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CÔNG TY CỎ PHÀN ĐIỆN Lực KHÁNH HÒA
Số 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh
Thành phổ Nha Trang, Tính Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam

BÁO CẮO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐÓC

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ  phần Điện lực Khánh Hòạ (gọi tắt lù "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với 
báo cáo tài chính hợp nhất cùa Công ty cho tiăm tài chính kêt thục ngầy 31 tháng 12 năm 2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TÒNG GIÁM DÓC

Cẩc thành viên của Hội đòng Quân trị và Ban Tổng Giám đóc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến 
ngày lập bạo cẩo này gồm:

Hf)i (ròng Quàn tri 
Ông Nguyễn Thanh Lâm 
Ông Trần Đình Nhãn 
Ông Nguyễn Thanh Bình 
Ông Dương Như Hỉmg 
Ông Trịnh Minh Quang 
Ông Phạm Sỹ Hùng

Ban TiHig Giám đốc
Ong Nguyễn Cao Ký 
Ông Nguyễn Thanh Lâm 
Ông Đỗ Thanh Sơn 
Ông Trần Đăng Hiền 
Ông Nguyễn Kim Hoàng

Chù tịch (bồ nhiệm ngày 01 tháng 6 năm 2014)
Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 01 rhẩng 6 năm 2014)
Thành viên 
Thành vìẽn 
Thành viên
Thành viên (bổ nhiệm ngày 01 tháng 6 nãm 2014)

Tọng Giám đốc (bỗ nhiệm ngày 01 tháng 6 năm 2014} 
Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 01 tháng 6 nSm 2014) 
Phó Tổng Giám đọc (bổ nhiệm ngày 01 tháng 7 năm 2014) 
Phó Tổng Giám đốc 
Phó Tổng Oi ám đốc

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐÓC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất phàn ánh inột cách trung thực và hợp 
lý tình hình tài clifnh cũng như kểt quà hoạt động kìnli doanh và tình hình lưu chuyên tiên tệ của Công ty trong 
năm, phù hợp vởi chuẩn mực kể toán, chế độ kế toân doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý cá liên 
quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập các bầo cáo tài chính hợp nhât này, Ban Tòng 
Giẫm đốc được yêu cầu phải;

• Lụa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
• Đưa ra các xét đoẩn và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
• Nêu rõ căc nguyên tác kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu 

càn được cõng bố và giải thích trung báo uáo lài chính hựy nhát hay không;
• Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trà trường hợp không thể cho rang Câng tý sẽ 

tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
• Thiết kể và thực hiện hệ thống kiềm soát nội bộ một cách hữu liiệu cho mục đfch lập và trình bày báũ cáo tài 

chính hợp nhất hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận,

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đẳm bào rằng sổ kể toán được ghi chép một cách phù hợp đề phàn 
ánh một cách hợp lý tình hình tài chữih cùa Công ty ở bất kỳ thời diễm nào và đảm bào ràng báo cáo tài chính hợp 
nhất tuân thù chuẳn mực ké toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam vã các quy định pháp lý Cũ liên quan đẽn 
việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Ban Tồng Giám dốc cũng chịu trẩch nhiệm đàm bảo an toàn cho tài sản 
cửa Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận vạ sai phạm 
khác.

Ban Tồng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp
nhât,

[ elio Ban Tồng Gỉãrn đốe;

Khánh Hòa, ngÙỊ&ịlỉiđng 3 năm 20ỉ 5
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN Đ ộ c  LẬP

Kính gửi: Các c ổ  đông
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính họp nhất kèm theo của Công ty c ổ  phần Điện lực Khánh Hòa (gọi tất là 
“Công ty”), được lập ngàỵẨẠ tháng 3 năm 2015, từ trang 03 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán họp nhất 
tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh họp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ họp 
nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính họp nhất (gọi chung là “báo cáo 
tài chính họp nhất”).

Trách nhiệm của Ban Tổng Giảm đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và họp lý báo cáo tài chính họp 
nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên 
quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc 
xác định là cần thiết đế đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do 
gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính họp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. 
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi 
tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán đế đạt 
được sự đảm bảo họp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và 
thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm . 
toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính họp nhất do gian lận hoặc nhầm 
lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiếm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến Mị 
việc lập và trình bày báo cáo tài chính họp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợpj 
với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. 
Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích họp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính họp 
lý của các ước tính kế toán của Ban Tống Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính 
họp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ 
sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ỷ kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và họp lý, trên các khía 
cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh 
doai]feă^FtfeM3Ình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù họp với chuẩn mực kế toán, chế 

^ ^ ặ h iệp  Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài

đốc
Chứng nhận đãng ký hành nghề kiểm toán 
Số 0733-2013-001-1 
Thay mặt và đại diện cho 
CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

, Ngày^Ạ thảng 3 năm 2015
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam 

Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
một công tỵ TNHH có trụ sở tại Anh, và mạng lưới các hãng thành viên - mỗi thành viên là một 
tổ chức độc lập về mặt pháp lý. Vui lòng xem tại vvebsite www.deloitte.com/about để biết thêm 
thông tin chi tiết về cơ cấu pháp lý của Deloitte Touche Tohmatsu Limited và các hãng thành viên.
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CÔNG TY CỒ PHẲN ĐIỆN L ự c  KHÁNH HÒA
SỐ 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh Báo cảo tài chính họp nhắt
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam Cho năm tài chỉnh kết thúc ngày 31/12/2014

B Ả N G  C Â N  Đ Ó I K Ể  T O Á N  H Ợ P  N H Á T

Tại ngậy 31 tháng 12 năm 2014

M Ẫ U SÓ B 01-D N /H N  
Đơn vị: VND

Mã Thuyết
TÀI SẢN số minh 31/12/2014 31/12/2013

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 682.126.868.171 Ể14.220.580.073
(100=110+120+130+140+150)

I. Tiền và các khoăn tương đương tiền 110 5 161.054.989.482 220.557.579.824

l.Tiền 111 12.456.858.468 15.427.634.784
2. Các khoản tương đương tiền 112 148.598.131.014 205.129.945.040

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6 377.657.255.556 232.008.929.500

1. Đầu tư ngẳn hạn 121 377.657.255.556 232.008.929.500
HI. Các khoản phăi thu ngắn hạn 130 59.019.001.133 50.189.340.616

1. Phải thu khách hàng 131 34.118.462.023 36.382.212,032
2. Trả trước cho người bán 132 21.806.827.291 14.224.667.338
3. Các khoản phải thu khác 135 8.874,363.268 5.191.546.553
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (5.780.651.449) (5.609.085.307)

IV. Hàng tồn kho 140 7 83.532.526.716 103.496.021.602

1, Hàng tồn kho 141 83.704.980.531 104.237.272.501
2, Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (172.453.815) (741.250.899)

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 863.095.284 7.968.708.531

1. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.820.071 4.582.663.512
2. Thuế và các khoản khác phải thu 154 8 16.002.200 2.26Í.502.124

Nhà nước
3. Tài sản ngắn hạn khác 158 844.273.013 1.124.542.895

B -T À I  SẢN DÀI HẠN 200 627.953.164.987 550.738.871.888
(200=220+250+260)

I. Tài săn cố định 220 553.136.582.373 49S.S79.692.199
1. Tài sản cố định hữu hỉnh 221 9 518.197.759.985 473.137.201.333

- Nguyền giả 222 662.994.083.058 L5Ỉ5.389.3Ỉ9.736
- Giá trị hao mòn lụy kế 223 (1. ĩ 44.796.323.073) (1.042.252.1 ỉ 8.403)

2. Tài sản cố định vô hình 227 1.177.108.482 U 22.027.599
- Nguyên giá 228 3.664.59Ỉ.951 3.626.842.143
- Giá trị hao mòn ỉũy kể 229 (2.487.483.469) (1.804.814.544)

3. Chi phí xây dựng cơ bản dờ dang 230 10 33.761.713.906 20.620.463.267
II. Các khoản đầu tư tải chính dài hạn 250 6D.195.756.483 34.535.377.440

1. Đầu tư vào công ty liên kết 252 11 7.641.665.918 5.630.628.542
2. Đầu tư dài hạn khác 258 12 64.889.000.000 41.239.658.333
3. Dự phòng giảm giá đầu ta tài chính 259 12 (12.334.909.435) (12.334.909.435)

dầi hạn

III. Tải sản dài hạn khác 260 ì 4.620.826.131 20.623.802.249

1. Chi phí ừả trước dài hạn 261 13 14.620.826.131 20.623.802.249

TỎNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 1.310.080.033.158 1.164.959*451.961

