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TẬP ĐOÀN  ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 TP. Hồ Chí Minh,  ngày 15 tháng 4 năm 2015 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
Năm báo cáo: Năm 2014 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 

Giấy đăng ký kinh doanh số:  

 

0300420157 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM 

cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/10/2007; đăng ký 

thay đổi lần thứ 7 ngày 09/12/2013 

Vốn điều lệ: 44.390.000.000 VNĐ 

Địa chỉ: 32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, TP HCM 

Điện thoại: (84.8)  222 11 057 

Fax: (84.8)  222 10 408 

Website: http://www.pecc2.com 

Mã chứng khoán: TV2 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

 Việc thành lập và chuyển đổi sở hữu thành Công ty Cổ phần: 

Năm 1981, thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc xây dựng công trình nguồn 

điện đầu tiên ở phía Nam kể từ sau ngày thống nhất đất nước, các kỹ sư, công nhân 

của Bộ Năng lượng (chủ yếu là lực lượng đang tham gia xây dựng công trình thủy 

điện Hòa Bình) đã được điều động vào thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ 

triển khai công tác khảo sát và các bước nghiên cứu, thiết kế chuẩn bị khởi công xây 

dựng thủy điện Trị An, công trình trọng điểm của Quốc gia. Đó chính là sự ra đời của 

Công ty Khảo sát Thiết kế Điện 2 (PIDC2), một đơn vị trực thuộc Bộ Năng lượng, vào 

ngày 01 tháng 7 năm 1985. 

Ngày 11/01/1999, Công ty được đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2 

(TV2) theo Quyết định số 02/1999/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. 

http://www.pecc2.com/
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 Từ ngày 01/11/2007, Công ty đã chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Điện 2 (TV2), trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm giữ 

51,26% cổ phần. 

 Từ ngày 13/10/2009, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) đã 

chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

3.1 Ngành nghề kinh doanh 

STT Tên ngành 

1 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

Chi tiết: Tư vấn dịch vụ kỹ thuật và xây dựng các công trình nguồn điện, 

thủy lợi và các công trình công nghiệp, dân dụng. Quản lý dự án và thi công 

xây dựng công trình điện lực, công nghiệp, dân dụng. Tư vấn quản lý dự án. 

Ðo vẽ địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường, địa vật lý, thí nghiệm cơ lý 

đất đá, cát, cuội, sỏi, nước ngầm, vật liệu xây dựng. Dịch vụ đo vẽ bản đồ địa 

hình, địa chất; khảo sát, điều tra tác động môi trường, bồi thường, tái định 

canh, định cư các dự án đầu tư xây dựng. Khảo sát địa hình xây dựng công 

trình. Khảo sát đo đạc địa hình xây dựng công trình. Khảo sát địa chất công 

trình, thi công phần nền móng công trình. Thiết kế điện cho các công trình 

xây dựng dân dụng và công nghiệp. Thiết kế công trình điện năng (nhà máy 

điện, đường dây tải điện, trạm biến thế). Thiết kế xây dựng công trình điện. 

Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng 

kỹ thuật đô thị. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). 

Thiết kế phần thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông công trình dân dụng 

và công nghiệp. Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi. Thiết 

kế xây dựng công trình thủy điện. Giám sát lắp đặt phần điện và thiết bị điện 

công trình. Thiết kế phần thủy văn các công trình thủy lợi, thủy điện. Thiết 

kế xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và mỏ. Giám sát lắp đặt thiết 

bị công nghệ. Thiết kế xây dựng công trình xử lý chất thải. Thẩm tra thiết kế 

kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình. Tư vấn đầu 

tư. Tư vấn đấu thầu (trừ tư vấn tài chính, kế toán). Ðo đạc bản đồ địa hình, 

địa chính. Xây dựng cảng đường thủy. Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình giao thông đường thủy. Giám sát công tác lắp đặt hệ thống 

xử lý chất thải công trình dân dụng – công nghiệp. Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình xử lý chất thải. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 

công trình dân dụng – công nghiệp. Thiết kế kết cấu công trình đường dây và 

trạm. Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình đường dây và trạm. Thẩm tra thiết 

kế công trình điện năng (nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến thế). 

Thiết kế cơ điện, nhiệt lạnh công trình xây dựng. Thiết kế kết cấu công trình 

cảng, đường thủy. Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình cảng, đường thủy. 

Thẩm tra thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp. Lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Tư vấn thẩm tra 
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STT Tên ngành 

dự án đầu tư xây dựng công trình. 

2 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác  

Chi tiết: Ðầu tư xây dựng công trình nguồn điện. Ðầu tư xây dựng công trình 

và kinh doanh bất động sản. Xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện, 

viễn thông, công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, giao thông, công 

trình ngầm, cơ sở hạ tầng. Ðầu tư xây dựng công trình nguồn điện, sản xuất 

và kinh doanh điện năng. Xây lắp đường dây và trạm điện từ 35 KV trở 

xuống, nhà máy thủy điện nhỏ. 

3 Chuẩn bị mặt bằng  

Chi tiết: Khoan phun chống thấm, gia cố xử lý nền móng công trình xây 

dựng. 

4 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào 

đâu  

Chi tiết: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều tra tác động môi 

trường. Nhận thầu khai thác, tinh chế, lọc nước phục vụ sinh hoạt và các hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Tư vấn về môi trường. Tư vấn giải pháp công 

nghệ sản xuất sạch hơn, thiết lập cơ chế phát triển sạch.  

5 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

Chi tiết: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn 

ngày (không hoạt động tại Thành Phố Hồ Chí Minh). 

6 Hoạt động thể thao khác. 

7 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại  

Chi tiết: Chế tạo thiết bị cơ khí (không sản xuất tại trụ sở công ty). Mạ kẽm 

nhúng nóng cột điện thép, phụ kiện điện và các sản phẩm kim loại (không 

sản xuất tại trụ sở công ty). 

8 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  

Chi tiết: Mua bán vật tư thiết bị xây dựng. Xuất khẩu, nhập khẩu vật tư thiết 

bị xây dựng. 

9 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 

Chi tiết: Kiểm định chất lượng xây dựng công trình và các dịch vụ thí 

nghiệm kiểm tra độ bền cơ học bê tông, kết cấu, vật liệu xây dựng. Khoan 

phụt chống thấm, gia cố xử lý nền móng công trình xây dựng. Hoạt động 

kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, 

chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. 
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STT Tên ngành 

10 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  

Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị điện lực, công nghiệp và dân dụng. Xuất 

khẩu, nhập khẩu máy móc, thiết bị điện lực, công nghiệp và dân dụng 

11 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê 

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. 

12 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 

Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh điện năng. 

13 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại  

Chi tiết: Sản xuất phụ kiện, dụng cụ chuyên ngành điện, gia công chế tạo cột 

điện các loại, cột ăng ten viễn thông (không sản xuất tại trụ sở công ty). 

14 Sản xuất thiết bị điện khác 

Chi tiết: Sản xuất phụ kiện điện, các dụng cụ chuyên ngành điện (không sản 

xuất tại trụ sở công ty). 

15 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô 

sơ). 

16 Hoạt động của các cơ sở thể thao 

Chi tiết: Sân vận động bóng đá, sân cầu lông, sân bóng bàn, sân bóng 

chuyền, sân tennis. 

3.2 Địa bàn kinh doanh 

 Địa bàn hoạt động của Công ty không những chỉ ở các dự án khắp mọi miền 

trong cả nước mà còn vươn ra các nước trong khu vực như Campuchia, Lào. 

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

4.1 Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh của Công ty 

 Với đặc thù là một đơn vị tư vấn, mô hình quản trị, tổ chức sản xuất được mô tả 

theo sơ đồ dưới đây: 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
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4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý 

 Là một công ty cổ phần, cùng với việc tuân thủ các quy định về pháp luật của 

Nhà nước, cần phải thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong Điều lệ của Công ty, 

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 có cơ cấu bộ máy quản lý như sau: 

-  Đại hội đồng cổ đông. 

-  Hội đồng quản trị. 

-  Ban kiểm soát. 

-  Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc. 

4.3 Các đơn vị trong Công ty 

 - Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân  

 - Trung tâm Tư vấn Lưới điện  

 - Trung tân Tư vấn Thủy điện và Năng lượng tái tạo 

 - Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp Miền Nam 

 - Xí nghiệp Cơ điện 

 - Các phòng, ban chức năng. 

5. Tình hình hoạt động và định hướng phát triển 

 Mục tiêu của Công ty 

 Trên cơ sở các nguồn lực của Công ty, liên doanh, liên kết với mọi thành phần 

kinh tế để tổ chức sản xuất, kinh doanh các ngành nghề hợp pháp khác nhằm tăng hiệu 

quả sản xuất - kinh doanh của Công ty mang lại lợi ích hài hòa cho Người lao động, 

các Cổ đông, Công ty và xã hội. 

 Không ngừng nâng cao năng lực, khảo sát, thiết kế, giám sát và quản lý xây 

dựng các công trình đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ và cam kết theo hợp đồng 

thỏa mãn yêu cầu của khách hàng; Phấn đấu thành một doanh nghiệp hàng đầu trong 

lĩnh vực tư vấn xây dựng và đầu tư các công trình điện và công nghiệp. 

 Tình hình hoạt động 

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

dựng các công trình nguồn và lưới điện, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã 

không ngừng lớn lên về mọi mặt và đã trở thành một trong những Công ty Tư vấn 

hàng đầu của ngành điện Việt Nam. 

 Sự vươn lên không ngừng và thành quả đạt được của Công ty gắn liền với hàng 

chục công trình nguồn điện (nhà máy thủy điện và nhiệt điện) và hàng trăm công trình 

lưới điện (đường dây tải điện và trạm biến áp) đã được đưa vào vận hành, đang thi 

công và đang chuẩn bị khởi công xây dựng. Trong đó, các công trình tiêu biểu là thủy 

điện Trị An, Thác Mơ, Hàm Thuận – Đa Mi, Srokphumiêng, Đại Ninh, A Vương, 

Buôn Kuốp, Srêpok 3, Đồng Nai 3 & 4, ĐakMi 4, thủy điện tích năng Đơn Dương, 

ĐakTi’h, Hạ Sê San 1/5; các công trình nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Phú Mỹ, Ô 

Môn, Cà Mau, Nhơn Trạch, Vĩnh Tân, Duyên Hải, Sơn Mỹ , Kiên Lương, Mông 
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Dương 2, Sông Hậu 1, 2; đường dây 500kV Phú Mỹ - Nhà Bè – Phú Lâm, 500kV Bắc 

Nam mạch 1 và 2, 500kV Sơn La - Hiệp Hòa,  cáp ngầm 220kV Nhà Bè – Tao Đàn; 

cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên-Phú Quốc, TBA 500/220kV Nhà Bè, TBA 500kV Tân 

Định, TBA 500kV Ô Môn, trạm GIS Tao Đàn, v.v… Đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu 

điện trong giai đoạn tới, TV2 đã cung cấp dịch vụ khảo sát và tư vấn cho Nhà máy 

thủy điện hạt nhân Ninh thuận 1 và Ninh Thuận 2. 

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

móc thiết bị hiện đại, phương pháp quản lý và làm việc đang từng bước được chuyên 

nghiệp hóa. Trong từng lĩnh vực hoạt động, Công ty đều có các chuyên gia kỹ thuật 

giàu kinh nghiệm đảm nhận chức danh Chủ nhiệm đồ án, thể hiện tính chuyên nghiệp 

và trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng ngoại ngữ, tin học và năng lực điều hành quản 

lý dự án. 

 Cùng với chính sách mở cửa và đa dạng hóa các nhà đầu tư vào ngành điện, 

ngoài khách hàng chính là các đơn vị thuộc EVN, Công ty đã và đang thực hiện dịch 

vụ tư vấn cho nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, như PV, TKV, IDICO, GCC1, 

CSG, v.v… 

 Tính chuyên nghiệp, trình độ và kinh nghiệm của Công ty còn được tích lũy 

thông qua sự hợp tác có hiệu quả với các cơ quan tư vấn nước ngoài của Mỹ, Canada, 

Thụy Điển, Pháp, Thụy Sỹ, Ailen, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, Nga, v.v.... 

Công ty đã đóng vai trò cầu nối giữa thị trường dự án điện trong nước với các công ty 

tư vấn, nhà cung cấp thiết bị điện và các tổ chức tài chính quốc tế. 

 Định hướng phát triển 

 Từng bước xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp và đảm bảo mọi yêu 

cầu của khách hàng về tiến độ và chất lượng của dịch vụ, và luôn đồng hành cùng sự 

thành công của dự án chính là sứ mệnh mà Công ty luôn phấn đấu. Chiến lược này 

cũng là mục tiêu và chính sách chất lượng của Công ty trong Hệ thống Quản lý chất 

lượng ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. 

 Ngoài lĩnh vực hoạt động chính là dịch vụ tư vấn, với lợi thế về địa điểm và đất 

đai cũng như kinh nghiệm lựa chọn dự án, Công ty đã và đang nghiên cứu để phát 

triển thêm dịch vụ và đầu tư nhằm mục đích nâng cao thu nhập của người lao động và 

gia tăng lợi ích của cổ đông. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1.  Những nét nổi bật 

 Trong năm 2014, mặc dù nên kinh tế vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, thách 

thức do tình chung của kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, nhưng Công 

ty đã từng bước ổn định tổ chức và đã xây dựng kế hoạch hoạt động của năm 2014 với 

nhiệm vụ chính là tập trung vào lĩnh vực hoạt động truyền thống của mình là công tác 

tư vấn để đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động và cổ tức 

cho cổ đông. Và điều quan trọng nhất là Công ty vẫn nhận được sự quan tâm, h  trợ 

tạo điều kiện của các Bộ, Ngành chức năng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh; Các sản phẩm của Công ty đã chiếm ưu thế về thương hiệu 
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và chất lượng, được các Chủ đầu tư trong và ngoài EVN tin tưởng giao thực hiện, đặc 

biệt là các chủ đầu nước ngoài đầu tư vào các dự án điện tại Việt Nam. Chính vì vậy 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả tốt, các chỉ tiêu đều có 

mức tăng trưởng cao so với cùng k  và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2014 đã 

đề ra. 

Trong năm 2014, Công ty đã đạt được một số thành tựu như sau: 

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD đã được Đại hội Cổ 

đông giao (chi tiết trong phần báo cáo tài chính). 

- Ban Điều hành Công ty đã tích cực đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh toán, 

nhất là thời điểm cuối năm và đạt kết quả tốt.  

- Tăng cường các hoạt động về công tác đầu tư, trong năm 2014, Công ty đã 

thực hiện một số công việc sau: 

 Hoàn thành thi công bổ sung hệ thống thoát nước tại khu văn phòng kết hợp 
nhà làm việc cho Ban tư vấn Duyên Hải trên khu đất có diện tích là 8.947m2; 

 Đầu tư xây dựng Khu Văn phòng làm việc và Nhà lưu trú tại Trung tâm Điện 
lực Vĩnh Tân trên khu đất 3.694,1m2 đất tại Vĩnh Tân đã được UBND tỉnh Bình 

Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư và Quyết định giao đất năm 2013 với giá trị hơn 

1,7 tỷ đồng. 

 Hoàn thành góp vốn nhà máy thủy điện Srepok 4A với giá trị 16,75 tỷ đồng và 

trong năm 2014 đã được chia cổ tức 15% với giá trị nhận được là 2,512 tỷ đồng. 

 Ngoài ra, trong năm 2014, Công ty đã đẩy mạnh tìm kiếm các dự án trong 
ngành để tham gia đầu tư gồm: Thủy điện Long Hà, Thủy điện Đak Rông 4, Thủy 

điện Thác Bà 2, Thủy điện Đak Glun 2 và Cảng biển Vĩnh Tân. 

 Tham gia vào lĩnh vực EPC Nhà máy điện với công trình Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 4 do Tổng Công ty Phát triển Điện 3 làm chủ đầu tư thực hiện cùng tổ hợp 

nhà thầu DOOSAN – MITSIBISHI – PECC2-PACIFIC làm tổng thầu EPC. 

- Đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành điện để tìm kiếm cơ 

hội mở rộng thị phần sang các lĩnh vực tư vấn thiết kế các công trình thủy lợi, xây 

dựng dân dụng và công nghiệp, v.v... 

- Sử dụng nguồn vốn hiện có và nguồn vốn thu từ các dự án để hoạt động tài 

chính theo hình thức đầu tư ngắn hạn. 

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

2.  Tình hình thực hiện hoạt động sản suất kinh doanh 

 Trong năm 2014 là năm khó khăn chồng tiếp khó khăn của các năm trước, hầu 

hết khách hàng trong nước đều thiếu vốn đầu tư, chậm thanh toán. Việc tìm các giải 

pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, 

cũng như việc tìm kiếm công ăn việc làm trong thị trường cạnh tranh khốc liệt đã vô 

vàn khó khăn, thì việc nghiệm thu thanh toán và thu hồi công nợ còn khó khăn hơn 

nhiều. Đây cũng chính là áp lực rất lớn, yêu cầu trách nhiệm, sự cố gắng và quyết tâm 
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cao cho Ban điều hành Công ty và Người lao động toàn Công ty. Tuy nhiên, đến 

31/12/2014, Công ty vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong kế họach SXKD đã 

được ĐHCĐ giao, cụ thể doanh thu tự làm đạt 112,1% kế hoạch, tổng lợi nhuận trước 

thuế đạt 177,4%. Ngoài ra, các chỉ tiêu tài chính: lợi nhuận, cổ tức, thu nhập của người 

lao động đều hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao 

thực hiện. 

 Trong điều kiện khó khăn đó, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo và cùng 

với Ban Điều hành Công ty bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn 

cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Điều hành, sự phấn đấu n  lực và sự đoàn kết, 

quyết tâm, với tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo của tập thể người lao động Công 

ty, cộng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sự phối hợp, 

giúp đỡ của các chủ đầu tư, hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty  đã đạt được một 

số kết quả tốt hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm mà Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2014 đã giao cho. 

3. Tổ chức và nhân sự  

3.1 Ban Tổng Giám đốc 

1. Ông Nguyễn Chơn Hùng : Tổng Giám đốc; 

2. Ông Nguyễn Trọng Nam : Phó TGĐ, Phụ trách khối Lưới điện; 

3. Ông Trần Quang Lâm  : Phó TGĐ, Phụ trách khối Thủy điện và 

Năng lượng Tái tạo. 

3.2 Lý lịch tóm tắt của Ban Tổng Giám đốc 

 Ông Nguyễn Chơn Hùng - Tổng Giám đốc (từ 11/10/2013 – 

31/12/2014): 

Ông Nguyễn Chơn Hùng sinh năm 1970 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Trường 

đại học Bách khoa, Thành phố Hồ Chí Minh năm 1996, Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh - ĐH Griggs (Hoa K ). 

Quá trình công tác: 

- 01/01/1996: Kỹ sư thiết kế - Phòng thiết kế Nhiệt điện. 

- 01/06/2006: Phó Trưởng phòng Thiết kế Nhiệt điện. 

- 16/11/2007: Phó Trưởng Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện. 

- 01/05/2010: Giám đốc Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện. 

- 01/01/2013 – 11/10/2013: Phó Tổng Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Điện 2, kiêm GĐ Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện. 

- 11/10/2013 – 31/12/2014: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. 

Do có nhiều thành tích trong công tác phát triển ngành điện, ông Nguyễn 

Chơn Hùng đã được trao tặng Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 

2005, 2012, Bằng khen của Bộ Công Thương năm 2007, 2009, 2013, Bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ năm 2009, Huân chương Lao động Hạng 3 năm 2012. 
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 Ông Nguyễn Trọng Nam - Phó Tổng Giám đốc: 

Ông Nguyễn Trọng Nam sinh năm 1965 tại Hải phòng, Kỹ sư điện, Thạc sỹ 

Quản trị Kinh doanh. 

Quá trình công tác: 

- Từ 01/1990 đến 8/2000: Kỹ sư - Tổ Trưởng – Phó Trưởng phòng TK Đường 

dây – Công ty TVXD Điện 2/ 

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

Điện 2/ 

- Từ 11/2007: Thành viên HĐQT kiêm trưởng phòng TK Đường dây. 

- Từ 12/2008 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty 

CP TVXD Điện 2. 

- Từ 11/2013 – 31/12/2013: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Công ty CP TVXD Điện 2, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Cơ điện. 

- Từ 01/01/2014 – 31/12/2014: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Công ty CP TVXD Điện 2. 

Do có nhiều thành tích trong công tác phát triển ngành điện, ông Nguyễn 

Trọng Nam đã được trao tặng Bằng khen của Bộ Công Thương năm 2006, 2009, 

2012, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005 và Huân chương Lao 

động Hạng 3 năm 2009. 

 Ông Trần Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc: 

Ông Trần Quang Lâm sinh năm 1961 tại Huế, Kỹ sư thiết bị thủy năng. 

Quá trình công tác: 

- 24/11/1986: Kỹ sư - Phòng thiết kế Thủy công. 

- 29/08/1994: Phó trưởng phòng phụ trách phòng thiết kế cơ điện. 

- 07/03/1997: Trưởng phòng thiết kế Cơ điện. 

- 16/11/2007: Trưởng Trung tâm Tư vấn Thủy điện - TV2. 

- 01/02/2008: Trưởng TTĐ kiêm Trưởng phòng TK Thủy công 3. 

- 01/01/20012 đến 31/12/2014: Phó Tổng Giám đốc Công ty, kiêm 

Giám đốc Trung tâm Tư vấn Thủy điện. 

Do có nhiều thành tích trong công tác phát triển ngành điện, ông Trần 

Quang Lâm đã được trao tặng Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 

2006, 2012, Bằng khen của Bộ Công Thương năm 2009, 2010, 2013, Huân 

chương lao động Hạng 3 năm 2012. 
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Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của các thành viên Ban Tổng Giám đốc 

(Tính đến ngày 31/12/2014) 

Stt Họ tên – Chức vụ 
Số cổ 

phiếu (cp) 

Tỷ lệ 

(%) 

1.  Ô. Nguyễn Chơn Hùng – Tổng Giám đốc 3.400 0,08 

2.  Ô. Nguyễn Trọng Nam– Phó Tổng Giám đốc 1.500 0,03 

3.  Ô. Trần Quang Lâm – Phó Tổng Giám đốc 4.000 0,09 

3.3 Số lượng cán bộ, nhân viên 

 Tổng số cán bộ công nhân viên toàn Công ty tính đến ngày 31/12/2014 là 

745 người, trong đó: 

1 Tiến sỹ, thạc sỹ : 52 

2 Kỹ sư, chuyên viên : 373 

3 Cán sự, kỹ thuật viên : 83 

4 Công nhân : 197 

5 Nhân viên : 40 

 Chính sách đối với Người lao động: 

 Ngay sau khi chuyển sang hoạt động theo cơ chế của công ty cổ phần, TV2 đã 

nghiên cứu, xây dựng và ban hành Quy chế tuyển dụng riêng của Công ty nhằm tuyển 

dụng và giữ được cán bộ có kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tay nghề cao và 

đam mê công việc phù hợp với yêu cầu công việc, đảm bảo đáp ứng đủ về số lượng, 

chất lượng (năng lực, kỹ năng...) để cùng Công ty nâng cao năng lực tư vấn và thi 

công các công trình điện đòi hỏi cao về trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm.  

 Đối với đào tạo, ngoài việc tổ chức đào tạo tại ch , vừa làm vừa học qua thực tế 

công việc, TV2 còn tạo mọi điều kiện thuận lợi, cần thiết để người lao động được 

tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn,...nhằm không ngừng nâng cao trình độ 

về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ... năng lực cạnh tranh, thực hiện tốt chính sách 

chất lượng và mục tiêu chất lượng của Công ty. 

 Với quan niệm nguồn lực con người là tài sản quý giá nhất của Công ty, chất 

lượng con người quyết định chất lượng công việc và dịch vụ, Công ty luôn coi nhiệm 

vụ đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong chính 

sách phát triển. Cùng với việc nâng cao chất lượng tuyển dụng, đội ngũ người lao 

động của Công ty thường xuyên được đào tạo nâng cao trình độ dưới nhiều hình thức 

khác nhau: đào tạo qua thực tế công việc, qua các hội thảo tổng kết trao đổi kinh 
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nghiệm, qua các dự án, các khóa đào tạo trong và ngoài nước và qua các chương trình 

hợp tác giữa PECC2 và các tổ chức tư vấn quốc tế. Chính sách nâng cao năng lực tư 

vấn được Công ty soạn thảo và áp dụng tạo cho người lao động nhiều cơ hội thăng 

tiến. Chế độ đãi ngộ của Công ty được dựa trên năng lực và hiệu quả làm việc của 

từng người. Nhờ đó, Công ty đã tạo được ưu thế trong việc thu hút nguồn “chất xám”, 

đào tạo phát triển cũng như sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. 

