – 02/2006 Công tác tại Tổng công ty LILAMA Việt Nam 

+ 03/2006 – 07/2006: Phó giám đốc, Ban điều hành hồ chứa nước của đạt TCT cổ phần Vinaconex. 

+ 07/2006 – 06/2008: PGĐ Ban quản lý xi măng cẩm phả TCT cổ phần Vinaconex 

+ 06/2008 – 01/2010: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Cẩm phả TCT cổ phần Vinaconex 

+ 01/2010 – 06/2010: Phó giám đốc công ty đá trắng Vinaconex 

+ 07/2010 – 05/2011: Giám đốc công ty đá trắng Vinaconex 

+ 05/2011 – 01/2013: Chuyên viên ban đầu tư TCT vinaconex 

+ 01/2013 – 04/2013: Phó Tổng giám đốc công ty Viwasupco – Tổng công ty CP vinaconex 

+ 05/2013 – nay Giám đốc công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 

Chức vụ công tác hiện nay:  Ủy viên hội đồng quản trị - Giám đốc Công 

ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2   

Số cổ phần nắm giữ: 3.005.500 

Trong đó: 

 

+ Sở hữu cá nhân: 5.500 CP 

+ Đại diện sở hữu: 3.000.000CP 

Hành vi vi phạm pháp luật:   Không 

Các khoản nợ đối với Công ty:   Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lương. thưởng và phụ cấp theo quy định 

của Công ty 
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 Phó Giám đốc - Phụ trách kinh tế kế hoạch: 

Họ và tên:       Nguyễn Hải Đăng  

Chức vu:̣ Phó Giám đốc Công ty  

Giới tính: Nam  

Ngày sinh: 07 tháng 05 năm 1973  

Nơi sinh: Viện Quân y 103, phường Phúc La, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây  

Quốc tịch: Viêṭ Nam  

Dân tộc: Kinh  

Địa chỉ thường trú: Nhà 18/C5, Khu tập thể Học viện quân y , thành phố Hà Đông , tỉnh 

Hà Tây  

Trình độ văn hoá: 12/12  

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế  

Email: dang_nedi2@yahoo.com   

Quá trình công tác:   

Thời gian công tác  Chức vụ địa vị công tác  

1996 - 2001  Nhân viên phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty Sông Đà 6  

2001 - 2002  Phó Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch, Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM 

Công ty Sông Đà 6  

2002 - 2003  Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch, Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM 

Công ty Sông Đà 6  

2003 - 2004  Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Ban Quản lý đầu tư và xây dựng các 

nhà máy thủy điện ( Tổng công ty x uất nhập khẩu xây dựng Việt Nam - 

VINACONEX)  

7/2004 - 7/2007  Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần 

đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2  

7/2007 - nay  Phó giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần đầu Nedi2 

 Phó Giám đốc - Phụ trách Kỹ thuật: 

Họ và tên:  Trần Vĩnh Hào  

Chức vu:̣ Phó Giám đốc Công ty  

Giới tính: Nam  

Ngày sinh: 23/01/1976 

Nơi sinh: Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội  

Quốc tịch: Viêṭ Nam  

Dân tộc: Kinh  
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Địa chỉ thường trú: Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội  

Trình độ văn hoá: 12/12  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tự động hóa các xí nghiệp công nghiệp    

Quá trình công tác:  

Thời gian công tác  Chức vụ địa vị công tác  

06/1997 – 04/2002  Kỹ sư xưởng sản xuất công ty TNHH VIT-METAL km 9 đường Bắc 

thăng long Nội Bài xã Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc 

05/2002 – 04/2005  Kỹ sư giám sát liên danh VIKOWA (VINACONEX&KOLON) thầu dự án 

cấp nước 1 A 

05/2005 – 06/2008  Kỹ sư giám sát, chuyên viên Ban quản lý đầu tư XD hệ thống cấp 

nước Sông Đà Hà Nội – Tổng công ty VINACONEX 

06/2008 – 03/2009 Phó trưởng ban CBSX nhà máy nước VINACONEX  

03/2009 – 02/2011  Phó tổng giám đốc công ty nước sạch VINACONEX (VIWASUPCO) 

03/2011 – 04/2014  Chuyên viên ban điều hành thi công dự án khu đô thị Bắc an khánh – 

Tổng công ty VINACONEX 

05/2014 – 09/2014  Chuyên viên BXD Tổng công ty biệt phái công tác tại công ty CP đầu 

tư và phát triển điện MB 2 đảm nhận Tổ trưởng tổ kiểm soát  hệ thống 

thiết bị đồng bộ NM thủy điện Ngòi Phát 

  10/2014 - nay  Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2  

- Các công ty con: không có 

5. Định hướng phát triển: 

 -  Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2015: 

+  Vận hành ổn định – an toàn – hiệu quả và tin cậy nhà máy thủy điện Ngòi Phát; đảm bảo 

vượt sản lượng kinh doanh điện so với kế hoạch đề ra; 

+  Hoàn thành công tác quyết toán dự án thủy điện Ngòi Phát năm 2015; 

+  Phê duyệt xong điều chỉnh quy hoạch dự án Thủy Hoa  và triển khai đầu tư phân kỳ giai 

đoạn 1; 

+  Phê duyệt và thu xếp vốn xong đối với dự án thủy điện Ngòi phát mở rộng; 

-  Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

   +  Đầu tư dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng 

   +  Phối hợp với Tổng công ty và tỉnh Lào Cai về thủ tục đầu tư dự án thủy điện mới tại Lào 

Cai; 

6. Các rủi ro: Do thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh không lường trước được (bất khả kháng 

xẩy ra) Nhiệm vụ chính của Công ty trong năm 2014 này là Đầu tư hoàn thành dự án thủy 

điện Ngòi Phát 72 MW trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Rủi ro có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt 
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động sản xuất kinh doanh của Công ty là việc huy động vốn vay Ngân hàng đáp ứng được 

nguồn vốn giải ngân cho các nhà thầu thi công đáp ứng được tiến độ thi công của dự án. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua: Các tổ máy số 1, số 2 và số 3 sẽ 

hoàn thành việc đưa vào vận hành sản xuất thử trước ngày 15/6/2014. Tuy nhiên, tiến độ 

xây dựng và lắp đặt thiết bị chậm do gặp thời tiết mưa lũ bất khả kháng, công tác GPMB 

quá phức tạp, thiết bị lưu kho gần 03 năm nên mất thời gian bảo dưỡng, sửa chữa và 

đặt hàng thay thế dẫn đến việc không hoàn thành và phát điện thương mại 03 tổ máy 

theo đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

Căn cứ tiến độ hoàn thành thực tế của 03 tổ máy, Ban điều hành Công ty đã có báo cáo 

Hội đồng quản trị Công ty xin điều chỉnh thời điểm hoạt động SXKD của nhà máy bắt đầu 

từ ngày 1/9/2014 (theo kế hoạch được duyệt đầu năm) sang bắt đầu từ ngày 1/1/2015 

(năm 2014, chưa thực hiện hoạt động SXKD), đồng thời thực hiện kế hoạch sản xuất thử 

của nhà máy bắt đầu từ thời điểm tổ máy số 1 hoàn thành việc chạy thử thách 72 giờ 

(4/9/2014) đến khi nhà thầu AH hoàn thành nghiệm thu và chính thức bàn giao cả 03 tổ 

máy cho Chủ đầu tư (31/12/2014). Cụ thể: 

 Tổ máy 1: Sản xuất thử từ ngày 4/9/2014 đến 31/12/2014 

 Tổ máy 2: Sản xuất thử Từ ngày 18/9/2014 đến 31/12/2014 

 Tổ máy 3: Sản xuất thử Từ ngày 5/12/2014 đến 31/12/2014 

Dự toán chi phí hoạt động sản xuất thử (từ tháng 9-12/14): 8.094.567.124 đồng 

 Sản lượng điện sản xuất thử: 

Stt Nội dung Đơn vị  
Kế hoạch sản 

xuất thử 

Kết quả sản 

xuất thử 
Tỷ lệ% 

1 Tháng 9 kWh 16.733.111 16.667.500 99,61% 

2 Tháng 10 kWh 18.397.397 24.080.400 130,89% 

3 Tháng 11 kWh 23.481.216 31.024.300 132,12% 

4 Tháng 12 kWh 15.813.201 18.731.300 118,45% 

 Cộng kWh 74.424.926 90.503.500 121,60% 

 Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất thử của nhà máy năm 2014 như sau: 

STT Nội dung Đơn vị  Kết quả sản xuất thử 

1 Doanh thu đồng 81.964.494.775 

 Slg điện thương phẩm  kWh 90.503.500 

 Giá bán điện (trước VAT) đồng 905,65 
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2 Chi phí sản xuất thử đồng 8.094.567.124 

3 Cân đối doanh thu - chi phí sản xuất thử  đồng 73.869.927.651 

Kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất thử nhà máy sẽ được quyết toán và 

hạch toán vào chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

Khoản chênh lệch giữa doanh thu sản xuất và chi phí sản xuất thử nêu trên sẽ 

dùng để bù đắp các khoản chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư dự án. 

2. Tổ chức và nhân sự: 

- Danh sách Ban điều hành Công ty: 

 

 

 

T

T 

 

 

Họ và tên 

 

Năm sinh 

 

Quê quán 

Đản

g 

viên(

1: 

có/0: 

khôn

g) 

 

Trình độ 

 

 

Chức 

danh 

 

Sở 

hữu 

CP tại 

công 

ty 

Nam Nữ CM LLC

T 

NN 

1 Ưng Hồng Vận 1962  Duy Tiên, Hà 

Nam 

1 KSCK Sơ 

cấp 

 Giám 

đốc 

C.ty 

5.500 

2 Nguyễn Hải 

Đăng 

1973  Hà Đông, Hà 

Nội 

1 CNKT C. 

cấp 

 PGĐ 23.100 

3 Trần Vĩnh Hào 1976  Vân Canh, Hoài 

Đức 

1 KS tự 

động 

Sơ 

cấp 

 PGĐ  

4 Đinh Tuấn Anh 1977  Yên Khánh, 

Ninh Bình 

0 CNKT Sơ 

cấp 

 KTT  

- Những thay đổi trong ban điều hành 2014: 

+   Ông Trần Văn Nhu: PGĐ công ty thôi giữ chức vụ PGĐ công ty kể từ 01/10/2014 

+   Ông Trần Vĩnh Hào: PGĐ công ty được bổ nhiệm chức vụ PGĐ công ty kể từ 01/10/2014 

- Số lượng CBNV trong công ty và cơ cấu lao động: 

 Giới số lao động tại thời điểm 

28/2/2015 

Loại hợp đồng lao động Số LĐ 

Nam 88 Không thời hạn 31 

Nữ 12 Có thời hạn 62 

Tổng 100 Theo mùa vụ 07 
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Trình độ lao động Số lao động tại thời điểm 28/2/2015 

Đại học và trên đại học 36 

Cao đẳng, trung cấp 29 

CNKT 23 

Lao động phổ thông 12 

(vẽ biểu đồ cơ cấu lao lao động theo giới, theo trình độ và theo loại hợp đồng lao động) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ LĐ theo giới   Biểu đồ LĐ theo trình độ  Biểu đồ loạiHĐLĐ 

 Nhận xét về cơ cấu lao động theo từng phân loại: 

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền bắc 2 là doanh nghiệp được thành lập theo 

Luật doanh nghiệp, là đơn vị Chủ đầu tư có nhiệm vụ quản lý vận hành nhà máy thủy điện 

Ngòi Phát đảm bảo an toàn, ổn định, hiệu quả và tin cậy; đảm bảo vượt sản lượng kinh 

doanh điện theo kế hoạch giao; thực hiện công tác quyết toán sau đầu tư dự án thủy điện 

Ngòi phát  và đầu tư dự án khu đô thị Thủy hoa tại thành phố Lào Cai vì vậy cơ cấu lao 

động của công ty trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án trên là hợp lý. 

 Nêu nguyên nhân (đặc điểm của ngành) dẫn tới cơ cấu trên: 

Nhiệm vụ chính của công ty là lo đầy đủ thủ tục pháp lý, thu xếp vốn và hợp đồng với các 

nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công để triển khai thực hiện dự án vì vậy cơ cấu lao động 

trên là hợp lý. 

 Cơ cấu trên có ảnh hưởng gì tới chính sách với người lao động: 

Cơ cấu gọn và tinh của bộ máy quản lý điều hành tạo điều kiện cho CBNV phát huy được 

vai trò cá nhân trong công việc được giao, mặt khác Lãnh đạo công ty sẽ có điều kiện quan 

tâm chu đáo các chế độ chính sách đối với người lao động, tạo điều kiện người lao động 

yên tâm công công tác và cống hiến phục vụ lâu dài cho công ty. 

-    Chính sách đối với người lao động 

 Chính sách lương, thưởng 

-    Giới thiệu về hệ thống thang bảng lương của Công ty : 

12 
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88 
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23 
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29 
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TC 

36 
 
Đại 
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học 

07 

HĐTV 

31 

HĐ 

không 
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HĐ 
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đinh 
thời 

han 
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Công ty thành lập theo Luật doanh nghiệp và mọi chế độ chính sách của nười lao động 

trong công ty được áp dụng theo quy định hiện hành của Bộ luật lao động. Hệ thống thang 

bảng lương, chính sách tiền lương áp dung theo quy định của chính phủ đối với công ty 

nhà nước ban hành 10/2004. 

+ Phụ cấp của ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách: Áp dụng 

thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/1/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp 

trách nhiệm công việc trong các công ty nhà nước theo nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 

14/12/năm 2004. 

+ Bảng lương của tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng (Ban hành theo Nghị 

định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ). 

+ Bảng phụ cấp giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó phòng công ty (Ban hành kèm theo Nghị 

định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ) 

+ Bảng lương nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty nhà nước (Ban hành kèm 

theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ) 

+  Việc thực hiện chế độ đối với người lao động (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...): 

Công ty thực hiện 100% CBNV làm việc tại công ty đều tham gia trích nộp BHXH, BHYT và 

lập sổ BHXH, cấp thẻ BHYT cho CBNV theo quy định của Luật BHXH, BHYT. 

+  Và các chính sách khuyến khích vật chất: Ngoài chế độ tiền lương hàng tháng công ty 

chi thêm tiền thưởng nhân dịp ngày lễ tết, tiền ăn trưa cho CBNV, trang bị quần áo đồng 

phục và tổ chức thăm quan, nghỉ mát, tặng quà sinh nhật cho CBNV công ty. 

 Chính sách đào tạo 

 Công tác đào tạo thường xuyên và đạo tạo bổ sung: Hàng năm công ty lập kế hoạch 

đào tạo các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBNV công ty theo các lĩnh vực: Tư vấn giám 

sát công trình, Quản lý đấu thầu, công tác dự toán........vv. Kinh phí đào tạo, tiền lương 

đi học công ty chi trả 100%. 

 Các chính sách khuyến khích người lao động tự đào tạo: Các đối tượng CBNV có 

nguyện vọng tự học nâng cao nghiệp vụ, trình độ chuyên môn được công ty cân đối bố 

trí, công ty sẽ hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo/khóa học. 

 Chính sách trợ cấp (Nêu các chính sách trợ cấp của công ty cho người lao động): 

Lãnh đạo công ty phối hợp với BCH công đoàn công ty có chính sách hỗ trợ kinh 

phí cho các đối tượng CBNV: Có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, gặp thiên tai, tai 

nạn rủi do .... 

 Mức lương bình quân 

Mức lương bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty năm 2014 là : 

8,7 triệu đồng/người/tháng. 

3/ Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

Công tác đầu tư dự án thủy điện Ngòi Phát 

a. Công tác hiện trường: 

- Đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình xây dựng đưa vào sử dụng; 

- Đã hoàn thành việc lắp đặt và hòa lưới điện quốc gia cả 03 tổ máy. Hiện nay, Nhà thầu 

đang  thực hiện chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong tháng 

4/2015. 

b. Kết quả sản xuất kinh doanh 2014: 
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c. Kết quả đầu tư dự án thủy điện Ngòi Phát năm 2014.  