Các thuyết minh từ trang 8 đến trang 33 là  một bộ phận hợp thành của bão cáo tài ơhính. hợp nhẩt
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CÔNG TY CỎ PHẦN ĐIỆN L ự c  KHÁNH HÒA
Số 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh Bầo cáo tài điính liọ-p nhất
Thành phố Nha Trang, Tình Khánh Hoa, CHXHCN Việt Nam Cho năm tài chính két thúc ngày 31/12/2014

BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN HỢP NHẤT (Tiep theo)

Tại lĩ gày 31 tháng 12 năm 2014
MẪUSÓB01-DN/HN 

Đơn vị: VND

Mã ThuyỂt
NGUỎNVỚN số ìninli  31/12/2Q14  31/12/2013

A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 754.113.082.979 613.759,440,154
I. Nọ' ngắn hạn 310 511.787.080.864 38 3!988,836,364

Ị, Vay và nợ ngan hạn 311 14 128,545.396.793 52.005 268.236
2, Phải trả người bán 312 244.012.147.975 215.319.650.245
3, Người mua trà tiền trước 313 25.454.108.188 42.609.080,570
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 15 2.089.396.156 36.751.767
5, Phải trả người lao động 315 68.684.871.433 27.350.313.949
6. Chi phí phải trả 316 16 21.319.352.466 22,540.466.737
7. Các khoản pliài trả, phải nộp ngắn liạn 

khác
319 17 9.997.615.187 11 887.375.643

8. Quỹ khen thường, phúc lợi 323 11.684.192.666 1.2,239.929.217
II, Nợ dài hạn 330 242.326.002.115 229,770.603.790

1. Vay và nợ dầi hạn 334 18 229,191.513.127 223.313.233,870
2. Doanh thu chưa thực hiện 338 13.134.48 8.9 88 0.457.369,920

B - VÓN CHỦ SỜ HỮU (400=410) 400 552.021.428.707 547.254,490.335
I. Vốn chủ sỏ'liữu 410 19 552.021.428.707 547.254.490.335

1. vén điều lệ 411 415.512.960.000 415.512.960.000
2. Thặng đư vốn cổ phần 412 (470.673.364) (470,673.364)
3. Vốn khác của chíi sở hữu 413 27.343.428.181 24.070.260,409
4. Cổ phiếu quỹ 414 (11.173.978.888) (11.173.978.888)
5. Quỹ đầu tư phát triển 417 29.630.317,295 29.630.317.295
6. Quỹ dự phòng tài chính 418 24.204.444,929 20,915.040.381
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 66.974.930.554 68,770.564.502

c  - LỢI ÍCH CỦA CỎ ĐÔNG THIẾU SÓ 439 3.945.521,472 3.945.521.472

TỎNG NGƯÒN VÓN (440=300+400+439) 440 1.310.080,033.158 1,164,959,451.961

Khánh Hòa, ngàyJẠthđng 3 năm 2QỈ5

Các thttyểt minh từ trang s  đến trang 33 là một bộ phận hợp thành cùa báo cáo lài chính hợp nhất
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CÔNG TY CỎ PHẰN ĐIỆN Lực KHÁNH HÒA
Sổ 11 Lý Thánh Tôn, Phuờng Vạn Thạnh Báo cáo tài chính Iiọ'p nhẩt
Thàiili phổ Nha Trang, Tĩnh Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam______Cho năm ròi chính kêt thúc ngày 31/12/2014

BÁO CẤO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẨT

Cho năm tài chính kểt thiic ngày 3ỉ  tháng 12 năm 2014

MẪU SỐ B 02-DN/HN
Đon vị: VND

CHÌ TIÊU Mã TliụyỂt£ . . Năm 2014 Năm 2013

1. Doanh tliu bán hàng và cung cSp dịch vụ

SU

01

minh

21 2.682,934.144.964 2,241.712.227.238
2. Cậc khoản giảm trừ đoanh thu 02 " -
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cáp 10 2.682,934,144.9Ố4 2.241.712,227.238

dịch vụ (10=01-02)
4. Giá vốn hàng bân và dịch vụ cung cấp 11 22 2.483,064,702.292 2.063.911,557.466
5. Lọi nhu ân gộp vỀ bán hàng và 20 199.869.442,672 177.800,669.772

cung cấp địch vụ (20=10-11)
6, Doanh thu hoạt động tài chính 21 24 40.432.111.304 28.119.143.866
7. Chi phí tài chính 22 25 12.353.597,438 7.121.451.094

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 9.935.708 241 9.430.574,684

8. Chi phí bán hàng 24 83.021.947.389 63.957.573.S43
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 41.270.265,532 43.004.902.788
10. Lọi nhuận thuần tủ' hoạt động lỉinh doanh 30 103.655.743.617 91.835.885.913

(30=20+(21-22M24+25))
11. Thu nhâp khác 31 26 12.982.606.546 6.902.739.466
12. Chi phí khác 32 27 23.350.886.920 1.193.345.535
13. (Lỗ)/Lọi nhufln khác (40=31-32) 40 (10.368.280.374) 5.7 Û 9.393.931

14. Lọi nhuâii/(Lỗ) Irong công ty liêu kct 45 2,011.037.376 (146.240.791)

15. Tổng lọi nhuận kế toán truửc tliuỂ Sữ 95,298.500.619 97.399,039.053
(50=30+40+45)

15,1 Chi phf thuế TNDN hiện hành 51 28 24,226,204.512 23.273.307.240
15,2 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 - 2.235.767.489

16. Lọi Iiliuụn sau thuế tliu nhập 60 71.072.296.107 71.888.!>Ể4.324
doanh nghiẸp (60=50-51-52)

16,1 Lợi nhụân sau thuế của cồ đông thiểu số 61 - -
16.2 Lợi nhuận sau thuế cửa cỗ đông của 62 71.072.296.107 71.888.9Ố4.324

Công ty mẹ

17, Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 29 1.693 1.766

Khánh Hòa, ngày.fj\.tháng 3 năm 20Î5

Các thuyết ininìt ỉừ trang s  đểu irang 33 ¡à một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất
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CÔNG TY CỎ PHẦN ĐIỆN L ự c  KHÁNH HÒA
Số 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh Bảo cáo tài chính hợp nhẩỉ
Thành phố Nha Trang, Tĩnh Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam Cho năm tải chính kết thúc ngày 31/12/2014

B Á O  C Á O  L Ư U  C H U Y Ề N  T 1Ĩ N T Ệ  H Ợ P  N H Ấ T

Cho năm tài chỉnh kết thúc ngày 3 ĩ  tháng ỉ 2 năm 2014
MẪU SÓ B 03-DN/HN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU Mã số Năm 2014 Năm 2013

I. LƯU CHUYỀN TIẺN TÙ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Lơi nhuận trước thuế 01 95.298.500.619 97.399.039.053
2. Điểu chỉnh cho các khoản:
Khấu hao tài sãti cố định 02 109.083.600.090 108.033.520.598

Các khoản dự phòng 03 (397.230.942) (3.706.157.173)

Lãi/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 1.013.550.069 1.090.55?. 1S6

Lãi từ hoạt động đầu tư 05 (38.812.204.638) (30.467.786.506)
Chi phí lãi vay 06 9.935.708.241 9.430.574.684

3. Lợi nhuận từ  hoạt động kinh doanh truỡc thay đoi 08 176.121.923.439 1S1.779.749.842
vẩn lưu động

Thay đổi các khoản phải thu 09 3.400.791.967 9.601.895.328
Thay đổi hàng tồn kho 10 20.532.291.970 (44.181.775.674)
Thay đổi các khoản phải trà (không bao gồm lãi vay phải 11 í 8.596.494.962 41.411.479.409
trả vả thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)

Thay đổi chi phỉ trả trước và tải sản ngẳn hạn khác 12 6.002.976.118 (15.793.215.939)
Tiền lãi vay đã trả 13 (10.218.588.279) (9.940.932.275)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (21.934.278.367) (33.500.000.000)
Tiền thu khác tù hoạt động kinh doanh 15 219.309.000 25.640.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (10.359.824.619) (16.485.740.113)
Lm i chuyển tiền thuần từ  hoạt động kinh doanh 20 182.361.096.191 112.917.100.578