 Công tác đào tạo 

Căn cứ chiến lược phát triển của Công ty và kết quả phân tích nhu cầu đào tạo  

của Công ty để xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho những năm 

tiếp theo nhằm giải quyết sự thiếu hụt về mặt năng lực cho các vị trí và nâng cao năng 

suất của Người lao động trong toàn Công ty; 

 Lập và thực hiện ngân sách đào tạo hằng năm căn cứ theo kế hoạch đào tạo 

nhằm đảm bảo việc sử dụng ngân sách có hiệu quả; 

Triển khai thực hiện, giám sát việc thực hiện, đề xuất hoặc tham gia xét xét các 

chương trình đào tạo theo kế hoạch hoặc đột xuất cho phù hợp với quy định;  

Phát triển, cải tiến và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các 

chương trình đào tạo bao gồm các chương trình đào tạo trọng điểm, các hình thức đào 

tạo khác nhau và phù hợp với từng đối tượng cụ thể trong từng giai đoạn cụ thể; 

Phối hợp với các đơn vị xây dựng, đánh giá và quản lý khung năng lực cho các 

vị trí chủ chốt trong toàn công ty;  Thiết kế, tổ chức và thực hiện chương trình đào tạo 

cho Người lao động mới hằng năm hoặc đột xuất; Theo d i, giám sát và phối hợp thực 

hiện các chương trình đào tạo tại ch  trong công việc của Người lao động; Tạo và 

quản lý các tài liệu đào tạo, h  trợ đào tạo gồm tài liệu bằng bản cứng hoặc tài liệu 

bằng file mềm; 

Tạo và quản lý danh mục các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo bao gồm các Trường, 

Trung tâm, Viện, các giảng viên...đào tạo; Tổ chức, thực hiện đánh giá các chương 

trình đào tạo nội bộ, phối hợp với lãnh đạo các Đơn vị để tạo ra công cụ và thực hiện 

việc đánh giá sau đào tạo đối với các chương trình đào tạo nội bộ, bên ngoài; Quản lý, 

cập nhật các hồ sơ đào tạo, chứng chỉ đào tạo; 

Dự thảo các báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 

theo yêu cầu định k  hoặc đột xuất; Phối hợp, xây dựng, cập nhật các thông tin đào tạo 

lên phần mềm quản lý Nhân sự cho phù hợp; Nghiên cứu và áp dụng các quy định của 

Nhà nước, Tập đoàn, quy chế quản lý nội bộ vào công tác đào tạo nhằm giảm thiểu 

các rủi ro về mặt pháp luật; 

Tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm trong công 

tác đào tạo hoặc biên tập các tài liệu bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc lĩnh vực đào tạo; Thực hiện công tác phối hợp, h  trợ thực hiện các 

chương trình đào tạo khác khi được yêu cầu. 

Chính sách tiền lương 
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Nhằm khuyến khích nâng cao hiệu quả lao động, hiệu suất công tác của từng 

người lao động, từng đơn vị trong Công ty, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến độ 

thực hiện của các dự án, TV2 đã ban hành Quy chế phân phối tiền lương áp dụng cho 

các đơn vị trong Công ty. Căn cứ quy định chung của Quy chế này, m i khối, m i đơn 

vị đã xây dựng quy chế trả lương riêng cho phù hợp với đặc thù công việc tư vấn và 

công tác sản xuất kinh doanh của m i đơn vị nhằm động viên khuyến khích người lao 

động làm việc với năng suất, chất lương và đạt hiệu quả cao. 

4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

a. Các khoản đầu tư lớn 

 Trong năm 2014, nguồn vốn của Công ty chủ yếu phục vụ cho công tác sản 

xuất kinh doanh chính của Công ty, không có khoản đầu tư lớn. 

b. Các công ty con, công ty liên kết 

Không có. 

5. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 
% tăng 

giảm 

Tổng giá trị tàisản 352.315.133.697 543.653.060.829 154% 

Doanh thu thuần 392.773.816.982 471.097.454.532 120% 

Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh 
23.186.657.782 46.245.700.716 199% 

Lợi nhuận khác  2.656.342.338 (119.740.635) -4% 

Lợi nhuận trước thuế 25.843.000.120 46.125.960.081 178% 

Lợi nhuận sau thuế 19.315.284.246 36.187.235.166 187% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 20% 22% 110% 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 
% tăng 

giảm 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

 +  Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 
1,19 1,16 97% 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn  
0,98 1,06 108% 
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Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
   

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,74 0,79 106% 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 2,8 3,8 135% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
   

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình 

quân  

5,6 7,8 139% 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản  1,11 0,86 77% 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
   

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  

thuần 
0,05 0,08 160% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 

hữu  
0,21 0,32 152% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,055 0,067 122% 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
0,059 0,098 166% 

6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a. Cổ phần 

 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã chính thức niên yết trên Sàn Giao 

dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 13/10/2009 với tổng số cổ phần đang lưu hành là 

4.398.500 cổ phần (trong đó có 40.500 cổ phiếu quỹ).  

b. Cơ cấu cổ đông 

Tổng số cổ phần đang lưu hành là 4.398.500 cổ phần được nắm giữ bởi các 

thành phần cổ đông như bảng sau: 

Tên cổ đông 
Số cổ phần nắm giữ 

(CP) 

Tỷ lệ  

(%) 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam 2.275.490 51,26 

Các cổ đông thể nhân khác 2.163.510 47,83 

Cổ phiếu quỹ 40.500 0,91 

Tổng cộng 4.390.000 100 
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c. Giao dịch cổ phiếu quỹ 

 Số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 hiện tại 

là 40.500 cổ phiếu. Trong năm 2014, không có giao dịch cổ phiếu quỹ được thực hiện. 

III.  Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Năm 2014, nền kinh tế thế giới và Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc 

khủng khoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tác động mạnh đến hoạt động 

đầu tư trực tiếp và gián tiếp, gây xáo trộn trong đời sống kinh tế xã hội toàn thế giới và 

các nước có nền sản xuất phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu như Việt 

Nam. 

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

vốn cho các dự án đầu tư ngành điện vẫn là bài toán khó khăn. Các chủ đầu tư, do khó 

khăn về vốn, nên việc thanh toán các khối lượng khảo sát thiết kế hoàn thành chậm, 

dẫn đến những khó khăn trong việc cân đối tài chính và triển khai các kế hoạch kinh 

doanh của Công ty. 

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

nhân viên có tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo, n  lực phát huy khả năng để khắc 

phục khó khăn, biến khó khăn thành ưu thế chủ quan của Công ty trong sản xuất kinh 

doanh. Tính đến 31/12/2014, tổng doanh thu tự làm đạt đạt 112,1% kế hoạch, tổng lợi 

nhuận trước thuế đạt 177,4%. Ngoài ra, các chỉ tiêu tài chính: lợi nhuận, cổ tức, thu 

nhập của người lao động đều hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông giao thực hiện. 

Chi tiết doanh thu như sau 

Đơn v  tính  T  đồng 

Stt Chỉ tiêu doanh thu Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ % 

Tổng doanh thu tự làm 426,960 471,097 110,30 

1 Văn phòng Công ty - 17,415 - 

2 Trung tâm Thủy điện 27,200 27,089 99,59 

3 Trung tâm Nhiệt điện 123,100  146,715 119,20 

4 Trung tâm Lưới điện 56,560 64,802 114,60 

5 Xí nghiệp Khảo sát 72,877 72,307 99,20 

6 Xí nghiệp Cơ điện 69,323  59,750 186,20 

7 Ban EPC 77,900 83,016 106,50 

 ết quả thực hiện các dự án chính trong năm 2014 

   nh vực tư vấn Nhiệt điện 

Mặc dù cùng một lúc triển khai thực hiện nhiều dự án trọng điểm của Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam như Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3MR, 

Trung tâm tư vấn Nhiệt điện đã chủ động lập các kế hoạch nhân sự, kế hoạch công 
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việc phù hợp cho từng dự án cụ thể, triển khai ứng dụng Chương trình quản lý dự án 

trong tổ chức quản lý và triển khai các dự án, hoàn thành xuất sắc kế hoạch được Công 

ty giao, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng của các chủ đầu tư.  

Một số dự án chính Trung tâm đã và đang thực hiện là: 

NMĐ Vĩnh Tân 2: Tổ máy 1 đã hoàn thành RTR và Performance Test, chuẩn bị 

cấp PAC, Tổ máy 2 đã hoàn thành công tác commissioning và đang trong quá trình 

RTR. 

NMĐ Vĩnh Tân 1: Đã ký Hợp đồng Tư vấn Quản lý Dự án (PMC). H  trợ Chủ 

đầu tư trong công tác chuẩn bị khởi công dự án; Hoàn thành báo cáo TKKT tiếng Việt 

trình Bộ Công Thương; Đang thực hiện công tác phê duyệt thiết kế trên hệ thống 

ESM và giám sát trên công trường. Hoàn thành ĐTM hiệu chỉnh và chuẩn bị phê 

duyệt. 

NMĐ Vĩnh Tân 4: TKKT đã được phê duyệt; Đang triển khai thiết kế EPC và 

giám sát thi công tại công trường. 

CSHT TTĐL Vĩnh Tân: Hoàn thành TKBVTC khu nhà công vụ Vĩnh Tân 2 và 

Vĩnh Tân 4. Việc thi công các hạng mục thuộc dự án CSHT cũng đã cơ bản hoàn 

thành. 

NMĐ Duyên Hải 1: Thực hiện công tác phê duyệt thiết kế và giám sát thi công 

xây dựng. Lò hơi tổ máy số 1 đã đốt thử lần đầu và đang commissioning, chuẩn bị hòa 

đồng bộ. 

NMĐ Duyên Hải 3 mở rộng: Đã ký kết Hợp đồng TVGS và phê duyệt thiết kế 

EPC; Bắt đầu triển khai công tác phê duyệt thiết kế và giám sát tại công trường. 

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1: Hoàn thành báo cáo FS, Hồ sơ phê duyệt 

địa điểm theo Hợp đồng với E4 và EPT. Đã hoàn thành và trình Báo cáo Đánh giá tác 

động môi trường, hoàn thành dịch tài liệu Báo cáo ĐTM, một phần tài liệu FS và Hồ 

sơ phê duyệt địa điểm. 

Nhà máy điện hạt nhân 3: Hoàn thành công tác khảo sát và các phần của báo cáo 

Pre-FS theo hợp đồng với Viện Năng lượng (các báo cáo chuyên đề về kinh tế xã hội, 

địa chất, địa hình, KTTV). 

NMĐ Quảng Trị 1: Đã hoàn thành báo cáo Dự án đầu tư trình Chủ đầu tư. 

NMĐ Vũng Áng 3.1: Đã hoàn thành báo cáo Dự án đầu tư và Hồ sơ Mời thầu 

(ấn bản 1). 

Với các kết quả đã đạt được và được ghi nhận từ phía khách hàng, TNĐ đã tạo 

được uy tín là một trong những Tư vấn hàng đầu trong các công trình nhiệt điện. Vì 

vậy, ngoài Chủ đầu tư là EVN, các Tập đoàn lớn trong và ngoài nước tiếp tục tìm đến 

TV2 để hợp tác, tham gia thực hiện dự án từ giai đoạn thực hiện đầu tư đến giám sát 

thi công trình, Tư vấn Quản lý Dự án. 

Bên cạnh những cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Công ty giao, thì vẫn 

còn 1 số hạn chế mà Ban Lãnh đạo Trung tâm đã thẳng thắn nhìn nhận, đó là: 
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Đội ngũ Lãnh đạo chủ chốt còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý. Thiếu 

hụt nhân sự ở vị trí chủ chốt: Giám đốc dự án, Giám đốc công trường, Chủ nhiệm thiết 

kế. 

Thiếu hụt nhân sự có kinh nghiệm để tham gia công tác thiết kế chi tiết, thiết kế 

EPC, Giám sát tại công trường. 

Chưa xây dựng được các hệ thống dữ liệu liên quan đến chuyên môn sâu, các 

giai đoạn phát triển của dự án. Một số thiết kế chưa được chuẩn hoá. Chưa có đầy đủ 

cơ sở dữ liệu, số liệu cho công tác lập dự toán. 

Trình độ ngoại ngữ của một số kỹ sư còn hạn chế. 

   nh vực tư vấn Thủy điện 

 Trong bối cảnh hầu hết tiềm năng các dự án thủy điện lớn đã được khai thác 

hết, các dự án thủy điện nhỏ rất khó triển khai do khó khăn về nguồn tài chính và do 

các yếu tố tác động lớn về môi trường, Trung tâm tư vấn thủy điện và năng lượng tái 

tạo (TTĐ) tiếp tục gặp khó khăn rất lớn trong việc tìm kiếm công việc. Tuy nhiên với 

những n  lực thực hiện các dự án mở rộng nâng công suất, nâng cấp thiết bị các nhà 

máy hiện hữu, thủy điện tích năng, các công tác phục vụ công tác quản lý hồ đập như 

kiểm định an toàn đập và xây dựng phương án phòng chống lũ lụt hạ du, năm 2014, 

TTĐ đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Công ty giao. 

 Một số dự án TTĐ đã thực hiện trong năm 2014: 

 Hoàn thành các nội dung theo yêu cầu của Chủ đầu tư phục vụ quyết toán các 

dự án thủy điện Đồng Nai 3&4. 

 Thực hiện lập Bản vẽ thi công cho cho các dự án Đak Mi 2 và Đak Mi 3. 

 Hoàn thành công tác Kiểm định an toàn đập cho công trình Sơn La, Đak 

Mi 4abc, Bản Chát.  

 Triển khai công tác Tư vấn giám sát dự án thủy điện Thác Mơ Mở rộng. 

 Hoàn thành TKKT dự án NMTĐ Đa Nhim Mở rộng. Thực hiện công tác 

Giám sát tác giả dự án thủy điện Đồng Nai 5. 

 Hoàn thành hồ sơ DAĐT giai đoạn 2 - Dự án TĐTN Đơn Dương cùng với 

tư vấn JPOWER. 

 Hoàn thành Dự án đầu tư Nâng cấp hệ thống Tự động - Đo lường – Điều 

khiển – Bảo vệ các tổ máy Nhà máy thủy điện Trị An, Nhà máy thủy điện Hàm 

Thuận, Nhà máy thủy điện Đa Mi. 

 Xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ lập phương án phòng chống lũ lụt vùng 

hạ du đập Thủy điện Trị An, Thủy điện Thác Bà, Thủy điện Quảng Trị, Thủy 

điện An Khê, Thủy ddiện Ka Nak. 

 Hoàn thành báo cáo nghiên cứu tính toán nâng cao hiệu quả NMTĐ 

Quảng Trị. 

 Hoàn thành tính toán lại điện lượng các công trình thủy điện Đồng Nai 

3&4. Góp ý các quy trình vận hành liên hồ chứa sông Đồng Nai và sông Srêpốk. 
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 Thực hiện các thẩm tra cho các dự án Bản Chát, Sông Bung 2. 

 Hoàn thành báo cáo cơ hội đầu tư các Dự án thủy điện Long Hà, Thác Bà 

2. 

   nh vực tư vấn  ưới điện 

 Trong năm 2014, công tác đầu tư xây dựng các dự án lưới điện của Tổng Công 

ty Truyền tải điện Quốc gia bị giãn tiến độ do chưa có nguồn vốn và thay đổi tiến độ 

theo quy hoạch, công tác thoả thuận tuyến, địa điểm khó khăn, phải hiệu chỉnh nhiều 

lần và đặc biệt là thay đổi công tác thẩm tra, thẩm định theo Nghị định 15/2013/NĐ-

CP đã dẫn đến các dự án bị giãn tiến độ phê duyệt, làm chậm công tác nghiệm thu 

thanh toán, và thu hồi công nợ. Đây cũng chính là áp lực rất lớn, nhưng với trách 

nhiệm, sự cố gắng và quyết tâm cao, TLĐ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 

2014 của Công ty giao. 

Các dự án tiêu biểu TLĐ đã hoàn thành trong năm 2014 như sau: 

Các công trình hoàn thành và đóng điện 19 công trình lưới điện trong năm 2014: 

 ĐD 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông;  

 ĐD 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây;  

 ĐD 500kV Phú Lâm – Ô Môn;  

 ĐD 220kV Cầu Bông - Củ Chi;  

 ĐD 220kV TTĐL Duyên Hải - Trà Vinh;  

 ĐD 220kV Bà Rịa – Vũng Tàu; 

 ĐD 220kV Pleiku – Kon Tum (thuộc dự án TBA 220kV Kon Tum và 

đấu nối); 

 Cải tạo ĐD 220kV Đa Nhim – Long Bình. 

 Lắp đặt chống sét van trên đường dây mua điện Trung Quốc mạch 1; 

 Dự án cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc; 

 ĐD 110kV Châu Đốc - An Phú; 

 ĐD 22kV cấp điện đảo Côtô - tỉnh Quảng Ninh.  

 TBA 500kV Vĩnh Tân. 

 TBA 500kV Cầu Bông và đầu nối. 

 Thay MBA AT1 + AT2 TBA 500kV Phú Lâm.  

 TBA 220kV Củ Chi. 

 TBA 110kV Cầu Bông nối cấp. 

 TBA 110kV Bình Hòa. 

 Cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên – Phú Quốc, Trạm biến áp 110kV Phú 

Quốc. 
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 Các công trình trọng điểm hoàn thành công tác Tư vấn năm 2014 

21 Công trình đã được phê duyệt: 

 Đường dây 500kV TTĐL Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên (TKKT-

TDT); 

 Đường dây 500kV Mỹ Tho - Đức Hòa (DAĐT); 

 Thay dây tăng cường khả năng tải đường dây 220kV Nhà Bè - Phú Lâm 

(đoạn Nhà Bè - Bình Chánh) (TKBVTC); 

 Đường dây 220kV NĐ Duyên Hải - Mỏ Cày (TKKT_TDT); 

 Cải tạo, nâng cấp Đường dây 220kV Phú Lâm - Long An (TKKT-TDT); 

 Đường dây 220kV mạch kép Thái Bình - Tiền Hải - Trực Ninh (DAĐT); 

 Đấu nối phía 110kV TBA 220kV thành phố Nhơn Trạch (DAĐT); 

 Lắp đặt chống sét van trên đường dây mua điện Trung Quốc mạch 2 

(DAĐT); 

 Đường dây 110kV Giồng Riềng - Gò Quao (DAĐT); 

 Dự án thành phần: Lắp đặt ống chờ cáp ngầm 110kV băng qua đường 

chui dưới cầu Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) Dự án Cáp ngầm 110kV Xa Lộ 

- Đa Kao (BCKTKT); 

 Di dời đường dây 110kV Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành 

(gói E1) (TKKT); 

 Đường dây 22kV cấp điện cho Trung tâm hành chính huyện Kiên hải, 

tỉnh Kiên Giang (DAĐT, TKBVTC); 

 TBA 220kV Lạng Sơn (DAĐT); 

 TBA 220kV Ba Đồn (TKKT); 

 Nâng cấp HTĐKBV các TBA 500, 220kV khu vực miền Nam (gồm các 

HM trạm 500kV Phú Lâm; 220kV Mỹ Tho, Cai Lậy, Trà Nóc) (DAĐT); 

 TBA 220 kV Cần Đước & ĐD ĐN (DAĐT); 

 Lăp tụ bù trên lưới 110kV (Trạm Tía và Sơn Tây): (DAĐT); 

 TBA 110kV Long Đức &ĐDĐN, tỉnh Trà Vinh. (DAĐT); 

 TBA 110kV Gò Quao (Kiên Giang) (DAĐT); 

 Lắp MBA thứ 2 các TBA 220kV Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long 

(DAĐT, TKBVTC); 

 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp tổng thể hạn chế dòng ngắn mạch cho 

lưới điện truyền tải giai đoạn 2011-2020. 

16 công trình đã hoàn thành (chưa phê duyệt) 



Công ty cổ phẩn Tư vấn Xây dựng Điện 2 

Báo cáo thường niên năm 2014 20 

 ĐD 500kV NĐ Vân Phong – Vĩnh Tân (DAĐT); 

 ĐD 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn (TKKT-TDT); 

 ĐD 220kV Long An – Cai Lậy 2 (TKKT-TDT); 

 Di dời đường dây 220kV Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành 

(gói E2) (TKKT); 

 TBA 500kV Thốt Nốt (TKKT); 

 TBA 220kV Bắc Ninh 3 (TKKT); 

 TBA 110kV ĐHQGHN& ĐN (TKBVTC); 

 TBA 110kV Cù Lao Dung và ĐD đấu nối (Sóc Trăng) (DAĐT); 

 Lắp đặt 2 ngăn tụ bù 110kV dung lượng 2x10MVAr cho Trạm 110kV 

Thanh Oai (DAĐT) 

 Trung tâm điều khiển xa (TKBVTC); 

 Nâng cấp HTĐKBV các TBA 500, 220kV khu vực miền Nam (gồm các 

HM trạm 500kV Phú Lâm; 220kV Mỹ Tho, Cai Lậy, Trà Nóc) (TKKT); 

 Lắp đặt tụ bù các TBA 110kV khu vực Bắc Giang - Giai đoạn 2 

(DAĐT); 

 Lắp đặt tụ bù TBA 110kV Núi Một - Thanh Hóa. (DAĐT; 

 Lắp đặt tụ bù SVC cho các trạm biến áp 500kV Đà Nẵng và Ô Môn 

(DAĐT); 

 Trạm biến áp 220kV Bến Lức (DAĐT); 

 Tái sử dụng các bộ tụ bù dọc trên lưới 500kV. 

Bên cạnh những cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ Công ty giao, thì vẫn còn 1 

số hạn chế mà Ban Lãnh đạo Trung tâm đã đánh giá, đó là: 

Chưa tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng CNDA các kỹ năng về quản lý dự 

án, hầu hết là học tập kinh nghiệm thông qua công tác hàng ngày của lãnh đạo và các 

kỹ sư thế hệ trước. 

Một số kỹ sư chưa có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, giám sát công trình, 

quản lý đấu thầu, thẩm định giá xây dựng, ngoại ngữ, v.v… 

Công tác học tập và nghiên cứu công nghệ mới như Smart Grid, thiết kế 3D chưa 

được đầu tư đúng mức. 

Một số CNDA chưa trình bày tốt sản phẩm của mình làm ra trước Chủ đầu tư. 

Trình độ ngoại ngữ còn hạn chế, chưa thể phát huy hết khả năng khi làm việc với 

các chuyên gia nước ngoài.  

Khả năng nắm vững các yêu cầu pháp lý (luật, nghị định...) liên quan đến công 

tác đầu tư xây dựng chưa tốt. 
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Quản lý tiến độ dự án chưa tốt, có nhiều dự án bị trượt tiến độ, nguy cơ bị phạt 

tiến độ. 

Một số dự án bị sai sót trong quá trình thiết kế, bị chủ đầu tư phạt hoặc có nguy 

cơ bị phạt. 

Một số dự án, bị phát sinh công việc rất nhiều, phải hiệu chỉnh, bổ sung, làm lại 

thiết kế, lập lại dự toán, hiệu chỉnh HSMT mua sắm VTTB, HSMT xây lắp... liên 

quan đến chất lượng Tư vấn. 

   nh vực khảo sát 

 Xí nghiệp bước vào năm kế hoạch 2014 gặp khá nhiều khó khăn, một số dự án 

đã hoàn thành nhưng Chủ đầu tư do thiếu vốn, không giải ngân được. Tuy nhiên, bằng 

sự n  lực và quyết tâm cao của Ban Lãnh đạo Xí nghiệp cùng tập thể NLĐ, Xí nghiệp 

đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công 

ty giao, đảm bảo tốt tiến độ và chất lượng khảo sát các công trình nguồn và lưới điện. 

Lợi nhuận đạt 5.171.219.609 đồng; Thu nhập bình quân đạt 10.980.000 

đồng/tháng/người. 

Một số dự án chính Xí nghiệp đã thực hiện trong năm 2014 là: 

 Khảo sát giai đoạn lập báo cáo TKKT công trình thủy điện Đa Nhim MR; 

Khảo sát Thủy điện Đồng Nai 5; Khảo sát bổ sung Đường ống áp lực Thủy điện Sông 

Bung 2; Khảo sát bổ sung Thủy điện Đăk Mi 3; Cắm mốc ranh lòng hồ công trình 

thủy điện Đồng Nai 3&4; Khảo sát xử lý sạt lở Suối Đắk Nang (Buôn Tua Srah). 

Hoàn thành công tác khảo sát dự án Điện Hạt nhân Ninh Thuận 1; Khảo sát bổ 

sung dự án Điện Hạt nhân Ninh Thuận 2 cùng tư vấn DIA, HanShin. Khảo sát lập 

BCĐT dự án Nhiệt điện Quảng Trị 1; dự án Điện Hạt nhân Bình Định. 

Khảo sát khu nhà điều hành Vĩnh Tân và khu Cảng tổng hợp Vĩnh Tân. 