- Giá trị đầu tư: 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Stt Các chỉ tiêu chủ yếu 
Kế hoạch 

năm 2014 

Thực hiện 

năm 2014 

Tỉ lệ % 

TH/KH 

Lũy kế hết 

năm 2014 

  Sản lượng đầu tư 452,76 497,01 110% 2.062,80 

1 Xây dựng 244,92 243,77 100% 1.041,84 

2 Thiết bị 37,01 51,45 139% 404,55 

3 Chi phí khác 58,09 58,09 100% 165,01 

4 Dự phòng phí 33,19 29,6 89% 29,6 

5 Lãi vay trong TGXD 79,55 114,1 143% 421,8 

- Vốn giải ngân cho dự án: 

 

Stt Nguồn vốn 

Cơ cấu nguồn 

vốn 

Lũy kế hết năm  

2014 

I Vốn vay tín dụng, thương mại 1.566,75 1.429,18 

1 Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam  1.129,00 1.066,69 

2 Ngân hàng Phát triển Việt Nam  437,75 362,49 

II Vốn tự có  415,29 396,87 

  Cộng (I+II) 1.982,04 1.826,05 
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- Các công ty con. Không có 

4. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2013 2014 % tăng giảm 

* Đối với tổ chức 
không phải là tổ chức 
tín dụng và tổ chức tài 
chính phi ngân hàng: 

      

Tổng giá trị tài sản   1.502.760.960.621   2.034.448.938.131 35,38% 

Doanh thu thuần 434.553.759  172.587.387  (60,28) 

Lợi nhuận từ hoạt 
động kinh doanh 

339.882.126  161.168.170  
(52,58) 

Lợi nhuận khác        

Lợi nhuận trước thuế              347.882.126               190.449.772  (45,25) 

Lợi nhuận sau thuế               261.093.412  148.550.823  (43,10) 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ 
tức 

                                -                                    -      

* Đối với tổ chức tín 
dụng và tổ chức tài 
chính phi ngân hàng: 

      

Tổng giá trị tài sản       

Doanh thu       

Thuế và các khoản 
phải nộp 

      

Lợi nhuận trước thuế       

Lợi nhuận sau thuế       

 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu 2013 2014 Ghi chú 

1.      Chỉ tiêu về khả năng 
thanh toán 

      

        Hệ số thanh toán ngắn 
hạn: 

0,80  0,48  Đang 
trong giai 
đoạn đầu 
tư dự án 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn      
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        Hệ số thanh toán nhanh: 0,80 0,48 Không có 
hàng tồn 
kho 

TSLĐ - Hàng tồn kho       

Nợ ngắn hạn       

2.      Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     Đang 
trong giai 
đoạn đầu 
tư dự án 

        Hệ số Nợ/Tổng tài sản 75,10 78,55   

        Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 3,02                3,66    

3.      Chỉ tiêu về năng lực hoạt 
động 

    Đang 
trong giai 
đoạn đầu 
tư dự án 

        Vòng quay hàng tồn kho:     Không có 
hàng tồn 
kho 

Giá vốn hàng bán       

Hàng tồn kho bình quân       

        Doanh thu thuần/Tổng tài 
sản  

      

4.      Chỉ tiêu về khả năng sinh lời       

        Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu  thuần 

60,08 86,07   

        Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Vốn chủ sở hữu  

0,07  0,03    

        Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Tổng tài sản 

0,02 0,01 

 

  

        Hệ số Lợi nhuận từ hoạt 
động kinh doanh/Doanh thu thuần 

78,21 93,38   

        

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu. 

a. Cổ phần 

Tổng số cổ phiếu của Công ty   : 41.529.650 cổ phiếu 

- Số cổ phiếu của Công ty đang lưu hành : 41.529.650 cổ phiếu 

Trong đó:  
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+ Đã lưu ký     :   3.840.600 cổ phiếu 

+ Chưa lưu ký     : 15.549.050 cổ phiếu 

- Số cổ phiếu chưa niêm yết   : 22.140.000 cổ phiếu 

+ Số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng  :   6.200.000 cổ phiếu 

b. Cơ cấu cổ đông 

STT Cổ đông Số cổ phiếu (CP) Tỷ lệ % 

I Pháp nhân   

1 TCT CP VINACONEX 31.700.000 76,33% 

2 

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và 

khai thác tài sản - Ngân hàng 

Techconbank 

3.640.000 

8,76% 

3 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 
1.308.325 

3,15% 

4 Công ty Cổ phần VIMECO 838.700 2,02% 

5 
Công ty Cổ phần Chứng khoán 

SME 
700.000 

1,69% 

6 
Công ty cổ phần xây dựng công 

trình ngầm 
276.600 

0,67% 

 Cộng (I) 32.263.625 92,62% 

II Thể nhân và pháp nhân khác 3.066.025 7,38% 

 Tổng cộng (I+II)               41.529.650 100,00% 

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu 

Trong năm 2014 có thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu của cổ đông từ đợt chào bán 

cổ phần riêng lẻ tăng 6.200.000 cổ phần của cổ đông Tổng công ty Xuất nhập khẩu và xây 

dựng Việt Nam Vinaconex 

Số lượng cổ phần sở hữu trước đợt chào bán:  25.500.000 CP 

Số lượng cổ phần tăng trong đợt chào bán:        6.200.000 CP 

Số lượng cổ phần sở hữu sau đợt chào bán:   31.700.000 CP 

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ  

Không có 

e.  Các chứng khoán khác 

Không có 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 
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1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Ban Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 để trình báo 

cáo này cùng báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 

31/12/2014. 

#  Hội đồng quản trị: 05 người 

- Ông Nguyễn Ngọc Điệp         Chủ tịch HĐQT (đại diện phần vốn của Vinaconex) 

- Ông Nguyễn Phúc Hưởng    Thành viên HĐQT (đại diện phần vốn của Vinaconex) 

- Ông Ứng Hồng Vận         Thành viên HĐQT (đại diện phần vốn của Vinaconex) 

- Bà Mạc Thị Thanh Xuân       Thành viên HĐQT (đại diện phần vốn của BIDV) 

- Ông Nguyễn Thanh Hoàn     Thành viên HĐQT. 

#  Ban kiểm soát: 03 người 

- Ông Đặng Thanh Huấn   Trưởng Ban kiểm soát (đại diện của Vinaconex) 

- Ông Nguyễn Xuân Dũng  Thành viên Ban kiểm soát (đại diện của BIDV) 

- Ông Hoàng Trọng Thạch  Thành viên Ban kiểm soát (đại diện của SME) 

#  Bộ máy điều hành: 03 người 

- Ông Ứng Hồng Vận  Giám đốc Công ty 

- Ông Nguyễn Hải Đăng  Phó giám đốc Công ty 

- Ông Trần Vĩnh Hào   Phó giám đốc Công ty 

Trách nhiệm của Ban giám đốc 

Ban giám đốc có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp 

lý tình hình tài chính công ty cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình 

hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ 

kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và 

trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban giám đốc cần phải: 

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách 

nhất quán 

- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng 

- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp và được tuân thủ hay không có những áo 

dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay 

không 

- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng 

Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh và 

- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và 

trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận  

Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một 

cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời 

điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán 

doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày 

báo cáo tài chính. Ban giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an  toàn cho tài sản của 

Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện hành vi gian lận 

và sai phạm khác 
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Ban giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc báo 

cáo tài chính 

2. Tình hình tài chính. 

a. Tình hình tài sản 

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu 

quả sử dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động 

kinh doanh). 

Chỉ tiêu cơ cấu tài sản: Theo số liệu trình bầy Tổng tài sản năm 2014 là: 2.034,45 

tỷ đồng so với Tổng tài sản năm 2013 là 1.502,76 tỷ đồng đã tăng 531,69 tỷ đồng 

tương ứng tăng 35,38% so với năm 2013 nguyên nhân tăng mạnh do doanh nghệp 

đang trong giai đoạn đầu tư dự án giá trị chi phí xây dựng cơ bản dở dang năm 

2013 là 1.350,24 tỷ đến cuối năm 2014 là: 1.867,48 tỷ tăng 517,24 tỷ đồng so với 

năm 2013 tương ứng tăng 38,31% . 

b. Tình hình nợ phải trả 

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ. 

Chỉ tiêu cơ cấu vốn : chỉ tiêu Nợ phải trả /Tổng nguồn vốn năm 2014 là 78,55% và 

nợ phải trả/Tổng nguồn vốn năm 2013 là 75,10%, nợ phải trả/Tổng nguồn vốn năm 

2014 đã tăng 41,6% so với năm 2013 nguyên nhân tăng do doanh nghiệp đã hoàn 

thành dự án thủy điện Ngòi Phát và chính thức đưa vào sản xuất kinh doanh từ 

tháng 01/2015 tỷ lệ tăng chủ yếu là nợ dài hạn đến hạn trả của khản vay đầu tư dự 

án thủy điện Ngòi Phát và khoản chi phí phải trả trong quá trình đầu tư dự án. 

Biến động lớn về các khoản nợ: Trong năm 2014 doanh nghiệp đang trong giai 

đoạn đầu tư dự án do vậy biến động lớn về các khoản nợ trong năm là khoản nợ 

vay để đầu tư dự án. Các khoản vay và nợ dài hạn năm 2014 tăng 327,39 tỷ so với 

khoản vay và nợ dài hạn năm 2013 do khoản khoản vay dài hạn trong giai đoạn 

đang đầu tư dự án thủy điện Ngòi Phát. 

- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay (Trong năm 2014 

doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư dự án nên không có khoản nợ xấu). 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý. 

Ban lãnh đạo luôn luôn hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và đưa ra những chính sách 

hợp lý đáp ứng cho từng thời kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

MỤC TIÊU CHÍNH TỪ NAY TỚI NĂM 2019 

Định hướng 05 năm (2014-2019) tập trung vào các mục tiêu chính như sau: 

 Đầu tư thành công dự án thủy điêṇ N gòi Phát  công suất 72 MW taị tỉnh Lào 

Cai, đưa vào vận hành , hòa vào lưới điêṇ quốc gia và phát điện thương mại tạo 

doanh thu ổn định để trả nợ Ngân hàng và cổ tức cho cổ đông;  

 Tìm kiếm cơ hội để tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng ít nhất môṭ dự án thủy 

điêṇ đôc̣ lâp̣ quy mô nhỏ dưới 30 MW taị tỉnh Lào Cai và /hoặc vùng Tây Bắc ; 

 Tìm kiếm và tham gia vào các dự án kinh doanh khai thác khoáng sản và khai 

thác VLXD tại Lào Cai là những thế mạnh của tỉnh Lào Cai và phù hợp với định 

hướng phát triển KT-XH tỉnh Lào Cai được phê duyệt; 

http://www.nedi2.com.vn/Default.aspx?ModuleID=116&NewsID=46
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 Điều chỉnh lại quy hoạch , đầu tư và phát triển dự án đô thi ̣thương maị Thủy 

Hoa tại thành phố Lào Cai thành một mô hình đầu tư và kinh doanh bất động 

sản có hiệu quả trong khu kinh tế cửa khẩu giữa hai nước Việt Nam - Trung 

Quốc.  

 Tiến tới hình thành môṭ lực lượng thi công maṇh dựa trên nền tảng khoa hoc̣ 

công nghê ̣tiên tiến nhằm đáp ứng tính  chủ động trong hoạt động đầu tư . Đẩy 

mạnh công tác khoa học và công nghệ, coi đó là một trong các giải pháp quan 

trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;  

4/ Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Định hướng 05 năm (2014-2019) tập trung vào các mục tiêu chính như sau: 

 Đầu tư thành công dự án thủy điêṇ Ngòi Phát  công suất 72 MW taị tỉnh Lào 

Cai, đưa vào vận hành , hòa vào lưới điêṇ quốc gia và phát điệ n thương mại tạo 

doanh thu ổn định để trả nợ Ngân hàng và cổ tức cho cổ đông;  

 Tìm kiếm cơ hội để tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng ít nhất một dự án thủy 

điêṇ đôc̣ lâp̣ quy mô nhỏ dưới 30 MW taị tỉnh Lào Cai và /hoặc vùng Tây Bắc ; 

 Tìm kiếm và tham gia vào các dự án kinh doanh khai thác khoáng sản và khai 

thác VLXD tại Lào Cai là những thế mạnh của tỉnh Lào Cai và phù hợp với định 

hướng phát triển KT-XH tỉnh Lào Cai được phê duyệt; 

 Điều chỉnh lại quy hoạch , đầu tư và phát triển dự án đô thi ̣thương maị Thủy 

Hoa tại thành phố Lào Cai thành một mô hình đầu tư và kinh doanh bất động 

sản có hiệu quả trong khu kinh tế cửa khẩu giữa hai nước Việt N am - Trung 

Quốc.  

 Tiến tới hình thành môṭ lực lượng thi công maṇh dựa trên nền tảng khoa hoc̣ 

công nghê ̣tiên tiến nhằm đáp ứng tính chủ đôṇg trong hoaṭ đôṇg đầu tư . Đẩy 

mạnh công tác khoa học và công nghệ, coi đó là một trong các giải pháp quan 

trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;  

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) 

Ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2014 được đính kèm theo Báo cáo 

thường niên mục IV. Báo cáo tài chính, trong đó nêu rõ ý kiến kiểm toán. Sau đây là 

giải trình của Ban giám đốc công ty: 

Công ty NEDI 2 xin giải trình các vấn đề cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính đã đư ợc 

kiểm toán năm 2014 liên quan đến 2 vấn đề: các khoản chi phí cho công trình thuỷ điện Chu 

Linh - Cốc San, Sử Pán, Tà Thàng; và kết chuyển toàn bộ chi phí quản lý phát sinh trong kỳ 

hoạt động vào giá trị công trình đầu tư như sau: 

5.1 Các khoản chi phí cho công trình Thủy điện Chu Linh - Cốc San, Sử Pán và 

Tà Thàng  

Các công trình Thủy điện Chu Linh – Cốc San, Sử Pán và Tà Thàng đã được Tổng công ty 

Cổ Phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ( Vinaconex) thực hiện đầu tư từ các năm 

trước và chuyển giao cho Công ty NEDI 2 với số tiền tương ứng là 6.187.676.701 VND ( 

Công ty đang theo dõi trên tài khản 241 “ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang” – Thuyết minh 

số 11)  và  2.938.961.039 VND ( Công ty đang theo dõi trên tài khoản 242 “ Chi phí trả trước 

dài hạn” – Thuyết minh số 12). 

Hiện tại các dự án này đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai chuyển giao cho các chủ đầu 

tư khác. Công ty đã phối hợp cùng Vinaconex, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai và chủ đầu tư 

http://www.nedi2.com.vn/Default.aspx?ModuleID=146&NewsID=47
http://www.nedi2.com.vn/Default.aspx?ModuleID=146&NewsID=47
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để chuyển giao các dự án trên nhằm thu hồi các khoản chi phí mà Vinaconex đã đầu tư 

trước đây và chuyển giao cho Công ty. 

Việc điều chỉnh số liệu kế toán sẽ được thực hiện khi có quyết định chính thức của 

Vinaconex và các bên liên quan. 

5.2 Về kết chuyển toàn bộ chi phí quản lý phát sinh trong kỳ hoạt động vào giá 

trị các công trình đầu tƣ. 

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đánh giá rằng, tất cả các khoản chi phí quản lý phát sinh 

trong kỳ hoàn toàn phục vụ cho dự án thủy điện Ngòi Phát. Theo đó, Công ty đã kết chuyển 

toàn bộ chi phí quản lý phát sinh trong năm từ 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 với số tiền 

22.398.340.241 VND vào giá trị  công trình nêu trên và phản ánh trên khoản mục “Chi phí 

xây dựng cơ bản dở dang” tại bảng cân đối kế toán. Chi phí quản lý dự án được vốn hóa sẽ 

được điều chỉnh ( nếu có) khi có phê duyệt quyết toán công trình. 

Công ty kiểm toán đã xác nhận ngoài các lưu ý trên Báo cáo tài chính kiểm toán của Công 

ty, «  Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình 

hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và 

tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực 

kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên qua đến việc 

lập và trình bày báo cáo tài chính ». 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản trị 

Sau khi được ĐHĐCĐ bầu; HĐQT mới nhiệm kỳ (2014 – 2019); thành viên của HĐQT như 

sau: 

1.1.1  Hội đồng quản trị: 05 người 

- Ông Nguyễn Ngọc Điệp   Chủ tịch HĐQT (đại diện phần vốn của Vinaconex) 

- Ông Nguyễn Phúc Hưởng Thành viên HĐQT (đại diện phần vốn của Vinaconex) 

- Ông Ứng Hồng Vận  Thành viên HĐQT (đại diện phần vốn của Vinaconex) 

- Bà Mạc Thị Thanh Xuân  Thành viên HĐQT (đại diện phần vốn của BIDV) 

- Ông Nguyễn Thanh Hoàn Thành viên HĐQT. 

1.1.2 Ban kiểm soát: 03 người 

- Ông Đặng Thanh Huấn   Trưởng Ban kiểm soát (đại diện của Vinaconex) 

- Ông Nguyễn Xuân Dũng   Thành viên Ban kiểm soát (đại diện của BIDV) 

- Ông Hoàng Trọng Thạch  Thành viên Ban kiểm soát (đại diện của SME) 

1.1.3 Bộ máy điều hành: 03 người 

- Ông Ứng Hồng Vận  Giám đốc Công ty 

- Ông Nguyễn Hải Đăng  Phó giám đốc Công ty 

- Ông Trần Vĩnh Hào   Phó giám đốc Công ty 

1.1.4 Định biên lao động 2015: 118 người  

- Bộ máy Công ty: 50 người 

+ Ban Giám đốc: 03 người (01 GĐ, 02 PGĐ). 
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+ 05 Phòng, Ban: 47 người (Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Kỹ thuật - thi công, 

Phòng Kinh tế - kế hoạch, Phòng Kế toán - tài chính và Phòng Công nghệ thiết bị). 

- Nhà máy: 68 người 

+ Ban Giám đốc Nhà máy : 03 người (01 GĐ, 02 PGĐ) 

+ CBCV nhà máy: 65 người. 

Kế hoạch năm 2014 và kết quả đạt được 

1.2.1 Kết quả đầu tư dự án thủy điện Ngòi Phát năm 2014.  

a) Giá trị đầu tư: 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Stt Các chỉ tiêu chủ yếu 
Kế hoạch 

năm 2014 

Thực hiện 

năm 2014 

Tỉ lệ % 

TH/KH 

Lũy kế 

hết năm 

2014 

  Sản lượng đầu tư 452,76 497,01 110% 2.062,80 

1 Xây dựng 244,92 243,77 100% 1.041,84 

2 Thiết bị 37,01 51,45 139% 404,55 

3 Chi phí khác 58,09 58,09 100% 165,01 

4 Dự phòng phí 33,19 29,6 89% 29,6 

5 Lãi vay trong TGXD 79,55 114,1 143% 421,8 

b) Vốn giải ngân cho dự án: 

 

Stt Nguồn vốn 

Cơ cấu 

nguồn vốn Lũy kế hết năm  2014 

I Vốn vay tín dụng, thương mại 1.566,75 1.429,18 

1 Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam  1.129,00 1.066,69 

2 Ngân hàng Phát triển Việt Nam  437,75 362,49 

II Vốn tự có  415,29 396,87 

  Cộng (I+II) 1.982,04 1.826,05 

1.2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. 

Nhà máy thủy điện Ngòi Phát đã hoàn thành và phát điện cả 03 tổ máy trong năm 2014 

cụ thể như sau: 

- Ngày 25/8/2014 Tổ máy 01 hòa lưới điện Quốc gia.  