II. LƯU CHUYẺN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẰU TƯ
1. Tiền chỉ để mua sắm, xây dựng TSCĐ 21 (139.433.49S.488) (83.959.211.839)
2. Tiền thu từ thanh lý, .nhượng bán TSCĐ 22 5.349.044.590 4.564.278.789
3.Tiền chi cho vays mua các công cụ nợ của đon vị khác 23 (368.840.000.000) (202.725.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại cãc công cụ nợ cùa 24 203.525.000.000 4.600.000.000

đơn vị khác

5, Tiền chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (3.000.000.000) (826.000.000)
6. Lãi tiền gửi, cổ tóc, lợi nhuận được chia 27 33.403.208.549 26.875.573.194
Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động đầu tư 30 (268.996.245.349) (251.470.359.856)

Các thuyết minh từ trang 8 ãển trang 33 là  một bộ phận hợp thành cùa báo cáo tài chỉnh hợp nhất
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CÔNG TY CỎ PHẰN ĐIỆN Lực KHẮNH HÒA
Sổ 11 Lý Thánh Tốn, Phường Vạn Thạnh Báo cáo tài chính liọp nhẩt
Thành phố Nha Trang, Tính Khanh Hoa, CHXHCN Việt Nan) Cho năm tài chính kểt thđc ngăy 31/12/2014

BÁO CÁỌ L U tí CHUYỂN TIÊN TỆ IIỌP NHẤT (TiỂp theo)

Cho năm lài chính kếl thức ngày 31 tháng 12 năm 20ỉ 4

MẪU s o  B 03-DN/HN
Đơn vị; VND

CHỈ TIÊU Mã sỗ Năm 2014 Năm 2013

III, LƯU CHUYẾN TIÈN TỪ HOẠT ĐỘNG TẢI CHÍNH

1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 1.019.309.090.201 484.472.165.226
2. Tiền chi trà nợ gốc vay 34 (936.104.744.985) (462.949.345,925)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trà cho chủ sờ hữu 36 (56.071.786,400) (56.069.054.100)
Lun chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 27,132.553.816 (34.546.244,799)

Lưu clmyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40) 50 (59.502.590,342) (173.099.504.077)

Tiền và tương đirong tiền đầu năm 60 220.557.579.824 393,057.083.901

Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+00) 70 161.054.989,482 22 Û.S57.579,824

Nguửi lập KỂ toán trii’cmg

Khánh Hòa, ngày£Ạ. tháng 3 nã/n 201 s 

'ú.ũCócTíTẾhg Giám dốc

Phan THÌ Vân Hà

Cúc thuyết minh từ trang s  đến trang 33 là mật bộ phận hợp thành àta bảo cáo tài chính hợp nhất
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CÔNG TY CÒ PHẨN ĐIỆN L ự c  KHÁNH HÒA
SỐ 11 Lý Thánh TÔI1, Phường Vạn Thạnh Báo cáo tài chínb hợp nhất
Thảnh phổ Nha Trang, Tinh Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam______Cho năm tài chính kát thúc ngày 31/12/2014

THUYẾT M INH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT MẪU SÓ B 09-DN/IIN
Các thuyết minh này ỉà một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với bảo cáo tài chỉnh hợp nhất kèm theo

1. THỐNG TIN KHÁI QUÁT 

Hình thửc sở  hữu vốn

Công ty Cổ phần Điện lực Khảnh Hòa (gọi tắt là “Công ty”) tiền thân là Điện lực Khảnh Hòa - Đơn vị hạch 
toán phụ thuộc của Công ty Điện lực 3 thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam). Theo Quyểt định số 161/2004/QĐ-BCN ngày 06 tháng 12 năm 2004, Bộ trưởng Bộ Công 
nghiệp đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Điện íực Khánh Hòa vả chuyển Điện lực Khánh Hòa thuộc 
Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Công ty cổ  phần Điện lực Khánh Hòa 
chỉnh thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 7 năm 2005.

Theo Quyét định số 739/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 nãm 2010 của Bộ Công thương về việc thành lập Công 
ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước cửa Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam tại Công 1y c ổ  phần Điện lực Khánh Hòa sẽ được chuyển về Tổng Công ty Điện lực Miền 
Trung kể từ ngày 01 tháng 4 nătn 2010.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh sửa đỗi ]à 415.512,960.000 VND, 
trong đó: tỷ  lệ cổ phần cùa Nhà nước chiêm 51,53%, tỷ lệ cổ phần do cán bộ, công nhân viên to n g  Công ty 
nắm giữ và cổ phần bán ra ngoài doanh nghiệp chiểm 48,47%.

Trụ sở chính của Công ty tại số 11 Lý Thảnh Tônf Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tình Khánh 
Hòa.

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 là 1.171 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 
2013: 1.174 người).

Ngành ngbề kinh doanh và hoạt động chính

Công ty hoạt động theo Giáy Chứng nhận Đãng kỷ Kinh doanh sửa đỗi lần thử 8 sỗ 4200601069 ngày 03 
tháng 6 năm 2014, bao gồm cảc hoạt động sau:

•  Sản xuất và kính doanh điện năng. Quản lý, vận hành lưới điện phân phối cỏ cấp điện ấp đến 110KV;
• Xây dựng, lấp đặt, quàn )ý, vận hành và sửa chữa các nhà máy thủy điện, nhiệt điện nhỏ, các nhà mảy

điện diesel, máy phát điện diesel. Xây lắp các công trình điện, lưới điện và trạm điện có cấp điện áp 
đến 110KV;, các công trình viễn thông công cộng, công trình, công nghiệp và dân dụng;

•  Tir vấn lập dự án đầu tư, quàn lý dự án nhà máy nhiệt điện nhỏ, đường dây và trạm biến áp cỏ cấp điện 
áp đến 110K.V và cảc công ừ  inh viễn thông;

•  Sàn xuất và kinh doanh các sản phẩm bê tông ly tâm;
•  Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị điện;
■ Kinh doanh thiết bị viễn thông;
•  Kinh doanh thương mại, thiết bị và phần mềm máy vi tính;
•  Đại lý bán hàng vật tư, thiết bị điện;
•  Dịch vụ khách sạn;
■ Kinh doanh bất động sản, cho thuê vãn phòng;
•  Đại lý  các dịch vụ viễn thông công cộng, kinh doanh các dịch vụ viễn thông công cộng và internet;
•  Vận chuyển hàng hóa;
•  Thiễt kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến dưới 110KV cầp 2, nhà máy điện

cấp 4. Thí nghiệm thiểt bị điện đến cấp điện áp 110KV. Kiểm định công tơ điện;
•  Kinh doanh dịch vụ quàng cáo;
•  Gia công chế tạo các sàn phẩm cơ khí (trừ mảy móc, thiết bị); và
•  Đại lý  bảo hiểm.

8



CÔNG TY CỎ PHÀN ĐIỆN L ự c  KHÁNH HÒA
Số 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh
Thành phố Nha Trang, Tinh Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam

Báo cáo tài chính hop nhẩt
Cho năm tài chính kểt thúc ngày 31/12/2014

THUYẾT M INH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (Tiểp theo) MẪU s ộ  B 09-JDN/HN
Các íhuyét minh nậy là một bộ phận hợp ihành và cần được đọc đong thời với báo cáo lài chinh hợp nhai kèm theo

THÔNG TIN KHÁI QUÁT (Tiễp theo)

Công ty con

Thông tia chi tiểt về công ty  COI1 được hợp nhất vào báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết 
thúc ngày 31 thảng 12 năm 2014 như sau:

Tỷ lệ Tỷ lệ quyền 
phần biểu quyết 

Nơi thành lập (hoặc đăng sở hữu nám giữ 
Tên Công ty ký) và hoạt động_______________%__________ % Hoạt động_chính_________________

Công ty Cổ phần số  12A Yersin, Phường
Thủy điện Sông Vạn Thạnh, Thành phố
Chò Nha Trang, Tỉnh Khánh

Hòa

56,88 56,88 Sản xuất và kinh doanh điện năng;
Quản lý, vận hành, bảo dưỡng các 
nhà máy thủy điện;
Kỉnh doanh vật tư, thiết bị điện.

C ơ  SỠ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẮT VÀ NĂM TÀI CHÍNH 

Cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được trinh bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc 
và phù hợp với chuẫn mực kế toán, chể độ kế toân doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý cô liên 
quan đến việc lập và trình bảy báo cáo tài chính hợp nhất.

Báo cáo tài chỉnh hợp nhất kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh 
doanh và tỉnh hình Í1IU chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kể toán được chấp nhận chung tại các 
nước khác ngoài Việt Nam.