Khảo sát giai đoạn lập DAĐT đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân; Đường 

dây 500kV TTĐL Vĩnh Tân-Rẽ Sông Mây-Tân Uyên giai đoạn lập báo cáo TKKT; 

Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn giai đoạn lập TKKT bổ sung và khoan khảo 

sát tại các vị trí có độ dốc lớn có ngua cơ sạt trượt; Đường dây 220 kV Phú Lâm - Hóc 

Môn 1 giai đoạn lập TKKT; ĐD 110kV Sóc Trăng 2 - Trần Đề giai đoạn lập DAĐT. 

 Khảo sát giai đoạn lập TKKT TBA 110kV và đường dây đấu nối Tân Bình 3; 

TBA 110kV và đường dây đấu nối Long Đức giai đoạn lập DAĐT; TBA 220kV Cần 

Đước và đấu nối giai đoạn lập DAĐT; TBA 220kV Thủy Nguyên giai đoạn lập 

DAĐT; TBA 220kV Tân Cảng giai đoạn lập DAĐT; Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 

3 và đường dây đấu nối giai đoạn lập TKKT;  Khảo sát lập TKKT lưới điện 22kV cấp 

điện trung tâm hành chính Huyện Kiên Hải. 

Quan trắc thủy văn Công trình Đồng Nai 5. Đăk R’tih, trạm cao không Ninh 

Thuận 1. 

Quan trắc biến dạng các công trình thủy điện: Đại Ninh Chu k  8, Hàm Thuận-

Đa Mi chu k  12, Đăk R’tih chu k  3, Đồng Nai 3 chu k  4, Đồng Nai 4 chu k  4, 

Sêpok 3 chu k  5. 
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Bên cạnh những cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ Công ty giao, thì vẫn còn 1 

số hạn chế mà Ban Lãnh đạo Xí nghiệp đã đánh giá, đó là: 

Trong quá trình thực hiện, đôi khi một số Dự án có cơ sở pháp lý chưa chặt chẽ, 

công tác khảo sát đã và đang thực hiện nhưng dự toán chưa được duyệt hoặc hợp đồng 

chưa ký. Một số dự án ký hợp đồng giá trị trọn gói nhưng khi thi công lại yêu cầu tăng 

khối lượng nên ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh chung.  

Sự phối hợp giữa các phòng chuyên môn của Xí nghiệp và các đơn vị quản lý 

của Công ty chưa chặt chẽ, dẫn đến các rủi ro khi triển khai ngoài thực địa. Việc lập 

nhiệm vụ kỹ thuật và bảo vệ khối lượng với chủ đầu tư còn chưa phối hợp tốt giữa các 

đơn vị.  

Trình độ công nhân khảo sát không đồng đều giữa lực lượng trẻ và thâm niên, 

một bộ phận công nhân kỹ thuật chưa thấy hết trách nhiệm và tầm quan trọng của một 

số hạng mục khảo sát có yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, thực hiện chưa nghiêm túc các 

yêu cầu nhiệm vụ kỹ thuật đề ra. 

Quy trình kiểm tra, xuất bản tài liệu cũng còn nhiều bất cập: sự phối hợp kiểm tra 

giữa đơn vị khảo sát và các phòng chuyên môn Công ty, ảnh hưởng đến tiến độ giao 

nộp tài liệu cho chủ đầu tư. 

Công tác lập đề cương dự toán khảo sát lưới điện còn sai sót, có những điểm 

không phù hợp với thực tế triển khai ngoài thực địa, dẫn đến phát sinh khối lượng 

khảo sát, kinh phí thanh toán cho các đơn vị gặp khó khăn. 

Hoạt động kinh doanh 

   nh vực kinh doanh EPC 

Năm 2014, Ban EPC đã được thành lập với mục tiêu tham gia vào các dự án 

EPC, trước mắt  tập trung cho việc xử lý các công việc của dự án Vĩnh Tân 4 - dự án 

đầu tiên Công ty tham gia trong vai trò nhà thầu EPC. Kết quả thực hiện như sau: 

Theo tiến độ của dự án, Ban EPC đã phối hợp cùng các đơn vị đảm bảo các yêu 

cầu của các bên về tài chính, doanh thu và tiến độ cho dự án; phát hành Hồ sơ mời 

thầu cho 7/10 gói thầu, trong đó đã lựa chọn và ký hợp đồng với nhà thầu được 5 gói 

thầu. Các gói thầu còn lại đang được thực hiện theo tiến độ đề ra.  

Ngoài ra, với nhiệm vụ h  trợ Pacific (một trong những thành viên của tổ hợp 

thầu DMPP) trong công tác lập HSMT và đánh giá thầu các hạng mục do Pacific phụ 

trách, Ban EPC cũng đã hoàn thành 4 gói thầu cho Pacific và tiếp tục hoàn thành các 

gói thầu khác theo thỏa thuận giữa Pacific và PECC2.    

Ban EPC đã phối hợp chặt chẽ cùng với các thành viên tổ hợp Nhà thầu DMPP 

làm việc với Chủ đầu tư, các nhà thầu phụ để lập các qui trình, thực hiện các hạng mục 

giữa các bên, làm tiền đề cho công tác nghiệm thu, thanh toán theo Hợp đồng EPC, 

hoàn thành kế hoạch đề ra. 

   nh vực gia công cơ khí/xây lắp 

Năm 2014, phát huy những thành quả đạt được từ năm trước, Xí nghiệp đã n  

lực phấn đấu giành nhiều thắng lợi quan trọng trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh 
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doanh và xây dựng đon vị. Hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu về doanh thu và tài 

chính. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.207 triệu đồng. Thu nhập bình quân của người lao 

động cả năm đạt 6,47 triệu đồng/tháng. Môi trường làm việc được cải thiện, tinh thần 

làm việc đồng đội được nâng cao. Vị thế của Xí nghiệp được nâng lên một bước. 

Nhiều sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do xí nghiệp cung cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng 

được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao. 

Kết quả mà Xí nghiệp đạt được trong năm 2014 là cả một sự nổ lực, cố gắng 

phấn đấu không ngừng của toàn thể NLĐ. Thành quả đạt được trong năm 2014 cho 

thấy sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của tập thể lãnh đạo Xí nghiệp trong 

việc xây dựng chiến lược và các giải pháp thực hiện đúng đắn phù hợp với đặc thù 

từng thời k  để phát triển sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị, là thành quả của sự 

đoàn kết gắn bó, năng động, sáng tạo của tập thể NLĐ Xí nghiệp. 

Một số công trình chính Xí nghiệp đã thực hiện trong năm 2014 là: 

 TBA 500kV/220kV Mỹ Tho và các ĐD đấu nối : 775 tấn 

 Trạm biến áp 500kV Duyên Hải : 370 tấn 

 ĐZ 22kV cấp điện cho TT HC huyện Kiên Hải : 216 tấn 

 TBA 500/220kV Mỹ Tho : 300 tấn 

 ĐZ 220kV Phan Thiết-Phú Mỹ 2 và mở rộng  220kV : 142 tấn 

 Đường dây 500kV Duyên Hải - Mỹ Tho : 62 tấn 

 Hệ thống cấp điện 110kV nhà máy ALUMIN Nhân Cơ : 152 tấn 

Ngoài ra Xí nghiệp còn thực hiện nhiều công trình nhỏ lẻ khác (tổng danh mục 

công trình thực hiện năm 2014 là 75 công trình). Tổng khối lượng gia công chế tạo 

khoảng 2.600 tấn. 

Năm 2014 do việc làm được đảm bảo, việc hoàn thành các chỉ tiêu tài chính là n  

lực lớn của công tác quản trị và điều hành Xí nghiệp. Tuy nhiên, với ngành nghề cơ 

khí thì việc tìm kiếm việc làm, tiết kiệm chi phí, sản xuất kinh doanh có lãi luôn là 

thách thức lớn đối với các nhà quản lý. 

Đã triển khai một số công trình xây dựng và lắp đặt cột ăng ten viễn thông; tổng 

sản lượng chưa cao. 

 Hoạt động đ u tư 

Nhà máy Thuỷ điện Srepok 4A: Công ty đã hoàn thành góp vốn, với giá trị là 16 

tỷ 750 triệu đồng, năm 2014 là năm đầu tiên được chia cổ tức 15% với giá trị nhận 

được là 2 tỷ 512 triệu đồng. 

Năm 2014, Công ty đẩy mạnh công tác tìm kiếm các dự án thuỷ điện để tham gia 

đầu tư gồm: 

Dự án thủy điện Đak Rông 4: công suất dự kiến 21MW. Tổng mức đầu tư 

khoảng 630 tỷ đồng. Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản thu hồi dự án từ 

Công ty cổ phần Thượng Hải và đang xem xét giao cho 1 trong 5 Nhà đầu tư có hồ sơ 
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đề xuất để thực hiện tiếp. TV2 đã chuẩn bị hồ sơ đề xuất và trình nộp UBND tỉnh 

Quảng Trị ngày 07/01/2015. 

Dự án thủy điện Long Hà (Hạ Srokphumieng): công suất dự kiến 22MW, tổng 

mức đầu tư khái toán khoảng 734 tỷ đồng. TV2 đã ký biên bản Thỏa thuận liên danh 

thực hiện đầu tư, trong đó, TV2 thực hiện khảo sát và lập báo cáo quy hoạch, Công ty 

CPTĐ Thác Mơ thực hiện thủ tục xin phê duyệt bổ sung quy hoạch và chủ trương đầu 

tư. Tỷ lệ dự kiến góp vốn: TV2: 40%, TPMC: 55% và Cổ đông khác: 05%. TV2 đã 

trình đề cương dự toán công tác lập Báo cáo quy hoạch để phê duyệt thực hiện. 

Dự án Thủy điện Thác Bà 2: công suất dự kiến 12MW. TV2 đã lập đề cương bổ 

sung quy hoạch để xin phê duyệt dự án. Dự kiến TV2 và Thác Bà sẽ ký thoả thuận 

liên danh thực hiện dự án với tỷ lệ góp vốn dự kiến TV2 45% và Thác Bà 55%. 

Dự án Thuỷ điện Đak Glun 2: do Công ty Phú Tân làm chủ đầu tư, công suất 

9MW. Hiện Phú Tân đã hoàn thành xong toàn bộ thủ tục để khởi công công trình. 

TV2 đang xem xét thoả thuận mua lại dự án từ Công ty Phú Tân. 

Cảng biển Vĩnh Tân: Công ty đã phối hợp với Pacific Corporation để lập luận 

chứng kinh tế kỹ thuật dự án, xin phê duyệt đầu tư dự án. TV2 đã trình EVN xin phép 

được góp vốn vào Công ty này bằng giá trị chi phí tự thực hiện và đang được EVN 

xem xét. 

2. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài sản 

 Tình hình tài sản Công ty tại ngày 31/12/2014, tăng 191,3 tỉ, tăng 54,31% 

so với cùng k  năm 2013. Trong đó chủ yếu là khoản: 

- Tiền mặt giảm: 7,1 tỷ 

- TSCĐ vô hình tăng: 1 tỷ 

- Hàng tồn kho giảm: 10,3 tỷ 

- Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng: 122 tỷ 

- TSCĐ hữu hình giảm: 2,8 tỷ 

- Và các biến động khác. 

Việc tăng tài sản nằm trong mục tiêu của Công ty trong năm 2014, đó là 

đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, giảm nợ tồn đọng và nợ xấu. Nên tài sản 

tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty tăng 77 tỉ so với năm 2013. 

Với chiến lược nâng cao chất lượng tư vấn, Công ty đã thực hiện đầu tư tài 

sản vô hình là mua mới các phần mềm thiết kế có bản quyền, mua đất xây dựng 

văn phòng lưu trú cho kỹ sư giám sát tại các công trường xây dựng nhà máy 

điện tại Duyên Hải và Vĩnh Tân.  

b. Tình hình nợ phải trả 

Công nợ phải trả cuối năm tăng 170,1 tỷ, tăng 65,31% so với cùng k  năm 

2013, trong đó: 

- Phải trả người bán: giảm 5,8 tỷ 
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- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: tăng 5,3 tỷ 

- Người mua trả tiền trước: tăng 108,4 tỷ 

- Vay ngắn hạn: tăng 13,9 tỷ 

- Phải trả người lao động: tăng 54,1 tỷ 

- Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác: giảm 4,7 tỷ 

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: tăng 779 triệu 

- Và các biến động khác. 

 Các khoản  công nợ này phát sinh tăng do công tác nghiệm thu doanh thu chủ 

yếu phát sinh vào cuối năm, nên dẫn đến tăng các nghĩa vụ phải trả người bán, nghĩa 

vụ thuế và các khoản nộp Nhà nước. 

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

-    quản tr  h nh ch nh 

Tiếp tục tổ chức triển khai chấn chỉnh việc quản lý, thực hiện kỷ luật lao 

động tại các đơn vị, với tinh thần nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân, 

nhất là trách nhiệm của trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định, quy 

trình, nội quy lao động. 

Đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động lần thứ 6, Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2014, phát động phong trào thi đua, tham gia Hội thao khối tư 

vấn ngành Điện và Viện Năng lượng, hội thao các đơn vị ngành Điện năm 2014 

và Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Điện Việt 

Nam. Triển khai hoạt động Teambuilding 2014. Phát động các hoạt động thể 

thao phong trào, thành lập ban Thể dục Thể thao TV2 và tiếp tục triển khai tập 

luyện các bộ môn cho người lao động. 

Phối hợp cùng Công đoàn Công ty tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận 

động các đơn vị và người lao động sử dụng tiết kiệm điện. 

Hoàn tất hồ sơ và trình EVN, Bộ Công Thương, Chính phủ và Trung ương 

xem xét chấp thuận các hình thức khen cao thành tích giai đoạn 2007 – 2013 cho 

32 Tập thể và Cá nhân nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thành lập TV2. 

Triển khai quay phim tư liệu và các công tác liên quan đến kế hoạch kỷ 

niệm 30 năm thành lập TV2 (01/7/1985 – 01/7/2015). 

-    xây dựng cơ bản 

Thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa và duy tu chỉnh trang các trụ sở văn 

phòng và nhà công trường, thay mới hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng tăng phô 

điện tử và bóng đèn compass, đảm bảo tốt các điều kiện làm việc cho người lao 

động và các đơn vị. 

Trang bị và đưa vào vận hành hệ thống ATS cung cấp nguồn điện liên tục 

cho hệ thống các phụ tải quan trọng: máy chủ, camera, báo cháy và các thiết bị 

máy chấm công tại 02 trụ sở. 
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Hoàn tất hồ sơ pháp lý và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

đất ở khu Duyên Hải, Liên Hương và trụ sở 131 Hòa Hưng. 

Khu nhà tại Liên Hương và Duyên Hải: đang khai thác ổn định và đã được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình cho TV2. 

Khu đất 3.694,1m2 đất tại Vĩnh Tân: Công ty đã hoàn thành hạng mục thi 

công nắn suối và đang triển khai hạng mục San gạt mặt bằng, xây hàng rào, 

tường chắn; triển khai lập hồ sơ Thiết kế thi công xây dựng - Giai đoạn 1. 

Cải tạo mở rộng trụ sở 32NTN: TV2 đã được UBND TP. HCM, Công ty 

Quản lý kinh doanh Nhà thành phố duyệt cấp phép cải tạo trụ sở. Quy mô kết 

cấu công trình: 1 trệt 2 lầu, khung cột kèo bằng thép, mái tôn, sàn đúc giả, tường 

gạch. Diện tích sử dụng 471,5m2. Dự kiến khởi công trung tuần tháng 1/2015, 

dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng sau 6 tháng. 

-    t  ch c nhân sự 

Thành lập Ban Quản lý dự án EPC trực thuộc Công ty. Thực hiện đổi tên 

Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân; Trung tâm Tư vấn Thủy điện và 

Năng lượng tái tạo, cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các trung tâm. 

Tổng số lao động toàn Công ty có đến 31/12/2014 là 745 người.  Công ty 

đã tuyển dụng bổ sung kịp thời cho các đơn vị 43 người, gồm: 16 kỹ sư, 09 

chuyên viên, 03 cán sự, 03 thư ký, 03 kỹ thuật viên, 01 lái xe, 01 nhân viên và 

07 công nhân. Giải quyết cho 40 trường hợp nghỉ việc (thôi việc 25 người, hưu 

trí 13 người, hết tuổi lao động 01 người, chết 01 người).  

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm để Lãnh đạo Công ty để phục vụ công tác cán 

bộ; Thực hiện công tác bổ nhiệm mới 13 cán bộ lãnh đạo và bổ nhiệm lại 41 cán 

bộ lãnh đạo các đơn vị. 

-      o t o 

Trong năm 2014, tổng cộng có 971 lượt Người lao động (NLĐ) tham gia 

các chương trình đào tạo, trong đó: Đào tạo nội bộ là 490 lượt người, đào tạo bên 

ngoài là 147 lượt người, đào tạo Teambuilding là 334 lượt người. Cụ thể:  

 Đ o t o nội bộ 

Công ty có tổng cộng 490 lượt NLĐ tham các chương trình đào tạo nội bộ, 

tăng 121 lượt người (tỷ lệ 32,19%) so với năm 2013. Nguyên nhân tăng do các 

Đơn vị đã chủ động trong việc thực hiện các chương trình đào tạo đã đăng ký từ 

đầu năm và các chương trình đào tạo do Giảng viên bên ngoài mời về Công ty 

đào tạo thu hút được đông đảo NLĐ tham gia như: Đào tạo Kỹ năng Đàm phán 

Thương lượng: 67 lượt người, Đào tạo về Nghi thức Lễ tân, đối ngoại: 50 người. 

Chương trình đào tạo Nhân viên mới phải tổ chức thành 02 lần và thu hút gần 60 

NLĐ tham gia trong tổng số 43 người được tuyển mới năm 2014. 

Ngoài ra một số chương trình đào tạo mới cũng được thực hiện như: Quay 

và dựng phim, các chương trình đào tạo tại ch  trong công việc hay việc phổ 

biến lại các nội dung đã tham gia đào tạo của những người được cử đi đào tạo,… 
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Về đào tạo Ngoại ngữ: Bên cạnh các lớp học Tiếng Anh, Tiếng Nga tổ 

chức thường xuyên theo kế hoạch, năm 2014 có 14 NLĐ tham gia thi lấy chứng 

chỉ TOEIC Quốc tế tại IIG với tỷ lệ: 13/14 NLĐ có chứng chỉ TOEIC từ 500 

điểm trở lên nhằm đáp ứng các yêu cầu của công tác Đấu thầu theo quy định. 

Đ o t o bên ngoài 

Năm 2014, có tổng cộng 147 lượt người tham gia các chương trình đào tạo 

bên ngoài, đặc biệt là các chương trình đào tạo Chuyên gia, đào tạo theo chương 

trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các chương trình đào tạo Nghiệp vụ 

Xây dựng theo nhu cầu của các Đơn vị. 

TV2 hiện tại đang có 05 người lao động tham gia Đào tạo Thạc sĩ bằng 

kinh phí của Công ty, trong đó có 1 Thạc sĩ Điện hạt nhân sẽ tốt nghiệp vào đầu 

năm 2015. Đối với chương trình đào tạo của EVN trong năm 2014, TV2 có tổng 

cộng 17 cán bộ tham gia trong đó có một số chương trình đào tạo tại nước ngoài 

như Quản lý an toàn nguyên liệu cho nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản, Đào 

tạo trạm thao tác xa không người trực vận hành tại Malaysia. Ngoài ra, rất nhiều 

cán bộ của TV2 tham gia các Đoàn công tác của EVN đi nước ngoài. 

Đối với các chương trình đào tạo nghiệp vụ xây dựng năm 2014: Có 105 

lượt NLĐ tham gia các chương trình đào tạo để đáp ứng các yêu cầu công việc 

trong năm 2014 đặc biệt là chương trình đào tạo về đấu thầu: 61 người, giám sát 

thi công xây dựng công trình 17 kỹ sư 

- Thực hiện chế  ộ ch nh sách  ối với NLĐ: 

Thực hiện việc cập nhật, đối chiếu danh sách và quyết toán kinh phí đóng 

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Rà soát và làm thủ tục điều chỉnh thông 

tin trong sổ BHXH của NLĐ tại cơ quan BHXH. 

Lập danh sách và mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho tất cả NLĐ, kịp thời làm 

thủ tục đề nghị Bảo hiểm bồi thường khi xảy ra tai nạn. 

Hoàn thành hồ sơ giải quyết chế độ cho: 13 người đủ tuổi nghỉ hưu, 1 

người hết tuổi lao động và 01 người chết. Đồng thời giải quyết các chế độ trợ 

cấp trước khi nghỉ theo quy định của Nhà nước và của Công ty. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ trợ cấp thôi việc, hướng dẫn trợ cấp 

thất nghiệp, chốt sổ BHXH cho NLĐ thôi việc theo quy định. 

Thực hiện chế độ chính sách ốm đau 17 trường hợp, thai sản 04, dưỡng sức 

06, trợ cấp khó khăn 01, tai nạn lao động 24/24 là 04 người. 

-     t i ch nh  ế toán: 

Hoàn thành báo cáo tài chính 2013 sau kiểm toán, quyết toán thuế TNDN 

và quyết toán thuế TNCN năm 2013, công bố thông tin BCTC quý, soát xét bán 

niên 2014 kịp thời hạn  theo quy định của UBCKNN và Sở Giao dịch chứng 

khoán Hà Nội. 
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Thực hiện việc cân đối tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, ứng khối 

lượng tại các trung tâm, chi nhánh XNKS, đầu tư mua sắm, sửa chữa nâng cấp 

các phần mềm thiết kế, vật tư trang thiết bị cho các đơn vị trong Công ty. 

Trong năm 2014, Công ty đã làm việc với Cục thuế Hồ Chí Minh kiểm tra 

và quyết toán thuế hai năm 2012 và năm 2013, thực hiện nghiêm túc chính sách 

thuế thay đổi liên tục trong năm 2014 (liên quan thuế Thu nhập doanh nghiệp, 

Thuế Giá trị gia tăng, Thuế Thu nhập cá nhân, Luật Quản lý thuế). Liên hệ làm 

việc với cơ quan Thuế để có hướng dẫn cụ thể khi thực hiện dự án EPC Vĩnh 

Tân 4 triển khai trong năm. 

Phối hợp Ban Tổ chức và Công đoàn trong lập dự toán và thực hiện kinh 

phí các phong trào của Công ty như: hội thao khối tư vấn tháng 5/2014 tại Nha 

Trang, Hội thao EVN tháng 5/2014 tại Vũng Tàu, Hội diễn văn nghệ EVN tháng 

7/2014 tại Đà Nẵng, Teambuilding 2014. 

Xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra nội bộ công tác tài chính kế 

toán tại các đơn vị khoán và hai chi nhánh của Công ty. 

Triển khai cập nhật phân hệ FMIS hạch toán kế toán, vật tư, tài sản cố định 

sử dụng cho các Công ty tư vấn trong EVN. 

Xây dựng mô hình hạch toán kế toán EPC dự án Vĩnh Tân nhằm quản lý tài 

chính kế toán của dự án EPC của Công ty. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ trong và ngoài EVN theo các 

khối Nhiệt điện, Lưới điện, Thủy điện. Tham gia xây dựng chủ trương thu hồi 

công nợ các khách hàng bán điện cho EVN thông qua Công ty mua bán Điện. 

-     ế ho ch v t t : 

Đã tăng cường công tác quản lý, đảm bảo tính pháp lý cho công tác kế 

hoạch phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Quản lý công tác quản lý và cấp phát vật tư, sửa chữa xe máy đúng theo qui 

định của công ty, không để xảy ra trường hợp thất thoát, lãng phí. 

Đã thương thảo và ký kết các hợp đồng trong danh mục kế hoạch năm cũng 

như những dự án mới phát sinh. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác 

lập và trình duyệt các dự toán cũng như việc nghiệm thu thanh toán đối với các 

Chủ đầu tư, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất. 

-    công nghệ thông tin: 

Tiếp tục vận hành, duy trì hoạt động của hệ thống mạng máy tính, email và 

các chương trình quản lý. H  trợ trong việc trang bị và xử lý các sự cố liên quan 

đến thiết bị tin học. 

Nâng cấp hệ thống VoIP, Web conference, camera và quẹt thẻ. 

Tiếp tục hiệu chỉnh và đưa vào sử dụng chương trình Quản lý phê duyệt tài 

liệu thiết kế (một phân hệ của chương trình Quản lý dự án). 
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Nâng cấp các chương trình quản lý: (1) Chương trình Công văn, Quản lý 

doanh thu, Hợp đồng, Quản lý nhân sự, website nội bộ, website ngoài; (2) Nâng 

cấp chương trình quản lý chấm công với các tính năng mới phục vụ cho việc xử 

lý hàng loạt, phép và đưa báo cáo tuần lên hệ thống; (3) Công cụ tra cứu lương 

cho Người lao động. 

Phân tích nhu cầu và xây dựng giải pháp cho các module mới: phân hệ 

quản lý Bảo hiểm; Quản lý thông tin quẹt thẻ ra vào. 