- Ngày 12/9/2014 Tổ máy 02 hòa lưới điện Quốc gia 

- Ngày 28/11/2014 Tổ máy 03 hòa lưới điện Quốc Gia 
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Căn cứ tiến độ hoàn thành thực tế của 03 tổ máy, Ban điều hành Công ty đã có báo cáo 

Hội đồng quản trị Công ty xin điều chỉnh thời điểm hoạt động SXKD của nhà máy bắt đầu 

từ ngày 1/9/2014 (theo kế hoạch được duyệt đầu năm) sang bắt đầu từ ngày 1/1/2015 

(năm 2014, chưa thực hiện hoạt động SXKD), đồng thời thực hiện kế hoạch sản xuất thử 

của nhà máy bắt đầu từ thời điểm tổ máy số 1 hoàn thành việc chạy thử thách 72 giờ 

(4/9/2014) đến khi nhà thầu AH hoàn thành nghiệm thu và chính thức bàn giao cả 03 tổ 

máy cho Chủ đầu tư (31/12/2014). Cụ thể: 

- Tổ máy 1: Sản xuất thử từ ngày 4/9/2014 đến 31/12/2014 

- Tổ máy 2: Sản xuất thử Từ ngày 18/9/2014 đến 31/12/2014 

- Tổ máy 3: Sản xuất thử Từ ngày 5/12/2014 đến 31/12/2014 

Dự toán chi phí hoạt động sản xuất thử (từ tháng 9-12/14): 8.094.567.124 đồng 

Sản lượng điện sản xuất thử: 

Stt Nội dung Đơn vị 
Kế hoạch sản 

xuất thử 

Kết quả sản 

xuất thử 
Tỷ lệ% 

1 Tháng 9 kWh 16.733.111 16.667.500 99,61% 

2 Tháng 10 kWh 18.397.397 24.080.400 130,89% 

3 Tháng 11 kWh 23.481.216 31.024.300 132,12% 

4 Tháng 12 kWh 15.813.201 18.731.300 118,45% 

 Cộng kWh 74.424.926 90.503.500 121,60% 

Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất thử của nhà máy năm 2014 như sau: 

STT Nội dung Đơn vị Kết quả sản xuất thử 

1 Doanh thu đồng 81.964.494.775 

 Slg điện thương phẩm  kWh 90.503.500 

 Giá bán điện (trước VAT) đồng 905,65 

2 Chi phí sản xuất thử đồng 8.094.567.124 

3 

Cân đối doanh thu - chi 

phí sản xuất thử  

đồng 

73.869.927.651 

Kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất thử nhà máy sẽ được quyết toán và hạch toán 

vào chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty 

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự đóng góp của Ban giám đốc công ty năm 2014 đã 

hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và thực thi các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội 

đồng cổ đông. Tuy nhiên cần lưu lý một số công việc sau để đảm bảo phát huy tinh thần 

sáng tạo và hoàn thành kế hoạch năm 2015 đã được nêu trong Báo cáo Kế hoạch Sản 

xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty: 
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- Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy và vận hành thống nhất từ Công ty đến đơn vị 

trực thuộc thông qua hệ thống quản lý được chuẩn hóa và từng bước ứng dụng 

công nghệ thông tin, tăng cường và nâng cao hiệu qủa công tác quản lý và điều 

hành xuyên suốt từ Công ty đến đơn vị trực thuộc và các phòng ban, đồng thời 

phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị, kiện toàn bộ máy của Nhà máy 

thủy điện Ngòi Phát, đội ngũ vận hành nhà máy đảm bảo vận hành nhà máy an 

toàn, hiệu quả. 

- Trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty đã từng bước tạo dựng được 

môi trường làm việc dân chủ, khoa học, phát huy năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ 

của từng thành viên; định kỳ tổ chức các phiên họp tập trung để thảo luận tình 

hình kinh doanh và đầu tư, chiến lược phát triển, xây dựng và phát triển văn hóa 

doanh nghiệp và thương hiệu NEDI 2. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Thực hiện nhiệm cụ trọng tâm của Công ty theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ đã thông 

qua năm 2014 và định hướng phát triển công ty giai đoạn 2014 – 2015; HĐQT đưa 

ra định hướng chung và nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2015 như sau:  

 Làm chủ công nghệ thiết bị của Nhà máy thủy điện Ngòi Phát, kiện toàn bộ 

máy vận hành ổn định và nâng cao tay nghề cho đội ngũ vận hành, trưởng ca, 

trưởng kíp, đảm bảo vận hành nhà máy An toàn, tin cậy, hiệu quả và liên tục; 

và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; đảm bảo đời sống 

cán bộ công nhân viên công ty; quản lý, vận hành các hạng mục xây dựng và 

tài sản hình thành sau đầu tư đối với dự án thủy điện Ngòi Phát; 

 Tập trung quyết toán dự án thủy điện Ngòi Phát theo đúng các quy định về 

quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và các hướng dẫn hiện hành của Nhà nước; 

 Nghiên cứu phương án đầu tư dự án thủy điện Ngòi Phát Mở rộng và tiếp tục 

triển khai tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới tại địa bàn Lào Cai. 

 Triển khai đầu tư dự án Khu đô thị thương mại thủy Hoa theo quy hoạch được 

UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt. 

V/ Quản trị công ty (Tổ chức chào bán trái phiếu ra công chúng hoặc niêm yết trái phiếu 

không phải là công ty đại chúng không bắt buộc phải công bố các thông tin tại Mục này). 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

b)  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣

Họ và tên Chƣ́c vu ̣ Ghi chú 

Nguyễn Ngọc Điệp Chủ tịch Thành viên độc lập không điều hành 

Nguyễn Phúc Hưởng Thành viên Thành viên độc lập không điều hành 

Ứng Hồng Vận Thành viên Kiêm Giám đốc 

Mạc Thì Thanh Xuân Thành viên Thành viên độc lập không điều hành 

Nguyễn Thanh Hoàn Thành viên Thành viên độc lập không điều hành 
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TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT  

Họ và tên                    Đại diện phần vốn      Cổ phần cá nhân            tỷ lệ 

Nguyễn Ngọc Điệp            25.700.000     không có                  61,88% 

Nguyễn Phúc Hưởng          3.000.000     Không có                  7,22% 

          Ứng Hồng Vận                   3.000.000     5.500 CP                  7,24%      

          Mạc Thì Thanh Xuân         1.313.525     5.200 CP                  3,18% 

          Nguyễn Thanh Hoàn            276.600                                                     0,67% 

c) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

d) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ 

thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp. 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự 

Lý do không 
tham dự 

1 Nguyễn Ngọc Điệp Chủ tịch 
HĐQT 

5  

2 Nguyễn Phúc Hưởng Thành viên 5  

3 Mạc Thị Thanh Xuân Thành viên 5  

4 Nguyễn Thanh Hoàn Thành viên 5  

5 Ứng Hồng Vận Thành viên 5  

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2014): 

Stt Số Nghị quyết/ 
Quyết định 

Ngày Nội dung 

1 Số 01 
/BB/2014/NEDI
2-HĐQT 

28/03/2014 Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu 
tư và phát triển điện Miền Bắc 2 

2 Số 02 
/NQ/2014/NEDI
2-HĐQT 

25/042013 Thông qua việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn 
điều lệ  

3 Số 03 
/NQ/2014/NEDI
2-HĐQT 

21/02/2014 - Phê duyệt điều chỉnh/bổ sung dự toán mục: 
Kênh xả giai đoạn 1,2,3; phá bỏ đê quây hạ lưu 
nhà máy thanh mục Gia cố kênh xả và đắp bù 
nhà máy thuộc gói thầu XD10 

- Ủy quyền cho ông Ứng Hồng Vận – Giám đốc 
Công ty Nedi2 triển khai các thủ tục lựa chọn nhà 
thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 
hạng mục trên 

4 Số 04 
/NQ/2014/NEDI

27/05/2014 - Thành lập nhà máy thủy điện Ngòi Phát trực thuộc 
Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 kể 
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Stt Số Nghị quyết/ 
Quyết định 

Ngày Nội dung 

2-HĐQT từ ngày 1/06/2014. 

- Nhất trí thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động 
của nhà máy thủy điện Ngòi Phát. 

Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Đức Cường – 
sinh năm 1979 giữ chức vụ Quyền Giám đốc nhà 
máy thủy điện Ngòi Phát kể từ tháng 06/2014 

 

5 Số 06 
/NQ/2014/NEDI
2-HĐQT 

16/03/2014 - Phê duyệt dự toán bổ sung nguồn vốn cho hạng 
mục công trình: Đầu mối; mục: Nạo vét thanh thải 
long hồ, thuộc gói thầu XD03 

6 Số 07 
/NQ/2014/NEDI
2-HĐQT 

08/07/2014 Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Deloitte 
Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 
2014 

7 Số 08 
/NQ/2014/NEDI
2-HĐQT 

25/08/2014 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin 
ý kiến của cổ đông bằng văn bản (Thông qua nội 
dung bổ sung đối tượng chào bán và phương án 
chào bán cổ phiếu riêng lẻ 6.200.000 cổ phiếu đã 
được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2014 ngày 28/03/2014. 

8 Số 09 
/NQ/2014/NEDI
2-HĐQT 

08/09/2014 Thông qua danh sách lựa chọn đối tượng chào bán 
theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị 
quyết số 08/2014/NEDI2-HĐQT ngày 25/08/2014. 

9 Số 10 
/NQ/2014/NEDI
2-HĐQT 

01/10/2014 Nhất trí thông qua việc Bổ nhiệm ông Trần Vĩnh 
Hào – sinh năm 1976 Kỹ sư tự động hóa dữ chức 
Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2014 

 

10 Số 11 
/NQ/2014/NEDI
2-HĐQT 

12/11/2014 Thông qua chi tiết kết quả đợt chào bán cổ phần 
riêng lẻ theo phương án chào bán được thực hiện 
theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2014 ngày 28/03/2014 và Nghị quyết ĐHĐCĐ 
số 08/2014/NEDI2 ngày 25/08/2014 

e) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. (không có) 

f) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có. 

g) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. 

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty 

trong năm. 

Họ và tên Chƣ́ng chỉ đào taọ 

Nguyễn Ngọc Điệp Thạc sỹ quản trị doanh nghiệp 

Nguyễn Phúc Hưởng Thạc sỹ quản trị doanh nghiệp 

Mạc Thị Thanh Xuân Thạc sỹ kinh tế 
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Nguyễn Thanh Hoàn Thạc sỹ quản trị doanh nghiệp 

 2/ Ban kiểm soát. 

a/ Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát: 

BAN KIỂM SOÁT 

Họ và tên Chƣ́c vu ̣ Ghi chú 

Đặng Thanh Huấn Trưởng ban Thành viên độc lập không điều hành 

Hoàng Trọng Thạch Thành viên Thành viên độc lập không điều hành 

Nguyễn Xuân Dũng Thành viên Thành viên độc lập không điều hành 

TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT  

Họ và tên                    Đại diện phần vốn      Cổ phần cá nhân    Cổ phần khác 

Đặng Thanh Huấn                Không có     9.900 CP                  Không có 

Hoàng Trọng Thạch             Không có     Không có                  Không có 

          Nguyễn Xuân Dũng             Không có     5.200 CP                  Không có 

b/ Hoạt động của Ban kiểm soát 

Trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ để đánh giá hoạt động của 

HĐQT, Ban điều hành, soát xét Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh quý, năm 

của Công ty.  Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc 

họp quan trọng của Ban Điều hành Công ty. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát 

việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động 

kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2014, cụ thể: Xem xét tính 

pháp lý, trình tự thủ tục ban  hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban 

Giám đốc trong năm. 

Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Tổng Công ty về các vấn 

đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm. Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, 

năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp 

với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu 

đến Báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập 

đưa ra.  Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy 

định của pháp luật. Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đối với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.  

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và ban 

Kiểm soát. 

a/ Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác. 

Tổng mức thù lao và chi phí của Hôị đồng quản tri ̣và Ban Kiểm soát trong năm 2014 

được Đại hội đồng cổ đông thong qua là: 301.440.000đồng, trong đó của Hôị đồng 

quản trị là : 211.680.000 đồng, của Ban kiểm soát là : 70.560.000 đồng và tiền điện 

thoại cho 08 thành viên là 19.200.000 đồng 

Giá trị các khoản thù lao và chi phí chi tiết cho từng người cụ thể như sau: 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣

Chƣ́c danh  Chủ tịch Thành viên  

Thù lao 4.200.000 đ/tháng 3.360.000 đ/tháng 
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Chi phí điêṇ thoaị 200.000 đ/tháng 200.000 đ/tháng 

BAN KIỂM SOÁT 

Chƣ́c danh  Trƣởng ban Thành viên  

Thù lao 2.520.000 đ/tháng 1.680.000 đ/tháng  

Chi phí điêṇ thoaị 200.000 đ/tháng 200.000 đ/tháng 

BAN GIÁM ĐỐC 

Chƣ́c danh                     Giám Đốc điều hành Phó Giám đốc 

Lương cố định                  30.000.000 đ/tháng              25.200.000 đ/tháng 

Chi phí điện thoại                  800.000 đ/tháng                   500.000 đ/tháng 

Tiền ăn trưa                           800.000 đ/tháng                   800.000 đ/tháng 

Ngoài các quyền lợi trên, các lợi ích khác của thành viên Hôị đồng quản tri ̣ , Ban kiểm soát, 

Giám đốc điều hành được quy định theo Điều lệ công ty và các văn bản chính sách hiện 

hành của nhà nước đối với công ty cổ phần.  

b/ Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  

Không có giao dịch 

c/ Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:  

Thông tin về hợp đồng năm với công ty của thành, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã 

được thực hiện trong viên Hội đồng quản tri ,̣ Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và 

những người liên quan 

Không có 

d/ Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: 

Công ty thực hiện theo quy định của Pháp luật về quản trị công ty, đảm bảo tuân thủ quy 

định của Nhà nước về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng. 

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Ý kiến kiểm toán 

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía 

cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết 

quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng 

ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy 

định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

Các vấn đề cần nhấn mạnh 

Như trình bày tại Thuyết minh số 11 và Thuyết minh số 12 phần Thuyết minh báo cáo tài 

chính, tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, Công ty đang theo dõi trên Tài khoản 241 “Chi phí 

xây dựng cơ bản dở dang” và Tài khoản 242 “Chi phí trả trước dài hạn” các khoản chi phí 

cho công trình thủy điện Chu Linh - Cốc San, Sử Pán, Tà Thàng đã được Tổng Công ty Cổ 

phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) thực hiện đầu tư từ các năm trước 

và chuyển giao cho Công ty với số tiền tương ứng là 6.187.676.701 đồng và 2.938.961.039 

đồng. Hiện tại, các dự án này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chuyển giao cho chủ 

đầu tư khác. Công ty đang phối hợp cùng Vinaconex, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và chủ  



cONG w CO PHAN DAU TU VA PNAT TNIEN
orEN MrEr{ eAc z

d}u tu duEc chuy6n giao c6c dU 6n n6u tr6n 06 ttru hdi cdc khoAn chi phi mA Vinaconex di
dAu tu trudc AaV. ViCc diBu chinh s6 tiCu kd todn s6 duEc thrrc hien khi c6 quy6t dinh chinh

thfc crla Vinaconex vd c6c b6n li6n quan.

Nhu trinh bAy tai Thuy6t minh s6 4 phAn Thuy6t minh bAo c6o tAi chinh, HQi ddng Quin tri
yA Ban Gi6m d6c COng ty d6nh gi6 ring, t6t ca c6c khoAn chi phi quin lf phdt sinh trong
'ndm hoAn toAn phqc vU cho DW An Th0y diQn Ngdi PhAt. Theo d6, C6ng ty dE ghi nh0n toAn

b0 chi phi quin lf phAt sinh trong nim tAi chinh t<6t ttrUc ngAy 31 thing 12nilm 2014 voi s6

tidn 22.398.340.241 ddng (s6 l0y k6 d6n ngiy 31 th6ng 12 nim 2014 1A85.948.177.029

d6ng) vAo giA tri cdc c6ng trinh dlu tu vA phin 6nh tr6n khodn muc "Chi phi xAy dLrng co

fAn-Ad dang'tai bdng cen a6i k6 to6n. Chi phi quin lf dU 6n duqc v6n hoa sE dugc di6u

chinh (n6u c6) khi c6 ph6 duyQt quy6t toAn c6ng trinh.

2. 86o cdro titichinh duqc ki6m todn

Kdm theo 86o c6o nay lA 86o c6o tdi chinh nim 2014 d5 duqc ki6m todn.
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cONc ry co pnAN oAu rU vA puAr rRrEN orTN vrrtN r,ilc z
S6 ::O Hodng Li6n, phulng Kim T6n, thdnh phti Ldo Cai
Tinh Ldo Cai, CHXHCN Vi6t Nam

nAo cAo CUA BAN GIAM EoC

R.an Gi6m <t6c C6ng ty C6 phAn EAu tu vd Ph6t tri6n DiQn Mi6n Bic 2 (ggi titld "C6ng ry,') d9 trinh bdo c6o ndy
cung vdi b6o c6o tdi chinl ctia C6ng ty cho ndm tdi chinh k6t thfc ngdy 31 th6n g tZ nai iOt+.

HQI DONG QUAN TRI VA BAN GIAM DoC

C6c thdnh vi€n cta HQi ildng Quin trf vd Ban Gi6m tl6c C6ng ty rli rli6u hdnh C6ng ty trong nf,m vd d6n ngdy l6p
b6o c6o ndy gdm:

HOi tl6ns Ouin tri

6ng Nguy6n Nggc DiQp Cht tich

6ng Nguy6n Thanh Hodn Uy vi6n

6ng NguySn Phric Hu&ng Uy vi6n

Ong Ung.H6ng Vfln Uy vi6n

Bd Mac Thi Thanh Xudn Uy vi€n

Ban Gi6m tISc

Ong t/ng HOng Vdn Gi6m d6c

ong Nguy6n Trung H6i ph6 Gi6m triic (nghi huu ru th6ng 3 n6m20r4)
Ong Nguy6n Hdi EIng ph6 Gi6m rt6c

6ng TrAn vrn Nhu 
-..-- 

' ph6Gi6m d6c (mi6n nhi6m rir ngdy 0r th6ng 10 n[m 2014)
6ng TrAn vinhHdo -'- ph6 Gi6m d6c @6 nhiQmtungdy 0I thdng t0 ndm2014)

TRACH NITIEM COA BAN GIAM D6C

Ban Gi6m t16c COng ty c6 trdch nhiQm lflp b6o c6o tdi chinh phin 6nh m6t c6ch trung thqc vd hqp l), tinh hinh tai
chirih cfing nhu k6t qud hoat dQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuy6n ti6n tQ cria cdg;;;.";g nrm, phn hqp vdi
chuAn mqc k6 toiin, cn6 aO k6 to6n doanh nghiQp vi6t Nam vd c6c quy rlinh ph6p lf c6 li6n quu, ao, vipc i6p va
trinh bdy b6o c6o tdi chinh. Trong vi6c lflp brio c6o tdi chinh ndy, Ban Gi6m a6c auryc ycu cAu pnai:

' Lua chgn c6c chinh s6ch k6 torin thich hqp vd 6p dpng c6c chinh s6ch d6 m6t c6ch nh6t qu6n;o Dua ra cdc xdt do6n vd u6c tinh m6t c6ch hqp ly vd thfln trgng;
o Ndu 16 c5c nguy6n tlc ki5 torin thich hqp c6 duoc tudn tht hay kh6ng, c6 nhtng dp dpng sai lpch trgng y6u

cAn dugc c6ng b6 vd gidi thich trong b6o c6o tdi chinh hay k:h6ng;

' Lap b6o c6o tdi chinh tr6n co sd hopt tlQng li6n tr;c tr* trudng hqp kh6ng th6 cho ring c6ng ty s6 tir5p tgc ho4t
ilQng kinh doanh; vd

' Thi6t k6 vd thgc hi6n hC th6ng ki6m soiit nQi b6 mOt c6ch hrTu hi6u cho muc dich ldp vd trinh bdy b6o c5o tdi
chinl hqp ly nh6m hBn cht5 rti ro vd gian l6n.
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c0Nc ry c6 pnAN oAu rtlvA pnAr rnlEN orpN vrrtN sAc z
S6 ::O Hodng Li6n, phudng Kim T6n, thanh ph6 Ldo Cai
Tinh Ldo Cai, CFIXHCN Vi€t Nam

nAo cAo cuA BAN cravr DOc [i6p tneo)

Ban Gi6m d6c COng ty chiu tr6ch nhiQm ddm b6o rang s6 k6 toan ilugc ghi ch6p m6t c6ch phir hqp d6 ph6n 6nh
mQt cSch hqp ly tinh hinh tdi chinh cria Cdng ty dbdt ki,thdi ili6m ndo vd d6m b6o ring b6o c6o tdi chinh tudn thri
chuAn mgc k6 to6n, cn6 AO k6 to6n doanh nghidp ViQt Nam vd c6c quy tlinh ph6p lf c6 li€n quan d6n viQc ldp vd
trinh bdy b6o c6o tdi chinh. Ban GiSm tl6c cfing chiu tr6ch nhiQm il6m bdo an todn cho tdi san cria C6ng ty vd thgc
hiQn c6c biQn ph6p thich hqp cl6 ngdn ch{n vd ph6t hiQn c6c hdnh vi gian l6n vd sai pham kh6c.