Năm tài chính

Năm tài chính cùa Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN MỚI ĐÃ BAN HÀNH NHUNG CHUA ÁP DỤNG

Ngày 22_tháng 12 năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC (“Thông tư 200”) 
hướng dẫn áp dụng chế độ kể toán cho doanh nghiệp và Thông tư số 202/2014/TT-BTC (“Thông tư 202”) 
hướng dẫn phương pháp lập và trinh bày Báo cảo tài chính hợp nhất. Những thông tư này sẽ có hiệu lực 
cho nặm tài chính bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2015. Thông tư 200 thay thế cho các quy định 
về chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 
của Bộ Tài chinh và Thông tư sá 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính. Thông 
tu 202 thay thế cho các quy định trong phần XIII của Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 
năm 2007 của Bộ Tải chính hưởng dẫn lập và trinh bày Báo cáo tài chính hợp nhất theo Chuẩn mực kể 
toán số 25 “Báo cáo tài chỉnh hợp nhẩt và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con”. Ban Tổng Giám đốc 
Công ty đang đánh giá mức độ ânh hưởng của việc áp dụng thông tư này đển các báo cảo tài chính hợp 
nhất ừong tương lai của Công ty.

TÓM TẲT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOẤN CHỦ YẾU

Sau đây là các chính sđch lcế toán chủ yéu được Công ty ảp dụng trong việc tập báo cảo tài chinh hợp nhất: 

Ước tính kế toán

Việc lập báo cáo tài chính hợp nhẩí tuân thủ theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toản doanh nghiệp Việt 
Nam và các quy định pháp lý có liên quan đển việc lập và trình bày báo cáo tài chính yêu cầu Ban Tổng 
Giám đốc phải cỏ những ước tính và giả định ảnh hường đến số liệu bảo cáo về công nợ, tài sản và việc 
trinh bày các khoản công nợ vả tài. sản tiềm tàng tại ngày lập báo cáo tài chỉnh hợp nhẩt cũng như các số 
liệu báo cáo về doanh thu. và chi phí trong suốt năm tài chính. Mặc dù các ước tính kế toán được lập bằng 
tất cả sự hiểu biết của Ban Tổng Giám đốc, số thực tế phát sinh cỏ thể khác với các ưởc tỉnh, giã định đặt 
ra.

I
r E
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CÔNG TY CỐ PHẰN ĐIỆN LỤC KHÁNH HÒA
Số 11 Lý Thánh Tân, Phường Vạn Thanh Báo cáo tài chính hợp nhất
Thành phá Nha Trang, Tinh Khảnh I-Iòa, CHXHCN Việt Nam Cho năm tài chính kết thức ngày 31/12/2014

THUYẾT M INH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỌP NHẤT (Ticp theo) M ẪU SÓ B 09-DN/HN
Các ihuyẽt minh này ỉà một bộ phận hợp ihành vã cân được đọc đông thời yới bảo cáo tài chính hợp nkẩt kèm theo

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YỂU (Tiếp theo)

Ccr sở hợp nhất báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm bấo cáo tài chính của Công ty và báo cáo tài chính của công ty do 
Cỡng ly kiểm soát (công ty con) được lập đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. Việc kiểm soát này đạt được khỉ 
Công ty cố khả năng kỉỗm soát các chính sách tài chính và hoạt động cùa các công ty nhận đầu tư nhằm thu 
được lợi ích từ hoạt động cùa các công ty nảy.

Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua lại hoặc bán đi trong năm được trình bày 
trong báo cáo kểt quả hoạt động kinh doanh hợp nhất từ ngảỵ mua hoặc cho đến ngày bán khoản đầu tư ở 
công ty con đỏ,

Trong trường hợp cần thìểt, bảo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh để cảc cliính sách kế 
toán được áp dụng tại Công ty và các công ty con là giống nhau.

Tất cả các nghiệp vụ và số dư gỉCra các công ty trong cùng tập đoàn được loại bỏ khi hợp nhẩt báo cáo tài 
chính.

Lợi ích của cổ đông thỉều số trong tài sàn thuần của công ty con hợp nhất được xảc định ]à một chi tiêu 
riêng biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu của cổ đông của công ty mẹ. Lợi ích cùa cỗ đông thiểu số bao 
gồm giá ừị các lợi ích củạ cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và phần lợi ích của cố 
đông thiểu số trong sự bién động của tổng vốn chủ sở httu kể từ ngày hợp nhẩt kỉnh doanh. Các khoản lỗ 
tương ứng với phần vốn cùa cổ đông thiểu số vượt quả phần vốn của họ trong tổng vỗn chù sở hữu của 
công ty con được tính giảm vào phần lợi ích của Công ty trừ khi cồ đông thiểu số có nghĩa vụ ràng buộc và 
có khả nãng bù đắp khoản lỗ đó.

Đầu tư vào công ty liên kết ^

Công ty liên kết là một công ty rnà Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phàỉ là công ty con hay * 
công ty liên doanh của Công ty. Ảnh hường đáng kể thế hiện ở quyền tham gia vào việc đira ra các quyết * 
định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhung không có ảnh hưởng vể mặt kiểm soát '■ 
hoặc đồng kiểm soát những chính sâch này.

Kết quả hoạt động kinh doanh, tài sản và công nợ của các công ty liên kết được hợp nhất trong báo cáo tài 
chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Các khoản góp vốn liẽn kết được trình bày trong bảng cân đối kế 
toán theo giá gốc được điều chỉnh theo những thay đổi trong phần vổn góp của Cong ty vào phần tài sản 
thuần cửa công ty liên kết sau ngày mua khoan đâu tư. Cấc khoản lỗ của công ty ỉiên kêt virật quả khoãn 
góp vốn cùa Công ty íại công ty liên kểt đó (bao gồm bẩt kể các khoản gởp vốn dài hạn mà về thực chất tạo 
thành đầu tư thuần của Công ty tại công ty liên kết đó) không đnợc ghi nhận.

Trong trường hợp một công ty thành viên cùa Công ty thực hiện giao dịch với một công ty liên kểt với 
Công ty, lãi/lỗ chưa thực hỉện tương ứng vởi phần góp vốn cửa Công ty vào công ty liên kểt, được loại trừ 
khỏi báo cáo tài chính hợp nhất.

Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chỉnh: Tại ngảy ghi nhận ban đàu, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí 
giao dịch có liên quan trực íỉêp đến việc mua sắm tài sản tài chính đó. Tảỉ sản tài chính của Công ty bao 
gôm tiên, các Mioản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng, phải thu khảc và các khoản đầu tư 
tài chính.

Công nợ tài chỉnh: Tại ngày ghi nhận ban đầu, công 11Ợ tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi 
phí giạo địch cỏ ỉiên quan trực tiép đến việc phát hành công nợ tài chính đõ. Công nợ tài chính của Công ty 
bao gôm các khoản phải trả người bán, phải ữả khác, chi phí phải trả và các khoản vay.
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CÕNG TY CỎ PHẦN ĐIỆN LỤC KHÁNH HÒA
Sổ 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh Báo cáo tài chính họp nhất
Thành phố Nha Trang, Tĩnh ìbiánh Hòa, CHXHCN Việt Nam Cho năm tài chính két thúc ngày 31/12/2014

THUYẾT M INH BÁO CẢO TẦI CHÍNH HỢP NHÁT (Tiếp theo) MẪU SÓ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành vỏ cần được đọc đằng thời với báo cáo tài chinh hợp nhất kèm theo

4. TỚM  TẮT CẢC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YÉU (Tiép theo)

Đánh giá tại sau lần gh i nhận ban đầu

Hiện tại, chưa có quỵ định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

Tiền và các klioãn tương đương tiền

Tiền và cấc khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản 
đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thảnh tiền và ít rủi ro liên quan đểỉi việc 
bién động giá trị.

D ự phòng phải tim khỏ đối

Dự phòng phải thu khỏ đòi được ừích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sâu tháng trở 
lên, hoặc cảc khoản phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó 
khăn tương tự.

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở gỉá thấp hơn giữa giá gốc và giá ừj thuần có thể thực hiện được. Giá 
gốc của hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác để ctì được hàng tồn kho 
ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp binh quân gia 
quyền đối vởi hàng tồn kho sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phương pháp thực tế đích danh 
đối với hàng tồn kho sử dụng cho hoạt động xây dựng cơ bản. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác 
định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí ưởc tính để hoàn thành sản phẩm cùng chỉ phí tiểp thị, bán hàng 
vả phân phổi phãt sính,

Dự phòng giảm giâ hàng tồn kho của Công ty được ừích lập theo cảc quy định kể toán hiện hành. Theo đó, 
Cổng ty được phép trích lập dự phòng giàm giả hàng tồn kho lỗi thời, hòng, kém phẩm chất và trong 
trường hợp giá gốc của hàng tồn kho cao hơn giá ừị thuần có thề tìbực hiện được tại ngày kết thủc niên độ 
kế toán.