Cập nhật các kỹ thuật mới cho mã chương trình nhằm bảo mật và nâng cao 

hiệu quả hoạt động cho các phần mềm. 

-    quản    ch t    ng:  

Tiếp tục thực hiện công tác thẩm tra thiết kế các dự án đúng theo quy định. 

Phối hợp với các Trung tâm tư vấn biên soạn và ban hành các tài liệu cẩm 

nang thiết kế, giám sát thi công các dự án thủy điện, nhiệt điện, lưới điện. 

Đã hoàn thành và được cấp chứng chỉ Hệ thống quản lý môi trường ISO 

14001: 2004. Tổ chức thực hiện đánh giá HTQLCL bao gồm kiểm tra nội bộ và 

đánh giá của Quacert. 

- Công tác An to n  SLĐ, PCCN v  phòng chống bão  ụt 

Triển khai thực hiện kiểm tra định k  công tác AT-VSLĐ theo kế hoạch tại 

Công ty và hai Chi nhánh; Tổ chức tốt tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ. 

Tổ chức kiểm tra và duy tu bảo dưỡng các trang thiết bị PCCC, kiểm tra hệ 

thống điện khi có sự cố hoặc cúp điện. Trong năm 2014, không để xảy ra sự cố 

cháy nổ nào. 

Phối hợp với Công an PCCC Quận 3 tổ chức huấn luyện cho lực lượng 

chữa cháy cơ sở của toàn cty tại Trụ sở chính của Công ty từ ngày 18/10/2014 

với kết quả đều đạt yêu cầu. 

Phối hợp cùng với Công an PCCC Quận 1 và Quận 3 triển khai kiểm tra 

thực hành tại các trụ sở  theo tinh thần Thông tư 11/TT- BCA của Công an 

PCCC Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai 

Trong năm 2014 và những năm tiếp theo, Công ty đã và sẽ tiếp tục chủ 

động hợp tác,học hỏi và tích cực tham gia các công tác khảo sát, thiết kế các dự 

án Điện hạt nhân, các dự án tổng thầu EPC, đồn thời mở rộng sang các lĩnh vực 

năng lượng tái tạo và các dự án năng lượng khác. 

Tiếp tục phấn đấu tìm kiếm thêm việc làm, triển khai hiệu quả để đạt doanh 

thu cao, thu nhập ổn định và đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế tài chính. 

Xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh, có thương hiệu trên thị trường 

trong nước cũng như trên thị trường quốc tế. Công ty đã và đang phối hợp các 

chủ đầu tư cũng như các công ty tư vấn trong nước và nước ngoài tìm kiếm thị 

trường quốc tế nhất là tìm kiếm các dự án nguồn điện tại Lào và Căm phu chia. 
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Bảo toàn vốn, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, đảm bảo thu 

nhập bình quân cho người lao động không thấp hơn năm 2013, và cổ tức cho cổ 

đông không thấp hơn 20%. 

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

1. Hội đồng quản trị   

a. Thành viên và cơ cấu của HĐQT: gồm 05 thành viên. 

Danh sách các thành viên HĐQT từ ngày 11/10/2013 đến 31/12/2014 

gồm: 

1. Ông Phạm Văn Thảo:  Chủ tịch HĐQT; 

2. Ông Nguyễn Chơn Hùng:  Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; 

2. Ông Ninh Viết Định:   Thành viên HĐQT; 

4. Ông Nguyễn Trọng Nam:  Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ; 

5. Ông Trương Khắc Len: Thành viên HĐQT độc lập.  

  

Ông Phạm Văn Thảo Chủ tịch HĐQT 

 

           Ông Nguyễn Chơn Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 
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Ông Ninh Viết Định – Thành viên HĐQT 

 

Ông Nguyễn Trọng Nam – Thành viên HĐQT 

 

 

 

Ông Trương Khắc Len – Thành viên HĐQT 

 

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của các thành viên HĐQT 

(Tính đến ngày 31/12/2014) 

Stt Họ tên – Chức vụ 
Số cổ 

phiếu (cp) 
Tỷ lệ (%) 

1 Ông Phạm Văn Thảo – Chủ tịch  HĐQT 2.700 0,06 

2 Nguyễn Chơn Hùng 3.400 0,08 
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Stt Họ tên – Chức vụ 
Số cổ 

phiếu (cp) 
Tỷ lệ (%) 

3 Ông Ninh Viết Định – Thành viên HĐQT  0 0,00 

4 Ông Nguyễn Trọng Nam – Thành viên HĐQT 1.500 0,03 

6 Trương Khắc Len – Thành viên HĐQT 8.000 0,18 

 

Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ về quản trị Công ty 

(Tính đến ngày 31/12/2014) 

Stt Họ tên – Chức vụ Chứng chỉ 

1 
Ông Nguyễn Chơn Hùng  – Thành viên 

HĐQT  

Thạc sỹ quản trị kinh 

doanh 

2 Ông Ninh Viết Định – Thành viên HĐQT  
Thạc sỹ quản trị kinh 

doanh 

3 
Ông Nguyễn Trọng Nam – Thành viên 

HĐQT 

Thạc sỹ quản trị kinh 

doanh 

b. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty 

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị  đã tổ chức triển khai, điều hành các hoạt 

động SXKD của Công ty theo đúng các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy 

định trong Điều lệ Công ty, tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết và 

quyết định của HĐQT,  SXKD có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước và các 

cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và đảm bảo Công ty hoạt 

động đúng quy định của pháp luật. 

Năm 2014 là năm có nhiều khó khăn nhưng với năng lực quản lý, chuyên môn 

tốt, quyết tâm cao Ban điều hành Công ty đã tăng cường kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt 

có trọng tâm, bám sát nhiệm vụ chính là thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu 

mà ĐHĐCĐ đã giao. Sửa đổi và bổ sung nhiều quy chế phục vụ công tác quản lý, điều 

hành, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và các biện pháp quản lý tiên tiến vào các 

hoạt động sản xuất và quản lý của công ty; tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, 

tiếp xúc, và giải quyết tốt hơn các yêu cầu từ phía khách hàng từ đó làm cho mối quan 

hệ hợp tác giữa Công ty và các chủ đầu tư được cải thiện một bước.  

Các hoạt động của Hội đồng quản trị đều được duy trì theo đúng theo lịch trình 

đề ra m i quý họp ít nhất một lần để thảo luận, thông qua các chủ trương lớn và giao 

nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến 

trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị trên cơ sở các chủ trương đã được 

thông qua. kịp thời giải quyết những đề nghị của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành 

Công ty phát sinh trong quá trình điều hành SXKD. 
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Các thành viên Hội đồng quản trị đều có tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây 

dựng Công ty nói chung và trong việc thực hiện các nhiệm vụ cá nhân đã được phân 

công nói riêng. 

Hội đồng quản trị thật sự là khối đoàn kết cao trên tinh thần vì công việc và vì sự 

phát triển của Công ty. 

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

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

a.  ế hoạch công tác năm 2015 

  ế hoạch điều hành SX D 

HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành Công ty để thực hiện 

thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, với các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ sẽ 

thông qua trong k  Đại hội này. 

 Năm 2015, hoạt động SXKD được dự báo tiếp tục chịu nhiều khó khăn, thử 

thách và rủi ro lớn. Việc huy động vốn đầu tư cho các dự án trong lĩnh vực điện tiếp 

tục gặp nhiều khó khăn... Vì thế, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã cân nhắc, rà 

soát kỹ sản lượng của từng đơn vị trong Công ty để chỉ đạo Ban Điều hành tăng cường 

tìm kiếm thêm việc làm, tăng cường công tác nghiệm thu với mục tiêu chung là phấn 

đấu để đạt mức cao hơn các chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD năm 2015. 

 Các hoạt động khác 

HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Công ty nghiên cứu các phương án để đầu tư vào các 

công trình điện, đặc biệt là các Nhà máy Thủy điện. 

Chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai Kế hoạch xây dựng mở rộng văn 

phòng làm việc trong khu đất Trụ sở 32 Ngô Thời Nhiệm và tiếp tục lên phương án 

đầu tư xây dựng Văn phòng tại các khu đất mà Công ty đang quản lý. 

Chỉ đạo Công ty tiếp tục hoàn thành công tác xây dựng Văn phòng làm việc tại 

các công trình nhiệt điện tại Vĩnh Tân. 

Giải quyết và ban hành kịp thời các quyết định, nghị quyết để Ban Điều hành 

Công ty làm cơ sở để điều hành tốt các công tác sản xuất kinh doanh, quản lý. 

 Biện pháp thực hiện 

Duy trì các hoạt động của HĐQT và phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với Ban Điều 

hành trong việc quản lý Công ty. 

H  trợ Ban Điều hành trong công tác điều hành cũng như công tác tìm kiếm 

công ăn, việc làm. 

Thường xuyên theo d i, kiểm tra và nhắc nhở Ban Điều hành trong công tác 

quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất. 

2. Ban  iểm soát Công ty 

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 
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Danh sách các thành viên Ban  iểm soát từ ngày 28/4/2013 đến nay 

gồm: 

1. Bà Trịnh Thúy Qu nh  Trưởng Ban; 

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền  Thành viên; 

3. Bà Trần Thị Hòa   Thành viên. 

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

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của các thành viên Ban  iểm soát 

(Tính đến ngày 31/12/2014)  

Stt Họ tên – Chức vụ 

Số cổ 

phiếu 

(cp) 

Tỷ lệ (%) 

1.  Bà Trịnh Thúy Qu nh – Trưởng ban  0 0 

2.  Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên 0 0 

3.  
Bà Trần Thị Hòa – Thành viên BKS độc 

lập, không điều hành. 
15,800 0,36 

b. Hoạt động của Ban kiểm soát 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ 

Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp; Ban kiểm soát đã thực 

hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ tổ chức 

và hoạt động của Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan. 

Trong năm 2014, Ban Kiểm soát tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung 

chính, bao gồm: Theo d i, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất 

kinh doanh (SXKD) của Công ty; Kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám 

đốc, các Chi nhánh, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; 

Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán, lập báo cáo thẩm định báo cáo tài 

chính (BCTC), báo cáo sản xuất kinh doanh (SXKD), tình hình quản trị công nợ. 

Sau m i cuộc kiểm soát đều có Biên bản làm việc của Ban Kiểm soát ghi nhận 

tình hình hoạt động của Công ty và các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát nhằm 

đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tăng cường quản trị nội bộ Công ty. 

 Một số hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát như sau: 

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo quy định. 

-  Tham gia lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty 

TNHH Hãng kiểm toán AASC. 
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-  Ngày 28-29/7/2014: Kiểm tra, kiểm soát, đánh giá toàn diện các mặt hoạt động 

của Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện giai đoạn năm 2013 và 6 tháng đầu năm 

2014. 

-  Ngày 25-26/12/2014: Kiểm tra, kiểm soát, đánh giá toàn diện các mặt hoạt 

động của Công ty giai đoạn năm 9 tháng đầu năm 2014. 

- Ngày 30/03-02/04/2015: Thẩm định BCTC năm 2014; đánh giá tình hình thực 

hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị; đánh giá tình hình quản 

lý, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2014; rà soát việc thực hiện các kiến 

nghị của Ban Kiểm soát tại Biên bản làm việc ngày 19/03/2014. 

- Tham gia công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014, đảm bảo việc tổ 

chức ĐHCĐ theo đúng quy định hiện hành. 

- Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên 

liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả 

hoạt động. 

- Thành viên Ban Kiểm soát cũng đã tích cực học tập, nâng cao nghiệp vụ do 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (cổ đông lớn của Công ty) tổ chức: 

- Ngày 17-20/06/2014: Tham gia tổ chức giao ban công tác kiểm soát 6 tháng 

đầu năm 2014 và lớp đào tạo tập huấn nâng cao Nghiệp vụ Kiểm soát viên. 

- Ngày 09 - 13/03/2015: Tham gia lễ tổng kết công tác kiểm soát năm 2014 và 

lớp đào tạo tập huấn nâng cao Nghiệp vụ Kiểm soát viên.. 

3. Lương, thưởng, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 
Giám đốc và Ban kiểm soát 

Lương, thưởng của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát 

đã được Công ty chi trả trong năm 2014 như trong bảng sau: 

Stt Họ tên – Chức vụ 
Lương 

(đ) 

Thù lao 

(đ) 

Tổng  

(đ) 

1 
Ông Phạm Văn Thảo– Chủ tịch 

HĐQT  
602.833.765 10.000.000  612.833.765  

2 
Ông Nguyễn Chơn Hùng – Tổng 

Giám đốc  
561.000.000 60.000.000 621.000.000 

3 
Ông Nguyễn Trọng Nam –Phó 

Tổng Giám đốc 
504.000.000 60.000.000 564.000.000 

4 
Ông Ninh Viết Định – TV 

HĐQT   
60.000.000  

60.000.000 

5 
Trương Khắc Len – Thành viên 

HĐQT 
 

60.000.000  
60.000.000 
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Stt Họ tên – Chức vụ 
Lương 

(đ) 

Thù lao 

(đ) 

Tổng  

(đ) 

6 
Ông Trần Quang Lâm – Phó 

Tổng Giám đốc 
504.000.000 0 504.000.000 

7 
Ông Trịnh Thúy Qu nh - Trưởng 

BKS trực tiếp điều hành.sản xuất 
0 48.000.000  48.000.000 

8 

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – 

Thành viên BKS trực tiếp điều 

hành sản xuất. 

240.000.000 36.000.000  276.000.000 

9 
Bà Trần Thị Hòa - Thành viên 

BKS không trực tiếp điều hành 

sản xuất 

 

0 36.000.000 36.000.000 

4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

St

t  
Họ và tên 

Chức vụ tại 

Công ty 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

k  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

k  

 

1 

 

Phạm Văn Thảo 
Chủ tịch 

HĐQT 

254/32 CMT8, P5, Q. 

TB, TP. HCM 
2.700 0,06% 

2 Phạm Thị Đề  Mộc Hóa - Long An 0 0% 

3 V  Thị Kim Loan  
254/32 CMT8, P5, Q. 

TB, TP. HCM 
5.400 0,12% 

4 Phạm Văn Quý  
19 QL62 KP 4, thị trấn 

Mộc Hóa, tỉnh Long An 
0 0% 

5 Phạm Văn Linh  
19 QL62 KP 4, thị trấn 

Mộc Hóa, tỉnh Long An 
0 0% 

6 Phạm Thị Tuyết  
19 QL62 KP 4, thị trấn 

Mộc Hóa, tỉnh Long An 
0 0% 

7 Phạm Thị Mai  
19 QL62 KP 4, thị trấn 

Mộc Hóa, tỉnh Long An 
0 0% 

8 
Nguyễn Chơn 

Hùng 
TV HĐQT 

kiêm TGĐ 

159/66 Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 10, TP. 

HCM 
2.400 0,054% 

9 
Nguyễn Chơn 

Túy 
  

Triệu Trung - Triệu 

Phong - Quảng Trị 
0 0% 

10 Trần Thị Hồng   
Triệu Trung - Triệu 

Phong - Quảng Trị 
0 0% 

11 
Trần Thị Lam 

Phương 
 

159/66 Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 10, TP. 

HCM 
3.400 0,077% 

12 Nguyễn Thị Tâm  Lâm Đồng 0 0% 

13 Nguyễn Chơn  Đông Hà - Quảng Trị 0 0% 
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St

t  
Họ và tên 

Chức vụ tại 

Công ty 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

k  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

k  

Dũng 

14 Nguyễn Thị Thư  
Triệu Trung - Triệu 

Phong - Quảng Trị 
0 0% 

15 Nguyễn Thị Minh  
Triệu Trung - Triệu 

Phong - Quảng Trị 
0 0% 

16 
Nguyễn Chơn 

Cảm 
 

Tân Thành - Bà Rịa 

Vũng Tàu 
0 0% 

17 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhạn 
 TP. HCM 0 0% 

18 Ninh Viết Định TV HĐQT 
8 Phù Đổng Thiên 

Vương, Hà Nội 
0 0% 

19 Bùi Như Thảo  

8 Phù đổng Thiên Vương 

Q. hai Bà Trưnưg Hà 

Nội 

0 0% 

20 Phạm Thị Đính  
197 Trương Công Định 

Vũng Tàu 
0 0% 

21 Ninh Thị Đước  

Thôn Lũ Phong X.Yên 

Ninh H.Ý Yên T.Nam 

Định 

0 0% 

22 Ninh Thị Cước  
554/155F Nguyễn Đình 

Chiểu Q 3 TP. HCM 
0 0% 

23 Ninh Thị Ước  Bà Rịa-Vũng Tàu 0 0% 

24 Ninh Viết Đặng  Bà Rịa-Vũng Tàu 0 0% 

25 Ninh Viết Động  Bà Rịa-Vũng Tàu 0 0% 

26 
Nguyễn Trọng 

Nam 

TV 

HĐQT, 

PTGĐ 

86/25 Trương Quyền, 

P.6, Q.3, TP. HCM 
1.500 0,033% 

27 Hu nh Thị Hiền  
86/25 Trương Quyền, 

P.6, Q.3, TP. HCM 
0 0% 

28 
Nguyễn Kim 

Dung 
 

86/25 Trương Quyền, 

P.6, Q.3, TP. HCM 
0 0% 

29 
Nguyễn Khoa 

Diệu Ngọc 
 

86/25 Trương Quyền, 

P.6, Q.3, TP. HCM 
0 0% 

30 Trương Khắc Len 
 

TV HĐQT 

 

87/2A Nguyễn Đình 

Chính F15 Q.Phú Nhuận, 

TP. HCM 
8.000 0,18% 

31 Phạm Thị Luật  
 An Thanh - Tứ K  - Hải 

Dương 
0 0% 

32 Phan Thị Chanh  28/5 Trần Thiện Chánh 4.000 0.09% 
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St

t  
Họ và tên 

Chức vụ tại 

Công ty 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

k  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

k  

F.12 Q.10, TP. HCM. 

33 
Trương Minh 

Tuấn 
 

87/2A Nguyễn Đình 

Chính F15 Q.Phú Nhuận 
1.800 0,04% 

34 
Trương Thanh 

Vân 
 

87/2A Nguyễn Đình 

Chính F15 Q.Phú Nhuận 
0 0% 

35 
Trương Minh 

Đức 
 

87/2A Nguyễn Đình 

Chính F15 Q.Phú Nhuận 
0 0% 

36 Trương Khắc Sợi  
An Thanh, Tứ K , Hải 

Dương. 
0 0% 

37 
Trương Khắc 

Nhan 
 

An Thanh - Tứ K  - Hải 

Dương. 
0 0% 

38 Trương Thị Thêu  
Xã Suối Trầu, Long 

Thành Đồng Nai. 
0 0% 

39 Trương Thị Mạng  
337/12 Trường Chinh, 

F.14, Tân Binh. 
0 0% 

40 
Trương Khắc 

Tưng 
 

Thị trấn Ninh Giang, 

Ninh Giang, Hải Dương 
0 0% 

41 Trương Thị Bừng  
An Thanh, Tứ K , Hải 

Dương. 
0 0% 

42 Trần Quang Lâm PTGĐ 
399/15,Nguyễn Đình 

Chiểu, Q3,TP. HCM 
4.000 0,09% 

43 
Lê  Thị Huyền 

Ngân 
 

8, Phan Phú Tiên, Q5, 

TP. HCM 
0 0% 

44 
Lê Thị Thanh 

Huyền 
 

399/15,Nguyễn Đình 

Chiểu, Q3,TPCCM 
0 0% 

45 
Trần Thị Thủy 

Hương 
 

8, Phan Phú Tiên, Q5, 

TP. HCM 
0 0% 

46 
Trần Thị Thúy 

Mai 
 

399/15,Nguyễn Đình 

Chiểu, Q3,TPCCM 
0 0% 

47 Trần Quang Nam  
399/15,Nguyễn Đình 

Chiểu, Q3,TPCCM 
0 0% 

48 
Trịnh Thúy 

Qu nh 
T.BKS 

Căn hộ R1A-28-12B 

Khu Royal City, 72A 

Nguyễn Trãi, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

0 0% 

49 Tăng Thế Hùng  

Căn hộ R1A-28-12B 

Khu Royal City, 72A 

Nguyễn Trãi, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

0 0% 

50 Tăng Bảo Khánh  

Căn hộ R1A-28-12B 

Khu Royal City, 72A 

Nguyễn Trãi, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

0 0% 
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St

t  
Họ và tên 

Chức vụ tại 

Công ty 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

k  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

k  

51 Trịnh Nguyên Đạt  
12/204D Phố Đội Cấn, 

Ba Đình, Hà Nội 
0 0% 

52 Đ  Thị Oanh Thu  
12/204D Phố Đội Cấn, 

Ba Đình, Hà Nội 
0 0% 

53 Trịnh Minh Tuấn   
12/204D Phố Đội Cấn, 

Ba Đình, Hà Nội 
0 0% 

54 Bùi Thị Ngọc Lý 
TP. TC-

KT 

30/2A Thích Quảng Đức, 

phường 5, Q Phú Nhuận, 

TP. HCM 
5.000 0,11% 

55 
Nguyễn Thị Xuân 

Nghị 
 

C7/6Y Phạm Hùng, Bình 

Hưng, Bình Chánh, TP. 

HCM 

0 0% 

56 Bùi Ngọc Nam  

C7/6Y Phạm Hùng, Bình 

Hưng, Bình Chánh, TP. 

HCM 

0 0% 

57 
Nguyễn Thị Thu 

Hiền 
TV. BKS 

781/A14 Lê Hồng 

Phong, P.12, Q.10, TP. 

HCM 

0 0% 

58 
Nguyễn Trọng 

Nghĩa 
 

781/A14 Lê Hồng 

Phong, P.12, Q.10, TP. 

HCM 

1.000 0,022% 

59 Tạ Thị Mai  

11 - U7 - TT Đà Nẵng - 

Cầu Tre - Ngô Quyền - 

Hải Phòng 

0 0% 

60 
Nguyễn Mai 

Hương 
 

11 - U7 - TT Đà Nẵng - 

Cầu Tre - Ngô Quyền - 

Hải Phòng 

0 0% 

61 Trần Thị Hòa TV. BKS 
230 đường 48-F5-Q4 -

TP. HCM 
 15.800 0,356% 

62 
Nguyễn Văn 

Hạnh 
 

230 đường 48-F5-Q4 -

TP. HCM 
0 0% 

63 
Nguyễn Thành 

Huy 
 

230 đường 48-F5-Q4 -

TP. HCM 
0 0% 

64 
Nguyễn Thị Quế 

Chi 
 

230 đường 48-F5-Q4 -

TP. HCM 
0 0% 

65 Trần Đức Hiền  Ninh Bình 0 0% 

66 Triệu Văn Môn NVCBTT 
14 L2 Phạm Đôn, P10, 

Q5, TP. HCM 
2.500 0,056% 

67 Trần Thị Hấp  Vụ Bản - Nam Định 0 0% 

68 
Trương Diệu 

Thừa 
 

14 L2 Phạm Đôn, P10, 

Q5, TP. HCM 
0 0% 



Công ty cổ phẩn Tư vấn Xây dựng Điện 2 

Báo cáo thường niên năm 2014 40 

St

t  
Họ và tên 

Chức vụ tại 

Công ty 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

k  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

k  

69 Triệu Thị Mở  Tân Mai - Biên Hòa 0 0% 

70 Triệu Thị Xuân  
Cù Chính Lan, Nam 

Định 
0 0% 

71 Triệu Thị Lai  
Buôn Mê Thuột- Đắc 

Lắc 
0 0% 

72 Triệu Tuấn Khải  Thanh Xuân - Hà Nội 0 0% 

Giao d ch c  phiếu: 

Stt 

Người thực 

hiện giao 

dịch 

Quan hệ với cổ 

đông nội bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu k  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

k  

Lý do tăng, 

giảm (mua, 

bán, chuyển 

đổi, 

thưởng...) 
Số cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

1 
Phan Thị 

Chanh 

Vợ ông 

Trương  hắc 

Len 

 TV HĐQT 

3000 0,067 4000 0,09 
Mua đầu 

tư 

 

III. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán 

Không có ý kiến, chấp thuận hoàn toàn. 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 

 Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã 

được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. Báo cáo tài chính bao gồm: 

Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền 

tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm 

toán (đính kèm)./. 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 
  

 

(Đã ký) 

 

 
 Nguyễn Chơn Hùng 
Đính kèm  

Báo cáo tài chính kiểm toán. 
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Cong ty Co phan Tir van Xay dung Dien 2

32 Ngo Thai Nhi?m, Phuang 7, Qu£n 3, Tp.HCM

NQIDUNG

Bao cao ciia Ban Tong Giam doc

Bao cao kiem loan dQc l$p

Bao cao tai chfnh da dugc kiem loan

Bang can doi ke loan

Bao cao ket qua hoat dpng kinh doanh

Bao cao luu chuyen tien t?