Ban Gi6m d6c x6c nhdn rlng C6ng ty da tuan thri c6c y6u cAu n6u tr6n trong vi6c ldp bdo cdo tdi chinh.

Ldo Cai, ngdy 10 thdng02 ndm 2015
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s6: Dlb /vNtA-HN-BC

nAo cAo KIEM ToAN DoC LAP

Kinh giri: CAc C6 dOng
HQi ttOng Quin tr!vh Ban Gifm d6c
C6ng ty C6 ph6n DAu tu vi ph6t tri6n DiQn Midn Bic 2

Chring tdi dd ki6m todn b6o c6o tdi chinh kdm theo cira C6ng ty C6 phan DAu tu vd ph6t tri€n Di€n Mi6n Bac 2
(g.qi tat ld "c6ng 1y"; duvc lOp ngdy l0 th6ng02ndm 2015, t, trung s at5, t 

"rg 
t;, ;";'gd;;rrg;t ;6ti.t;;

tqi ngdy. 31 th4ng 12 ndm 2014, BAo c6o ktit qud ho4t dQng kinh doanh, B6o-c6o'luu ctry6, tie", te .f,o nanr tui
chfnh k6t thrii cirng ngdy vd Bdn thuy6t minh b6o c5o tdi chinh (goi chung ld ,,b6o c1otdi chinh,,).

,., 
'

frAcn nif(m ctia Bun Gidm etdc

Ban Gi6m d6c Cdngty chiu hach^nhiQm v6 viQc l6p vd trinh bdy trung thyc vd hqp ly b6o c6o tdi chinh cria C6ng
ty theo chu6n muc k6 toan, ctr6 OO k6 toan doanh nghiQp ViQt Nam vd-c6c quy ainfr pnap fy cO ii6n quu, ;6#;
l|P.la qqh u.ar ui9 cdo tdi chinh vd chiu trrich nhiQm vA kii5mro6t nQi bQ ma Ban Gi6m d6c x6c aini u .An trriei
d6 ddm bdo cho vi6c l6p vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh khdng c6 sai s6t trong yt5u do gian l6n holc nhAm l[n.

Trdch nhiQm cfia KiAm tudn viAn

Ilr*.{i*cira chung tQi"h dua ra 1i ki6n ve b6o ciio tdi chfnh dua tr6n k6t qui cria cuQc kiiSm torin. Chring t6i dd
ti6n hdnh ki6m to6n lrdo chu6n muc ki€m todn ViQt Nam. C6c chu6n muc ndy y6u cAu chring t6i tu6n thrichuAn
Pt..Ya !e..lul.fi$ vc d4o dric ngh6 nghiQp, l6p k6 hopch vi thuc hi6n cuQc ki6m toan ae o? a"q. su d6m bdo
hqp Iy vc vi6c li6u bdo c6o tdi chinh cria c6ng ty c6 cdn sai s6t trgng y6u hay kh6ng.

t'

C6ng viQc ki6m to6n bao g6m thgc hiQn c6c thtr tuc nhdm thu thflp c6c bdng chimg ki6m to6n v6 c6c s5 [6u va
thuy6t minh tr6n b6o cao tdi chinh. C6c thri tuc ki6m to6n iluqc l;a chgn dga h6n xdt <loan cria tfa* ,*, ier,
lao.eom ddnh gi6 rui ro c6 sai s6t trsng y6u trong b6o cdo tdi chinh df gi", ia, rr"A" fiilit .-?;i",i11. rrie'ri

fanh gi6 c6c nii ro ndy, ki6m to6n vi6n dd xem xdi ki6m so6t n6i b6 cta 6o19 iy ti6n quan ac, uiec lat;t t.iri;
bdy b5o c6o tdi chinh trung thyc, hgp tv.nt ip thi6t k6 c6c thri iur lic* todn phir hqp v6i ti"r, fri"rr ii'o. ,6,'irv
nhi6n kh6ng nham mr,rc ilich dua ra y [it5n vA hicu qui cta ki6m so6t n6i bQ 

",iu 
c6rg ty. conf viqc kiili;;

ctng bao g6m ddnh gi|tinh thich hqp cria c6c chinh ia.n tc to6n dugc dp dung vd tinh lqp ly ctta cicudc tinh kti
to6n cta Ban Gi6m d6c cfing nhu tl6nh gi6 vi6c trinh bdy t6ng th6 b6o c6o tdi chinh.

Chung t6i tin tu&ng rdng c6c bdng chring kitSm toiin md chring t6i dd thu thpp duqc la dAy dri vd thich hqp ldm co
s0 cho y kii5n ki6m to6nir.ia chring t6i.

'f *$n c*a KiAm utin viAn

Theo y ki6n cria chring t6i, b6o c6o tdi chinh tld phin 5nh hung thuc vd hqp 11i, tr6n c6c khfa canh trong y6u, tinh
hinh tdi chinh. cua C6ng ty tai ngdy 3 1 th6ng 12 ndm 2014, c"irng nhu k6t qud hopt d6ng kinh doanh vd tinh hinh
luu chuydn ti6n tQ cho nam tdi chinh kiit thric cirng ngdy, phir hqp vdi chuAn muc k6 toan, ctr6 aq k6 to6n doanh
nghiQp ViQt Nam vd c6c quy dinh ph6p ly c6 li6n quan dtin viQc lflp vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh.
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nAo cAo xrnvr roAu DQC LAP $i6p theo)

Cric vdn ai cdn nhdn mgnh

Nhu trinh bdy tpi Thuy6t minh s6 11 vd Thuy6t minh s6 12 phAn Thuy6t minh b6o c6o tdi chinh, tpi ngdy 3l th6ng

12 ndmZOt4, COrg ty dang theo d6i tr6n Tdi khoin24l "Chi phf xdy drmg crv b6n.dd dang" v2r Tdilttohn242
,.Chi phi tri trudc Jai-han" 

-.6. 
kho6n chi phi cho c6ng trinh thny diQn Chu Linh - C6c San, Str P5n, Td Thdng ttd

O"q.T6rg C6"g tV C6'pf,An XuAt nfr6p.ffpu vd Xdidung ViQi Nam (Vinaconex) thgc hiQn dAu tu tu c6c ndm

;;;; ; .i*yffiilo crro C6ng ty voi s5 tiAn tuong rmg h A.rct.Ata.701 d6ng vd2.938.961039 d6ng. HiQn t4i,

c6c du 6n ndy d6luqc Uy Uu,iNrran ddn tinh Ldo"Cai Inuy6n giao cho chri ddu tu kh6c. C6ng ty tlang ph6i hqp

;;;n;#.",'UV bu" i.tna, Oan dnh Ldo Cai vd cht dAutu ttusc chuy6n giao cdc ds 6n n€u q6l d9.tllu h6i cac

khoin chi phi md Viou"on.* <la dAu tu tru6c <tdy. ViQc di6u chinh s6 tleu k6 torin sE dugc thUc hiQn khi c6 quy6t

<linh chinh thrlc cta Vinaconex vi cdc b6n li6n quan.

Nhu trinh bdy tpi Thuy6t minh s6 4 phAn fhuy6t minh b6o c6o tdi chinh, HQi d6ng Quin tri vd Ban Gi6m d6c

C6ng ty d6nh"gi6 ring, t6t ci c6c khoin chi phi quin lf ph6t sinh trong nf,m hodn to2rn phgc vp cho Dy 6n Thriy

Jii, NgOi p,frat] fn.ot6, C6ng ty d{ ghi ntr6n toan b0 ihi.phi quan ly pf,4t sirt trong ndm tdi chinh kt5t thric ngiy
3l th6ig ,t2 n6m 2014 vli16 ti6n 22.398.340.241 ttdng (rO l"y kC A6n ngdy 3l th6ng 12 ndm 2014 lit
B5.g4B.l?7.029 d6ng) vdo gi6 tri c6c c6ng trinh ddu tu vd ph6n anh tr6n khoirnmpc "Chi phi x6y dlrng co bdn dd

ding,' tqibdng c6n OZi t6 tian. Chi phi qia, ty du 6n duqi v6n h6a s€ dtrsc di6u chinh (n6u c6) khi c6 ph€ duyQt

Chimg nhan ddng b7 hanh ngh€ ki6m to6n
sO tOZS-ZOt:-OOt-t

Thay mftvd ilgi diQn clto
CONG TY TNHH DELOITTE VIET NAM

Ngdy l0 thdng 02 ndm 2015

Hd NAi, CHXHCN ViQI NAM

Tr0n Quang Huy
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Ph6 T6ng GiSm &ic
Chring nt 6, Aaog b7 hanh ngh6 ki6m to6n

sO OO:O-ZOt:-001-1



cOxc ry cO pnAN oAu rU va pnAr rntEN orpN urnN sAc z
S6 S:O Hodng Li6n, phudng Kim T6n, thdnh ph6 Ldo Cai 86o c6o tii chinh
Tinh Ldo Cai, CHXHCN Vi€t Nam Cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3l thring 12 nlm 2014

rANc cAN o6r KE roAN
Tqi ngdy 3l thdng 12 ndm 2014

rAI sAx

A. rArsAxNGiNHAN
(100=110+130+150)

I. Tidn

l. Tidn

II. Cfc khoqn phii thu ngin hqn

1. Tri tru6c cho ngudi b6n

2. Cdcthoin phii thu kh6c

III. Tii sin ngin h4n khdc

1. Thuii gi6 trf gia tdng tlugc khdu trir

2. Thu6 vd cdc khoin kh6c phii thu Nhi nudc

3. Tii sin ng[n han kh6c

B. rAl sAx DAr HAN (2oo=220+260)

I. Tni sin cii dint
1. Tdi sin cO Oinh.tuu'hintr/
- tYguyen gq.. .

- Gid tri hao mdn lily ki
2. Tpi s6n c6 Ainn v6 hinh

- Nguy?n gid

- Gid tri hao mdn lily kA

3. Chi phi xdy dgng co b6n dd dang

II. Tni sfrn dhi h4n khfc

1. Chi phi trd trudc ddi h4n

TONG ceNG rAr sAN (270=too+2oo)

nnAu s6 B ol-DN
Donvi: VND

3ut2t20t4 3ut2t20t3
Me Thuytit

K .-so mrnh

100 147.791.262.206 132,960.837.022

37.s23.209.480

37.s23.209.480

82.34s.502.204

78.686.480.549

3.6s9.021.655

13.092.125.338

12.167 .7 49 .990

36.494.287

887.88 I .061

1.369.800.123.s99

1.359.015.970.0s0

481 .948.400

2.511.502.093

(2.029.s53.693)

8.291.305.131

8.291.305.131

1.3s0.242.716.s19

10.784.1s3.549

10.784.153.549

110 5

111

130

132 6

135 7

1s0

152

154

158 8

200

220

221 9

222

223

227 10

228

229

230 11

260

261 12

270

16.878.405.960

16.878.405.960

125.095.112.177

23.890.917.076

101.204.19s.101
.

5.817.7 44.069

229.460.925

31.738.058

s.556.s45.086

1.886.657.675.925

1.876.098.706.402

360.019.917

1.740.315.924

(1.380.296.007)

8.291 .3 05. I 3 1

8.291.30s.13I

1.867 .447 .381.354

10.ss8.969.523

10.ss8.969.523

.l

,YI

45

,a
,l

:

2.034.448.938.131 1.502.760.960.621



cONG Ty cO rHAN DAu rII vA pnAr rnrnN orpN vtttN BLc 2

S6 ::O Hodng Li6n, phudng Kim Tdn, thdnh phi5 Ldo Cai B5o c6o tii chinh

iirri, ia" C"i, cnirjcN viQt Nam Cho nrm tdi chinh k6t thric n 31 th6ne 12ndm20l4

A.

I.

NGUdN V6N

Nq PHAI rnA lsoo=sro+330)

Ng ngin h4n

1. Vay vd ng ngin hpn

z.Philitrd ngudi b6n

3. Thu6 vd c6c khodn phdi nQp Nhi nuoc

4. Phei tr6 ngudi lao dQng

5. CH phi phdi trd

6. C6c khoin phdi trd, phdi nQp ngin h4n kh6c

Ng dii h3n

1. Phii trd ddi h4n kh6c

2.Yay virng ddi han

voN cHo sO HtIu (4oo=410)

1. V5n di6u 1Q..,.

2.Thgngddv5n c6 phAn

3. Ch€nh lQch t! gi6 h6i do6i

4. iqi nhufln sau thui5 chua ph6n phdi

TONG CQNG NGUoN VOX 1l+O=S00+400)

CHi TITU NGOAI BANG CAN O6T TO TOAN

I Ngo4i tQ c6c loqi
USD

2.034.448.938.131 1.502.760.960.621

3lll2l20t4 3111212073

s23

1.598.142.634.338

308.393.077.387

121.405.467.106

122.729.726.738

5.462.248.239

4.266.308.s65

26.152.042.285

' 28.377.284.4s4

1.289.749.ss6.951

210.000.000

I .289 .539 .s56.951

436.306.303.793

436.306.303.793

4t5.296.507,633

10.642.4s0.000

8.628.9s6.068

1.738.390.092

1.128.624.621.488

166.250.764.133

46.578.861.647

88.06r.309.517

s9.s39.649

2.174.377.001

21.786.224.066

7.590.452.2s3

962.373.857.355

224.000.000

962.149.857.355

374.136.339.133

374.136.339.133

353.296.s07 .633

10.642.4s0.000

8.607.s42.231

1 .5 89.839.269

l3

II.

t7

=5A

a
'-I1

?A

TP#

18I.

Dinh Tu6n Anh
x6 todn tru0ng

TrAn Nggc Thriy
Ngudi lflp bi€u

BANG cAN oor KE ToAN (Ti6p theo)

Tqingdy 3l thdng l2 ndm 2014

Me Thuy5t

sd minh

300

310

311

3t2

314

31s

316

319

330

JJJ

334

400

410

4lt
412

416

420

440

14

15

t6

rr,rAu s6 B 01-DN
Donvi: VND

3yt2t20l4 3lll2l20l3

tfr',,
ri' .! t{i a./{

i 
* 

lo,,
1 *.\' "

\\ t)'
\r( 1,.

r0ruc ry cil
OAU TU VA

PHrtl iniF

Ldo Cai, ngdy l0 thdng 02 ndm 201 5



CONG TY CO PHAN DAU TTI vA PHAT TRI6N EIEN MIEN r,AC 2
S6 ::O Hoang Li6n, phudng Kim T6n, thdnh ph6 Ldo Cai 86o c6o tdi chinh
Tinh Ldo Cai, CHXHCN Vi6t Nam

cui rI0u

l. Doanh thu bin hhng vh cung c6p dich vg

2. C6c khoin giim tru doanh thu

3. Doanh thu thuin vd bin hing vh cung c6p dich vg
(10=01 -02)

4. Gi6 vi5n hdng b6n vd dich ru cung c6p

5. Lgi nhugn gQp v6 bdn hirng vi cung cdp dich vU
(20=10-ll)

6. Doanh thu hoat rlQng tdi chinh

7. Chi phi tdi chinh

Trong d6: Chi phi ldi vay

8. Chi phf b6n hdng

9. Chi phi quin lj doanh nghidp

10. Lqi nhu$n thuin tir ho4t tlQng kinh doanh

{30 : 20 + (21 - 22) - (2+ + 2s)l

I l. Thu nhQpY,hdc.,./.