Tài săn cổ định hữu hình và khấu hao

Tài sản cố định hữu hỉnh được trỉnh bày theo nguyên giá trử giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cổ định hừu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khảc liên quan ừực tiếp đển 
việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình hình thành do đàu tư xây dựng theo phương thức giao thầu là giá 
quyét toán công ừình, các chi phí liên quan trực íiểp khác vả lệ phí trước bạ (nếu có). Nguyên giá tàí sản cố 
định hữu hình do tự lãm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực té phát sinh cộng chi 
phí lắp đặt, chạy thử.

Đối với các công ừình hoàĩỉ thành đầu tu, đua vào sử dụng nhưng chua được duyệt quyểt toán, nguyên giá 
tài sản cố định đirợc ghi nhận lả chi phí thực hiện đầu tư tính đến thời điểm bàn giao hoặc theo giả dự toản, 
Khi công trình được duyệt quyêt toán, nguyên giá tài sản cố định được điều chỉnh theo giá trị quyết toản.
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CÔNG TY CÓ PHẢN F)[ỆN L ự c  KHÁNH HÒA
Số 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh Báo cáo tài chính hợp nhất
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam Cho năm tài chính kểt thúc ngày 31/12/2014

THƯYÉT M INH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MẴU s ộ  B 09-DN/HN
Các thttyếí minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với bảo cáo tài chính hợp iĩhẩt kèm theo

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YÉƯ (Tiếp theo)

Tài sản cố định [lũn hình vã khấu hao (Tiễp theo)

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

Nhà cửa, vật kiến trúc 

Máy móc thiết bị

Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 

Dụng cụ quản Iỹ, tài sản khác

Tài săn cổ định vô hình và hao mòn

Tài săn cố định vô hỉnh thể hiện giá trị phần mềm kể toán và được trình bày theo nguyên giá ừừ giá trị hao 
mòn lũy kế. Tài sản cố đjnh vô hỉnh được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa ừên thời gian hữu 
dụng ước tính là 3 năm.

Chi phí xây dựng CO' b ả n  dô’ dang

Cảc tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vạ mục đích sảti xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ 
mục đích nào khảc được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gổm chỉ phí dịch vụ và chi phỉ lãi vay cở 
liên quan phù hợp vởi chính sách kể toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp 
dụng giống nhu vớỉ các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng,

Các kỉioãn đầu tư chứng khoán

Các khoản đầu tư chứng khoán được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua khoản đầu tir chứng khoán và được xác 
định giá trị ban đẩu theo nguyên giá và các chi phí liẽn quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư chứng 
khoán.

Tạí các kỳ kể toán tiép theo, các kboản đầu tư chứng khoán được xác định theo nguyên giá ừừ các khoản 
giảm giá đâu tư chứng khoán. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được trích lập theo các quy định về 
kê toán hiện hành.

Các khoăn tră trirớc dài liạn

Chi phỉ ừả trước dài hạn bao gồm giá trị công cụ, dụng cụ chờ phân bổ.

Câng cụ, đụng cụ cỏ giá trị bằng hoặc thấp hơn 10 triệu VND được phân bỗ vào báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh ừong thời gian 1 năm. Các công cụ, dụng cụ có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên được phân 
bổ vào chi phí hoạt động sản xuẫt, kinh doanh trong thời gian 24 tháng kề từ ngày xuất dùng.

Trong năm= Ban Tông Giám đốc công ty đa thay đổi phương pháp phân bỗ một số công cụ dụng cụ, theo 
đó các công cụ dụng cụ này sẽ được phân bổ 50% giá trị vào năm phát sinh và 50% trong năm tiếp theo 
(năm 2013: phân bổ đều 24 tháng kể từ ngảỵ đưa vào sử dụng), dân tới chi phí được phân bổ trong năm 
tăng lên khoảng 14 tỷ VND. Ban giảm đốc đánh giá việc thay đổi ước tính kế toán này nhằm phàn ánh phù 
hợp hơn tinh hình sử dụng thực tể các công cụ dụng cụ trong năm hiện hành và các nãm tiếp theo.

2014
Sô nãm 

5 - 5 0

3 - 2 0  

Ổ - 30 

3 - 2 5
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CÔNG TY CỎ PHẦN ĐIỆN L ự c  KHÁNH HÒA
Sổ 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạii Thạnh Báo cáo tài chính hợp nhất
Thành phố Nha Trang, Tinh Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam______Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẮT (Tiễp theo) MẪU SÓ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thảnh vò cần âtrợc đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhảt kèm theo

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (Tiếp theo)

Nguồn ván - quỹ

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh sửa đổi là 415.512.960.000 VND.

Các quỹ khác bao gồm Quỹ đầu ttr phảt triển, Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ khen thưởng, phúc lợ i,,, Việc 
trích lập các quỹ này do Hội đồng Quàn trị ừình Đại hội đồng c ồ  đông quyết định.

Ghi nhận doanh thu

Doanh thu bản hàng được ghi nhận khỉ đồng thời thỏa mãn tẩt cả năm (5) điều kiện sau:

a) Công ty đã chuyển giao phần lởn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hỏa 
cho người mua;

b) Công ly không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hốa như người sở hữu hảng hỏa hoặc quyền kiểm 
soát hàng hóa;

c) Doanh thu được xác định tương đỗi chốc chắn;
d) Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và
e) Xác định được chỉ phí liên quan đển giao dịch bán hàng.

Doanh thu của giao dịch vể cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kểt quà của giao dịch đó được xác định 
một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu 
được ghi nhận trong năm theo kết quả phần công việc đã hoàn thành tại ngày của bảng cân đối kế toán 
hợp nhất của kỳ đỏ. Kẽt quả của giao địch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tẩt cả bốn (4) 
điều kiện sau:

a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
b) Có khả năng thu được lợi ich kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày cùa bàng cân đối kể toán hợp nhất; và
d) Xác định được chi phí phảt sinh cho giao dịch và chi phí để lioản thành giao dịch cung cấp dịch vụ 

đó.

Doanh thu bán điện được xác định và ghi nhận dựa ừên sản lượng điện cung cấp (xác định theo chỉ số trên 
công tơ điện) vả giá bán điện đã đuợc cơ quan có thầm quyền phê duyệt.

Doanh thu từ họp đồng xâỵ dựng của Công ty được ghi nhận theo chính sảch kế toán của Công ly về hợp 
đồng xây dựng (xem chỉ tỉết dưới đây).

Lãi tiền gửi được ghi nhận ừên cơ sờ dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất 
áp dụng.

Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khỉ Công ty có quyền nhận khoản lãi.

Hgrp đồng xây dựng

Khi kết quà tliực hiệp hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cảch đảng tin cậy, doanh thu và chi phí 
liên quan đên hợp đông được ghi nhận tương ứng vởi phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc niên 
độ kê toản được tính bằng tỷ lệ phàn trâm giữa chi phí phảt sinh của phần công việc đã hoàn thành tại ngày 
kêt thúc niên độ kê toán so với tổng chi phí dự toãn của hợp đông, ngoại trừ trường hợp chi phí này không 
tương đương vửi phần khối lượng xây lắp đã hoàn thành. Khoãn chi phí này có thể bao gồm các chi phí 
phụ. thêm, các khoản bồi thường và chi thưởng thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận với khảch hàng,

Khỉ kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể đtxợc ưởc tính một cảch đáng tin cậys doanh thu chỉ 
được ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đẩ phát sinh mà việc được hoàn ừả là tương đối chốc 
chắn.
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CÔNG TY CỞ PHẲN ĐIỆN L ự c  KHÁNH HÒA
Số 11 Lý Thảnh Tôn, Phường Vạn Thạnh Báo cáo tãi chính họp nhắt
Thành phố Nha Trang, Tinh Khánh Hòa;, CHXHCN Việt Nam Cho nãm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

THUYÉT M INH BÁO CẢO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiểp theo) MẪU s o  B 09-DN/HN
Cảc thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chỉnh hợp nhất kèm theo

4. TÓM  TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOẢN CHỦ YẾƯ (Tiếp theo)

Ngoại tệ

Công ty áp dụng xử lý chênh lệch tỷ giá theo hướng đẫn của Chuần mực kế toản Việt Nam số 10 (VAS 
10) “Ảnh hường cùa việc thay đổi tỷ giá hối đoái” và Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24 thảng 10 
năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý  các khoản chênh lệch tỷ giá hối đo ải 
trong doanh nghiệp. Theo đó, các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyền đổi theo tỷ giá tại ngày 
phát sinh nghiệp vụ. số  dư các khoản mục tiền tệ cỏ gốc ĩigoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được 
chuyển đẳi theo tỷ giá tại ngày này. Chênh lệch tỷ  giá phát sinh được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt 
động kỉnh doanh. Lãi chênh lệch tỷ giá do đảnh giá lại các số dư tại ngày kết thủc niên độ kể toán không 
được dùng để chia cho các cổ đông,

Chi phí đi vay

Tất cá các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kỉnh doanh khí phảt sinh,

Các khoăn dự phòng

Các khoăn đự phòng được ghi nhận khi Công ty cỏ nghĩa VỊI nợ hiện tại do kết quả tù  một sự kiện đã xảy 
ra, và Công ty có khả năng phải thanh toảĩi nghĩa vụ này. Cảc khoản dự phòng được xác định trên cơ sở 
ước tính của Ban Tổng Giám đốc về các khoản chi phí càn thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết 
thúc niên độ kế toán.

Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải ữả hiện tại và số thuễ hoãn ỉại.

Số thué phải trâ hiện tại được tính dựa ưên thu nhập chiu thuế ưong năm. Thu nhập chịu thuể khác vởỉ lợỉ 
Tỉhuậti thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kỉnh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao 
gồm. các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khảc (bao gồm cả lỗ 
mang sang, nếu cỏ) và ngoài ra không bao gồm các chi tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên cảc khoản chênh, lệch giữa giả trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập 
của cảc khoản mục tài sản hoặc công nợ trên bảo cấo tài chinh hợp nhất và được ghi nhận, theo phương 
pháp bảng cân đổi kế toán. Thué thu nhập hoãn lại phái ữà phải được ghi nhận cho tất cả các khoãn chênh 
lệch tạm thời còn tài sản thué thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khỉ chắc chắn có đủ lợi iihuận tính thuế ■ 
ừong tương lai để khấu trừ các khoản chênh ]ệch tạm thời.

Thuế thu nhập hoãn lại được xảc định theo thué suẩt dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay 
nợ phải trà được thanh toán. Thuế Ü1U nhập hoãn lại được ghi nhận vào bảo cấo kết quà hoạt động kỉnh 
doanh vả chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khỉ khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng 
vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phàỉ trá được bù ừừ khi Công ty cố quyền hợp 
pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản 
thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế Ö1U nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuể thu nhập doanh nghiệp đuợc 
quản lý bởi cùng một cơ quan thuể và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trén cơ sở 
thuần.

Việc xảc định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào cảc quy định hiện hãnh về thuế. Tuy nhiên, những 
quỵ định này thay đổi theo tírng thời kỳ và việc xảc định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy 
thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Các loại thuế khác đtiợc áp dụng theo các luật thuế hiện, hành tại Việt Nam.
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CÔNG TY CỎ PHÀN ĐIỆN L ự c  KHÁNH HÒA
SỐ 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh Báo cẩo tài cliính họp nhẩt
Thành phố Nha Trang, Tinh Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

THUYÉT M INH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẢT (Tiếp theo) MẪU SÓ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này ỉà một bộ phận hợp thành và cần được đọc đong thởi với báo cáo tài chinh hợp nhẩi kèm theo

5. TIỀN VẦ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIÈN

31/12/2014 31/12/2013
VND VND

Tiền mặt

Tiền gửi ngân hãng

Các khoản tương đương tiền (i)

539.054.303 

11.917.804.165 

148.598.131.014

1.140.224.196

14.287.410.588
205.129.945.040

161.054.989.482 220.S57.579.824

Các khoản tương đương tiền phản ánh giá trị các khoản tiền gửi cỏ kỳ hạn tại các ngân hàng vỡỉ thời hạn 
dưởỉ 3 tháng. Lãi dự thu từ một sá họp đồng chủ yểu có ngày đảo hạn trước ngày lập báo cáo tải chính này 
được ước tính dựa trẽn lãi suẩt cửa hợp đồng. Các hợp đồng còn lại, Công ty sừ dụng lai suất tương đương 
của các khoản tiền gửi không kỳ hạn do Công ty chưa chắc chẳn sẽ tỉểp tục duy trì khoản tiền gửi đến khi 
khoản tiền gửi được đảo hạn.

CÁC KHOẢN ĐẲU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

31/12/2014 31/12/2013

Công ly Cổ phần Bất động sản 
Điện lực Sải Gòn Vina

Tiền gửi ngân hàng (i)

VND

377.657.255.556

VND

15.000.000.000

217.008.929.500

' 377.657.255.556 232.008.929.500

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn phàn ánh giá trị 
kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại cồ phần với thời hạn. từ 3 tháng đến 12 tháng.

HÀNG TỒN KHO
31/12/2014

các khoản tiền gửi có 

31/12/2013
VND VND

Nguyên liệu, vật liệu 

Công cụ, dụng CỊL

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

37.256.685.540 

3.507.840.930 

42.940.454.061.

39.982.487.797
2,680.417.066

61.574.367.638

Cộng

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Giá trị thuần có thẽ thực hiện đuọc

83.704.980.531

(172.453.815)

83.532.526.716

104.237.272.501

(741.250.899)

103.496.021.602

THUÉ VÀ CÁC KHOẲN PHẢI THU NHÀ NƯỚC
31/12/20Í4 31/12/2013

VND VND

Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Các loại thuế khác 16.002.200

2.093.685.224

167.816.900

16.002.200 2.261.502.124
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CÔNG TY CỎ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
Số 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh Báo cáo tài chính hơp nhất
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31/12/2014
THUYÉT M INH BÁO CÁO TÀĨ CHỈNH HỢP NHÁT (Tiếp theo) ~ ~  " M ẪU SÓ B 09-DN/HN
Các thuyếi minh này ỉà một bộ phận hợp thành và cẩn ãtrợc đọc đồTỉg thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo

9. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU H ÌNH
Nhà cửa, 

vât ki en trúc
Máy móc, 

thiết bị
Phirong tiện vận tải, 

ỉhiễt bị truyền dẫn
Dụng cụ 

quản ]ỷ Tài sản khác Cộng

NGUYÊN GIÁ
VND VND VND VXD VND VND

Tại ngày 01/01/2014 67.133.264.013 521.272.445.4J0 915.939.700.774 7.626.444.184 3.417.4Ễ5.355 1.515.389.319.736
Mua sắm mới 464.287.220 9.9E5.538.873 24.456.765.848 1.139.545.454 - 36.046.137.395
Đâu tư XDCB hoàn thành 12.666.489.649 49.453.974.455 52.324.552.375 (206.321.800) 929.045.624 115.167.740.303
Tăng khác - 1.323.983.492 2.987.316.919 - - 4.311.300.411
Thanh lý (2.450.099.396) (3.188.157.484) (1.657.693.254) (117.365.000) - (7.413.315.134)
Giảm khác (92.000.000) - (415.099.653) - - (507.099.653)

Tại ngày 31/12/2014

GIẢ TRI HAO MÒN LŨY KÉ

77.721.941.486 578.847.784.746 993.635.543.009 8.442.302.838 4.346.510.979 1.662.994.083.058

Tại ngày 01/01/2014 26.917.525.039 330.379.995.120 679.673.158.854 4.296.405377 985.034.013 1.042.252.118.403
Trích khấu hao trong năm 4.476.601.951 45.410.465.811 56.665.628.388 1.531.446.477 320.088.523 108.404.231.150
Tăng khác 93.471.814 104.905.759 - - 198.377.573
Thanh lý (1.686.661.935) (2.615.495.481) (1.533.975.878) (117.365.000) - (5.953.498.294)
Gỉãm khác (178.889) (104.726.870) - “ - (104.905.759)

Tại ngày31/12/2014 

GIÁ TRỊ CÒN LẠI

29.707.286.166 373.163.710.394 734.909.717.123 5.710.486.854 1.305.122.536 1.144.796.323.073

Tại ngày 31/12/2013 40.215.738.974 190.892.450.290 236.266.541.920 3.330.038.807 2.432.431342 473.137.201.333

Tại ngày 31/12/2014 48.014.655.320 205.684.074.352 258.72S.825.886 2.731.815.984 3.041.388.443 S18.197.759.98S
Như trinh bày tại Thuyêt minh sô 18, một số tài sản bao gồm nhà cùa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải và thiết bị truyền đẫn với giá trị còn lại tại 
ngảy 31 tháng 12 nãra 2014 là 41.373.774.742 VND (31 tháng 12 nãm 2013: 65.543.541.465 VND) được sử dụng để đảm bảo cho các khoan tiền vay tư Tập đoản Điện 
íực Việt Nam.