Thuyet minh bao cao tai chinh

Trang

02-03

04-05

06-35

06-07

08

09-10

11-35



Cong ty Co phan Tir van Xay dung Dien 2
32 Ngo Thai Nhi?m, Phuang 7, Quan 3, Tp.HCM

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC

Ban Tong Giam doc Cong ty Co phan Tu van Xay dung Di?n 2 (sau day gpi tat la "Cong ty") trmh bay Bao cao cua
minh va Bao cao tai chi'nh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2014.

CONG TY

Cong ty Co phan Tu van Xay dung Di?n 2 dugc thanh lap va hoat dpng theo giay chung nhan dang ky doanh nghi?p ^
cong ty co phan so 0300420157 do Sa Ke hoach va Dau tu Thanh pho Ho Chi Minh cap Ian dau ngay 29 thang 10 nam
2007, dang ky thay doi Ian thu bay ngay 09712/2013.

Try sa chi'nh cua Cong ty: 32 Ngo Thai Nhi?m, Phuang 7, Quan 3, Tp.HCM.

HQID6NG QUAN TR|, BAN TONG GIAM DOC VA BAN KIEM SOAT

Cac thanh vien cua Hpi dong Quan trj trong nam va tai ngay lap bao cao nay bao gom:

Ong PhamVanThao Chiitjch

Ong Nguyen Chan Hung Thanh vien

Ong NinhVietDinh Thanh vien

Ong Nguyen Trong Nam Thanh vien

Ong Truong Khac Len Thanh vien

Cac thanh vien cua Ban Tong Giam doc da dieu hanh Cong ty trong nam va tai ngay lap bao cao nay bao gom:

Ong Nguyen Chan Hung Tong Giam doc

Ong Nguyen Trpng Nam Pho Tong Giam doc

Ong Tran Quang Lam Pho Tong Giam doc

Cac thanh vien cua Ban Kiem soat bao gom:

Ba Trinh Thiiy Quynh Truong ban

Ba Nguyen Thj Thu Hien Thanh vien

Ba Tran Thi Hoa Thanh vien

KIEM TO AN VIEN

Cong ty TNHH Hang Kiem toan AASC da thuc hi^n kiem loan cac Bao cao tai chi'nh cho Cong ty.



Cong ty Co phan Tu- van Xay dung Dif n 2
32 Ngo Thai Nhi?m, Phuang 7, Qu£n 3, Tp.HCM

CONG B6 TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC DOI VO1 BAO CAO TAI CHINH

Ban Tong Giam doc Cong ty chju trach nhi?m ve vi^c lap Bao cao tai chinh phan anh trung thyc, hap ly tlnh hinh hoat
dpng, ket qua hoat dpng kinh doanh va tlnh hinh luu chuyen tien t? cua Cong ty trong n3m. Trong qua trinh lap Bao
cao tai chfnh, Ban Tong Giam doc Cong ty cam ket da tuan thu cac yeu cau sau:

Xay dung va duy trl kiem soat npi bp ma Ban Giam doc va Ban quan tri Cong ty xac dinh la can thiet de dam bao
cho vifc l£p va trinh bay bao cao tai chl'nh khong con sai sot trpng yeu do gian Ian hoijc do nham Ian;

L\fa chpn cac chfnh sach ke loan thfch hop va ap dyng cac chl'nh sach nay mpt each nhat quan;

Dua ra cac danh gia va dy doan hop ly va than trpng; ~*=a
\\Q-

Neu ro cac chuan myc ke loan duac ap dung co duac tuan thu hay khong, co nhung ap dung sai l?ch trpng yeu
den muc can phai cong bo va giai thfch trong Bao cao tai chfnh hay khong; ,^G

Lap va trinh bay cac Bao cao tai chl'nh tren ca sa tuan thu cac Chuan myrc ke loan, Che dp ke toan doanh nghiep 'WV
Nam va cac quy dinh hi?n hanh co lien quan den vi§c lap va trinh bay Bao cao tai chfnh; ~5^

Lap cac Bao cao tai chfnh dya tren ca sa hoat dpng kinh doanh lien tuc, tru truang hpp khong the cho rang Cong
ty se tiep tyc hoat dpng kinh doanh.

Ban Tong Giam doc Cong ty dam bao rang cac so ke loan dupe luu giu de phan anh tinh hmh tai chl'nh cua Cong ty,
vai muc dp trung thuc, hpp ly tai bat cii thai diem nao va dam bao rang Bao cao tai chfnh tuan thu cac quy djnh hi?n
hanh cua Nha nuac. Dong thai co trach nhi?m trong vi^c bao dam an toan tai san ciia Cong ty va thyc hi§n cac bi^n
phap thfch hpp de ngan chan, phat hi£n cac hanh vi gian l§n va cac vi pham khac.

Ban Tong Gi&m doc Cong ty cam ket rang Bao cao tai chfnh da phan anh trung thuc va hpp ly tlnh hinh tai chfnh cua
Cong ty tai thai diem ngay 31 thang 12 nam 2014, ket qua hoat dpng kinh doanh va tlnh hinh luu chuyen tien t? cho
nam tai chl'nh ket thuc cung ngay, phu hpp vai Chuan myc, Che dp ke toan doanh nghi§p Vi?t Nam va tuan thii cac quy
dinh hi?n hanh co lien quan den vi^c lap va trinh bay Bao cao tai chl'nh.

Cam ket khac

Ban Tong Giam doc cam ket rang Cong ty khong vi pham nghia vy cong bo thong tin theo quy djnh tai Thong tu so
52/20 12/TT-BTC ngay 05/04/2012 ciia Bp Tai chfnh huong dan ve vi?c cong b6 thong tin tren Thj truang chung
khoan.

Tp. Hd CMMinh, ngay 18 thang 03 nam 2015

[ Giam doc

i doc

ho nHung
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BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP

Kinh gui: Quy C6 dong, Hoi dong Quan tri va Ban T6ng Giam d6c

Cong ty C6 phan Tir van Xay dyng Dien 2

Chung toi da kiem toan Bao cao tai chinh kem theo ciia Cong ty C6 phan Tu van Xay dung Dien 2 dugc lap ngay 18
thang 03 nam 2015, tii trang 06 din trang 35, bao g6m: Bang can d6i ki toan tai ngay 31 thang 12 nam 2014, Bao cao
ket qua hoat dong kinh doanh, Bao cao luu chuyen tien te cho nam tai chinh ket thuc cung ngay va Ban Thuyet minh
bao cao tai chfnh.

Trach nhiem cua Ban T6ng Giam d6c

Ban Tong Giam doc Cong ty chju trach nhiem ve viec lap va trinh bay trung thuc va hop ly Bao cao tai chfnh ciia
Cong ty theo Chuan muc kl toan, Chi do ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly co lien quan den
viec lap va trinh bay Bao cao tai chfnh va chiu trach nhiem ve ki6m scat noi bo ma Ban Tong Giam doc xac dinh la
can thiet de dam bao cho viec lap va trinh bay bao cao tai chfnh khong co sai sot trong yeu do gian Ian hoac nham Ian.

Trach nhiem cua Kiem toan vien

Trach nhiem cua chung toi la dua ra y kien ve bao cao tai chfnh dua tren ket qua cua cuoc kiem toan. Chung toi da tien
hanh kiem toan theo cac Chuin muc kiem toan Viet Nam. Cac chuan muc nay yeu cau chung toi tuan thu chuan muc
va cac quy dinh ve dao due nghl nghiep, lap ke hoach va thuc hien cuoc kiem toan de dat dugc su dam bao hop ly ve
viec lieu bao cao tai chfnh cua Cong ty co con sai sot trong yeu hay khong.

Cong viec kie"m toan bao g6m thuc hien cac thii tuc nham thu thap cac bang chung kiem toan ve cac so lieu va thuyet
minh tren bao cao tai chfnh. Cac thu tuc kilm toan dugc lira chgn dua tren xet doan cua kiem toan vien, bao gom danh
gia nii ro co sai sot trong yeu trong bao cao tai chfnh do gian Ian hoac nham Ian. Khi thuc hien danh gia cac nii ro nay,
kiem toan vien da xem xet kiem soat noi bo cua Cong ty lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chfnh trung
thuc, hop ly nham thiet ke cac thu tuc kiem toan phii hgp voi tinh hinh thuc te, tuy nhien khong nham muc dfch dua ra
y kien ve hieu qua cua kiem soat noi bo ciia Cong ty. Cong viec kiem toan cung bao gom danh gia tfnh thfch hop cua
cac chfnh sach ke toan dugc ap dung va tfnh hop ly cua cac uoc tfnh ke toan cua Ban Giam doc cung nhu danh gia
viec trinh bay tong the bao cao tai chfnh.

Chiing toi tin tuang rang cac bang chiing kiem toan ma chung toi da thu thap dugc la day du va thfch hgp lam co sa
cho y kien kiem toan cua chung toi.

Y kien cua kiem toan vien

Theo y kien cua chung toi, Bao cao tai chfnh da phan anh trung thuc va hgp ly, tren cac khfa canh trong yeu tinh hinh
tai chfnh ciia Cong ty C6 phan Tu van Xay dung Dien 2 tai ngay 31 thang 12 nam 2014, cung nhu ket qua hoat dong
kinh doanh va tinh hinh luu chuyln tiln te trong nam tai chfnh ket thuc cung ngay, phu hgp voi Chuan muc ke toan,
Che do ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly co lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai
chfnh.

aasc.com. vn
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Van de khac

Bao cdo tai chmh cua Cong ty C6 phan Tu van Xay dung Dien 2 cho nam tai chmh ket thuc ngay 31 thang 12 nam
2013 da ducrc kiem toan bcri kiem toan vien va Cong ty Kiem toan khac. Kiem toan vien da dira ra y kien chap nhan
toan phan doi vai bao cao tai chmh nay tai ngay 20 thang 03 nam 2014.

Tp. Ha Noi, ngay 23 thang 03 nam 2015

CongJy^fNBBSftaHlg Kilm toan AASC
doc Kiem toan vien

Bui VSn Thao

Giay chiing nhan dang ky hanh nghe kiem toan

s6: 0522-13-002-1

TrSn Trung

Giay chiing nhan dang ky hanh nghe kiem toan

s6: 2202-2013-002-1



Cong ty Co phan Tir van Xay dung Difn 2
32 Ngo Thai Nhi^m, Phuang 7, Qu£n 3, Tp.HCM

Bao cao tai chinh
nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2014

BANG CAN DOI KE TOAN
Tai ngay 31 thdng 12 nam 2014

Ma
$6

TAI SAN Thuyet
minh

31/12/2014 01/01/2014

100 A. TAI SAN NGAN HAN

110 I. Tien va cac khoan tinmg daong tien
111 1. Tien
112 2. Cac khoan tuong duong tien

120 II. Cac khoan dau tii tai chinh ng3n han
121 1. Dau tu ngan han

130 III. Cac khoan phai thu ngan han
131 1. Phai thu khach hang
132 2. Tra truac cho nguai ban
135 5. Cac khoan phai thu khac
139 6. DVT ph&ng phai thu ngan han kho doi

140 IV. Hang ton kho
141 1. Hang ton kho
149 2. Dy phong giam gia hang ton kho

150 V. Tai san ngan han khac
151 1. Chi phi tra truac ngan han
158 5. Tai san ngan han khac

200 B. TAI SAN DAI HAN

220 II.

221 1.
222 -

223 -

224 2.

225 -

226 -

227 3.

228 -

229 -

230 4.

Tai san co dmh

Tai san co dmh hQu hinh
Nguyen gid
Gid trj hao man lay ke

Tai san co dinh thue tai chinh
Nguyen gid

Gid tr'i hao man luy ke

Tai san co djnh vo hinh
Nguyen gid
Gid tr\ man luy ke

Chi phi xay dyrng ca ban da dang

250 IV. Cac khoan dau tu- tai chinh dai hnn
258 3. Dau tu dai han khac

260 V. Tai san dai han khac
261 1. Chi phi tra truac dai han
262 2. Tai san thue thu nhap hoan lai
268 3. Tai san dai han khac

270 TONG CQNG TAl SAN

VND

501.551.021.916

VND

309.053.172.073

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15
30.2

177.681.264.276

9.435.317.088

168.245.947.188

133.000.000.000

133.000.000.000

146.962.802.063

132.921.816.901

43.628.381.760

3.761.672.035

(33.349.068.633)

42.717.309.675

42.717.309.675

-

1.189.645.902

596.944.353

592.701.549

42.102.038.913

21.390.102.675

13.324.678.467
70.2J6.90J.257

(56.912.224.790)

47.724.699
80.900.000

(33.175.301)

7.708.597.303
10.738.843.640

(3.030.246.337)

309.102.206

18.406.850.600

18.406.850.600

2.305.085.638

1.729.739.610

396.346.028

179.000.000

99.870.845.640

16.625.606.521

83.245.239.119

11.000.000.000

11.000.000.000

144.120.824.985

149.880.315.317

21.830.253.978

2.888.926.038

(30.478.670.348)

53.073.861.217

53.212.622.503

(138.761.286)

987.640.231

446.473.626

541.166.605

43.261.961.624

22.823.775.260

16.108.856.119
68.131.745.643

(52.022.889.524)

-
-

-

6.705.041.867
9.677.504.419

(2.972.462.552)

9.877.274

18.406.850.600

18.406.850.600

2.031.335.764

2.000.335.764

-
31.000.000

543.653.060.829 352.315.133.697



Cong ty Co phan Tir van Xay dung Dien 2
32 Ngo Thai Nhi?m, Phuang 7, Quan 3, Tp.HCM

Bao cao tai chinh
nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2014

BANG CAN DOI KE TO AN
Tai ngay 31 thdng 12 nam 2014

(tiep theo)

M5 NGUON V6N Thuyetj[ I'lVFlJVyi'l i \JL^t

so niinh

300 A. NQf PHAI TRA

310 I. No- ng3n han
311 1. Vay va ng ngan han 16
312 2. Phai tra nguai ban
313 3. Nguai mua tra ti en truac 17
314 4. Thue va cac khoan phai npp Nha nuac 18
315 5. Phai tra nguai lao dgng
316 6. Chi phi phai tra 19
319 9. Cac khoan phai tra, phai npp khac 20
320 10. Du phong phai tra ngan han 21
323 1 1 . Quy khen thuang, phuc Igi

400 B. VONCHUSOHUtJ

410 I. Von chu so hun 22
411 1 . Von dau tu cua chii so huu
413 3. Von khac ciia chu so hftu
414 4. Cophieuquy
417 7. Quy dau tu phat trien
418 8. Quy du phong tai chinh
420 10. Lgi nhu$n sau thue chua phan phoi
421 11. Nguon von dau tu xay dung ca ban

430 II. Nguon kinli phi va quy khac
432 1. Nguon kinh phi

440 T6NG CQNG NGU6N VON

31/12/2014
VND

430.645.289.768

430.645.289.768
27.223.934.574
32.554.444.718

218.423.628.497
27.170.565.340

106.349.879.637
4.483.190.319
7.330.754.644
2.224.641.556
4.884.250.483

113.007.771.061

112.957.242.313
44.390.000.000

8.857.682.530
(345.866.310)

19.424.967.727
4.439.000.000

36.187.235.166
4.223.200

50.528.748
50.528.748

543.653.060.829

01/01/2014

VND

260.505.007.571

260.505.007.571
13.326.697.310
38.401.667.303

109.996.703.455
21.773.326.880
52.211.939.488
7.102.102.259

12.078.929.186
1.509.227.643
4.104.414.047

91.810.126.126

91.736.797.378
44.390.000.000

7.123.861.743
(345.866.310)

16.810.702.499
4.439.000.000

19.315.284.246
3.815.200

73.328.748
73.328.748

352.315.133.697

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TO AN

Chi tieu

2. V$t tu, hang hoa nhan gift hg, nhan gia cong
4. Ng kho doi da xir ly
5. Ngoai t? cac loai

- USD
RUP Nga

Tp.
Ngu-oi lap Trufrng phong TCKT

31/12/2014

8.132.265.984
543.856.991

1.661.204,56
7.520,00

01/01/2014

10.313.556.513
543.856.991

109.787,92
7.520,00

Ho CMM^^sey IS thdng 03 nam 2015
pSS^fem

/ / ' ̂ /^ ~ w\ v// O"/ CONG i Y x'x* >
doc

. 11 gf CO PHAN >£\ // /) • *' *^* ' if - ' S
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Hoang Thuy Hoai Yen Bui Thi Ngoc Ly
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Cong ty Co phan Tu- van Xay dung Di?n 2
32 Ngo Thdi Nhi?m, Phuang 7, Quan 3, Tp.HCM

Bao cao tai chmh
nam tai chmh k6t thuc ngay 31/12/2014

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH
Nam 2014

Ma
sO

Chi tieu Thuyet
mini)

01 1. Doanh thu ban hang va cung cap dich vu

02 2. Cue khoan giam tru- doanh thu

10 3. Doanh thu thuan ban hang va cung cap djch vu 23

11 4. Gia von hang ban

20 5. Lyi nhuan ggp ve ban hang va cung cap dich vu

21 6. Doanh thu hoat dpng tai chmh
22 7. Chi phi tai chmh
23 Trong (to: Chi phi lai vay

24 8. Chi phi ban hang
25 9. Chi phi quan ly doanh nghiep

30 10. Loi nhuan thuan tu hoat (long kinh doanh

31 11. Thu nh^p khac
32 12. Chi phi khac

40 13. Loi nhuan khac

50 14. Tong 191 nhuan ke loan tru'6'c thue

51 15. Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hi?n hanh
52 16. Chi phi thue thu nhap doanh nghi?p hoan lai

60 17. Loi nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep

70 18. Lai co' ban tren co phieu

Nguoi lap

31

Truong phong TCKT

Nam 2014
VND

Nam 2013
VND

471.097.454.532 392.773.816.982

23

24

25

26

27

28

29

30.1

30.2

471.097.454.532

374.819.835.438

96.277.619.094

8.995.177.624

2.041.176.472

1.310.275.619

115.431.100

56.870.488.430

46.245.700.716

1.510.315.285

1.630.055.920

(119.740.635)

46.125.960.081

10.335.070.943
(396.346.028)

36.187.235.166

392.773.816.982

317.758.588.931

75.015.228.051

4.684.938.682

1.632.159.647

1.120.715.260

1.350.411.564

53.530.937.740

23.186.657.782

4.655.569.779

1.999.227.441

2.656.342.338

25.843.000.120

6.527.715.874
-

19.315.284.246

8.227 4.305

S thdng 03 nam 2015

Nguyen Minh Thu Bui Thi Ngpc Ly lion Hung



Cong ty Co phan TIT van Xay dyng Di?n 2

32 Ngo Thai Nhi?m, Phuang 7, Quan 3, Tp.HCM

Bao cao tai chinh

nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2014

BAO CAO LUKJ CHUYEN TIEN TE
Nam 2014

(Theo phifffng phdp gidn tiep)

Ma Thuyit
x L-ni tieu

so minh

I. LUtl CHUYEN TIEN TlT HOAT DQNG KINH DOANH
01 1. Lpi nhuyn tritaic thue

2. Bieu chinh cho cdc khoan

02 Khau hao tai san co djnh

03 Cdc khoan du ph6ng

04 Lai, 16 chenh l?ch ty gid hoi doai chua thuc hi?n

05 Lai, lo tir hoat dpng d3u tu

06 Chi phi lai vay

08 3. Lpi nhuyn tic hoyt dyng klnh doanh truarc thay
doi von lieu dyng

09 Tang, giam cac khoan phai thu

10 Tang, giam hang ton kho

1 1 Tang, giam cac khoan phai tra (khong ke lai vay
phai tra, thue thu nhap doanh nghi?p phai npp)

12 Tang, giam chi phi tra trirac

13 Tien lai vay da tra

14 Thue thu nh^p doanh nghifp da npp

15 Tien thu khdc tir hoat dpng kinh doanh

1 6 Tien chi khac cho hoat dpng kinh doanh

20 Lifu chuyen tien thuan tir hoyt dyng kinh doanh

II. LUtl CHUYEN TIEN TU" HOAT DQNG DAU TLf
21 1. Tien chi de mua sdm, xay dung tai san co dmh va

cdc tai san dai han khdc

22 2. Tign thu tir thanh ly, nhupng ban tai san co djnh
va cdc tai san dai han khac

23 3. Tien chi cho vay, mua cdc cong cu np cua dan vi

27 7. TiSn thu lai cho vay, c6 tiic va lai nhu£n dupe chia

30 Lieu chuyen tien thuan tie hoat dyng dau tu

III. LUlI CHUYEN TIEN TU' HOAT DQNG TAI CHINH
33 3. Tien vay ngan han, dai han nhan dupe

34 4. Tien chi tra np goc vay

35 5. Tien chi tra np thue tai chinh

36 6. Co tiic, lai nhuan da tra cho chu so huu

40 Lieu chuyen tien thuan tie hoat dyng tai chinh

Nam 2014
VND

46.125.960.081

7.161.960.470

2.731.636.999

(201.474.415)

(8.387.599.762)

1.310.275.619

48.740.758.992

(5.303.210.226)

10.495.312.828

157.192.059.328

120.125.427

(1.299.460.287)

(7.496.653.001)

-
(5.563.050.805)

196.885.882.256

(5.748.822.459)

226.400.000

(122.000.000.000)

7.723.331.265

(119.799.091.194)

81.875.953.068

(67.942.525.804)

(36.190.000)

(13.375.084.105)

522.153.159

Nam 2013
VND

25.843.000.120

5.197.694.445

5.085.433.308

(379.835.514)

(3.597.286.430)

1.120.715.260

33.269.721.189

41.892.801.020

8.078.502.018

(34.076.039.364)

(1.928.708.083)

(1.047.980.039)

(6.128.760.890)

164.913.993

(1.124.241.018)

39.100.208.826

(9.317.610.039)

77.657.664

(3.000.000.000)

3.754.909.432

(8.485.042.943)

62.536.453.397

(62.032.272.326)

-
(8.522.276.717)

(8.018.095.646)



Cong ty Co phan Tir van Xay dirng Dien 2

32 Ngo Thai Nhi?m, Phuang 7, Qu§n 3, Tp.HCM

Bao ciio tai chinh

nam tai chmh ket thuc ngay 31/12/2014

BAO CAO LUtJ CHUYEN TIEN TE
Nam 2014

(Theo phtfffng phdp gidn tiep)

Mf Chitieu
so

Nam 2014 Nam 2013
t

in inh

50 Liru dim en tien thuan trong nam

60 Tien va tirong dirong tien dau nam

61 Anh huong cua thay d6i ty gia hoi doai quy d6i ngoai t£

70 Tien va tirong dinmg tien cuoi nam

Ngiroi lap Trirong phong TCKT

Nguyen Minh Thu Bui Thi Ngpc Ly

VND

77.608.944.221

99.870.845.640

201.474.415

177.681.264.276

VND

22.597.070.237

77.435.797.327

(162.021.924)

99.870.845.640

Tp. H6 Ci£d?Sg5Bj»3sJS thdng 03 nam 2015

^55-T5ng Giam d<5c
^CONGTY^J
*•_• / _•> jfc \x
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Cong ty Co phan Tu- van Xay dyng Di?n 2 Bao cao tai chinh
32 Ngo Thai Nhi?m, Phuang 7, Qu§n 3, Tp.HCM nam tai chinh k6t thuc ngay 31/12/2014

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Nam 2014

1 . THONG TIN CHUNG

Hinh thirc so' huu von

Cong ty C6 phan Tu van Xay dung Di?n 2 duac thanh lap va hoat dpng theo giay chung nh£n dang ky doanh nghi?p cong ty
c6 phan so 0300420157 do So Ke hoach va Dau tu Thanh pho H6 Chi Minh cap Ian dau ngay 29 thang 10 nam 2007, dang
ky thay doi Ian thu bay ngay 09/12/2013.

Try sa chinh cua Cong ty: 32 Ngo Thai Nhi?m, Phuang 7, Quan 3, Tp.HCM.

Von dieu 1? ciia Cong ty la 44.390.000.000 dong tuong duong 4.439.000 cd phan vai m?nh gia c6 phan la 10.000 ddng/cd
phieu.