12. Chiphikhdc'

13. Lqi 4hufn kh6c (40 =31 -32)

U. Tdng Iqi nhugn kti to{n trudc thu6
(50=30+40)

15. Chi phi thui5 thu nh6p doanh nghi6p hiQn hdnh

16. Lqi nhuin sau thu6 thu nhgp doanh nghipp
(60:50-sl)

lT.Leico bin tr6n c6 phi6u

rAo cAo KET euA HoAT DQNG KrNH DoANH
Cho ndm tdi chini k6t thtic igdy 3i thdng l2 ndm 2014

Cho n[m tdi chinh k6t thric n 3l th6ne 12ndm20l4

MAU SO B O2-DN
Ecrnvi: VND

*-.x Thuyiit
minh

01

02

10

ll
20

20132014

2t

22

'24

25

30

31

32

40

50

5l

60

70

172.587.387

11.419.217

161.168.170

73.337.083

44.055.481

29.281.602

190.449.772

41.898.949

148.550.823

434.553.759

94.671.633

17.500.000

339.882.126

8.000.000

8.000.000

347.882.126

86.788.714

261.093.412

\
?,

Y

n
'c

Ll4
I
$
I

10l9

TrAn Nggc Thriy
Nguli lflp bi6u

00

)l,ri

Au
ITi
F4
.<
CA

{.\
C\A\
rn \r

- l-E

(f;"1,;/C:

sl u

* {nun
,\ t'li

i,orY.N..?r:

CONG TY CP

i}AU TIJ VA
puiir rnrf

Ki5 todn tru6'ng

Ldo Cqi, ngdy l0 thdng 02 ndm 201 5



c6r(c ry co pnAN oAu rrJva pnlr rnr6N orpN nnrtN nLcz
SO ::O Hodng Li6n, phudng Kim Tdn, thdnh phd Ldo Cai

MI si6

1. Lqi nhuQn tudc thuii
2. Diiu chinh cho cdc khodn

GaD tir hoat ttQng dAu tu
Chi phi ldi vay

3. &il tir hogt rlQng kinh doanh trudc thay itdi vdn

86o c6o tli chinh
Tinh Ldo Cai, CHXHCN ViQt Nam Cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 31 th6ng 12 ndm 2014

nAo cAo LUU cHUYtN rrnN rp
Cho ndm tdi chinh kih thilc ngdy 3 I thdng I 2 ndm 20I 4

cnirrtu

nnAu s6 B o3-DN
Donvi: WD

2014 2013

I. LIIU CHUYEN TITN TIIHoAT DQNG KINH DoANH
0t

05

06

08

190.449.772

(238.s87.387)

(48.137.61s)

(3.310.291.433)
12.7s|.792.277

" 225.t84.026
(116.02e.706)_

9.502.517.549

(494.602.213.s11)

66.000.000

172.587.387
(494.363.626.1 24)

62.000.000.000

490.047.305.055

(87.83 1 .000.000)

464.216.305.0s5

(20.644.803.s20)

37.523.209.480

16.878.40s.960

347.882.1 26

(434.5s3.7s9)
17.500.000

(69.171.633)

(49.322.23s.072)

16.718.224.925

(2.772.816)
(727.273)

(32.676.681.869)

(3s0 .210 .t t6 .s20)

434.553.759
(349.776.1 62.761)

159.400.000.000

488.138.244.036

(227 .801.377 .790)

419.736.866.246

37.284.021.616

239.187.864

37.523.209.480

t2
t4
t6

20

2t

27

30

,b

I,d
2

luu ttQng

Thay d6i c6dkhoin ph6i thu 09

Thay il6i c6c khoin phii tr6 (kh6ng bao g6m lii vay 1 I
phdi tr6,-thu6 thu nhdp doanh nghiQp phii nQp)

Thay <t6i chi phi tr6 trudc
Thu6 thu nhAp doanh nghiQp dd nQp

Ti6n chi kh6c cho ho4t ctQng kinh doanh

Lwu chuyiin tiin thuAn fir hogt ilQng kinh doanh

II. LUU CHUYEN TITN TI.IHoAT EQNG DAU TU
1. Ti6n chi tl6 mua sim, x6y dung TSCE vd c6c tdi s6n

ddi han krh6c

2. TiAn thu tir thanh ly, nhugng b6n TSCE vd c6c tii
sin ddi h4n kh6c

3. Ti6n thu ldi ti6n giri, cho vay
Ltru chuydn tiin thudn tir hogt ilQng ildu n
m. LtIu cHUffN TrEN rrl HoAT D9NG TAr cHiNH
1. Tidn thu.iir nhfln v6n g6p cria cht s0 htu
2. Ti6n riay ngan han, ddi han nhQn dugc

3. Ti6n chi tri ng g6c vay

Luu chuydn tiin thuin til hogt itQng tdi chtnh
Luu chuy6n ti0n thuAn trong nim (50=20+30+40)

Ti6n tliu ntrm

TiBn cu6i ntrm (70=50+60)

Thdng tin b5 sung cho c6c khoin phi ti6n tQ:

Dinh Tu6n Anh
K6 todn tru6'ng

31

JJ

34

40

50

60

70

TiAn chi mua tdi sin c6 dinh vd chi phi xdy dpg co bdn dd dang trong nam kh6ng bao g6m 148.881 .769.023
d6ng--(nAm 2013 ld l}g .847 .533 .5 83 d6ng) - ta sO- tien dirng dd mua sim tai s6n c6 I;rf, ,i' ,ay dpg co bin dd

hong nf,m md chua dugc thanh to6n. Vi vfly, mQt khodn tidn tucrng fng dE dugc rli6u chinh tr€n
kho6n phii tr6.

Trdn Nggc Thriy
Ngudi lflp bi6u

CONG TY CP

OAU TU VA

PHAT INIE

Ldo Cai, ngay l0 thdng 02 ndm 2015



1.

cONc rv cO rrrAN pAu rrIvA puAr rnrfN orpN ruiN silcz
S6 ::O Hodng Li6n, phuhng Kim Tdn, thdnh ph6 Ldo Cai 86o c6o tii chinh
Tinh Ldo Cai, CHXHCN Viqt Nam Cho nlm tdi chinh k6t thric ngdy 3l thang 12 ndm 2014

THUYfT MINH nAO cAO TAI CHINH wrAu s6 B o9-DN
Cdc thuyiit minh ndy ld mQt b0 phqn hop thdnhvd c,in duqc dqc d6ng thdivdi bdo cdo tdi chinh kdm theo

THONG TIN KHAI QUAT

Hinh thric sO hii'u v6n

C6ng ty C6 phAn DAu tu vd Ph6t tri€n DiQn Mi6n Bic 2 @oitit ld "C6ng ty") ti6n thdn ld Ban Qudn ly Dau
tu vd Xdy dung c6c Nhd m6y Thriy diQn dugc thdnh l6p theo Quy6t Oinfr s6 O+IqOIVC-TCLD ngity 02

th6ng 0l nim 2003 cria Chri tich HQi ddng Qu6n tri T6ng C6ng ty Xu6t nhQp khAu vd Xdy dgng ViQt Nam.

C6ng ty dugc chuy6n OOI tnann c6ng ty c6 phAn theo Gi6y chtng nhQn dAng ky kinh doanh sO tZO:OOOOtg

lAn dAu ngdy 06 th6ng 5 ndm 2004 do S& K6 hoach vd DAu tu tinh Ldo Cai cdLp vd c6c Gi6y chrmg nh6n

di6u chinh.

-.1 i. , ^TOng s6 nhdn vi6n cua Cdng ty tpi ngdy 31 th6ng 12 ndm20l4 ld 92 ngudi (tpi ngdy 3l th6ng 12 ndm
2013: 45 ngudi).

Nginh ngh6 tintr doanh

Hopt dQng chinh cria COng ty ld: DAu tu xdy dgng v6n hdnh ciic dg dn thriy di6n tai tinh Ldo Cai vd c6c tinh
mi6n B6c, mua b6n vflt liQu xdy dpg; Tu v6n thi6t kC c6c c6ng hinh ddn dgng, cdng nghiQp, cAu dudng,
c6p tho6t nudc, thtiy di6n, diQn, thriy lqi; Nhpn thAu xdy lip cdc c6ng trinh ddn dpng, c6ng nghiQp, diQn,

buu chinh vi6n th6ng, thriy lgi, giao th6ng duong bQ cdc cdp, sdn bay, b6n cdng, cAu, c6ng, c6c cdng trinh
k! thuQt, ha tdng d6 thi vd khu c6ng nghiQp, c6c c.6ng trinh duong ddy, trpm bit5n th6, thi c6ng san I6p n6n
m6ng, xtr l1i n6n d6t y€u, cdp, tho6t nu6c, lap dit ducrng l5ng c6ng nghQ vd 6p lgc, diQn lpnh vd trang tri ndi
th6t; EAu tu kinh doanh b6t dQng s6n, nhd & vd vdn phdng cho thu6; Kinh doanh nhd hdng, kh6ch s4n, du
lich sinh th6i, khu vui choi gidi tri; Sdn xu6t vd mua b6n, xu6t nhpp khAu mdy m6c, thi6t bi, phuc vu xdy
dgng; Khai thdc,.s.Lrg-xndtvdt liQu xdy dpg: d6, c6t, s6i.

,/

co sd fAp BAo cAo rAr cHiNH vA NArvr rAr cHiNH

qo sO lAp b6o cfo tli chinh

86o c5o tdi chinh kdm theo dugc trinh bdy bing D6ng ViQt Nam (VND), theo nguydn thc gi6 g6c vd phir
hqp vdi chuAn mgc k6 to6n, cn6 AO k6 toan doanh nghiQp ViQt Nam vd c6c quy ainfr phap iy.O lie, qrrun
<l6n viQc l6p vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh.

86o c6o tdi chinh kdm theo khdng nh[m phin dnh tinh hinh tdi chinh, k6t qui hoqt dQng kinh doanh vd tinh
hinh luu chuyCn ti6n tQ theo c5c nguy6n tdc vd th6ng 16 k6 toan ttuqc ch6'p nhfln chung tqi cdc nu6c kh6c
ngodi ViQt Nam.

Ntrm tii chinh

NdmtdichinhcriaC6ngtyUitaAuftngdy0l th6ng0l vdk6tthricvdongdy3l th6ng12.

HIIONG UAN Tf ToAN MOI DA BAN HANH NHI.],NG CHI,A Ap nuNc

Ngdy 22 thdng 12 ndm 2014, B0 Tai chinh di ban hanh Th6ng tu s5 20012014/TT-BTC ("Th6ng ru 200")
hudng d6n 6p dung ch6 dd k6 to6n cho doanh nghiQp. Th6ng tu ndy s0 c6 hiQu luc cho n[m tdi chinh bat
dAu vdo hoflc sau ngdy 01 th6ng 01 n[m 2015. Th6ng tu 200 thay th6 cho c6c quy dinh vO chtS dQ ki5 to6n
doanh nghiQp ban hdnh theo Quy6t dinh s6 l5l2O06lQD-BTC ngdy 20 thing3 ndm2006 cria B0 Tdi chinh
vd Thong tr s6 24412009/TT-BTC ngdy 3l thang 12 nam 2009 cta B0 Tdi chinh. Ban Gi6m d6c C6ng ty
dang d6nh gi6 mrlc d0 6nh hu0ng cria viQc 6p dqng Thdng tu ndy d6n c6c b6o c6o tdi chinh trong tucmg lai
cria C6ng ty.

1

3.



CONG TY CO PHAN D.AU TIIVA PHAT TRIfN DIEN MIiN BAC 2

S6 ::O Hoang Li6n, phudng Kim Tdn, thdnh ph5 Ldo Cai 86o c6o tii chinh
Tinh Lio Cai, CHXHCN Vigt Nam Cho ndm tdi chinh kdt thric ngdy 3l th5ng 12 n[m 2014

THUyfT MINH nAo cAo rAt cniNn (Ti6p theo) MAU so B 09-DN
Cdc thuyiit minh ndy ld m\t b0 phdn hqp thdnhva cdn drqc dpc d6ng thdi vbi bdo cdo tdi chinh kim theo

r6u rAr cAc cniNs sAcH rf roAN cHU yEU

Sau ddy ld c6c chinh s6ch k6 to6n cht y6u dugc C6ng ty 6p durg trong viQc lflp b6o c6o tdi chinh:

LI6'c tinh k6 to6n

ViQc l6p b6o c5o tdi chinh tudn tht theo c6c chuAn mgc ki5 to6n ViQt Nam, cn6 eO k6 toAn doanh nghiQp

ViQt Nam vlr c6c quy tlirih ph6p lf c6 li6n quan d6n viQc 10p vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh y6u cAu Ban

Gi6m d6c phdi c6 nhtng udc tinh vd gi6 dinh 6nh huong dt5n si5 li€u b6o c6o vd c6ng ng, tdi sdn vd viQc

trtnh biy c6c khoin c6ng ng vi tdi sin ti6m tdng tpi ngdy lflp b5o c5o tdi chinh c0ng nhu c6c s6 nqu bao

c6o vC doanh thu vd chi phl trong suiit ndm tdi chinh. Mic dir c6c u6c tinh k6 toAn dugc l{p bang t6t cd sg

hi6u bii5t cta Ban Gi6m dtic, s5 thgc tt5 ph6t sinh c6 the khAc vdi c6c u6c tinh, gi6 ttinh tl{t ra.

C6ng cp tii chinh

Ghi nhSn ban itiu

Tdi san tdi chinh

TBi ngdy ghi nhQn ban d6u, tdi sdn tdi chinh dugc ghi nhdn theo gi6 g}c c6ng c6c chi phi giao dich c6 li6n
quan tr.uc tii5p dtSn viQc mua s6rm tdi sdn tdi chinh d6. Tdi sin tdi chinh cta C6ng ty bao g6m ti6n, c6c

khoin ph6i thu kh6c vd c6c tdi s6n tdi chinh kh6c.

C6ng nq tdi chinh

T4i ngny ghi nhfln ban dAu, cdng ng tdi chinh dugc ghi nhfln theo gi6 g6c cQng c6c chi phi giao dich c6 li6n
quan tr.uc ti6p tli5n vi$c bh6t hdnh c6ng ng tdi chinh il6. C6ng ng tii chinh cria C6ng ty bao g6m c6c kho6n
ph6i tri nCu|1,b6n, ph6i hi kh6c, chi phi phii tr6, cdc khoin vay vd cdng no tdi chinh khdc.

Ddnh gidTgi sau liin ghi nhfn ban ddu

:'
HiQn tpi, chua c6 quy ttinh ve Oann gi6 lpi cdng cp tdi chinh sau ghi nh6n ban dAu.

Ti6n

Ti€n bao g6m ti6n mdt tai qu! vd c6c kho6n ti6n gfti kh6ng k! h4n.

Dg phdng phii thu kh6 ddi

Dg phdng ph6i thu kh6 ddi dugc trich lflp cho nhirng khotn phii thu il6 qu6 h4n thanh to6n tu s6u th6ng tr&
l6n, hoflc c6c khoin phdi thu md ngudi no kh6 c6 khi ndng thanh to5n do bf thanh lf, ph6 sin hay c6c kh6
kh6n tuong t.u. Tuy nhi0n, theo d6nh gi5 ctra Ban Gi6m d6c, tpi ngdy 31 th6ng 12 ndm20l4, Cdngty kh6ng
c6 ng phii thu qu6 h4n, kh6 ddi cAn ph6i trich l{p dg phdng.

Thi sin c6 Alnn hiru hinh vd kh6u hao

Tdi sAn c6 Ainfr htu hinh dugc trinh bdy theo nguy6n gi6 tru gi6 tri hao mdn lty ktl. Nguy6n gi6 tdi sdn c6

dinh hfiu hinh bao g6m gi6 mua vd todn bQ c6c chi phi kh6c li6n quan tryc titip dt5n viQc dua tdi sin vdo

trqng thdi sin sdng srlr dpng.

Nguy6n gi6 tdi s6n c6 ainn hiru hinh do ty ldm, t.u xdy dpg bao g6m chi phi xdy dgng, chi phi s6n xu6t

thUc t6 ph6t sinh cQng chi phi lAp d{t vd chpy thri.

I,i
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c0Nc ry cO pnAN oAu rtt vA pnAr rnmN orgN urtN sAc z
SO ::O Hodng Li6n, phuong Kim Tdn, thdnh ph6 Ldo Cai
Tinh Ldo Cai, CHXHCN ViQt Nam

86o c6o tii chinh
Cho n6m tdi chinh k6t thtc 12ndm2014

THUyfT MrNH BAo CAo rAr cuiNn (Ti6p theo) mAu s6 B oe_DN,rdu Jv I
cdc thuvdt minh ndy td mQt bQ phQn hqp thdihri ,i"i"q" dpc d6ng thdi v6i bdo cdo tdi chinh kdm theo

4. r6n,r rAr CAC CHINH SACH xr roAN CHU YfU Qi6p theo)

Tii sin cd Ogntr hiiu hinh vd kh6u hao [i6p theo)

Tdi sin c6 ainl hlru hinh ttugc kh6u hao theo phucrng phdp ducrng th[ng dua k6n thdi gian htu dung u6c
tinh, cu th6 nhu sau:

2014

M6y m6c, thi6t bi
Phuong tipn vdn t6i
Thit5t bi, dung cu qudn ly

Tii sdn c6 illnh vO hinh vd kh6u hao

56 nIm
6-7

9-10
3-5

rli sln c6.ainn v6 hinh bao g6m gi6 tri quyAn sri dpng ddt duqc trinh bdy theo nguyen gi6 tru gi6 tri hao
mdn lty k6. Quydn sri dqng d6t thong c6 thdi h4n n6n thong pnat trich khiu hao.

Chi phf x6y dgng co'bin d6,dang

cdc tiristn dang trong qu6 trinh xdy drmg phuc vu muc dich sin xu6t, cho thu€, qu6n tri ho{c cho b6t kj,
muc dich ndo kh6c dugc ghi nhfln theo gi6 g6c. Chi phi niy bao g6m chi phi dich vu vd chi phf ldi vay c6
1i6n quan phir hqp vdi chfnh s6ch ki5 toan cta c6ng ty. viQc tinh kh6u hao cua ckctdi s6n ndy dugc 6p d*ng
gi6ng nhu v6i c6c tdi s6n kh6c, bit dAu fi khi tai san o vdo trpng th6i sin sdng sri dung.

""11u-* 
Quan trivd Ban Gi6m d6c C6ng ty il6nh gi6 rang, tdt cit c6ckho6n chi phi qu6n ly ph1tsinh trong

"'T l:aitotn phsc vu cho Du 6n Thriy diQn Ngdi Ph6t. Theo d6, c6ng ty da k6t.irryco iodn bQ chi phi
qu6n ly ph6t sinh trong nam 2014 vli s6 ti6n 22.398.340.241 tl6ng vdo gi6 tri dAu tu c6ng hinh n6u rr€n vd
phan 6nh trcn khoin mpc "chi phi x6y dgng co bin dd dang" tai targ 

"-an 
aii t6 toan fr] nv t6 d6n ngaf

31 thdng 12 ndm 2014 ld, 85.9.48.177 .029 <l6ng). Chi phi qu6n l! ouh auqc v6n noa sc <tuoc di6u chinh
(n6u c6) khi c6 ph6 duyQt quyt5t to6n c6ng trinh.

4,
E
c

ric
0

.V
N



c0NG Ty cO pHAN DAU ruva pnAr rnrrN UIT.N vtIiN sfucz
S6 ::O Hodng Li€n, phudng Kim Tdn, thanh ph6 Ldo Cai 86o c6o tii chinh
tinh Lao Cai, CHXfICN ViQt Nam Cho ndm tdi chinh kiit thric ngdy 3l thdng 12 ndm 2014

THUytT MrNH sAo cAo rAr cHfNH (Ti6p theo) MAU so B 09-DN
Cdc thuyi* minh ndy ld mil bQ phQn hqp thdnh vd cdn dugc dpc dong rhdi vdi bdo cdo tdi chinh kim theo

4. ToM TAr cAc cniNn sAcn KE TOAN cHU YEU (Ti6p theo)

Chi phi tri trufc diri hgn

Chi phi tri tru6c ddi han ld c6c chi phi tld tri cta cdc hpng mpc c6ng trinh chua dri di6u kiQn quyrSt to6n.