Trong năm, Công ty đã ghi tăng nguyên giá một sổ tài sàn hết khấu hao tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 do các tài sàn này được đầu tư thêm nhằm cài thiện trạng thái 
hiện tại so với trạng thái tiêu chuẩn ban đầu của những tài sản đó. Nguyên giá của tải sản cố định bao gồm các tài sản cỗ định đã khẫu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng với 
gia trị tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 là 335.762.254.292 VND (31 thẩng 12 năm 2013:486.403.350.328 VND).

Bao gồm, 2.145.402.132 VND là nguyên giá tài sàn cỗ định hữu hình tại khu đất sổ 28E Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang được thu hồi theo Quyét 
định sô 3745/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của ủ y  ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa. ĐẾn ngày lập báo cáo này= Công ty chưa hoàn tất việc bàn giao mặt bằng, 
và Công ty đang trong quá trình chờ phê duyệt kinh phí di đỉri.
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CÔNG TY CỎ PH Ẳ N Đ IỆN  L ự c  KHÁNH HÒA
Số 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh Báo cáo tài chính họp nhất
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam______ Cho năm tài chính két thúc ngày 31/12/2014

THUYÉT M ÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MẪU SÓ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này ỉà một bộ phận hợp thành và cần được đọc đông thời với bảo cáo tài chính hợp nhất kèm theo

10. CHI PHÍ XÂY DỤlNG Cơ  b ả n  d ở  d a n g

Năm 2014 Năm 2013
VND VND

Tại ngày 01 tháng 01 20.620.463.267 34.420.703.202

Tãng trong nãm 159.658.490.218 115.386.Ổ69.201

Kết chuyển sang tài sản cổ định hữu hỉnh (115.167.740.303) . (95.324.555.589)

Kết chuyển sang tài sản cổ định vô hỉnh (37.749.808) (1.800.000.000)

Chỉ phí sửa chữa lởn hoàn thành trong năm (31.311.749.468) (32.062.353.547)

Tại ngày 31 tháng 12 33.761.713.906 20.620.463.267

Chi tiết theo công trình:

31/12/2014 31/12/2013
VND VND

Công ừlnh thùy điện sông Chò 11.595.042.195 11.220.171.295
Trung tâm điều hành Công ty 8.828.350.044 -
Các công trinh xây dựng cơ bản 13.338.321.667 9.400.291.972

33.761.713.906 20.620.463.267

ĐẦU TU' VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

31/12/2014 31/12/2013
VND VND

Đầu tư vào công tỵ liên kết 4.650.000.000 4.650.000.000
Phần lợi nhuận phát sinh sau ngày đầu tư 2.991.665.918 980.628.542
trừ cổ tửc được chia

7.641.665.918 5.630.628.542

Thông tỉnchitiểt về công ty liên kết của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 như sau:

Tỷ lệ Tỷ lệ quyền biều 
Nơi thành ]ập và sở hữu quyết nắm giữ 

Tên công ty________ hoạt động % % Hoạt động chính

Công ty Cổ phần 
Bê tông Ly tâm 
Điện lực Khánh Hòa

Khánh Hòa 31 31 Sản xuất, kinh doanh các 
sản phẩm bê tông ly tâm



CÔNG TY CỞ PHẨN ĐIỆN LỤC KHẢNH HÒA
Số 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh JBáo cáo tài chính hựp nhất
Thành phổ Nha Trang, Tinh ìaiânh Hòa, CHXHCN Việt Nam Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

THUYÉT M INH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đông thời với báo cảo lài chính hợp nhầt kèm theo

11. ĐÀU TU' VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT (Tiếp tiieo)

Thông tin tài chính tóm tất về công ty liên kết của Câng ty được trình bày như sau:

31/12/2014 31/12/2013
VND VNĐ

Tổng tài sàn 
Tổng công nợ 
Tài sản thuần

36.161.877.918
10.202.306.915
25.959.571.003

39.318.641.164
18.119.568.023
21.199.073.141

Năm 2014 Năm 2013
VND VND

Doanh thu 
Lợi nhuận thuần

69.974.595.813
7.334.447.919

41.455.075.526
2.112.700.057

ĐÀU TU' DÀI H ẠN KHÁC
31/12/2014 31/12/2013

V N 0 VND

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tonkin
Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung
Câng ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
Công ty Cổ phần Thiết bị điện VINASINO
Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại cổ phần (*)

18.750.000.000 

9.975.000.000

36.164.000.000

18.750.000.000
9.000.000.000
ố.975.000.000
5.775ÌOOO.OOO

739.658.333

64.889.000.000 41.239.658.333

Dự phòng giảm giá khoãn đầu tir
Công ly Cổ phần Chửng khoản Tonkiti (12.334.909.435) (12.334.909.435) 
Cộng (12.334.909.435) (12.334.909.435) 

(*) Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại cổ phần thể hiện cảc khoản tiền gửi cỏ kỳ hạn trên 12 tháng tại 
các ngân hàng thương mại cỗ phần.

CHI PH Í TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN
N3m 2014 Năm 2013

• VND VND

Tại ngày 01 tháng 01
Tăng trong năm
Phân bỗ vào chỉ phí trong năm

20.623.802.249
29.734.577.960

(35.737.554.078)

4.830.586.310
28.928.804.937

(13.135.588.998)

Tại ngày 31 tháng 12 14.620.826.131 20.623.802.249

Chỉ tiết theo hạng mục:

31/12/2014 31/12/2013

Chi phí công tơ cháy hỏng thay thế định kỳ
Công tơ phảt triển mới
Công cụ dụng cụ
Chi phí trả trước dài hạn khác

VND
12.031.549.952

1.444.880.112
938.862.527
205.533.540

VND
15.137.187.517
■1.087.793.599
3.179.376.836
1.219.444.297

14.620.826.131 20.623.802.249
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CÔNG TY CÒ PHẨN ĐIỆN L ự c  KHÁNH HÒA
SỐ 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh Báo cáo tài chính hợp nhất
Thành phố Nha Trang, Tinh Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam Cho năm tài chính kểt thức ngày 31/12/2014

THUYÉT M INH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MÃU SÓ B 09-DN/HN
Các ihuyết minh này là một bộ phận hợp thành 1'à cần được đọc đồng thời với báo cáo iài chinh hợp nhẩi kèm íheo

14. VAY VÀ NỢ NGẲN HẬN
31/12/2014 31/12/2013

Vay ngắn hạn:
* Ngân hàng Thương mại c ỗ  phần Quăn đột 
Ngân hàng Thương mại c ổ  phần Công Thương (ỉ) 
Việt Nam - Chi nhảnh Khánh Hòa 
Ngăn hàng Thương mại c ổ  phần Ẩn Bình - (2) 
Chi nhảnh Khánh Hòa
Vay và nợ dài hạn đến hạn ừả (xem Thuyết minh 
số 18)

VND

81.265.000.000

60.000.000.000 

2 ỉ . 265.000.000 

47.280.396.793

VND

19.000.000.000
19.000.000.000

33.005.268.236

128.54S.396.793 52.005.268.236

Vay ngắn hạn phản ảnh. khoản vay tử Ngân hàng Thương mại cổ  phần Công Thương Việt Nam - Chi 
nhánh Khánh Hòa theo Hợp đồng tín dụng sỗ 205/HĐTD/KHDN ngày 25 tháng 8 iiãra 2013. Khoản vay 
chịu ]ãĩ suẩt 4%/nătn và là khoản vay tín chấp, cỗ thời hạn 04 tuần kề từ ngày rút vốn để bổ sung vốn lưu 
động cho Công tỵ.