Cong ty co cac don vi tru-c tliuoc sau:

Ten doTi vj Dja chi

- Xi nghi?p Khao sat T6ng hop Mien Nam 45 Dan Chu, Khu pho 2, P. Binh Tho, Q. Thu Due, Tp.HCM

- Xi nghi?p Ca di?n 45 Duong so 2, P. Truong Thp, Q. Thii Diic, Tp.HCM

Nganh nghe kinh doanh

- Hoat dpng kien true va tu van ky thuat co lien quan. Tu van djch vu ky thuat va xay dung cac cong trinh nguon di?n,
thuy l<yi va cac cong trinh cong nghiep, dan dung;

- Xay dung cong trinh ky thuat dan dung khac. Dau tu xay dung cong trinh va kinh doanh bat dpng san; Dau tu xay dung
cong trinh nguon di?n, san xuat va kinh doanh di?n nang;

Khoan phun chong tham, gia co xir ly nen mong cong trinh xay dung;

- L§p bao cao danh gia tac dpng moi truang, dieu tra tac dpng moi truong. Nh§n thau khai thac, tinh che, Ipc nuac phuc
vu sinh hoat va cac hoat dpng san xuat kinh doanh. Tu van ve moi truong. Tu van giai phap cong ngh? san xuat sach,
thiet l^p ca che san xuat sach;

- Khach san, nh& hang, nha nghi kinh doanh dich vu luu trii ngan ngay (Khong hoat dpng tai Thanh pho Ho Chi Minh);

- Hoat dpng the thao khac;

- Che tao thiet bj ca khi. Ma kem nhiing nong cpt di§n thep, phu ki?n di?n va cac san pham kim loai (khong san xuat tai
try so cong ty);

- Mua ban vat tu thiet bj xay dung;

Kiem dinh chat lupng xay dung cong trinh va cac dich vy thi nghi?m kiem tra dp ben ca hpc be long, ket cau, vat lieu
xay dung. Khoan phut chong tham, gia co xii ly nen mong cong trinh xay dung. Hoat dpng kiem dinh, giam dmh va
chung nh^n du dieu ki?n dam bao an loan chiu lye, chung nhan sy phu hpp ve chat lupng cong trinh xay dyng;

- Mua ban may moc, thiet bj di^n luc, cong nghi?p va dan dung;

- Kinh doanh bat dpng san, quyen sir dyng dat thupc chii sa hiru, chu sir dung hoSc di thue;

- San xuat, kinh doanh di?n nang;

- San xuat phy ki?n, dyng cy chuyen nganh di?n, gia cong che tao cpt di^n cac loai, cpt ang ten vien thong (khong san xuat
tai try so cong ty);

- Cho thue thiet bj the thao, vui chai giai tri (tru sung dan the thao, vu khi tho sa);

- Hoat dpng cua cac ca so the thao: San van dpng bong da, san cau long, san bong ban, san bong chuyen, san tennis.
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Cong ty Co phan Tir van Xay dung Di?n 2 Bao cao tai chinh
32 Ngo Thai Nhi?m, Phuang 7, Quan 3, Tp.HCM nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2014

Dae diem boat dong cua doanh nghifp trong nam tai chinh co anh hu'dng den Bao cao tai chinh

Cong ty tiep can mo hinh san xuat kinh doanh mai la llnh vyc EPC ciia dy an VTnh Tan 4 tai tinh Binh Thuan (thong tin chi
tiet dy an xem them tai thuyet minh s6 34.1 ban Thuyet minh bao cao tai chinh). Dy an trpng diem nay cua Cong ty a xa TP.
Ho Chi Minh, loan bp phuang ti?n v|n tai ciia Cong ty hau nhir phai huy dpng het cong suat toi da, ben canh do phan mem
thiet ke cung hoat dpng toi da de phyc vy tiln dp thiet ke ciia chii dau tu. Do vay trong nam 2014, doi vai tai san la phan
mem thiet ke va phuang ti?n v£n tai dang dupe Cong ty khau hao nhanh so vai mire khau hao theo phuang phap duong
thing quy djnh tai Thong tu 45/2013/TT-BTC ngay 25/04/2013 ciia Bp Tai chinh. Vai sy thay d6i nay, chi phi khau hao tai
san co dinh huu hinh trong nam tang them 1,8 ty VND so vai mire khau hao duong thang.

Lien quan den dy an nay, doanh thu tit hap d6ng EPC duac Cong ty ghi nhan vao ket qua kinh doanh nam 2014 vai so tien
3.764.705,87 USD tuomg duang 79,984 ty VND (chua bao gom VAT). Day cung la yeu to lam cho doanh thu nam nay tang
19,96% so vai nam truac. Ngoai ra vai khoan tien ung truac khi thuc hi?n hap (long so tien 9.849.269,60 USD tuang duong
208.607.530.128 VND dang ghi nh£n tren khoan nguai mua tra tien truac cung la yeu to lam cho long tai san ciia C6ng ty
tang 54,31% so vai nam truac.

2 . CHE DQ VA CHINH SACK KE TOAN AP DyNG TAI CONG TY

2.1 . Ky ke loan, don vj tien to sir dung trong ke loan § £

Ky ke toan nam ciia Cong ty bat dau tu ngay 01/01 va ket thuc vao ngay 31/12 hang nam. -"̂

Don vi tien t? sir dung trong ghi chep ke toan la dong Vi?t Nam (VND).

2.2 . Chuan mut va Che do ke toan ap dung

Che dp ke toan dp dung

Cong ty ap dyng Che dp Ke toan doanh nghi^p ban hanh theo Quyet dinh so 15/2006/QD-BTC ngay 20/03/2006 da dupe
sira doi, b6 sung theo quy djnh tai Thong tu 244/2009/TT-BTC ngay 31/12/2009 ciia Bp truong Bp Tai chinh.

Tuyen bo ve vi?c tuan thu Chuan rmtc ke toan va Che di) ke toan

Cong ty da ap dyng cac Chuan myc ke toan Vi?t Nam va cac van ban huong dan Chuan myc do Nha nuac da ban hanh. Cac
bao cao tai chinh duac lap va tnnh bay theo dung mpi quy djnh ciia tung chuan myc, thong tu huong dan thyc hi?n chuan
myc va Che dp ke toan hi§n hanh dang ap dyng.

Hinh thuc ke toan dp dung

Cong ty ap dyng hinh thuc ke toan tren may vi tinh.

2.3 . Co- so- lap bao cao tai chinh

Bao cao tai chinh duac trinh bay theo nguyen tac gia goc

Bao cao tai chinh ciia Cong ty dupe lap tren ca sa tong hop cac nghi?p vy, giao djch phat sinh va dugc ghi so ke toan tai cac
don vj thanh vien hach toan phy thupc va tai Van phong Cong ty.

Trong bao cao tai chinh cua Cong ty, cac nghi^p vy giao dich npi bp va so du npi bp co lien quan den tai san, nguon von va
cong np phai thu, phai tra npi bp da dupe loai trii.
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2.4 . Cong cu tai chinh

Ghi nhan ban dau

Tai san tai chinh

Tai san tai chinh cua Cong ty bao gom tien va cac khoan tucmg duong tien, cac khoan phai thu khach hang va phai thu khac,
cac khoan cho vay, cac khoan dau tu ngan han va dai h^in. Tai thai diem ghi nhan ban dau, tai san tai chinh dugc xac dinh
theo gia mua/chi phi phat hanh cgng cac chi phi phat sinh khac lien quan true tiep den vi§c mua, phat hanh tai san tai chinh
do.

Ng phai tra tai chinh

No phai tra tai chinh cua Cong ty bao gom cac khoan vay, cac khoan phai tra ngucri ban va phai tra khac, chi phi phai tra.
Tai thai diem ghi nh§n Ian dau, cac khoan no1 phai tra tai chinh dugc xac dinh theo gia phat hanh cgng cac chi phi phat sinh
lien quan true tiep den vi?c phat hanh no1 phai tra tai chfnh do.

Gia tri sou ghi nhgn ban dau

Hi?n tai chua co cac quy djnh ve danh gia lai cong cu tai chinh sau ghi nhan ban dau

2.5 . Tien va cac khoan tuxmg dirong tien

Tien va cac khoan tuong duong tien bao gom tie'n mijt tai quy, tien giii ngan hang, c£c khoan dau tu ngan han co thai gian
dao han khong qua 03 thang, co ti'nh thanh khoan cao, co kha nang chuyen doi de dang thanh cac lugng tien xac djnh va
khong co nhieu nii ro trong chuyen doi thanh tien.

2.6 . Cac khoan phai thu

Cac khoan phai thu dugc trinh bay tren Bao cao tai chinh theo gia tri ghi so cac khoan phai thu khach hang va phai thu khac
sau khi trir di cac khoan du phong dugc lap cho cac khoan ng phai thu kho doi.

DVT phong ng phai thu kho doi dugc trich l?p cho timg khoan phai thu kho doi can cu vao tuoi ng qua han ciia cac khoan ng
hoSc du kien muc ton that co the xay ra.

2.7 .Hang ton kho

Hang ton kho dugc ti'nh theo gia goc. Truang hgp gia trj thuan co the thue hi§n dugc thap han gia goc thi hang ton kho dugc
ti'nh theo gia trj thuan co the th\ic hi?n dugc. Gia goc hang ton kho bao gom chi phi mua, chi phi che bien va cac chi phi lien
quan true tiep khac phat sinh de co dugc hang ton kho a dia diem va trang thai hi?n tai.

Gia trj hang ton kho dugc xac djnh theo phuong phap binh quan gia quyen.

Phuang phap xac dinh gia trj san pham da dang: chi phi san xuat kinh doanh da dang dugc tap hgp theo tung cong trinh
chua hoan thanh hogc chua ghi nhan doanh thu.

Hang ton kho dugc hach loan theo phuang phap ke khai thuong xuyen.

2.8 . Tai san co dinh va khau hao tai san co djnh

Tai san co dinh h£ru hinh, tai san co djnh vo hinh dugc ghi nhan theo gia goc. Trong qua trinh sir dung, tai san co djnh huu
hinh, tai san co djnh vo hinh dugc ghi nhan theo nguyen gia, hao mon luy ke va gia trj con lai.

Tai san co dinh thue tai chinh dugc ghi nhan nguyen gia theo gia trj hop ly ho3c gia tri hi§n tai ciia khoan thanh loan tien
thue toi thieu (khong bao gom thue GTGT) va cac chi phi true tiep phat sinh ban dau lien quan den tai san co djnh thue tai
chinh. Trong qua trinh sir d\ing, tai san co djnh thue tai chinh dugc ghi nhan theo nguyen gia, hao mon luy ke va gia trj con
lai.
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Khau hao dugc trich theo phuong phap duong thang. Thai gian khau hao dugc uac tinh nhu sau:

- Nha cira, v§t kien true 06 - 25 nam

- May moc, thiSt b\3 - 05 nam

- Phuong ti?n v§n tai 06 nam
- Thiet bj, dung cu quan ly 03 - 10 nam

- Phan mem may vi tinh 03 - 05 nam

- Quyen sur dyng dat co thai ban 50 nam
- Quyen sir dyng dat khong co thai ban khong tn'ch khau hao

Tai san co dinh thue tai chinh duac trich khau hao nhu tai san co djnh cua Cong ty.

Doi vai tai san la phuong ti?n van tai cua Van phong Cong ty dang dugc khau hao nhanh 5 Ian va phan mem thiet ke la 2 Ian
so vai muc thai gian khau hao thong thuong theo phuong phap duang thang theo quy djnh tai Thong tu 45/20 13/TT-BTC
ngay 25/04/2013 cua Bg Tai chinh.

2.9 . Cac khoan dau tir tai chinh

Cac khoan dau tu tai chinh tai thai diem bao cao, neu:

- Ky phieu, tin phieu kho bac, tien giii ngan hang co thai ban thu hoi hoac dao ban khong qua 3 thang ke tu ngay mua
khoan dau tu do dugc coi la "tuong duong tien";

- C6 thai ban thu hoi von ducri 1 nam ho§c trong 1 chu ky kinh doanh dugc phan loai la tai san ngan han;

- Co thai han thu hoi von tren 1 nam ho^c han 1 chu ky kinh doanh dugc phan loai la tai san dai han.

Du phong giam gid dau tu dugc lap vao thai diem cuoi nam la so chenh l?ch giua gia goc cua cac khoan dau tu dugc hach
loan tren so ke loan Ion han gia trj thj truong ho§c gia trj hop ly cua chung tai thai diem l§p du phong

Doi vai cac khoan dau tu dai han vao to chiic kinh te khac: miic trfch lap du phong dugc xac djnh dua vao bao cao tai chinh
tai thai diem trich lap du phong cua to chiic kinh te khac.

2.10 . Chi phi di vay

Chi phi di vay dugc ghi nh§n vao chi phi san xuat, kinh doanh trong nam khi phat sinh, tru chi phi di vay lien quan true tiep
den vi§c dau tu xay dung hoac san xuat tai san da dang dugc tinh vao gia tri cua tai san do (dugc von hoa) khi co dii cac
dieu ki?n quy djnh trong Chuan muc Ke loan Vi§t Nam so 16 "Chi phi di vay".

2.11 . Chi phi tra triro'c

Cac chi phi tra truac chi lien quan den chi phi san xuat kinh doanh cua mgt nam tai chinh ho^c mpt chu ky kinh doanh dugc
ghi nhan la chi phi tra truac ngan han va dugc tinh vao chi phi san xuat kinh doanh trong nam tai chfnh.

Cac chi phi da phat sinh trong nam tai chinh nhung lien quan den ket qua hoat dgng san xuat kinh doanh cua nhieu nien dg
ke loan dugc hach loan vao chi phi tra truac dai han de phan bo dan vao ket qua boat dgng kinh doanh trong cac nien dg ke
loan sau.

tinh va phSn bo chi phi tra truac dai han vao chi phi san xuat kinh doanh tirng ky bach loan dugc can cii vao tinh chat,
muc dg timg loai chi phi de chgn phuong phap va tieu thiic phan bo hgp ly. Chi phi tra truac dugc phan bo dan vao chi phi
san xuat kinh doanh theo phuong phap duong thang.

2.12 . Chi phi phai tra

Cac khoan chi phi thuc te chua phat sinh nhung dugc trfch truac vao chi phi san xuat, kinh doanh trong nam de dam bao khi
chi phi phat sinh thuc te khong gay dgt bien cho chi phi san xuat kinh doanh tren ca sa dam bao nguyen tac phu hgp giua
doanh thu va chi phi. Khi cac chi phi do phat sinh, neu co chenh l?ch vai so da trich, ke loan tien hanh ghi bo sung hoac ghi
giam chi phi tuong ung vai phan chenh l?ch.
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2.13 . Von chu so huu

Von dau tu ciia chii sa huu dugc ghi nhan theo so von thuc gop ciia chii sa huu.

Von khac duac ghi nhan tuong ung gia tri quyet loan nguon hmh thanh tai san co djnh tu quy dau tu phat trien cua Cong ty.

Co phieu quy la co phieu do Cong ty phat hanh va sau do mua lai. Co phieu quy dugc ghi nhan theo gia trj thuc te va trinh
bay tren Bang Can doi ke loan la mpt khoan ghi giam von chii sa huu. Cong ty khong ghi nhan cac khoan lai (16) khi mua,
ban, phat hanh ho£c hiiy co phieu quy.

Lai nhuan sau thue chua phan phoi la so lai nhuan tu cac hoat dgng cua doanh nghi^p sau khi trir (-) cac khoan dieu chinh
do ap dung hoi to thay doi chinh sach ke loan va dieu chinh hoi to sai sot trgng yeu ciia cac nam truac. Lai nhuan sau thue
chua phan phoi co the duac chia cho cac nha dau tu dua tren ty 1? gop von sau khi duac Dai hgi dong co dong thong qua va
sau khi da trfch l§p cac quy d\f phong theo Dieu 1? Cong ty va cac quy dinh ciia phap luat Vi^t Nam.

Co tiic phai tra cho cac co dong duac ghi nhan la khoan phai tra trong Bang Can doi ke toan cua Cong ty sau khi co thong
bao chia c6 tuc cua Hpi dong Quan tri Cong ty va thong bao ngay chot quyen nhan co tiic cua Trung tarn Luu ky chung
khoan Vi?t Nam.

2.14 . Cac nghiep vu bang ngoai te

Cac nghi?p vu phdt sinh bang cac dan vi tien t? khac vai dan vi tien t$ ke loan ciia Cong ty (VND) duac hach toan theo ty
gia giao djch vao ngay phat sinh nghiep vu. Tai ngay ket thiic ky ke toan, cac khoan muc tien t? (tien mat, tien giri, tien dang
chuyen, na phai thu, no phai tra khong bao gom cac khoan Nguai mua ung truac va LTng truac cho nguai ban, Doanh thu
nhan truac) co goc ngoai t? duac danh gid lai theo ty gia mua vao ciia ngan hang thucmg mai nai Cong ty ma tai khoan cong
bo tai thai diem l§p Bao cao tai chinh. Tat ca cac khoan chenh l?ch ty gia thue te phat sinh trong nam va chenh lech do danh
gia lai so du cac khoan muc tien t? co g6c ngoai t? cuoi nam duac hach toan vao ket qua hoat d$ng kinh doanh ciia nam tai
chinh.

2.15 . Ghi nhan doanh thu

Doanh thu ban hang

Doanh thu ban hang duac ghi nhan khi d6ng thai thoa man cac dieu ki?n sau:

- Phan Ion riii ro va lai ich gan lien vai quyen sa huu san pham hoac hang hoa da duac chuyen giao cho nguai mua;

- Cong ty khong con nam gift quyen quan ly hang hoa nhu nguai sa huu hang hoa hoac quyen kiem soat hang hoa;

- Doanh thu dugc xac dinh tuong doi chac chan;

- Cong ty da thu dugc hoSc se thu dugc Igi ich kinh te tu giao dich ban hang;

- Xac djnh dugc chi phi lien quan den giao djch ban hang.

Doanh thu cung cap dich vy

Doanh thu cung cap djch vu dugc ghi nhan khi ket qua ciia giao dich do dugc xac dinh mot each dang tin c$y. Truong hgp
vi?c cung cap djch vu lien quan den nhieu n&m thi doanh thu dugc ghi nh£n trong nam theo ket qua phan cong vi?c da hoan
thanh vao ngay l£p Bang can doi ke toan ciia nam do. Ket qua ciia giao djch cung cap dich vu dugc xac dinh khi thoa man
cac dieu ki?n sau:

- Doanh thu dugc xac djnh tuong doi chac chan;

- Co kha nang thu dugc Igi ich kinh te tir giao djch cung cap djch vu do;

- Xac djnh dugc phan cong vi?c da hoan thanh vao ngay lap Bang can doi ke toan;

- Xac djnh dugc chi phi phat sinh cho giao djch va chi phi de hoan thanh giao dich cung cap djch vu do.

Phan cong vi?c cung cap dich vu da hoan thanh dugc xac djnh theo phuong phap danh gia cong vi§c hoan thanh.

Doanh thu hyp dong xay d\mg

Phan cong vi?c hoan thanh ciia Hop dong xay dung lam ca sa xac djnh doanh thu dugc xac dinh theo phuang phap danh gia
phan cong vi£c da hoan thanh so vai long khoi lugng xay lap phai hoan thanh cua Hgp dong.
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Doanh thu hoat dpng tai chmh

Doanh thu phat sinh tii tien lai, tien ban quyen, co tuc, Igi nhuan dugc chia va cac khoan doanh thu hoat dgng tai chmh khac
dugc ghi nh§n khi thoa man dong thai hai (2) dieu ki?n sau:

- Co kha nang thu dugc Igi ich kinh te tir giao dich do;

- Doanh thu dugc xac djnh tuong d6i chac chin.

Co tiJrc, Igi nhu^n dugc chia dugc ghi nh^n khi Cong ty dirge quyen nhan co tire hoac dirge quyen nhtin Igi nhuan tir vi?c gop
von.

2.16 . Ghi nhan chi phi tai chmh

Cac khoan chi phi dirge ghi nhan vao chi phi tai chinh gom:

- Chi phi ho^c cac khoan 16 lien quan den cac hoat dgng dau tir tai chmh;

- Chi phi cho vay va di vay von;

- Cac khoan 16 do thay doi ty gia hoi doai ciia cac nghi^p vu phat sinh lien quan den ngoai t?;

Cac khoan tren dirge ghi nh£n theo long so phat sinh trong nam, khong bit trtr vcri doanh thu hoat dpng tai chinh.

2.17 . Cac khoan thue

Thue hi?n hanh

Tai san thue va cac khoan thue phai ngp cho nam hi?n hanh va cac nam trirdc dirge xac dinh bang so tien dvr kien phai npp
cho (hoac dirge thu hoi tir) co quan thue, dya tren cac miic thue suat va cac lu§t thue c6 hi?u IVTC den ngay ket thiic ky ke
loan nam.

Thue thu nhqp hoan Ipi

Thue thu nhap hoan lai dugc xac dinh cho cac khoan chenh l?ch tam thai tai ngay ket thiic ky ke loan nam gitta ca sa ti'nh
thue thu nh^p ciia cac tai san va ng phai tra va gia trj ghi so ciia chiing cho muc dich lap bao cao tai chinh. Tai san thue thu
nhap hoan lai va thue thu nhap hoan lai phai tra dirge xac dinh theo thue suat d\ ti'nh se ap dung cho nam tai san dirge thu
hoi hay ng phai tra dugc thanh loan, dua tren cac mure thue suat va luat thue co hi?u lure vao ngay ket thiic ky ke loan nam.

2.18 . Cac ben lien quan

Cac doanh nghi?p true tiep hay gian tiep qua mot hoac nhieu trung gian, co quyen kiem soat Cong ty hoac chiu sir kiem soat
cua Cong ty, hoSc cung chung s\ kiem soat vai Cong ty, bao gom ca cong ty me, cong ty con va cong ty lien ket la cac ben
lien quan. Cac ben lien ket, cac ca nhan true tiep ho$c gian tiep nam quyen bieu quyet ciia Cong ty ma co anh huong dang ke
doi vai Cong ty, nhirng nhan sy quan ly chii ch6t ciia Cong ty, nhttng thanh vien mat thiet trong gia dinh ciia cac ca nhan nay
ho^c cac ben lien ket nay ho$c nhirng cong ty lien ket vai cac ca nhan nay cung dugc coi la ben lien quan.

Trong vi?c xem xet timg moi quan h? ciia cac ben lien quan, can chii y tai ban chat ciia moi quan h? chir khong chi hinh thirc
phap ly ciia cac quan h^ do.
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3 . TIEN VA CAC KHOAN TlTONG DUONG TIEN

31/12/2014
VND

01/01/2014
VND

Tien mil

Tien giri ngan hang

Cac khoan tuong dircmg tien (*'

548.123.274 741.833.976

8.887.193.814 15.883.772.545
168.245.947.188 83.245.239.119

177.681.264.276 99.870.845.640

(>) Cac khoan tuong duong tien la cac khoan tien giri co ky han dudfi 3 thang tai cac ngan hang thuong mai vai lai suit tien
giri giao dpng tir 4,3% den 5,9%/nam doi vai tien giri bang Dong Vi?t Nam va 0,25% doi vai tien giri bing dong Dola My.

4 . CAC KHOAN DAu TlT TAI CHINH NGAN HAN

31/12/2014
VND

01/01/2014
VND

Tien giri co ky han(*'
Ngan hang TMCP Ddu tie va Phdt triln Vi$t Nam - CN. HCM

- Ngan hang TMCP An Binh - Chi nhdnh Binh Dircmg

81.000.000.000

52.000.000.000

133.000.000.000

11.000.000.000

11.000.000.000

''Tai ngay 31 thang 12 nam 2014, cac khoan tien giri c6 ky han dugc giri tai cac ngan hang thuong mai vai ky han tir 06
thang den 01 nam, lai suit tir 6%/nam den 7,5%/nam.