Ngogi tQ

C6ng ty 6p dpng xri l;f ch6nh lech t)i gi6 theo hufng d6n cria ChuAn mUc krl to5n ViQt Nam s6 l0 ryAS 10)

"Anh hudng cira vipc thay d6i tj, gi6 h6i do6i" vd Th6ng ru s6 l79l2Ol2lTT-BTC ngity 24 th6ng l0 ndm

2012 cliia eb fal chinh quy dinh vd ghi nhpn, d6nh gi6, xi ly c6c kho6n ch6nh lQch ti'gi6 h6i do6i trong
doanh nghiQp. Ch0nh lech tli gi6 ph6tsinh do chuy6n d6i ngopi te cAc khoan muc ti6n tp g6c ngopi tQ, bao
g6m ch6nh lQch tj'gi6 dl thgc hi6n vd ch6nh lQch ty gi6 chua thUc hign do tl5nh gillqitqithdi di6m cu6i
ndm, clugc ghi nhfln vdo khoin muc "Ch€nh lech tl gia h6i do6i" trong phAn "V6n chri sd htu" tr6n bing

^ -L. , t .
cdn ddi kd toiin. Khi c6ng trinh xdy dpg nhd xu&ng, vdn phdng cta Cdng ty hodn thinh, toirn bQ ch6nh
lQch ti gi6 <ti thgc hi6n lu! k6 vi phAn ch€nh lQch tj' gi6 chua thgc hiQn do ttdnh gi6 lai lu! k6 dugc phdn

b6 vdo b6o c6o k6t qu6 hopt dQng kinh doanh trong thdi gian kh6ng qu6 5 ndm.

Cnl nn6, doanh thu

C6ng ty dang trong giai dopn dAu tu xdy dpng c6ng trinh thriy iliQn vd dg 6n bdt dQng sin tpi Ldo Cai.
Trong ndm tdi chinh t<iit ttrric ngdy 3l thSng 12 ndm2O74, Cdngty dd phdt sinh doanh thu ch4y thri vdi s6

ti6n 81.964.494.775 tl6ng, todn b0 doanh thu ph6t sin! il6 duqc kist chuy6n gi6m chi phi xdy drmg co bdn
ph6t sinh trong n6m.

L5i ti6n grii <lugc ghi nhQn trdn co sd ddn tich, dugc x6c <linh tr6n co sd s5 du c6c tdi khoin ti6n grii vd ldi
sudt 6p dgng.

Chi phi tli vay

Chi phi tti yay li6n quan tr.uc tii5p d6n viQc mua, dAu tu x6y dpg ho{c sin xu6t nhirng tdi sin cAn mQt thdi
gian tuong d6i dei dC hoan thdnh dua vio sir dpng ho{c kinh doanh dugc cQng vdo nguydn gi6 tdi sin cho
<l6n khi tdi sdn tl6 dugc dua v?ro sir dpng hofc kinh doanh. C6c khoin thu nhflp ph6t sinh tu viQc dAu tu tam
thdi c6c khoin vay dugc ghi gi6m nguy6n gi6 tdi sin c6 1i6n quan.

Thu6

Thu6 thu nhpp doanh nghiQp th6 hien t6ng gi6 tri cria s6 thu6 phdi tri hiQn tpi vd s6 thu6 hoan lai.

S6 ttru6 phdi trd hi6n tai dugc tinh dlra tr6n thu nhQp chiu thu6 trong ndm. Thu nhflp chiu thui5 kh6c vdi lgi
nhufln thuAn dugc trinh bdy tr6n b6o c6o k6t qud hopt dQng kinh doanh vi thu nhflp chiu thu6 kh6ng bao
gdm c6c khodn thu nhQp hay chi phi tinh thu6 hoflc dugc kh6u tru trong ciic nf,m kh6c (baogdm ci 16 mang
sang, n6u c6) vd ngodi ra kh6ng bao gdm c6c chi ti€u k:h6ng chiu thuti hoflc kh6ng dugc kh6u tru.

C6ng ty dugc mi6n thuil thu nhdp doanh nghiQp 04 n6m k6 tu nam dAu ti6n c6 thu nhflp chiu thu6 vd gi6m
50% s6 thu6 phdi nQp.cho 09 ntrm ti6p theo. Mric thu6 uu ddi 10% dugc 6p dpng trong thoi gian 15 ndm k6
tir khi dg 6n <lAu tu bit dAu budc vdo giai tlopn kinh doanh. Sau d6, C6ng ty sE 5p dgng mric thui5 thu nhfp
doanh nghiQp hiQn hdnh tai ViQt Nam.

Thu6 thu nhdp hodn lai dugc tinh tr6n c6c khodn ch€nh lQch gina gi|tri ghi s6 vd co sd tinh thuti thu nhflp
cta c6c khodn mgc tdi sin ho{c c6ng ng tr6n b6o c6o tdi chfnh vd dugc ghi nhQn theo phucrng ph5p bnng
cdn d6i k6 toAn. thu6 thu nhdp hodn lai phni tri phii dugc ghi nhQn cho tdt ctr cdc khoin ch€nh lQch tam
thoi cdn tdi sin thu6 thu nhflp hodn lei chi tlugc ghi nhpn khi chac chin c6 dri lgi nhufln tinh thu6 trong
tuong lai Ae nr6u tru c6c khoin ch6nh lQch t4m thdi. COng ty kh6ng ghi nhfln tdi sin thuti thu nhqp hodn lgi
do C6ng ty khOng ch[c chin v6 ma n6ng tao ra lgi nhufln trong tuong lai d6 khAu tr:ir c6c khoin chdnh lQch

tqm thdi ph6t sinh trong n6m.

Thu6 thu nhflp hodn lai dugc x6c dinh theo thutS suSt dr,r tinh sE 6p dpng cho nf,m tdi sin dugc thu hOi hay
no nhAi trA drrcvc thanh to6n. Thu6 thu nhAn hodn lai ducrc shi nhdn vdo b6o c6o ktit ouA hoat d6ns kinh



cONG Ty cO pHAN DAU ru vA pnAr rRrEN ornN urrDN silc z
S6 ::O Hodng Li6n, phulng Kim Tdn, thdnh ph6 Ldo Cai
Tinh Ldo Cai, CHXHCN ViCt Nam

B5o c6o tdri chfnh
Cho ndm tdi chinh kt5t thric nedy 31 thdls.12 ndm2014

THUYET MINH BAO CAo r,Ar cniNn gi6p theo) MAu so B 09-DN
Cdc thuyi* minh nay ld mQt bQ phQn ho. p thdnh vd can dugc dpc d6ng thdi vdi bdo ctio tdi chinh kdm theo

4. r6vr rAr cAc cniNn sAcn xn roAN cHt yfu gi6p theo)

Thu6 Qi6p theo)

Tdi s6n thu6 thu nh6p hodn lpi vd ng thu6 thu nh{p hodn lai ph6i hi duoc br) tni khi C6ng ty c6 quydn hqp
ph6p ite btr tnr gita tdi sin thu6 thu nhQp hiQn hdnh vdi thu6thu nhQp hiQn hdnh ph6i n6p va khi Cac tdi sin
thu6 thu nhflp hodn lpi vi ng thu6 thu nhdp ho6n lai phdi tr6 li6n quan tdi tnu6 ttru nhQp ioanh nghidp dugc
qu6-n ly b0i ctrng m6t co quan thu6 vd C6ng ty c6 dy ttlnh thanh to6n thu6 thu nh{p hign hanh-tren co s0
thuAn.

Vi6c x6c dinh thu6 thu nhflp cta C6ng ty c[n cri vdo c6c quy <linh hiQn hdnh vd ttrutS. Tuy nhi6n, nhftng quy
dinh ndy thay d6i theo ttmg thdi ky ua ulg. x6c <linh sau cung ve tnu.5 thu nhdp doanh nghiep fiy thu6c vdo
k6t qui ki6m tra cira co quan thu6 c6 thAm quy6n.

C6c loai thu6 kh6c dugc 6p dung theo c6c luflt thu6 hien hdnh tpi ViQt Nam.

l5. TTEN

3ut2/2014 3ut2t20t3

I len mat

-.xr len gur ngan nang

VND
2.272.396.028

VND
1.971,876

TRA TRU6C CHo NGIIoI BAN

C6ng ty Cd phdnVimeco

C6ng ty}NHH Xdy dsng vd Xdy 16p Thriy diQn tinh
Tritit ciang

96rg ty C6 phAn Xdy dgng s6 7 - Vinaconex 7

Cdng ty Cd phAn DAu tu vi Ph6t tri6n c6ng nghQ Hd ThAnh

Cdng ty DiQn lgc Ldo Cai

C6ng ty Xdy hp Di6n I
C6ng ty C6 phAn S6ng Dd 6

Tdng Cdng ty Cd phAn XuAt ntr6p khAu vd Xdy dpng ViQt

Nam
Cric <l6i tugng kh6c

cAc xnoAN PHAr rHU KHAc

COng ty Mua b6n cliQn (x)
Xi nghiQp Thriy c6ng chuy6n ngdnh
C6ng ty C6 phAn Vimeco
C6ng ty C6 phAn Xdy dyng s6 7 - Vinaconex 7
C6ng ty C6 phAn SOng Dd 6
C6c khodn phii thu khSc

14.606.009.932 37.521.237.604

-16^8-ffi60-'ffi
3ut2t20t4 3Ut2t20t3

VND

8.288.860.083

5.342.519.060

3 .445 .7 16.404

656.174.463

fi.295.911

6.146,351.155

\TND

5.779 .967 .834

28.282.121.114

14.199.294.571

656.174.463

307.000.000

3.825.531.780

4.353.488.692

16"473.407.600

4.809.494.495

iN
1tl
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n

23.890.917.076 78.686.480.549

3Ut2/20r4

-ffi.

98.160.494.316
931.95s.106
410.433.541
374.016.970

28.702.100
1.298.593.068

VND

931 .955.106
480.732.76t6

334.043.470
30s.252.640

1.607.037.673

3Ut2t20t3
7.

101.204.19s.101 3.659.021.655



cONc ry co pnAN oAu rU vL pnAr rnrnN orpN urrN silc z
S6 ::O Hodng Li6n, phudng Kim T6n, thanh ph6 Ldo Cai
Tinh Ldo Car, CHXHCN ViQt Nam Cho n[m tdi chinh k6t thric ngey 3 t theng t2 nam 2014

THUyfT MrNH sAo cAo rAr cniNn ei6p theo) MAu so B 09_DN
Cdc thuyih minh ndy td mlt bQ phQn hqp thdih ri ,,i, itrqc dec dong rhdi vdi bdo cdo tdi chinh kim theo

8. TATSANNGANHANKHAC
3t/12t20r4

86o c6o tli chfnh

3Ut2t20t3

T4m fng (*)
Ky qul, h-i cugc

NGUYON GIA
Tqi ngiy 0ll0l/2014
Ttrng trong ntrm

Mua sim
Gi6m trong ntrm
Thanh lf, nhugng b6n

T4i ngiy 3l/12/2014

cIA rRI HAo MoN Lfry
Tqi ngiy 0t/011207{

Ttrng trong2iin
Kh6u haotiong nf,m

Gi6rn trong ntrm
Thanh l1i, nhuong brin

T4i ngiy 3lll2l20l4
GIA TRI CON LAI
T4i ngiy 31/12/2014

Tqi ngny 3lll2l20l3

329.611.934

284.257.389
5.039.392

5.039.392

289.296.781

1.344.653.032 66.0s0.958

t.679.245.346
162.243.636
162.243.636

816.540.714
816.540.714

1.024.948.268 66.050.9s8

VND

2.511.502.093

45.354.545

45.354.545

816.540.714

816.540.714

1.740.3t5.924

2.029.553.693
167.283.028

167.283.028
816.540.714
816.540.714

1.380.296.007

360.019.9r 7

VND

5.305.572.372
250.972"714

VND

636.908.347
250.972.714

5.556.545.086 887.881.06r

I.) C6: 
\h9a3 

tem tng cho c6n bQ cdng nhdn vi6n thsc hiQn c6ng t6c dAn bi, bdi thulng gi6i ph6ng m{t
b6ng thuQc khu vyc clucrng ddy l l0KV cria Nhd m6y Thty dign Ngdi ph6t.

e. rAr sAN cO oryn nUu niNH

VND

Ew
+i
,ft&

.1,$f

F}A

.1?:

66.050.958

40.315.1s3 319.704.764

481.948.400 481.948.400

Nguyen gi6 c6c tdi sdn c6 dinh ht'u hinh da kh6u hao h6t nhmg vdn cdn sir dpng tqi ngdy 3I th6ng t2 ndm
2014ld72t.499.s61ddng (tai ngdy 3t thingl2n6m 2013: 1.5,s.040.27s ao,igl] 

-i'-'-o--'

ro. rAl sAN cO DINH vO uiNn

Gi6 tri quvon st 
1P"g.a?, ry hlgi giri tri quydn srt dsng o6t tau ddi vd chi phi san n6n, gidi ph6ng mrt b6ng

li6n quan d6n 16 d6t tpi ducrng Thriy Hoa, phucrng Duy€-n Hdi, thinh prr6 ra" cui. 
-----' o

Mdy m6c, Phuong tiQn thitit b!, OUng
thi6t bi v6n tii cq quan iv T6ng cOng

VND

284.257.389

45.354.s4s
4s.354.545

2.161,193.746

,f

816.540.714
816.540.714

VND

66.050.958



cONG Ty co rHAN oAu rrrva pnAr rnIEN DIBN MIEN sLcz
S6 ::O Hodng Li€n, phudng Kim T6n, thdnh phd Ldo Cai B6o c6o tiri chfnh

iirilla""C"ilciiiri6N viQt Nam cho nrm tdi chinh k6t thric 3l th6ns 12ndm20l4

THUytT MINH nAO cAO TAI CH|NH (Ti6p theo) . 
MAU SO B 09-DN

A;r-i;yA';t;iiii ti *0, bA phdn hqp thdnh ui ,in duqc dec d6ng thdi vdi bdo cdo tdi chlnh kim theo

1I. CHI PHi XAY DI.I. NG CO BAN DODANG

3ut2l20t4 3ut2/2013

\
fA
q

:t7
..FZ

12.

(i)

(ii)

(i)

Bao gtim chi phi ldi vay dugc v5n h6a vdo gi6 tri c6ng trinh khi c6c c6 d6ng chua g6p dt v6n di6u lQ

" lfly kZ ocn ngay 3t thing izna*2014\it486.504.020.621 d6ng (tpi ngdy 3l th6ng 12ndm2013:

' 349.7 19.457 .362 dbng).

Todn b0 gi6 tri dg 6n Cdng trinh Thty diQn Ngdi Ph6t dugc sri dpng d6 th6 ctr6p cho c6c kho6n vay

nhu trinh bdy t4i Thuy6t minh s6 17.

C6c kho6n chi phi cho c5c c6ng trinh thriy tliQn ihu r inh - C6c San, Srt P6n, Td Thdng v6i t6ng s6

ti6n td 6.157.6i6.701 ddng da duqc T6ng'C6ng ty C6 phAn xuAt ntrQp khAu vd Xdy dpg ViQt Nam

(Vinaconex) thUc hiQn OAu tu tu c6c ndm tru6c vd chuy6n giao cho C6ng ty. HiQn t?i, c6c_d}l 6n ndy d6

duqc Uy ban nh6n d6n tinh Ldo Cai chuy6n giao cho chu <tAu fu kh6c. C6ng ty ilang phdi hqp gimg

Vil;;.;, UV Uur rf,an ddn tinh Lao Cai vd-chri dAu tu dugc chuy6n gtao.chc dg.dn n6u tr6n tl6 thu

nOi cac n oan-clri phi md Vinaconex da dAu tu trudc ddy. ViQc tli6u chinh s6 tigu ki5 to6n sE dugc thyc

hiQn khi c6 quy6t dinh chinh thric cria Vinaconex vd c6c b6n li6n quan.

, 

t'

. :CHI PHi TRA TRI.IOC DAI HAN

C6ng trinh Thiry diQn Ngdi Ph6t (i)

C6ng trinh Khu d6 thi thuong mpi Thtiy Hoa

COng trinh Thiry diQn Chu Linh - C6c San (ii)

COng trinh Thtiy tliQn Sir P6n (ii)

C6ng trinh Thiry diQn Td Thdng (ii)

Chi phi trd cho c6c c6ng trinh chua dri di6u kiQn quy6t

to6n - Dg 6n Thiry tliQn Chu Linh - C6c San (i)

Chi phi tr6 cho c6c c6ng trinh chua tlt diAu kiQn quy6t

to6n - Dg 6n Thriy diQn Ngdi Ph6t - Ldo Cai (ii)

Chi phi thi6t bi v6n phdng

1.859.169.067.017 r.341.964.402.182

2.090.637.636 2.090.637.636

4.257.321.341 4.257.321.34r

480.355.360 480.355.360

1.450.000.000 1.450.000.000

ffi[ffi

3ut2l20l4 3Ut2l20l3
VND

2.938.961.039

7.596.295.065

23.713.419

r 0.ss8.969.523

VND
2.938.961.039

7 .s96.295.06s

248.897.445

r 0.784.t 53.549

C6c kho6n chi phi cho Dq 6n Thriy diQn Chu Linh - COc San dE dugc T6ng Cdng ty C6 phAn XuAt

nh6p khAu vd Xdy dUng ViQt Nam (Vinaconex) thqc hiQn dAu tu tu c6c ndm trudc vd chuyiin giao cho

C6ng ty. HiQn tai, d1r 6n ndy dE dugc Uy ban Nhdn ddn tinh Lao Cai chuyCn giao cho chir <lAu tu kh6c'

COni tV dang ph6i hqp cr)ng Vinaconex, Uy ban Nhdn ddn tinh Ldo Cai vd chri ddu tu duqc chuy6n

giuo-Au an nJ, t Cn A6ifru frOi cdc khotn chi phi mir Vinaconex di dAu tu tni6c ddy. ViQc di6u chinh s6

liqu k€ to6n s6 dugc thgc hiQn khi c6 quy6t tlinh chinh thric cira Vinaconex vd c6c b6n 1i6n quan.

Tpi ngdy 3l th6ng t2 ndm 2014, C6ng ty dang t?m theo d6i gi6 tri c6c hang mpc cong trinh chua dri

didu t-iqn quyiit toa, cria Dqr 5n Thriy diQn Ngdi Ph6t - Lio Cai vdi s6 tidn \d7.596.295.065 d6ng theo

86o c5o kftm to6n s6 aO+AfaS-XD-NVIII ngdy 09 thdtg7 ndm 2005 cria C6ng ty TNHH Ki6m toiin

(ii)



cONc ry cO pnAN oAu rU va pnAr rRrEN ornN vrrpN BAc z
S6 ::O Hodng Li6n, phuhng Kim T6n, thdnh ph6 Ldo Cai B6o c6o thi chfnh
Tinh Ldo Cai, CHXHCN ViOt Nam Cho n[m tdi chinh k6t thtc 12tdm2014
THUYET MrNH nAo cAo rAr cuiNn (Ti6p theo) naAu s6 B 09_DN
Cdc thuyiit minh ndy ld mQt bQ phQn hqp thdnh ri 

"a, 
iugc dqc ddng thdi vdi bdo cdo tdi chinh kim theo

13. VAY VA Nq NGAN HAN
3t/12t2014 3t/12t2013

Vay ngin h4n:

C6ng ty C6 phAn Vimeco (i)

Vay dii h4n tl6n hqn tr6:
Ngdn hdng TMCP DAu tu vd ph6t tri6n Vi6t Nam

Ngdn hdng Ph6t tri6n Vi6t Nam

LEi vay phdi tri
//

cAc xnoAN pHAr rRA, pHAr Nep NGiN HAN KHAc

VND

500.000.000

105.911.467 "106
14.994.000.000

VND

500.000.000

41 .080.861 .647

4.998.000.000

14-

15.

121.405.467.106 46.578.861.647

(D Nga.Y 13 thdng 12 n[m 2011, C6ng ty k! khr5 u6c vay v6n luu dQng vdi C6ng ty C6 phAn Vimeco, vdi
sO tien vay ld 500'000.000 ddng. Kho6n vay dd qud h4n thanh to6n tu ngdy t4 th6ng t2 ndm 2011
nhmg chua tluoc gia h4n. Lai su6t c6 dinh ld l4o/olndm. Kho6n vay kh6ng c6 tdi s6n d6m bio.

,'
rHUf vA cAc KHOAN pHAr Nep NHA NUoc

Thui, vd c6c khodn phdi nQp Nhd nudc tpi ngdy 3 1 th5ng 12 ndm 2014 phhn6nh thui5 16i nguy6n nu6c phdi
ndp, khodn thu6 ndy dugc x6c dffi theo sin luqng ctiqn san xu6t trong n[m v6i don gi6 60.354d6ng/kwh.

CHI PHi PHAI TRA

3t/12/2014 3l/12/2013
\rND

26.152.042.285

-6.l-76-.rsz-T5fF

VND

21.786.224.066

ffi

\
v
):.,

16.

3t/12t2014 3t/12t2013

Phi bdo 16nh vay v6n vd b6o ldnh thanh to6n ph6i 116 T6ng
C6ng ty C6 phAn Xu6t nhflp kh6u vd X6y dpg Vi6t Nam
Phi dich vr,r m6i truorrg nmg ph6i n6p
C6c khoan phdi tr6 kh6c

VND

25.957.226.776

1.810.070.000

609.987.678

VND

7.208.918.919

381.533.334

28.377.284.4s4 7.590.452.253



cONG Ty co pHAN DAU rrlvA pHAr rnrnN orpN vrrtN nfucz
S5 S:O Hodng Li6n, phuhng Kim Tdn, thdnh ph6 Ldo Cai B6o c6o tdi chinh
Tinh Ldo Cai, CHXHCN Vigt Nam Cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 31 thring 12 ndm 2014

THUyfT MINH nAo cAo rAI CHINH (Ti6p theo) MAU SO B O9-DN
Cdc thuy& minh nay ld m\t bQ phQn hqp thdnh vd cdn dugc dpc d6ng thdi vdi bdo cdo tdi chinh kdm theo

17. vAYVANqDATHAN
3t/12t2014 3Ut2t20t3

(i) Tpi ngdy 18 th6ng l0 ndm 2008, C6ng ty ky hqp d6ng vay ddi han vdi Ngdn hdng Thuong mai C6

phAn DAu tu vd Phdt tri6n Vi0t Nam - S0 Giao dich vdi han mtc tOi da la fi5,466 t!'ddng, thdi han

vay ld 144 th6ng it6 thUc hiEn thanh to6n mQt phAn chi phi dAu tu xdy dyng Nhd m6y Thriy tliQn Ngdi
Ph6t. Khoin vay chiu 16i su6t kh6ng wgt qu6 mric hAn l6i su6t cho vay theo quy tlinh cta Ngdn hdng

Nhd nudc Vi6t Nam vd Ngdn hdng Thuong mai C6 phAn DAu tu vd Ph6t tri6n ViQt Nam trong timg
thdi ky, tlugc tinh bing (:) 4o/olndm + ldi su6t tham chi6u (ld ldi su5Lt huy d6ng ti6t kiem binh qudn fir
ddn cu bAng <tdng Vi6t Nam cria Ngdn hdng Thuong mpi C6 phAn DAu tu vd Ph6t tri€n ViQt Nam - Sd

,.: Giao dich, Chi nh6nh Tir Son vd Chi nh6nh Ldo Cai). Cric tdi s6n ttim bdo bao gdm:

86o l6nh v6 di6u kiQn, kh6ng hriy ngang cria T6ng COng ty C6 phAn Xu6t nhflp khAu vd Xdy dgng ViQt
Nam (Vinaconex) cho C6ng ty d6 vay v6n ng6n hang vdi gi6 tri b6o lanh t6i thi6u bAng t6ng sO tien
ng6n hdng dd cam k6t cho vay.

- Th6 ch6p cho Ngdn hdng todn bQ tii sin ld quypn sri dgng ddt, cilc c6ng trinh cria dU 6n, k6 ci nhd
m.ay, girng vdi c6c toa nhd, c6ng trinh xdy drmg vd mgi b6t ddng s6n kh6c duoc xdy dgng, ndng c6p vd
gin Hdn hay tga lqc vinh vi6n tai Dg 6n hay tr6n khu tl6t trong ttrOl Ai6m hi6n tai vd tuong lai; foan bQ
m6y m6c thi6t bi (trong phpm vi t6i da dugc c6c vln bin quy phpm ph6p lupt c6 li6n quan cho ph6p)
vd c6c ddng sin kh6c li6n quan d6n hoic thuQc ve Og 6n (cho dir tlang c6 hay s€ hinh thdnh trong
tuong lai) cira CQng ty theo hqp d6ng th6 ch6p.

Ngdy 21 ft6ng.3 ndm 2013, C6ng ty da (i Phs lpc hqp d6ng tin dung s6 O1"2OL3/PL vdi Ngdn hdng
TfrUonS mqi C6 phAn Eiu tu vd Phdt tri6n ViQt Nam sta A6i mQt s6 Oidu khodn cira Hqp d6ng tin aung
s6 0I/20084{EDI2-SGD/HDTDDH ky ngdy 18 rh6ng 10 n6m 2008. Php luc hqp d6ng ndy thay d6i

,' thdi gian 6n hpn g6c cfl tu ngdy 25 thdttg 3 ndm 2013 thdnh thdi gian 6n han mdi ld ngdy 25 th6ng 8
n6m 2Ol4 vit sira d6i hpn mric tin dqng thdnh mric t5i da la 9n ty ddng.

(ii) Tai ngdy l8 th6ng l0 ndm 2008, COng ty ky hqp ddng vay ddi hpn vdi Ngdn hdng Ph6t tri6n Vi6t Nam
- Chi nh6nh Ldo Cai vdi hqn mric t5i da\d437,745 ty d6ng, thdi hpn vay ld 96 thdng dC thyc hiQn
thanh to6n mQt phAn chi phi <lAu tu xdy dpg Nhd m6y Thtiy <liQn Ngdi Ph6t. Kho6n vay chiu ldi su6t
trong h4n ld ll,4o/olndm. C6ng ty dirng c6c tdi sdn hinh thdnh sau dAu tu cira DU 6n vi citc titi sin kh6c
thuQc sd hftu hqp phiip cta C6ng ty d6 th6 ch6p cho khodn vay niry.

Ngdy 27 th6ng 6 ndm2013, C6ng ty da k! Phu luc hqp ddng tin dung s6 0/20I3/HDSBDS vdi Ngdn
hdng Phdt tri6n Vi6t Nam sta A6i mQt s6 AlCu khoin cr)a Hqp ddng tin dpng s6 OztzOOgnlDTDDT-
NHPT k1i ngdy 18 th6ng 10 n[m 2008. Php luc hqp ddng ndy thay d6i thdi gian 6n hpn g6c c[ tir ngdy
30 thdng 6 n6m 2013 thdnh thdi gian dn han m6i ld th6ng 6 ndm2014.

Cric khortn vay ddi hgn ilwqc hodn tfi theo tich bi6u sau:

Ngdn hdng TMCP DAu tu vd Ph6t tri6n ViQt Nam (i)

Ngdn hdng Ph6t tri6n ViQt Nam (ii)

Trong vdng mQt n[m
Trong ndm thf hai
Tir n6m thri ba d6n ndm thri ndm

Sau nf,m nf,m

.! , ,.Trir: sd phai ta trong vdng l2 thdng (dagc tinh bdy d
ph,in vay nsdn hqn)

Sii augc tr6 sau 12 thhng

VND

953.203.203.951

336.336.353.000

-T=E Ftss6-557

VND

657.293.786.355

304.856.071.000

ffi

3t/12/2014 3ut2t20t3
VND

120.905.467.106
160.499 .467 .106
406.918.401.317

722.121.688.528

VND
46,078.86t.647
97 .155.723.294

514.037.169.883

3s0.9s6.964.178
1.410.445.024.057

120.90s.467.106

ffi

1.008.228.719.002

46.078.861.647.T6tilre-r-ffi



cONG Ty cO rHAN DAu rtrv.t pHAr rmtN oIPN mrtN sAc z

SO ::O Hodng Li6n, phudng Kim Tdn, thdnh ph5 Ldo Cai

Tinh Lio cai. GHXHCN vi6t Nam cho nam tdi chinh k6t thric

THUyfT MINH rAo cAO TAI CHiNH (Ti6p theo) MAU SO B 09-DN

Cdc thrry€t minh ndy ld m\t bA phqn hqp thdnh vd cdn dtqc dpc ding thdi vdi bdo cdo tdi chlnh kdm theo

18. V6N CnU 56 HIIU
Th{ng du Ch0nh lQch Lgi nhuin sau thu6

V6n ilidu 16 viin c6 phin ti silf h5i do6i chua phin ph6i T6ng cQng

86o c6o thi chinh
31th6ne 12ndm20l4

\'T'lD VND VND

193.896.507.633 10.642.450.000 8.607.542.231

1 59.400.000.000

VND

3s3.296.s07.633 10.642.450.000 8.607.542.231 r.s89.839.269 374.136.339.133

62.000.000.000 - 62.000.000.000

148.550.823 148,550.823

- 21.413.83721.413.837

415.296.507.633 10.642.450.000 8.628.9s6.068 1.738.390.092 436.306.303.793

\A[D

Tqi ngiy 01/01/2013

Nhfln v6n g6p

T4i ngiy 0110112014

NhQn v6n g6p

Lgi nhufln trong nim

Ch0nh lQch f gi6

T4i ngiy 3lll2l20l4

r.589.839.269 214.136.339.133

- 159.400.000,000

fnafAdi trong vdn chri s0 hiiu

^z , ,l
-LO pnreu 3ut2/2014 3Ut2/2013

- 56 luqng c6 phi6u dd b5n ra cOng chring
+ C6 phii5u ph6 th6ng

^i ,.r.+ uo pnteu rru oal
- 56 luqng c6 phi6u quy ./

+ C6 phi6u ph6 th6ng
. ^7 ,.i+ uo pnleu uu oal

- 56 luqng c6 phi6u dang luu hdnh
+ C6 phit5u phO th6ng
. ^i ,.4+ uo pnleu uu oal

v6n tlidu !p'.

35329.650
3s.329.650

35.329.650
35.329.650

V6n tI5 g6p tqi ngiy
31fi2t2014 3llr2l20l3

VND VND

317.000.007.633 255.000.007.633

41.529.650
41.529.650_

41.52g.65;
41.529.650

Ttreo GiSy chfng nh4n tt[ng ki kinh doanh s6 |ZO:OOOO19 cdp lAn tlAu ngdy 06 th6ng 5 ndm 2004 vd c6c

gi6y phdp didu chinh, t6ng v5n <lidu lQ ctia Cdng ty ld 500.000.000.000 il6ng. Tai ngdy 3l thing 12 ndm

'2}l4,v6n di6u lQ dd tluqc c6 dOng g6p nhu sau:

<l
A
b

ria
01

Vh

hN

T6ng Cdng ty C6 phdn XuAt nhQp

khAu vd Xdy dgng ViQt Nam

NgAn hdng TMCP DAu tu vd Ph6t

tri€n ViQt Nam

Cdng ty C6 phan XAy dgng Cdng

trinh ngAm

C6ng ty C6 phAn Vimeco

V6n g6p cira ciic c6 d6ng kh6c

Theo Gi6y chrl'ng nhfn tlIng kf
kinh doanh

25.500.000 51,0% 255.000.000.000

L900.000

1.140,000

16.460.000

3,8% 19.000.000.000 2.856.000.000 2.856.000,000

2,3% l 1.400.000.000 8.387.000,000 8.387.000.000

32,9% 164.600.000.000 73.970.250.000 73.970.250.000

5.000.000 10,0% 50.000.000.000 13.083.250.000 13.083.250.000

50.000.000 100"h 500.000.000.000 415.296.507.633 353.296.507.633

LAr co sAN rntN cO pnrtu

Lgi nhu4n sau thut5 ffND)
C6 phi6u binh qudn luu hdnh trong nf,m (C6 phi6u)

Z . ,'

2014 2013

148.550.823

36.178.965

,l

26t.093.412

27.342.965

1n

19.



THUyfT MINH BAo CAO rAI CsiNn (Ti6p theo) nAu SO B 09-DN

Cdc thuy& minh ndy ld m\t b0 ph,in hqp thdnhvd cdn drgc dgc ddng thdi vdi bdo cdo tdi chinh kdm theo

20. CONG cU TAI cHiNH

Quin lf rrii ro v6n

C6ng ty quin lli ngu6n v6n nhim dim b6o ring C6ng ty c6 th6 wa hopt dQng li6n tpc vira t6i da h6a lgi ich

c,ia iai 16 Aong th6ng qua t6i uu h6a st5 du nguon v6n vd c6ng no.

C6u trric va5n cira C6ng ty'gOm c6 c6c khoin ng thuAn @ao g6m c6c khoin vay n-hu dd trinh bdy tpi Thuy6t

minh sd 13 vd ThuytSt-minl s6 12, trir <li ti6n), phAn vtin thuQc sd hiru oia cdc cO dOng (bao g6m v6n g6p,

c6c qu! thuQc v6n itri, sO htu vd lgi nhupn sau thu6 chua phdn ph6i).

H€ sd ddn biiy tdi chinh

He s6 don bAy tdi chinh cria COng ty tpi ngdy k6t thric ni6n tlQ ki5 toAn nhu sau:

Tinh Ldo Cai, C}XHCN Viet Nam Cho n6m tdi chinh k6t ttrfc 3l th6ns 12rrdm2014

31n2t2014 3ut2t20t3
VND VND

CONG TY CO PHAN DAU TtI VA PIIAT TRIEN DIPN MIIN BAC 2
56 336 Hodng Li6n, phuhng Kim Tdn, thdnh ph6 Ldo Cai B6o c6o tii chinh

1.410.94s.024.057 1.008.728.719.002
l6:878.405.960 37.523.209.480

t .394 .066 .618.097 97 I .205 .509 .522

436.306.303.793 374.136.339.133
3,20 2,60

Gi{ tri shi sO

3Ut2t20t4 3Ut2/2013

16.878.40s.960 37.s23.209,480

101.204.195.101 3.659.021.655

250.972.714 250.972,714

118.333.573.775 41.433.203.849

1.4t0.945 .024.057 1 ,008.728.719 .002

151.096.799.846 95.651.761.770

26.152.042.285 21.786.224.066

210.000.000 224.000.000

1.s88.403.866.188 1.126.390.704.838

C6ekhoin vav
/r

Trtr: Ti6n
Ng thuAn

V6n chti s0 htu
Tf lQ nq thuin tr6n v6n chri s& hfru

C6c chfnh s6ch k6 to6n chri y6u

C6c lo4i c6ngpg-tiri chinh

Tli sin tii chinh

Ti6n

Ph6i thu kh6c

Tdi sin tdi chinh kh6c

rong cQng

Cdng nq tii chfnh

C6c kho6n vay

Phti tri ngudi b5n vd ph6i trt kh6c

Chi phi phti tri
Cdng ng tdi chinh kh6c

r ong cQng

Chi ti6t c6c chinh s6ch k6 to6n chri y6u vd c6c phuong ph6p md C6ng ty 6p dpng (bao gdm c6c ti€u chi d6

ghi nhQn, co sd x6c dinh gi6 tri vd co sd ghi nhfln c6c kho6n thu nhQp vd chi phi) d6i v6i ttrng lopi tdi sin tdi
chinh, c6ng ng tdi chinh dugc trinh bdy t4i Thuyi5t minh s6 4. ,!1

,]l

Ul
.L

il
-4:;i

C6ng ty chua d6nh gi6 gi|tri hqp 1! cta tdi sin tdi chinh vd c6ng no tdi chinh tpi ngdy t<6t ttlic ni6n d0 k6

to6n do Th6ng tv s6 21012009/TT-BTC do BQ Tdi chinh dd ban hdnh ngdy 06 th6ng I I nam 2009 ("Th6ng

tu 210") ctng ntru ciic quy dinh hiQn hdnh chua c6 hudng d6n cU th6 vA viQc x6c clinh gi6tri hqp ly cin c6!
tdi sdn tdi chinh vd c6ng nq tdi chinh. Thdng fi 2lO y6u cAu 6p. dr,rng ChuAn mgc b6o c6o tdi chffi Qu6c t6

v6 viQc trlnh bdy b6o c6o tdi chfnh vd thuy6t minh th6ng tin d6i vdi c6ng cu tdi chinh nhung kh6ng dua ra

hu6ng d6n tuong ducrng cho viQc d6nh gi6 vd ghi nhQn cdng cp tdi chfnh bao g6m ci 6p dpng gi6 tri hqp lf,
nhirnpht hqp v6i Chudn myc b6o ciio tdi chinh Qu6c ti5.



cONc ry co psAN oAu rU vA pnAr rRIEN oIT.N tvttoN r.ilc z
S6i:O Hoang Li6n, phudng Kim Tdn, thdnh ph6 Ldo Cai 86o c6o thi chinh

ii,ri,ia"Ltilc-riiriCN viqt Nam cho ndm tdi chinh k6t thric 31 th6ne 12ndm2014

THUyfT MINH BAO CAO rAr CniNu (Ti6p theo) MAU sO B 09-DN

Cdc thuydt minh ndy ld mQt b0 phqn hgp thdnth vA ,d, dxqc dpc ddng thdi vdi bdo cdo tdi chinh kim theo

20. CoNG cV TAI CHINH (Ti6p theo)

Mgc ti€u quin lf rrii ro thi chinh

C6ng ty ild x6y drrng hQ th6ng quin ly rtri ro nhlm ph6t hiQn vd d6nh gi6 c6c rui ro.md C6ng ty phti chiu,

,f"eirii, .a".iirrr ri.h'va qu"y tiintr t<i6m so6t rui ro 0 rni. ch6p nhfln <lusc. HQ th6ng qudn lf rui ro tlugc

xem x6i lai dinh k! nhim pt an a*, nhtng thay dOi cria tli€u kiQn thi truong vd hoat dQng cria COng ty.