5 . PHAITHU KHACH HANG

31/12/2014 01/01/2014
VND VND

Phai thu cac don vj trong EVN va NPT
Phai thu cac don vj ngoai EVN va NPT

EVN : Tap doan Di§n luc Vi?t Nam
NPT : T6ng Cong ty Truyen tai di?n Qu6c Gia

60.549.211.805
72.372.605.096

74.909.885.886
74.970.429.431

132.921.816.901 149.880.315.317
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6 . CAC KHOAN PHAI THU KHAC
31/12/2014

VND
01/01/2014

VND

Lai du thu tien giii ngan hang co ky han

Phai thu nguai lao dpng

Phai thu ve chi hp Limited Liability Company
"Energoprojecttechnology" (LLC "EPT")
Phai thu Cue thue Ba Ria Vung Tau vS thue chuyen quyen
sir dung dat tai KCN Phu My, Tinh Ba Rja - Vung Tau

Phai thu ve uy thac dau tu chiing khoan
Phai thu khac

589.191.865

90.484.373

2.626.920.438

127.730.682

327.344.677

130.788.794

17.698.786
2.299.947.268

127.730.682

127.159.310
185.601.198

7 . D\ PHONG PHAI THU NGAN HAN KHO DOI
Tai ngay 31/12/2014

3.761.672.035 2.888.926.038

Tai ngay 01/01/2014

So du ngf qua han

VND

So trfch lap So du no- qua han

VND VND

So trfch lap

VND

No- qua han tir 6 thang den duoi 1 nam

No- qua han tir 1 nam den duoi 2 nam

No1 qua han tir 2 nam den duai 3 nam
No- qua han tren 3 nam

9.187.354.070 2.756.206.221 13.516.189.232 4.054.856.769

12.746.585.695 6.373.292.850 7.302.137.205 3.651.068.603

4.590.890.663 3.213.623.465 13.183.302.491 9.228.311.744

21.005.946.097 21.005.946.097 13.544.433.232 13.544.433.232

47.530.776.525 33.349.068.633

8 .HANG TON KHO

47.546.062.160

31/12/2014
VND

30.478.670.348

01/01/2014
VND

Nguyen li?u, v£t li?u
Cong cu, dung c\i phi san xuat kinh doanh da dang

Thanh pham

Hang hoa

Du phong giam gia hang ton kho

9 . TAI SAN NGAN HAN KHAC

5.012.975.011
296.937.925

35.823.266.593
79.200.087

1.504.930.059

42.717.309.675

31/12/2014

3.845.502.238
293.381.139

46.716.116.286
291.415.697

2.066.207.143
(138.761.286)

53.073.861.217

01/01/2014
VND VND

Tarn ling

Tai san thieu cha xir ly

588.114.371
4.587.178

592.701.549

538.876.437

2.290.168

541.166.605
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So tang trong nam

- M
ua sam

 m
m

So giam
 trong nam

- 
Thanh ly, nhieong ban

So du cuoi nam

G
ia tri hao m

on luy ke

So du dau nam
So tang trong nam

- 
K

hdu hao [rang nam

So giam
 trong nam

- 
Thanh l\; nhifong 

ban

So du- cuoi nam

G
ia tri con lai

So du dau nam
So du- cuoi nam

N
ha ciia, vat kien

true

V
N

D

18.069.255.494---

18.069.255.494

10.031.147.311
831.193,062
831.193.062--

10.862.340.373

8.038.108.183
7.206.915.121

< 
Phuom

g tien van tai,
M

ay m
oc, thiet bi 

x 
,»

truyen dan

V
N

D

25.237.543.798

947.230.000

947.250.000

(363.635.828)
(363.635.828)

25.821.137.970

22.118.934.697

1.787.804.898
1.787.804.898

(343.101.254)

(343.101.254)
23.563.638.341

3.118.609.101
2.257.499.629

V
N

D

20.668.166.640
2.222.536.364

2.222.536.364

(1.131.496.628)

(1.131.496.628)
21.759.206.376

17.434.039.304

3.166.225.070
5J66.225.070

(1.131.496.628)
(1.131.496.628)

19.468.767.746

3.234.127.336
2.290.438.630

T
hiet bi, dung cu 

_
 .

T
ai san co dinh khac

quan ly

V
N

D

3.941.596.915
333.646.740

333.646.740

(34.586.670)
f54.5S6.670j

4.240.656.985

2.228.538.949
611.105.728
611.105.728

(34.586.670)
(54.5S6.670J

2.805.058.007

1.713.057.966
1.435.598.978

V
N

D

215.182.796

131.463.636

131.463.636-

346.646.432

210.229.263

2.191.060
2.191.060--

212.420.323

4.953.533
134.226.109

C
png

V
N

D

68.131.745.643

3.634.876.740
3.634.876.740

(1.529.719.126)
(1.529.719.126)

70.236.903.257

52.022.889.524

6.398.519.818
6.398.519.818

(1.509.184.552)
(1.509.184.552)

56.912.224.790

16.108.856.119
13.324.678.467

Trong do:
- G

ia tri con lai cuoi nam
 ciia tai san c6 dinh huu hinh da dung the chap, cam

 co dam
 bao cac khoan vay:

- N
guyen gia tai san co djnh cuoi nam

 da khau hao het nhung van con sir dung:

799.501.597 dong
38.053.049.594 dong
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Cong ty Co phan Tir van Xay dung Dien 2
32 Ngo Thai Nhi?m, Phuang 7, Quan 3, Tp.HCM

Bao cao tai chinh
nam tai chinh ket thue ngay 31/12/2014

11 . TAI SAN CO DINH THUE TAI CHINH

Tai san thue tai chinh la may chii dirge thue theo Hop dong thue so ID30470 ngay 27 thang 05 nam 2013 vai thai nan 02
nam tir Cong ty TNHH MTV Vien thong Quoc te FPT.

12 . TAI SAN CO DINH VO HINH

Nguyen gia

So du dau nam
So tang trong nam
- Mua trong nam

So giam trong nam

- Thanh ly, nhirong ban

So dir cuoi nam

Gia trj hao nion liiy ke

So du dau nam
So tang trong nam

- Khdu hao trong nam

So giam trong nam

- Thanh ly, nhirong ban

So du- cuoi nam

Gia trj con lai
So du dau nam
So dir cuoi nam

13 . CHI PHI XAY DUNG CO BAN DO DANG

Xay dung cor ban dfr dang

- Du an ma r(>ng nha xuong Xi nghi^p Co dif n
- Cac cong trmh khac

14 . CAC KHOAN DAU TlT TAI CHINH DAI HAN

31/12/2014
So luong CP

Cong ty Co phan EVN Quoc Te 165.685
Cong ty Co phan Thiiy di?n Buon Don 1 .675 .000

Quyen
sit d\ing dat

VND

6.003.382.000
1.733.820.787
1.733.820.787

-

-

7.737.202.787

57.076.429
113.163.346
113.163.346

-
"

170.239.775

5.946.305.571
7.566.963.012

01/01/2014
So lugng CP

165.685
1.675.000

Ph4n mem
may vi tmh

VND

3.674.122.419
-

-
(672.481.566)
(672.481.566)

3.001.640.853

2.915.386.123
617.102.005
617.102.005

(672.481.566)
(672.481.566)

2.860.006.562

758.736.296
141.634.291

31/12/2014
VND

275.484.306
33.617.900

309.102.206

31/12/2014
VND

1.656.850.600
16.750.000.000

Cpng
VND

9.677.504.419
1.733.820.787
1.733.820.787

(672.481.566)
(672.481.566)

10.738.843.640

2.972.462.552
730.265.351
730.265.351

(672.481.566)
(672.481.566)

3.030.246.337

6.705.041.867
7.708.597.303

01/01/2014
VND

-
9.877.274

9.877.274

01/01/2014
VND

1.656.850.600
16.750.000.000

18.406.850.600 18.406.850.600
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Cong ty Co phan Tir van Xay dung Di?n 2
32 Ngo Thdi Nhifm, Phuong 7, Quijn 3, Tp.HCM

Bao ciio tai chmh
nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2014

15 . CHI PHI TRA TRl/OC DAl HAN

So du dau nam

So tang trong nam

So da ket chuyen vao chi phi san xuat kinh doanh trong nam

So dir cuoi nam

Trong do, chi tiet so dir cuoi nam bao gom:

Nam 2014

2.000.335.764
1.610.709.117

(1.881.305.271)

1.729.739.610

31/12/2014
VND

Nam 2013

219.031.581
3.432.974.158

(1.651.669.975)

2.000.335.764

01/01/2014
VND

Chi phi cong cu dung cu cha phan bo
Chi phi ban quyen phan mem
Chi phi sua chtta 1cm TSCD cha phan bo

16 . VAY VA N(? NGAN HAN

1.526.875.417
127.204.678
75.659.515

1.729.739.610

31/12/2014
VND

1.436.697.715
518.413.049

45.225.000

2.000.335.764

01/01/2014
VND

Vay ngan han

- Ngan hang TMCP Dau tu va Phat tri6n Vi?t Nam - Chi nhanh HCM 27.223.934.574

27.223.934.574

Thong tin bo sung cho khoan vay ngan han
Hop dong tin dung han muc so 148/2014/93115 ngay 19/01/2014, vai cac dieu khoan chi tiet sau:
Han muc tin dung: 37.000.000.000 dong;
Muc dich vay: bo sung von liru d$ng;

- Thai han cho vay: tu 03 thang den 06 thang;
- Lai suat cho vay: 6,8% den 8,7%/ nam;

Hlnh thiic dam bao tien vay: the chap, cam co day chuyen thiet bi tai Xi nghi^p Ca Di?n.

17 . NGU"6l MUA TRA TIEN TRl/OC

Cac don vj ngoai EVN va NPT
Cac don vj trong EVN va NPT
Trong do:
- BQLDA Nhi$t cti$n VTnh Tan 4 hyp ctdng tdng thau EPC (*)

(*) Xem them thong tin bo sung tai thuyet minh so 34

31/12/2014
VND

66.482.263.891
151.941.364.606

120.624.095.120

13.326.697.310

13.326.697.310

01/01/2014
VND

80.770.915.633
29.225.787.822

218.423.628.497 109.996.703.455
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Cong ty Co phan Tir van Xay dung Dien 2
32 Ngo Thai Nhi?m, Phuang 7, Quan 3, Tp.HCM

Bao cao tai chinh
nam tai chinh ket thiic ngay 31/12/2014

18 . THUE VA CAC KHOAN PHAI NQP NHA Nl/OC

Thue Gia tri gia tang
Thue Thu nhap doanh nghi?p

Thue Thu nhap ca nhan

Thue Nha dat, Tien thue dat
Cac loai thue khac

31/12/2014
VND

19.224.784.353

7.591.898.268

353.882.719

27.170.565.340

01/01/2014
VND

16.612.076.841

4.508.228.226

268.987.462

966.300
383.068.051

21.773.326.880

Quyet loan thue cua Cong ty se chiu su kiem tra ciia ca quan thue. Do vifc ap dung luat va cac qui dinh ve thue doi vai
nhieu loai giao dich khac nhau co the dugc giai thich theo nhieu each khac nhau, so thue dugc trinh bay tren Bao cao tai
chinh co the bj thay doi theo quyet djnh ciia ca quan thue.

19 . CHI PHI PHAI TRA
31/12/2014 01/01/2014

VND VND

52.686.331

2.421.891.063
360.126.589

253.401.361
240.000.000

75.967.063
758.000.000

321.117.912

4.483.190.319

31/12/2014
VND

57.387.755

2.297.130.359

161.297.000
6.536.003

1.885.055.231

1.084.484.575

567.758.000
283.706.951
987.398.770

7.330.754.644

41.870.999

6.177.562.144

738.366.141

144.302.975

7.102.102.259

01/01/2014

Trfch truac chi phi lai vay
Tn'ch truac chi phi cong trinh

Tn'ch truac chi phi bao hiem trach nhi|m nghe nghi?p
Trfch truac chi phi bulon dung cho cong trinh

Tn'ch truac chi phi van chuyln
Trfch truac chi phi hgi nghj khach hang

Tich truac chi phi xir ly tuang chin TEA 110 KV Go Vap

Chi phi phai tra khac

20 . CAC KHOAN PHAI TRA, PHAI NQP NGAN HAN KHAC

Tai san thira cha xir ly

Kinh phi cong doan

Bao hiem xa hgi
Bao hiem y te
Doan phi cong doan

Phai tra co tiic cho co dong
Phai tra Tap doan Di?n Luc Vi?t Nam
ve phi ban quyen phan mem AutoCad

Khoan nhan dong gop tu CBCNV
Phai tra, phai npp khac

21 . Dl/ PHONG PHAI TRA NGAN HAN

Dif phong phai tra ngan han la khoan du phong bao hanh cong trinh va bao hanh san pham ca khf vai muc trfch tir 2% den
3% gia trj hop dong. T6ng muc du phong bao hanh tai thai diem 31/12/2014 la 2.224.641.556 dong.

VND

60.104.388
2.923.895.452

171.353.098

6.536.003
1.424.564.366

5.662.568.680

567.758.000

1.262.149.199

12.078.929.186
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22 
. V
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U
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a) 
B

ang doi chieu bien dong cua von chu sff 
hihi

So du- dau nam
 triro'c

L
ai trong nam

T
rich lap cac quy

C
h

itrac6
tu

cn
am

2
0

1
2

T
rich lap quy khen thuong, phuc Igi

T
rich quy thuong ban dilu hanh

T
ang khac

K
et chuyen nguon dau tu tai san

So dir cuoi nam
 trirac

L
ai trong nam

T
rich lap cac quy

C
hi tra co tiic nam

 2013

T
rich laip quy khen thuong, phuc Ifli

T
rich quy thuong ban dieu hanh

T
ang khac

K
et chuyen nguon dau tu tai san

G
iam

 khac (*)

So dir cuoi nam
 nay

V
o

n
d

au
tu

cu
a 

V
6n khac ciia 

j 
..< 

.
 

Q
u

y
d

au
tu

p
h

at 
Q

u
y d\ ph6ng tai

C
hu so hihi 

C
hii sa huu 

m
en 

chinh

V
N

D
 

V
N

D
 

V
N

D
 

V
N

D
 

V
N

D

44.390.000.000
 

- 
(345.866.310) 

18.807.839.549
 

4.439.000.000
.

5.126.724.693
..-.

7.123.861.743 
- 

(7.123.861.743)

44J90JO
O

.O
O

O
 

7.123.861.743
 

(345.866.310) 
16.810.702.499

 
4.439.000.000

-
-

-
-

-

8.218.043.662
..-.

1.733.820.787 
- 

(1.733.820.787)

(3.869.957.647)

44.390.000.000 
8.857.682.530

 
(345.866.310) 

19.424.967.727 
4.439.000.000

L
oi nhu|n chua

phan phoi

V
N

D

15.733.022.252

19.315.284.246

(5.126.724.693)

(8.797.000.000)

(1.573.302.225)

(235.995.334)--

19.315.284.246

36.187.235.166

(8.218.043.662)

(8.797.000.000)

(1.931.528.425)

(368.712.159)---

36.187.235.166

N
guon von dau

tu X
D

C
B

V
N

D

3.407.200-----
408.000-

3.815.200_----
408.000--

4.223.200

C
png

V
N

D

83.027.402.691

19.315.284.246-
(8.797.000.000)

(1.573.302.225)

(235.995.334)

408.000-

91.736.797.378

36.187.235.166-
(8.797.000.000)

(1.931.528.425)

(368.712.159)

408.000-
(3.869.957.647)

112.957.242.313

(*) X
em

 them
 thong tin bo sung tai thuyet m

inh so 34.
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Cong ty Co phan Tir van Xay dung Di?n 2
32 Ngo Thai Nhiem, Phuong 7, Quan 3, Tp.HCM

Bao ciio tai chi'nh
nam tai chfnh kSt thuc ngay 31/12/2014

Cong ty thuc hi?n phan phoi lai nhuan nam 2013 trong nam 2014 va chia co tuc
DHDCD ngay 18 thang 04 nam 2014 cua Dai hpi dong co dong thuang nien nam

Ket qua kinh doanh sau thuS

Trich Quy dau tu phat trien
Trich Quy thuang ban dieu hanh

Trich Quy khen thuang, phiic lai

Chi tra co tuc (bang 20% v6n dieu 1?)
Lgi nhuan chua phan phoi

b) Chi tiet von dau tu- cua chu so' him

Cuoi nam Ty 1§
VND (%)

Von gop ciia Tap doan Di?n luc VN 22.754.900.000 5 1 ,26%

V6n gop cua T6 chiic America LLC 3.1 26.000.000 7,04%
Von gop cua c6 dong khac 18.104.100.000 40,78%

C6phieuquy 405.000.000 0.91%

44.390.000.000 100%

c) Cac giao dich ve von voi cac chu so1 hu-u va phan phoi co tire, chia loi nhuan

nam 2013 theo Nghi quyet
2014.

Tyle
%

100,00%

42,55%

1,91%
10,00%

45,54%

0,00%

Dau nam
VND

22.754.900.000
3.074.000.000

18.156.100.000

405.000.000

44.390.000.000

Nam nay
VND

soOl/2014/NQ-

n j **iSo tien
VND

19.315.284.246
8.218.043.662

368.712.159
1.931.528.425

8.797.000.000
-

Tyl?
(%)

51,26%
6,92%

40,90%

0,91%

100%

Nam truac
VND

Von dau tu ciia chii so hftu
Von gop dau nam

Von gop cudi nam

Co tiic, loi nhuan da chia

Co tuc, loi nhuan chia tren loi nhugn nam truac

d) Co phieu

So luong co phieu dang ky phat hanh
So luong co phieu da ban ra cong chung

Co phieu pho thong

So luong co phieu dupe mua lai
Co phieu pho thong

So luong co phieu dang luu hanh
- Co phieu pho thong

M?nh gia co phieu dang luu hanh la 10.000 dong/co phieu

44.390.000.000 44.390.000.000

44.390.000.000 44.390.000.000

8.797.000.000

Cuoi nam

4.439.000

4.439.000

40.500

4.398.500

8.797.000.000

Dau nam

4.439.000

4.439.000

40.500

4.398.500
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Cong ty Co phan Tu- van Xay dung Di?n 2
32 Ngo Thdi Nhi?m, Phirong 7, Qu^n 3, Tp.HCM

Bao cao tai chinh
nam tai chinh ket thiic ngay 31/12/2014

e) Cac quy cua cong ty
31/12/2014

VND
01/01/2014

VND

Quy dau tu phat triln
Quy dy phong tai chinh

19.424.967.727
4.439.000.000

23.863.967.727

16.810.702.499
4.439.000.000

21.249.702.499

Muc dich trfch l£p va sit dung cac quy cua doanh nghi?p:
- Quy dau tu phat trien dupe dung de bo sung von dieu 1? cua Cong ty.

Quy dy phong tai chinh dupe dung de:
+ Bu dap nhung ton that, thi?t hai ve tai san, cong no1 khong doi duox: xay ra trong qua trinh kinh doanh.
+ Bu dap khoan 16 cua Cong ty theo quyet dinh cua H$i dong quan trj.

23 . DOANH THU THUAN BAN HANG VA CUNG CAP DICH VU

Nam 2014 Nam 2013
VND VND

Doanh thu thuan hoat d<mg khao sat, thiet ke
Doanh thu thuan hoat dpng gia cong ca khi
Doanh thu thuan ve ban hang hoa

24 . GIA VON HANG BAN

401.220.453.258
69.821.946.274

55.055.000

321.464.955.507

70.851.241.475

457.620.000

471.097.454.532 392.773.816.982

Nam 2014 Nam 2013
VND VND

Gia von hoat dong khao sat thiet ke
Gia von hoat dong gia cong ca khi
Gia von hang hoa da ban
Hoan nhap dy ph6ng giam gia hang ton kho

311.431.406.498
63.482.503.375

44.686.851
(138.761.286)

254.654.876.363
62.704.417.472

399.295.096

374.819.835.438 317.758.588.931

25 . DOANH THU HOAT DONG TAI CHINH

Lai tien gui, tidn cho vay
Co tuc, loi nhuan duac chia
Lai chenh l?ch ty gia phat sinh trong nam
Lai chenh l?ch ty gia do danh gia lai so dir cuoi nam
Doanh thu hoat dpng tai chinh khac

Nam 2014
VND

5.492.510.336
2.689.224.000

525.964.466

287.478.822

Nam 2013
VND

3.279.883.213
260.333.333
684.000.695
459.046.937

1.674.504

8.995.177.624 4.684.938.682
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Cong ty Co phan Tir van Xay dung Di?n 2
32 Ngo Thai Nhi?m, Phuang 7, Quan 3, Tp.HCM

Bao cao tai chinh
nam tai chfnh ket thuc ngay 31/12/2014

26 . CHI PHI TAI CHINH

Nam 2014 Nam 2013
VND VND

Lai tien vay

L6 chenh l?ch ty gia phat sinh trong nam

L6 chenh l?ch ty gia do danh gia lai so du cuoi nam
Chi phi tai chinh khac

1.310.275.619
402.267.128

201.474.415

127.159.310

2.041.176.472

1.120.715.260

432.232.964

79.211.423

1.632.159.647

27 . CHI PHI QUAN LY DOANH NGHIEP

Nam 2014
VND

Nam 2013
VND

Chi phi nguyen li?u, vat li?u, do dung

Chi phi nhan vien quan ly

Chi phi khau hao tai san co djnh

Thue, phi, 1? phi
Chi phi dyt phong

Chi phi djch vu mua ngoai
Chi phi khac bang tien

Chi phi quan ly doanh nghi?p khac

2.516.197.704

26.551.534.390
790.973.811

1.213.486.733

2.870.398.285

3.563.637.503
15.035.389.546

4.328.870.458

56.870.488.430

3.412.239.061
25.175.644.584

567.341.737

882.305.097

5.069.325.165
2.813.047.722

11.717.503.725
3.893.530.649

53.530.937.740

28 .THU NHAP KHAC

Nam 2014 Nam 2013

Thu nh£p tir thanh ly tai san, vat tu
Thu nhap tir xuat ban tai li^u

Thu nh£p tir cho thue mat bang dat may ATM
Thu b6i thuong tir bao hiem Cong trinh TEA 110 kV Go Vap 2

Dieu chinh tang thu nh§p theo Bien ban kiem loan nha nuac
Hoan nh^p du phong bao hanh cong trinh
Thu nh§p khac

VND

554.918.780
204.841.756

74.360.811
521.178.672

129.601.026
25.414.240

VND

38.981.820

62.649.084

2.757.329.009
1.675.143.360

121.466.506

1.510.315.285 4.655.569.779
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Cong ty Co phan Tir van Xay dung Di?n 2
32 Ngo Thai Nhi?m, Phuang 7, Quan 3, Tp.HCM

Bao cao tai chinh
nam tai chinh kit thuc ngay 31/12/2014

29 .CHIPHIKHAC

Nam 2014 Nam 2013
VND VND

Tn'ch l$p dir phong bao hanh cong trlnh nam truac theo bi£n
ban kiem toan nha nuac

Chi phi thanh ly tai san

Chi phi xuat ban tai li§u
Chi phi xir ly tuong chin TBA 110 kV Go VSp 2
N$p phat va ngp bo sung ve thue
Chi phi khac

409.644.172
145.361.077
758.000.000
314.223.619
2.827.052

1.395.762.386

2.082.620
601.382.435

1.630.055.920 1.999.227.441

30 . THUE THU NHAP DOANH NGHIEP

30.1 Thue thu nhap doanh nghiep hicn hanh

Thue TNDN tir ho f t ffpng kinh doanh

Tong lai nhu^n kd loan tru0c thue TNDN
Cac khoan dieu chinh tang

Lai CLTG DGL cuoi ky cdc khoan tien, nyphai thu nam tncac

Cac khoan dieu chinh giam
Thu nhap chiu thue Thu nhap doanh nghifp

Thue TNDN hi?n hanh (Thue suat 25%)

Thue TNDN hi?n hanh (Thue suat 22%)

Chi phi thue TNDN hi?n hanh

Thue Thu nhap doanh nghi?p truy thu
Thue Thu nhap doanh nghi?p phai ngp dau nam
Thue Thu nhap doanh nghi?p da npp trong nam

Thue TNDN phai npp cuoi nam tir hoat d§ng kinh doanh

30.2 Thue thu nhap doanh nghiep hoan lai

Tai san thue thu nhap hoan lai
Tai san thue thu nh£p hoan lai lien quan den khoan
chenh l?ch tam thai duac khau trii

Nam 20 14
VND

46.125.960.081
3.499.135.115

454.101.814

2.647.500.000

46.977.595.196

-

10.335.070.943

10.335.070.943

245.252.100
4.508.228.226

(7.496.653.001)

7.591.898.268

Nam 2014
VND

396.346.028

Nam 20 13
VND

25.843.000.120
834.346.843

-

(566.483.468)

26.110.863.495

6.527.715.874

-

6.527.715.874

.

4.109.273.242

(6.128.760.890)

4.508.228.226

Nam 20 13
VND

-

396.346.028
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Nam 2014

Chi phi time tliu nhap doanh nghiep hoan lai
Thue thu nhap hoan lai phai tra phat sinh tir cac khoan
chenh l?ch tarn thai chju thue

VND

(396.346.028)

(396.346.028)

Nam 2013
VND

31 . LAI CO BAN TREN CO PHIEU

Vi?c tinh loan lai ca ban tren co phieu co the phan phoi cho cac co dong sd hftu co phan pho thong ciia Cong ty dugc th^c
hipn dya tren cac so li?u sau :

Tong lai nhu£n sau thue
Lgi nhu^n hoac 16 phan bo cho co dong sa huu co phieu pho
thong

Co phieu pho thong luu hanh binh quan trong nam

Lai cff ban tren co phieu

Nam 2014
VND

4.398.500

8.227

Nam 2013
VND

36.187.235.166 19.315.284.246
36.187.235.166 18.935.491.150

4.398.500

4.305

32 . CHI PHI SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Nam 2014

VND
Nam 2013

VND

Chi phi nguyen li?u, vat li^u, do dung

Chi phi nhan cong

Chi phi khau hao tai san co dinh
Chi phi djch vu mua ngoai

Chi phi khac bang tien

33 . CONG CV TAI CHINH
Cac loai cong cu tai chinh ciia Cong ty

54.820.408.163
201.456.496.389

7.161.960.470
82.581.462.312

75.133.853.376

71.339.152.350

138.843.797.442

5.197.694.445
106.426.489.529
43.715.518.772

421.154.180.710 365.522.652.538

31/12/2014

Gia tri ghi so ke toan

Gia goc PUT phong

01/01/2014

Gia goc

VND VND VND
Dyr phong

VND

Tai san tai chinh
Tien va cac khoan tuong ducmg tien
Phai thu khach hang, phai thu khac
Dau tir ngan han

Dau tu dai han

177.681.264.276 99.870.845.640
136.683.488.936 (33.349.068.633) 152.769.241.355 (30.478.670.348)

133.000.000.000 11.000.000.000
18.406.850.600 18.406.850.600

465.771.603.812 (33.349.068.633) 282.046.937.595 (30.478.670.348)
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Gia tri ghi so ke toan
31/12/2014 01/01/2014

VND VND

No phai tra tai chinh
Vay va no1

Phai tra nguoi ban, phai tra khac
Chi phi phai tra

27.223.934.574
39.885.199.362
4.483.190.319

71.592.324.255

13.326.697.310
50.480.596.489
7.102.102.259

70.909.396.058

Tai san tai chmh va nq phai tra tai chl'nh chua dupe danh gia lai theo gia tri hpp ly tai ngay ket thuc ky ke loan do Thong tu
210/2009/TT-BTC va cac quy dinh hi^n hanh yeu cau trinh bay Bao cao tai chl'nh va thuyet minh thong tin doi vffi cong cy
tai chl'nh nhung khong dua ra cac huong dan tuang duxmg cho vi?c danh gia va ghi nhan gia tri hop ly cua cac tai san tai
chl'nh va np phai tra tai chl'nh, ngoai tru cac khoan tn'ch lap du phong np phai thu kho doi va du phong giam gia cac khoan
dau tu chung khoan da dupe neu chi tiet tai cac Thuyet minh lien quan.