Rrii ro tdi chinh bao gdm rni ro rhi trudng (bao gdm rti ro tj' gi6 vd rui ro ldi sudt vd gi6 hdng h6a), rui ro

tin dpng, rrii ro thanh khodn'

Rti ro th!trud'ng

Hoar dqng kinh doanh cria COng ty sE chri y6u chiu rui ro khi c6 sp thay d6i vC tj, giAhdi tloSi vd 16i su6t vd

gi6 hdng t Ou. COrg ty kh$ng thyc hiQn c6c biQn phSp phdng ngira riri ro niry do thi6u thi trudng mua c6c

c6ng.ep tdi chlnh.

Qudn l! rili ro ty gid

p6ng ty thUc hiqn mQt s5 c6c giao dich c6 g6c ngo4i tQ, theo d6, COng ty s€ chiu rui ro khi c6 bi6n dQng vC

& eia.'cia t1 gt i r6..ua cac iai sdn b6ng i'dn uI cdng ng phdi tri .o 96r bdng ngo4i tE tai thdi di6m cu6i

nf,m nhu sau:
Tii sin C6nq nq

3Ut2t20l4 3u12t2013 3t/t2D0l4 3tn2n0t3
VNID ,, VND YND VND

Ddla M! (USD) s.352.860.551 28.282.121.114 46.842.029.865 21.521.368.627

'q
''?l

;
;rt{

lt

I
n'1

C6ng ty kh$ng thgc hiQn phdn tich dQ nhay t9 gi6 vi C6ng ty dang trong giai tloen dAu tu xdy dgng co bin,
todn bd ctr6nh lecn ty.gilphdtsinh chua piran U6 vdo ktlt qui t oaiAQng kinh doanh, do d6, ti'gid bi6n dQng

s€ kh6ng dnh hrrS'nt d6n k6t qu6 kinh doanh trong n6m.

/
:.

Auqn ly rut ro lat suqt

C6ng ty chlu rui ro ldi su6t phat sinh tir c6c kho6n vay chlu 16i su6t <15 dugc ky k6t. Rrii ro ndy sE dugc
, COng ty quan lf bing c6ch duy tri 0 mric d0 hqp lf cdc khodn vay vd phdn tich tinh hinh canh tranh tr6n thi

truUng-d6 cO <luqc 16i su6t c6 lgi cho COng ty tir c6c ngu6n cho vay thich hqp.

Cdng ty khdng thgc hiQn phdn tich d0 nh4y l6i su6t vi Cdng ty dang trong giai doan x6y dpg co bin, mgc

dich cira c5c khodn vay dbu ld phgc ,U.io hopt dQng xay dqrng 
"o 

ba, nen toan bQ l6i vay dugc v6n h6a

vdo gi6 tri c6ng trinh, do d6, ldi vay bi6n tlQng ao tai su6t. Ul6" Agng sE chi dnh hu0ng di5n gi6 tri l6i vay

dugc-v6n h6a vdo gi6 tr! cdng trinh md kh6ng inh hucrng d6n k6t qui kinh doanh trong ndm.

Rti ro tin dgng

Riri ro tin dpng xiy ra khi mQt kh6ch hdng hoflc it6i t6c khdng d6p rmg dugc c6c nghia vg trong hqp tl6ng

dfin dtSn c6c t6n th6t tai chinh cho C6ng ty. C6ng ty c6 chinh s6ch tin dqrng phir hqp vd thudng xuy€n theo

d6i tinh hlnh il6 ddnh gi6 xem C0ng ty c6 chiu rrii ro tin dgng hay kh6ng.

Quin lf rrii ro thanh khoin

MUc dich qu6n ly rui ro thanh khoin nhdm ddm b6o dri ngu6n v6n d6 $ap ong c6c nghia vU tdi chinh hiqn

tpi vi trong to*g tui. T{nh thanh khoin ctng dugc COng ty qu6"n lj nh[m d6m bio mric php trQi gita c6ng

nq O6n hai va tdf sdn d6n h4n trong nam O mric c6 th6 duqc ki6m so6t d6i v6i s6 v6n md Cdng ty tin rlng
.O tfr. ,a" ra trong ndm d6. Chinh sach cira COng ty ld theo d6i thuong xuy6n c6c 

Y9^, "A:.ud 
thanh khoin

hiQn tai va dU ki6n trong tuong lai nhim ddm b6o COng ty duy tri dri mric dg phdng ti6n m[t, c6c khoin vay

"JO,f "4" 
*l c5c chri # nur'.u- ket gop nhim d6p rmg cacquy dinh vA tinh thanh khoin ngin hpn vd ddi

han hon.



cONG Ty co rHAN DAU ru'vA rHAr rRrnN DIEN MIEN sAc z
s6 ::O Hodng Li6n, phudng Kim Tdn, thdnh ph6 L?ro Cai
tinh Lao Cai, C}IXHCN Viet Nam Cho nam tdi chinh k6t thric ngdy 3l th6ng 12 ndm 2014

THUyfT MrNH sAo cAo rAt cniNn gi6p theo) MAU so B 09-DN
Cdc thuyiit minh ndy ld m\t bQ phQn hqp thdnhvd cdn dugc dpc d6ng thdi vdi bdo cdo tdi chlnh kdm theo

20. coNG cV TAI cHiNH (Ti6p theo)

Quin lf rti ro thanh khoin $i6p theo)

C6c bdng dudi ddy trinh bay chi ti6t c6c muc d6o han theo hqp ddng cdn lai ttSi vdi tdi sdn tdi chinh vd
c6ng ng tdi chinh phi ph6i sinh vd thdi h4n thanh to6n nhu dd dugc th6a thu4n. C6c bing ndy dugc trinh
bdy dga tr6n ddngliAn chua chi6t kh6u cta tdi s6n tdi chinh vd dong ti6n chua chi6t kh6u cria cdng ng tdi
chinh tinh theo ngdy s6.m nhdt md C6ng ty phdi tr6. ViQc trinh bay th6ng tin tdi s6n tdi chinh phi ph6i sinh
ld cAn thi6t Oe ni6u dugc viQc quin l! rui ro thanli khodn cria C6ng ty khi tinh thanh khodn dugc quin ly
tr6n co sd cdng ng vd tdi sin thudn.

Sau 5 ntrm TOng

Brio c6o thi chinh

VND

16.878.405.960

101.204. l95.l0t

250.972.714

118.333.573.775

3Ut2t20t4

I ren

Phii thu khdc

Tdi sin tdi chinh khdc

l ong cqng

ttttztzou

Cdc kho6n vay

Phii tri ngudi btin vi phdi tri khric

Chi phi phAi trA

C0ng ng tdi chinh kh6c

r ong cgng

Ch0nh lich thanh khof,n thuin

31fi2t2013 .'

-.1I len

PhAi thu kh6c

,Tdi sdn tdi chinh khdc

r 0ng cQng

3Ut2t20t3

C6c khoAn vay

Phii tri ngudi bfn vi ph6i tri khdc

Chi phi phii tri
Cdng ng tdi chinh khdc

I ong cqng

Du6'il nlm Tt' l- 5 nlm
YND

16.878.405.960

101.204,195.101

250.972.114

I 18.333.573.775

VND VND

Du6'i I ntrm Ti, l- 5 ntrm Sau 5 nlm T6ng

VND VND

tzt .405 .467 .106 567 .417 .868.423

t51,096.799.846

26.1s2,042.285

210.000.000

VND VND

722.t2t.688.528 t.4t0.945.024.057

- 151.096.799346

- 26.1s2J4228s
- 210.000.000

298.654.309.237 561 .627.868.423 722.121.688.528 1.s88.403.866.188

(180.320.7Js.462) (s67.62t.868.423t (722. r2 r.688,s28) (1.470,070.292,4t3\

Dufi I ntrm T* l- 5 nlm Sau 5 nim Tiins

\
)A

r'
:i,[

i.I
AI

?..4

VND

37.523.209.480

3.659.021.655

250j72.114

YND \ND \T.{D

37.523.209.480

3.659.021.655

250.972.714

41.433.203.849

Durfil nlm

41.433.203.849

Ttr 1- 5 nlm T6nq

\T{D
Sau 5 nlm

VND

46.s78.861.647

95.651.761.770

21.186.224.066

\rlt'[D

6t1.192.893.W_

224.000.000

VND

350.956.964.178 1.008.728.719.002

- 95.651 .761.770

- 21.786224166

- 224.000.000

164.016.847.483 611.416.893.177 3s0.956.964.r78 1.126.390.704.838

Ch0nh lQch thanh khoin thui:n (122.583.643.634) (611.416.S93.177) (350.956.964,178) (1.084.957.500.989)

T4i ngdy 3l th6ng 12 ndm2014, c}ngng tdi chinh lon hcrn tdi sin tdi chinh, vd COng ty dang thi6u hUt khi
n[ng thanh toSn c6c khodn ng d6n han. OC Oam b6o khi ndng hopt dQng li€n tpc vd hodn thdnh du 6n, COng

ty vd Ngdn hdng.TMCP Ddu tu vd Ph6t tri6n ViQt Nam ("BIDV') vd Ngdn hdng Ph6t tri6n ViQt Nam
("VDB") da kf k6t c6c Phu luc HQp d6ng, theo d6 cdc ngdn hdng d6ng f tliOu chinh han mric cria c6c Hqp
tl6ng tin dung dim b6o Cdng ty c6 th6 huy dQng <hi v6n d6 hoan thdnh du 6n vd ph6t diQn thuong mqi, dirm
b6o tinh kha thi cta Dq 6n thiry diQn Ngdi Ph6t. D6ng thdi, theo ki5 hoach cria Dpi hQi d6ng c6 d6ng va HQi
ddng Quin tri, C6ng ty sE chinh thtc ph6t diQn thuong m4i trong ndm 2015, do d6 C6ng ty sE c6 ddng ti6n
vdo tt ho4t dQng sdn xu6t kinh doanh. Vdi c6c k6 hoach n6u tr6n, Ban Gi5m d6c tin tu&ng ring C6ng ty c6

th6 t4o ra tlir ngudn ti0n d6 <l6p ung cdc nghla ru tdi chinh khi d6n han, d6m b6o kh6 ndng thanh to6n vir
hodn thinh dg 6n dtng k6 hopch.



cONc ry co pnAN oAu rU vA pnAr rnffiN orpN vrrtN silc z
SO ::O Hodng Li6n, phudng Kim Tdn, thanh ph6 Ldo Cai

THUY6T MrNH nAO CAO ri,r CniNn (Ti6p theo) MAu so B 09-DN
Cdc thuyilt minh nay ld mQt bQ phQn hqp thdnhui ,an iuoc dgc ddng thdi vdi bdo cdo tdi ch{nh kdm theo

zt. NGHTEP vU vA sO DrI vdr cAc ntN r,rf,N euAN

86o c6o tii chinh
Tinh Ldo Cai, CHXHCN ViQt Nam Cho n6m tdi chinh k6t thric ngdy 31 thang 12 nam 20t+

Trong ndm, Cbng ty itd cd cdc giao dlch chri yifu sau vdi ctic bAn fiAn quan:

Danh sdch cfc bGn li6n quan:

BGn li6n quan NISi quan h6

T6ng C6ng ty C6 phAn XuAt nhflp khAu vd X6y dling Vi6t Nam C6ng ty me

]6ng C6ng ty C6 phAn xu6t nh4p khAu vd X6y dsng viQt 62.000.000.000 123.000.000.000 :
Nam - Vinaconex

' C6ng ty C6 phAn Vimeco

Thu nhQp crtu Ban Gitim itdc

Thu nhdp Ban Gi6m d6c duoc hu&ng trong n6m nhu sau:

2014 2013

C6ng ty C6 phAn Xdy dr,mg s5 t t - Vinaconex l t Cirng c6ng ty me

C6ng ty C6 phAn X6y dgng Cdng trinh ngAm Vinavico Cr)ng c6ng ty mg

COng ty C6 phan Vimeco

Cdng ty C6 phAn Kinh doanh Vinaconex

Cdng ty C6 phAn Xdy dung s6 7 - Vinaconex 7

C6ng ty C6 phAn Xdy dung s6 5

Giao dich vdi cdc bOn liOn quan:

Mua hhng

C6ng ty C6 phan Vimeco
C6ng ty C6 phAn X.ay dung s6 7
Cdng ty C6 flrAn nay dung s6 5

Nh$n vdn g6p

Ctng c6ng ty m9

Cirng c6ng ty m9

Cirng cdng ty me

' Ctrng c6ng ty mg

2014 2013

VND VND

59.653.478.790 34.379.681.417
33.893.164.2s7

19.279"696.261 22.379.423.442 '\

x

8.387.000.000 8.387.000.000 !'4
'2

VND VND
1.456.321.385 1.007 .278.4ssLucrng

1.456.321.38s 1.007.278.4s5



cONc ry co pnAN oAu rUvl pnAr rnl6N oIT.N uriN sAc z

SO ::O Hoang Li6n, phuhng Kim Tdn, thdnh ph6 Ldo Cai

Tinh Ldo Cai, CfXftCN ViQt Nam Cho nam tdi chinh ktit thtic

374.016.970

646.01s.724

147.653.325

410.433.541

3.445.716.404

8.288.860.083

76,023.811

500.000.000

t3 .887 .490 .7 66

28.518.110.352

1.469 "266.060

331.113.534

8.354.286.295

25.957.226.776

41 .158.810

B5o c6o tii chinh
31th6ns 12ndm20l4

334.043.470

646.015.724

480.732.766

14.199.294.571

5.779.967 .834

16.473.407.600

122.365.995

s00.000.000

12.474.348.977

27.024.698.80t

2.436.375.131

291.735.7 54

10.421.336.986

7.208.918.919

41.158.810

THUytT MINH BAo CAo TAI CHiNH (Ti6p theo) MAU sO B 09-DN

Cdc thuydt minh ndy ld m1t bQ phQn hcr. p thdnh vd cd, drgc dpc d6ng thdi vdi bdo cdo tdi chlnh kdm theo

21. NGHIEP vU vA s6 nrJvol cAc noN lrtN QUAN (ri6p theo)

Sii du v6i c6c b6n li6n quan:
3lll2l20l4 3tll2l20t3

VND VND

Phii thu khich hirng vh phii thu khic

C6ng ty C6 phin XAy dgng s5 7 - Vinaconex 7

C6ng ty C6 phAn Xiy dgng sO t t - Vinaconex 1l

C6ng ty C6 phAn Xdy dgng s5 5 - Vinaconex 5

C6ng ty C6 phAn Vimeco

Tri trufc cho ngu'di bin
C6ag ty C6 phAn X6y dlrng s6 7 - Vinaconex 7

COng ty CO phan Vimeco

T6ng C6ng ty C6 phAn Xu6t nh4p khAu vd XAy dsng ViQt
,Nam - Vinaconex

Cdng ty CO phAn Kinh doanh Vinaconex

Vay ngin h4n
C6ng ty Cd phAn vimeco 

, r

Phii tri ngudi bin
Cdng ty C6 phAn Xdy dgng s5 7 - Vinaconex 7

C6ng ty C6 phan Vimeco

COng ty C6 phan Xdy dgng C6ng trinh ngim - Vinavico

C6ng ty CO plari:fiintr doanh Vinaconex

C6ng ty Cd phAn XAy dgig s5 5 - Vinaconex 5

Phii tri khfc
,fong c6ng ty C6 phAn Xu6t nhflp kh6u vd Xdy dsng viQt

' Nam - Vinaconex

C6ng ty CO phAn Vimeco

\
,,
i'r
l*
I



cONc ry c6 pnAN oAu ru'vA pHAr rnrtN orFN vrrtN sAc z
qO i:O Hoang Li6n, phulng Kim T6n, thdnh ph6 Ldo Cai
Tinh Ldo Cai, CHXHCN ViCt Nam

B6o c6o tii chinh
Cho ndm tdi chinh k6t thric 1,2ndm2014

Ir.{UIET MIryH.B4g cAg rAr cHiNH (rii6p theo) MAu so B oe_DN
Cdc thuy€t minh ndy ld mQt b0 phdn hqp thaih ri taniuq, dqc ddng thdi v6i bdo cdo tdi chinh kdm theo

22. S6lrpu so SANH

s6 ticu so sSnh la s6 rpu tr€n b6o c6o tdi chinh cho nam tdi chinh k6t thtc ngdy 3 I th6ng 12 ndm 20rl da
dugc kii5m to6n.

X:j:l:: lltl cria k! b6o c6o tru6c dusc phdn lopi lpi tlc phir hqp v6i viQc so s6nh v6i s6 tigu cria kj,ndy.
LU tne mu sau:

86o c6o luu chuy6n ti6n tQ

Ti6n l6i vay dd,trit
Ti6nehi <16 mua s6m, x6y dung
TSCD vd c6c tdi s6n dii han
khiic

Ldo Cqi, ngdy 10 thdng 02 ndm 2015

Mi s5 S5 da b6o crio PhAn lo4i Iai

\,T{D

(r 91.009.585.975)
(159.201.130.s4s)

13

21

VND

191.009.585.975
(191.009.58s.975)

56 sau
ph6n loai lai

\TND

(350 .210.716.s20)

w
Trin Nggc Thriy
Nguli l{p bi6u

Dinh Tudn Anh
t<6 todn tru&ng

r'l t\r Q.t

.(t

1j002 I5)\
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