Quan ly riii ro tai chmh

Rui ro tai chinh ciia Cong ty bao gom nil ro thj trucmg, rui ro tin dung va nil ro thanh khoan. Cong ty da xay dung h§ thong
kiem scat nham dam bao sy can bang a muc hpp ly giQa chi phi riii ro phat sinh va chi phi quan ly rui ro. Ban Giam doc
Cong ty co trach nhi?m theo doi quy trinh quan ly riii ro de dam bao su can bang hop ly giOa riii ro va kiem soat riii ro.

Rui ro thf truong

Hoat dpng kinh doanh ciia Cong ty se chii yeu chju riii ro khi co su thay doi ve gia, ty gia hoi doai va lai suat.

Riii ro ve gia:

Cong ty chiu rui ro ve gia ciia cac cong cu von phat sinh tir cac khoan dau tu dai han do ti'nh khong chac chin ve gia tirong
lai ciia co phieu dau tu. Cac khoan dau tu co phieu dai han dugc nam giu vai myc di'ch chien luac lau dai, tai thai diem ket
thiic nam tai chl'nh Cong ty chua co ke hoach ban cac khoan dau tu nay.

Riii ro ve ty gia hoi doai:

Cong ty chiu riii ro ve ty gia do gia trj hop ly ciia cac luong tien trong tuang lai ciia mpt cong cy tai chfnh se bien dpng theo
nhung thay doi ciia ty gia ngoai t? khi cac khoan vay, doanh thu va chi phi ciia Cong ty dupr thuc hi?n bang don vj tien t§
khac vai dong Vi§t Nam.

Riii ro ve lai suat:

Cong ty chiu riii ro ve lai suat do gia tri hop ly ciia cac luong tien trong tuong lai ciia mpt cong cy tai chmh se bien dpng
theo nhung thay doi cua lai suat thi truong khi Cong ty co phat sinh cac khoan tien gui co hoac khong co ky han, cac khoan
vay va no chju lai suat tha noi. Cong ty quan ly riii ro lai suat bang each phan tfch tinh hinh canh tranh tren thj truong de co
dupe cac lai suat co lai cho myc di'ch ciia Cong ty.

Rui ro tin dung

Riii ro tin dyng la riii ro ma mpt ben tham gia trong mot cong cy tai chinh hoac hop dong khong co kha nang thuc hi?n dupe
nghla vy ciia minh dan den ton that ve tai chinh cho Cong ty. Cong ty co cac nii ro tin dyng tir hoat dpng san xuat kinh
doanh (chii yeu doi vai cac khoan phai thu khach hang) va hoat dpng tai chinh (bao gom tien gui ngan hang, cho vay va cac
cong cy tai chinh khac)
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Tai ngay 31/12/2014

Tien va cac khoan tuong duong tien

Phai thu khach hang, phai thu khac

Dau tu ngan han

Dau tu dai han

Tai ngay 01/01/2014

Tien va cac khoan tuong duong tiln

Phai thu khach hang, phai thu khac

Dau tu ngan han

Dau tu dai han

Tir 1 nam
tra xuong

VND

177.681.264.276

103.334.420.303

133.000.000.000

-

414.015.684.579

99.870.845.640

122.290.571.007

11.000.000.000

-

233.161.416.647

Tren 1 nam
den 5 nam Tren 5 nam Cong

VND VND VND

177.681.264.276

103.334.420.303

133.000.000.000

18.406.850.600 18.406.850.600

18.406.850.600 432.422.535.179

99.870.845.640

122.290.571.007

11.000.000.000

18.406.850.600 18.406.850.600

18.406.850.600 251.568.267.247

Rui ro thanh khoan

Rui ro thanh khoan la riii ro Cong ty gap kho khan khi thuc hi?n cac nghla vy tai chl'nh do thieu von. Rui ro thanh khoan ciia
Cong ty chii yeu phat sinh tir vi?c cac tai san tai chmh va ng phai tra tai chfnh co cac thai diem dao han khac nhau.

Thai han thanh loan cua cac khoan ng phai tra tai chfnh d\ra tren cac khoan thanh loan dij kien theo hgp dong (tren co so
dong tien cua cac khoan goc) nhu sau:

Tir 1 nam
tra xuong

Tren 1 nam
den 5 nam Tren 5 nam

Tai ngay 31/12/2014

Vay va ng

Phai tra nguai ban, phai tra khac

Chi phi phai tra

Tai ngay 01/01/2014

Vay vh ng

Phai tra nguai ban, phai tra khac

Chi phi phai tra

VND

27.223.934.574

39.885.199.362

4.483.190.319

VND VND VND

27.223.934.574

39.885.199.362

4.483.190.319

71.592.324.255 71.592.324.255

13.326.697.310

50.480.596.489

7.102.102.259

13.326.697.310

50.480.596.489

7.102.102.259

70.909.396.058 70.909.396.058

Cong ty cho rang muc dg tap trung riii ro doi vai vi?c tra ng la thap. Cong ty co kha nang thanh loan cac khoan ng den han
tir dong tien tir hoat dpng kinh doanh va tien thu tir cac tai san tai chl'nh dao han.
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34 . THONG TIN KHAC

1. Thong tin du- an Nha may Nhiet difn VInh Tan 4

- Theo Nghi quyet so 07/2013/NQ-TV2 ngay 21 thang 12 nam 2013, Hpi dong Quan tri da quyet nghi thong qua vi?c ky
ket hpp dong EPC thuc hi?n du an Nha may Nhi?t di?n VInh Tan 4. Du an nay da dupe Tap doan Di?n luc Vi?t Nam
("EVN") phe duy?t tai Quyet dinh s6 438/QD-EVN ngay 21/06/2013. Ke hoach dau thau d\f an dupe Hpi dong Thanh
vi£n EVN phe duy?t theo Quyet djnh s6 595/QD-EVN ngay 26/08/2013.

- Du an Nha may Nhi?t di?n VInh Tan 4 do Tong Cong ty Phat dien 3 (EVNGENCO 3) lam chu dau tu co quy mo cong
suat 1.200 MW gom 2 to may 600 MW nam trong Trung tarn di?n lyre VInh Tan bao gom 4 nha may nhi?t dien v6i long
quy mo cong suat len den 5.600 MW, tai xa VInh Tan, huy?n Tuy Phong, tinh Binh Thuan.

- Hop dong EPC s6 VT4-EPC/001/23122013 duac ky ngay 23 thang 12 ngay 2013 gitta EVNGENCO 3 va To hpp Nha
thau DOOSAN - MITSUBISHI - PECC2 - PACIFIC lam t6ng thau EPC, Cong ty C6 phan Tu van Xay dung Di?n 3
phoi hop vai tu van phu nude ngoai lam tu van cho Chii dau tu, giam sat thi cong xay dung.

- Gia trj Hop dong EPC du<?c ky ket uac tinh 1,497 ty USD (bao gom thul VAT), hang nam cung cap cho h? thong di?n
khoang 7,2 ty kWh. Nh& may sii dung nhien li?u than nhap khau, dugrc xay dung va dua vao van hanh giai doan 2017 -
2018, can cuQuyltdjnh so 1208/QD-TTg ngay 21/07/2011 ciia Thutuong Chinh phii v6 vi?c phe duy?t T6ng so
do 7, Quyet dinh so 1020/QD-BCT ngay 06/3/2012 ciia 89 Cong Thuong ve vi?c phe duy?t di6u chinh, b6 sung vao Quy
hoach long th6 Trung tarn Di?n l\rc VInh Tan, tinh Binh Thuan va Quyet dinh s6 2414/QD-TTg ngay 11/12/2013 cua
Thii tuang Chinh phu ve vi?c dieu chinh danh muc, tien dg m$t s6 du an va quy dinh mpt so ca che, chinh sach dac thu
de dau tu cac cong trinh di?n cap bach trong giai doan 2013 - 2020.

- Can cii theo dieu khoan hop dong, ngay 10 thang 06 nam 2013 Cong ty Doosan Heavy Industries & Construction
Co.,Ltd da tarn ling cho PECC2 so tign 4.924.634,80 USD tucmg duang 104,328 ty VND. Tifip theo, den ngay
13/08/2014 PECC2 nhan tiep khoan tarn ung so tikn 4.924.634.80 USD tucmg duong 104,279 ty VND. Khoan tag truac
nay dugrc bao lanh boi Ngan hang TMCP An Binh - Chi nhanh Binh Duong theo hop dong bao lanh so
26/HDBL/ABBANK - BLTL ngay 28/05/2014 vai long so tien toi da la 9.849.269,60 USD.

- Trong thang 12/2014, PECC 2 da ghi nhan khoan doanh thu til Hop dong EPC nay la 3.764.705,87 USD tuong duang
79,984 ty VND (Chua bao g6m thue GTGT). Cong ty da bu tru so tien nh^n tag truac va so tien phai thu doanh thu,
VAT trong ky dan den so du khoan nguai mua tra tien truac ciia Ban quan ly du an Nhiet di?n VTnh Tan 4 hi?n nay giam
con 120,624 ty dong.

2. Thong tin ve khoan giam quy dau tu- phat trien trong nam

- Trong nam 2012, theo yeu cau chuan bi ho so quyet loan cong trinh thu$c du an A Vuong va du an Buon Kuop vai Ban
A, Cong ty C6 phan Tu van Xay dung Di?n 2 ("PECC2") da thyc tien hanh ra soat ho sa chi phi cong trinh va nhan thay
da ghi nh^n hai khoan thu chi hp vao gia von cong trinh vai tong so tien 5.159.943.530 dong. Vi?c ghi nhan hai khoan
thu chi hp nay vao gia v6n cong trinh da lam giam lai nhu|n cua PECC 2 cac nam 2003 va 2004 (giai doan truac co
phan hoa) so ti6n tuang tag Ian lupt la 3.481.401.000 dong va 1.678.542.530 dong. Cac khoan thu hp chi hp nay da
dupe Cong ty thuc hi?n dieu chinh tang thu nhap khac trong nam 2012 (giai doan sau co phan hoa)

- Sau khi PECC2 dieu chinh ghi nhan cac khoan thu chi hp nen treu vao ket qua hoat dpng san xuat kinh doanh nam 2012
so tien 5.159.943.530 dong lam lai nhuan truac thue nam 2012 tang len so tien tuang tag, khoan lai nhuan nay da dupe
tinh chung vao lol nhu^n ciia PECC2 va da phan phoi theo Nghi quyet cua Dai hoi co dong.

Can cii phuong an phan phoi lai nhuan nam 2012 da dupe Dai hpi co dong thong qua, Cong ty tinh rieng anh huong cua
khoan thu nh£p khac neu tren nhu sau:

- Lai nhuan khac (tir nguon tang thu nh£p khac) 5.159.943.530 dong

- Npp thue Thu nhap doanh nghiep (25%) 1.289.985.883 dong

- Chi tra co tire cho EVN 1.119.435.260 dong

- Chi tra c6 tiic cho cac C6 dong khdc 1.044.422.191 dong

- Phan phoi Quy dau tu phat trien 1.261.055.067 dong

- Phan ph6i Quy khen thuong phuc Ipi 386.995.765 dong

- Quy thuang ban dieu hanh 58.049.364 dong
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Theo nghi Quyet Hpi d6ng thanh vien EVN phien hgp thu 7-2014 so 275/NQ-HDTV ngay 05/05/2014 da quyet nghj
thong qua giao ngucri dai di?n von ciia EVN lam vi?c voi Hpi d6ng quan trj PECC2 ve khoan thu nhap 5,159 ty VND
neu tren.

- Theo Cong van so 1650/TV2-TCKT ngay 20/05/2014 dugc PECC2 gui EVN de giai trinh khoan thu nhfp khac neu tren,
PECC2 da de nghj EVN xem xe"t s6 tien phai ngp ve EVN la 2,750 ty VND do EVN da nhan co tuc 1,119 ty VND tuy
nhien da khong dugc EVN chap thuan.

- Theo nghj quyet s6 552/NQ-HDTV ngay 12/08/2014 cua Hgi dong Thanh vien Tap doan Di?n luc Vi^t Nam, ngay
28/08/2014 Tap doan Di?n luc Vi?t Nam ("EVN") da co Cong van so 3396/EVN-TCKT v6 vi?c xii ly khoan thu nh$p
khac nam 2012 cua PECC2 giao Nguoi dai di?n ciia EVN tai PECC2 lam vi|c vai HDQT Cong ty hoan tra EVN khoan
loi nhu£n sau khi da tru thue TNDN ma PECC 2 da npp, so tien con lai chuySn ve EVN la 3.869.957.647 dong.

- Theo Nghi quyet s6 06A/2014/NQ-HDQT ngay 06 thang 09 nam 2014, Hpi dong quan tri Cong ty da quyet nghi ve xir
ly hoan tra ve EVN khoan lai nhuan sau thue ciia thu nhap nam 2012 tir nguon quy dau tu phat trien. Tren C0 so nghj
quyet nay, ngay 08/09/2014, PECC2 thux: hi?n hoan tra so tien 3.869.957.647 dong cho EVN.

35 . NHUftG S V KIEN PHAT SINH SAU NGAY K^T THUC KY KE TO AN NAM

Khong co su ki?n trong yeu nao xay ra sau ngay lap ket thuc ky ke toan nam doi hoi dugc dieu chinh hay cong bo tren Bao
cao tai chmh.

36 . BAO CAO BQ PHAN

Ban Giam doc cua Cong ty xac dinh rang, vi?c ra cac quyet dinh quan ly cua cong ty chii yeu dua tren cac loai san pham,
djch vu ma cong ty cung cdp chii khong dua tren khu vyc dia ly ma cong ty cung cap san pham, dich vu. Do vay bao cao b<?
phan chfnh yeu cua Cong ty dugc lap theo llnh vuc kinh doanh.

Bao cao b§ phan chinh yeu - Theo ITnh vu-c kinh doanh:

Hoat dong khao Hoat dgng gia
sat thiet ke cong ca khi

VND VND

Doanh thu thuan tir ban hang ra ben 401.275.508.258 69.821.946.274
ngoai

Loi nhuan gop ve ban hang
va Cung cap dich vu

T6ng chi phi mua TSCD
Tai san bg phan
Tai san khong phan bo

Tong tai san

Ng phai tra cua cac bg ph^n

Tong nqr phai tra

408.832.128.821 21.813.160.947

408.832.128.821 21.813.160.947

Tong cgng toan
Loai tru doanh nghiep

VND VND

471.097.454.532

401.275.508.258

3.443.413.104
509.480.107.093

509.480.107.093

69.821.946.274

191.463.636

34.172.953.736

34.172.953.736

471.097.454.532

3.634.876.740

543.653.060.829

543.653.060.829

430.645.289.768

430.645.289.768

Toan bg hoat dgng cua Cong ty diln ra chu ylu tren lanh tho Vi§t Nam. Vi vay Cong ty xac dinh khong co su khac bi?t v6
khu vuc dja ly cho toan bg hoat dgng ciia Cong ty.
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37 . NGHIEP VU VA SO DlT VOI CAC BEN LIEN QUAN

Trong nam, Cong ty co cac giao dich v6i cac ben lien quan nhu sau:

Moi quan he Nam 20 14
VND

Nam 20 13
VND

Doanh thu ban hang, cung cap dich vu

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Doanh thu voi cac don vj trong tap doan

Ban QLDA Thiiy di?n 5

Ban QLDA Thiiy di?n 6

Ban QLDA Thiiy di?n 3

Ban QLDA CCTB Mien Bac

Ban QLDA CCTD Mien Trung

Ban QLDA CCTD Mien Nam

Ban QLDA Luai di?n TP HCM

Ban QLDA Nhi?t di?n VInh Tan

Cong ty truyen tai di?n 1

Cong ty truyen tai di?n 2

Cong ty truyen tai di§n 3

Cong ty truyen tai di?n 4

Cong ty CP Thuy Di?n Da Nhim - HT-Da Mi

Tong cong ty phat di?n 3

Ban QLDA Di?n hat nhan Ninh Thuan

Cong ty Thiiy di^n Dai Ninh

Cong ty CP Thiiy di?n A Vucmg

Ban QLDA TTDL 6 Mon

Ban QLDA D?n Luc Mien Nam

Cong ty CP Thiiy di^n Thac Ma

Cong ty Thiiy di?n Son La

Ban QLDA dua di?n luai ra huy?n dao Co To

Cong ty Thuy di?n Buon Kuop

Cong ty CP Thuy di?n Thac Ba

Cong ty CP Tu van Xay dung Di?n 4

Cong ty Thiiy Di?n Dong Nai

Cong ty Thuy Di?n Hoa Binh

Cong ty Thiiy Di?n Tri An

Cong ty di?n luc Kien Giang

Cong ty thiiy di?n Quang Tri

Cong ty thiiy di?n Hugi Quang -Ban Chat

Cong ty phat trien thiiy di?n Sesan

Cong ty CP nang luong VInh Tan 3

Nha may Thiiy Di?n Bac Binh - Chi
nhanh Cong ty Co phan Phat trien
Di?n luc Vi?t Nam

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

275.328.887.470

1.847.002.673

6.225.866.554

51.811.195.720

4.218.823.652

4.169.607.755

42.563.650.215

6.001.768.640

100.579.746.884

874.425.791

1.769.051.921

250.150.000

9.665.041.687

25.884.232.646

1.884.794.278

82.971.645

1.596.077.138

(365.577.667)

125.682.195

2.024.130.604

565.677.950

2.560.984.545

-
1.125.744.333

987.916.706

(18.962.700)

2.739.007.962

438.263.066

144.997.400

3.099.528.567

-
2.477.087.310

-
-

184.963.788.057

5.003.863.909

18.110.235.891

14.757.288.562

13.611.563.168

6.863.801.854

17.340.894.755

5.857.315.068

57.523.056.442

-
3.483.544.502

-
9.434.095.252

11.649.980.468

1.194.956.818

34.999.506

1.482.633.664

-
-

4.192.292.258

-
-

5.447.495.814

2.435.474.340

-
-

3.577.072.720

-
-
-

270.673.650

-
1.560.263.350

864.934.066

267.352.000
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Bao cao tai chmh
nam tai chmh ket thuc ngay 31/12/2014

So du vai cac ben lien quan tai ngay ket thuc ky ke loan:

Phai thu kliach hang

Ban QLDA CCTD Mien Trung
Ban QLDA CCTD Mien Bac

- Ban QLDA CCTD Mien Nam

Ban QLDA Luai di?n Tp.HCM

Ban QLDA Thuy di?n 1
- B an QLDA Thiiy di?n 5

- Ban QLDA Thuy di?n 6
Cong ty Truyen tai Di?n 1

- Cong ty Truyen tai Di?n 2
- Cong ty Truyen tai Di?n 4
- Cong ty CP Thiiy di?n A Vuong

- Tong Cong ty Phat di?n 3

- Ban QLDA Di?n Hat nhan Ninh Thuan

- Cong ty CP EVN Quoc te

- Cong ty thiiy di?n Hoa Binh
- Cong ty CP Thiiy di?n Dong Nai

- Cong ty CP Tu van Xay dung Di?n 4
- Cong ty Thuy di?n Hupi quang- Ban Chat

Cong ty CP thiiy di?n DN-HT-DM
Cong ty CP Thuy di?n An KM - KaNak

- Cong ty thiiy di?n Thac Ma
- Cong ty CP Phat triln Di?n luc Vi§t Nam
- Ban QLDA Dua luai di?n ra huy?n dao Co To
- Cong ty Thiiy di?n Quang Trj

Cong ty Thiiy di?n Buon Kuop

- Cong ty di?n luc Kien Giang

Tra tru'ffc nguxri ban
- Cong ty Co phan Tu van Xay dung Di?n 1

- Cong ty Di?n luc Tp.HCM
Phai tra khac

- T^p doan Di?n luc Vi^t Nam
Phai tra co tuc

Phai tra phi ban quyen phan mem AutoCad

Phai tra ngiroi ban

- Khach san Di?n luc
- Cong ty Co phan Tu van Xay dung Di?n 3
- Cong ty Co phan Tu van Xay dung Di?n 4

Ngu'61 mua tra tien tru'6'c
- Ban QLDA Nhi?t di?n VTnh Tan
- T6ng Cong ty Phat di?n 2
- Ban QLDA Nhi?t di?n 3

Ban QLDA CTTD Mien Nam

- Tong Cong ty Phat di?n 3
- Cong ty CP Thuy di?n Hoa Binh

Moi quan he

(*)
(*)

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

(*)

(*)
(*)

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

(*)

(*)
(*)

Co dong sang lap

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

31/12/2014
VND

60.549.211.805

1.276.806.623
5.070.177.718

10.019.863.474
7.841.558.593

44.476.695
5.967.453.817
9.951.393.785
1.047.163.587

3.654.063.483
9.280.520.089

-
-

-
1.082.330.081

65.798.171

-
179.329.892
908.356.400

1.754.951.033
3.000.000

358.029.825

-
705.245.395

-
1.238.318.766

100.374.378

1.572.346.436
1.572.346.436

-
567.758.000
567.758.000

-

567.758.000

81.352.580
25.402.000
55.950.580

-
151.941.364.606
128.084.117.294

808.906.750
17.952.489.972

-
214.693.806

-

01/01/2014
VND

74.909.885.886

4.582.763.990
11.773.816.798

-
7.488.370.470

44.476.695
4.281.451.894

25.889.336.535
85.295.218

1.708.106.370
2.924.798.876

695.310.660
499.925.627

6.915.675.392

1.082.330.081

-
418.405.753

-
-

-
337.036.181

-
2.284.747.251
2.705.245.395

297.741.015

895.051.685

-
663.872.771
626.068.135

37.804.636
5.118.738.000

5.118.738.000
4.550.980.000

567.758.000

743.032.041

29.700.000
507.373.636

205.958.405
29.225.787.822

5.452.142.877
654.056.750

18.563.247.083
2.773.093.064

-
118.895.130
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Bao cao tai chinh
nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2014

Moi quan he 31/12/2014 01/01/2014
VND VND

Nguxri mua tra tien triroc (tiep theo)
- Cong ty Thuy di?n Thac Ma (*)

- Cong ty CP Thuy di?n Thac Ba (*)

- Cong ty Thiiy di?n Trj An (*)

Cong ty Thiiy di?n Son La (*)

- BQLDA Thiiy di?n Song Bung 2 (*)

- Di?n lux: Binh Duong (*)

- Ban QLDA Di?n \\fc Mien Nam - Tong Cong ty Di?n (*)
l\fc Mien Nam

- Ban QLDA Di?n Hat nhan Ninh Thuan (*)

- Ban QLDA Nhi?t di?n Thai Binh (*)

Ghi chu moi quan he:

(*) Cac don vj cung Tap doan.

Thu nhap Ban Tong Giam doc va thu lao cua Hpi dong quan tri, va Ban kiem soa

- Thu nhap cua Ban Tong giam doc

Thu lao Hpi dong Quan tri

Thu lao Ban kiem soat

38 . S6 LIEU SO SANK

soat

40.000.000
268.175.000
631.460.250
2.989.763

2.631.057.052

651.989.684
655.485.035

Nam 2014

VND

1.378.780.166

250.000.000

120.000.000

92.094.767

433.617.444

40.000.000

700.000.000

2.989.763

395.650.944

Nam 2013

So li?u so sanh so li?u tren Bao cao tai chmh cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2013, da dugc Cong ty Dich
vu Kiem loan va Tu van UHY kiem loan.

Ngiroi lap TruoTig phong TCKT
Tp. Ho CMMin

Hoang Thuy Hoai Yen Bui Thj Ng?c Ly

18 thang 03 nam 2015

doc
^ — •v*
CONGTY

35