Vay ngắn hạn phản ánh khoản vay từ Ngân hàng Thương mại cổ  phần An Bình - Chỉ nhánh Khánh Hòa 
theo J-Iợp đồng tín dụng số 0328/14/TD/VII ngày 24 tháng 12 năm 2014. Khoản vay chịu lãi suẫt 4%/nãm 
và là khoản vay được đảm 'bảo bằng cầm cổ các hợp đồng tiền gủi có kỳ hạn3 cỏ thời hạn 01 tháng kể từ 
ngày rũt vốn để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
31/12/2014 31/12/2013

VND VND

Thuế giá tri gia tăng 
Thuế thu nhập doanh nghỉỆp 
Thuế thu nhập cá nhân 
Khác

1.061.362.643
198.240.921
829.792.592 36.497.967

253.800

2.Q89.396.156 36.751.767
CHI PHÍ PHẢI TRẢ

31/12/2014 31/12/2013
VND VND

Chi phí lãi vay 
Tiền thuê đất 
Khác

979.750.959
17.699.776.353
2.639.825.154

1.262.630.997 
20 563 415.446 

714.420 294

21.319.352.466 22.540.466.737

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014= số dư tiền thuê đất 17.699.776.353 VND là chi phí thuê 1ô đất 28E Trần 
Phú, phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa qua các năm đển 31 tháng 12 năm 
2013 Công ty đã ghi nhận trích trước. Trong năm, Công ty đã đỉều chỉnh giảm 2.342 triệu, đồng tiền thuê 
đát của các Trạm biên áp và Nhà điều hành theo két quả Kiểm toản nhà nuởc ngày 18 tháng 8 ĩiãrn 2014.

Ngày 05 tháng 12 năm 2013, UBND Tỉnli Khảnh Hòa đã có Công vãn số 702/UBND-KH về việc di dời 
các cơ sử của Công ty cổ phần Điện lực Khảnh Hòa ra khỏi khu đất 28E Trần Phũ. Ngày 31 tháng 12 năm 
2014, UBND Tinh Khánh Hòa đẫ ra quyết định sổ 3745/QĐ-UBND về việc thu hồi lô đất này để phục vụ 
mục đích khảc. Theo đó, Công ty sẽ phải bàn giao lại cho UBND lô đất trong năm 2015. Đến thời điểm 
phảt hành báo cáo kiểm toán này, Công ty đã có biên bản thu hồi đất trên thực địa ký ngày 19 tháng 01 năm 
2015 gỉữa Công ty với các bên liên quan. Công ty chưa nhận được thông báo về chi phí tbuê lô đất từ Cục 
Thuế Tỉnh Khánh Hòa, và Công ty đang chờ phê duyệt phương án di dời, hô trợ kinh phí di dời tủ các cơ 
quan Nhả nước. Do đỗ, Công ty không thực hiện ước tính và ghi nhận chi phí thuê đât cùa lô đất này trong 
năm 2014,
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CÔNG TY CỎ PHÀN ĐIỆN LỤ C  KHẢNH HÒA
Sổ 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh Báo cáo tài chính hợp nhất
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam______ Cho năm tài chính kết thức ngày 31/12/2014

THUYẾT M INH BÁO CẢO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MẪU SÓ B 09-DN/HN
Các thnyểt minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc ãồngthời với báo cáo tài chỉnh hợp nhất kèm íỉieo

17. CẢC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC
31/12/2014 31/12/2Q13

VND VND

Kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT 88.214.738 352.504.356
Nhận tiền đặt cọc mua điện kế 7.113.644.590 5.405.934.946
Cảc khoản phải trả khác 2.795.755.859 6.128.936.341

9.957.615.187 11.887.37S.Ố43

Tiền cược đặt điện kế là số tiền khách hàng ký cược ngắn hạn cho Công ty để được sử dụng điện kế, số
tiên này sẽ hoàn trả lại cho khẫch hàng khi khách hàng không sử dụng dịch vụ cua Công ty.

VAY VẢ NỢ DÀI HẬN
31/12/2014 31/12/2013

VND VND

Vay dài hạn
Đườníĩ dâv và tram 11OKV

157.614.928.366 146.002.021.408

Trạm 1Í0KV Bình Tân và nhánh rẽ 0 ) 4.261.097.880 6.061.097.880
Trạm 110KV Nha Trang (2) 1.108.095.254 3.159.135.820
Nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới 

Các khoản vav khác 
Tổng Công ty Điện lực Miền Trung

(3) 23.324.209.328 24.771.794.271

Lưới điện thành phổ Nha Trang (4) 3.056.740.545 9.043.694.419
Cải tạo và phát triển lưới điện phân phôi 
thị trấn Diên Khánh

(5) 11.586.506.772 10.496.293.679

Trạm biến áp 110KV Ninh Thủy vả nhảnh rẽ 
Ngăn hảng Phát triển Viét Nam

(6) 34.381.212.737 33.906.824.868
J

Phủ điện khu vực vùng lỡm, vùng trắng (7) 4.168.410.712 6.352.750.445
Trạm, biến áp 11OKV Nam Cam Ranh 

Quỹ Đầu tư  Phát triển Khánh Hòa
ờó ** 1.210.764.800

Phủ điện khu vực vùng lõm, vùng trắng (9) 2.080.000.000 3.460.000.000
Cải tạo LĐ15kV E Vạn Giã cầp điện 
Khu Kỉnh tế Vân Phong

( 10) 3. ỉ 54.700.000 4.618.700.000

Cải tạo lưới 15KV sau F2B & F2C lên 22KV 
đấu nối TBẢ 110KV Ninh Thủy

(11) 988.082.000 1.498.082.000

Xây dựng mỗi XT 374-E27 ( 12) 2.540.986.000 3.452.986.000
Chống quá tải các TBA110KV E24, E27, 
E28 Khánh Hòa

(13) 2.963.657.000 4.091.657.000

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các 
Trạm biến ảp Khánh Hởa

(14) 14.647.500.000 -

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cảc 
Trạm biến áp Khánh Hòa 

Ngân hàng An Bình

(15) 4.000.000.000

TB A 110KV Bán đào Cam Ranh và nhánh rẽ (16) 19.500.000.000 25.500.000.000
Nhà điều hành Điện lực Diên Khánh - 
Khánh Vĩnh 

Ngăn hàng côn g  thicơng

(17) 7.000.000.000 5.025.864.101

Nhà điều hành Điện lục Cam Lâm (18) 5.457.730.038 3.352.376.125
Nhà điều hành Điện lực Ninh Hòa (19) 1.200.000.000 -

Nhà điều hành ĐL Cam Ranh - Khánh Sơn (20) 1.196.000.000 -

Trung tâm điều hành Điện lực và kỉnh doanh (21) 11.000.000.000

157.614.928.366 146.002.021.408
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CÔNG TY CỎ PHÀN ĐIỆN L ự c  K HÁNH HÒA
SỐ 11 Lý Thánh TÔ11, Phường Vạn Thạnh Báo cáo tài cliính hợp nliất
Thành phố Nha Trang, Tinh Khánh Hòa;, CHXHCN Việt Nam______ Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

THUYÉT M INH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (Tiếp theo) MẪU SÓ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cảo iài chỉnh hợp nhất kèm theo

18. VAY VÀ NỢ DÀI H ẠN (Tiếp theo)

31/12/2014 31/1272013
VND VND

Nợ dài hạn 118.856.9S1.554 110.316.480.698
Tổng Công ty Điện lực Miền Trung 14.876.401.124 18.663.405.103
Công tỵ Địa chinh Khánh Hòa (22) 15.835.192.682 15.835.192.682
Công ty TNHH Long Phú 1.881.366.670 2.257.639.999
Công ty Cổ phần An VỈẼn (23) 15.643.502.000 15.643.502.000
Ban Quản lý Dự án các công trinh (24) 9,261.677.616 11.698.961.191
trọng điểm Khánh Hòa
Ban quản lý Dự ản các công ừình (25) 6.454.015.708 8.239.169.000
Xây dựng Nha Trang
Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hoà (26) 4.900.304.558 3.738.199.000
Uỳ ban Nhân dân huyện Diên Khánh (27) 2.655.132.864 2.281.671,000
Ban quản lý các công ừình xây dựng Cam Ranh (28) 12.217.381.000 -

Các đối tượng khác (29) 35.132.007.332 31.958.740.723

276.471.9Q9.920 256.318.S02.ltt6

Trừ: Số phải trả trong vòng 12 tháng 47.280.39Ể.793 33,005.268.236
(Được trinh bày ở phầti vay và nợ ngẳn hạn)
Trong đó: Vay dài hạn đến hạn trả 33.ỈỈS.29Ỉ.35Ỉ 29.350.532.371

Nợ dài hạn đến hạn trả 14.162.105,442 3.654.735.865

SỔ phăì trã sau 12 tháng 229.191.513.127 223.313.233.870

(1) Hợp đồng chữ vay lại từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Công thucmg Việt 
Nam để đầu tư tải sàn cỗ định. Khoãn vay này cỏ hạn mức 12.927.243.309 VND và được bảo đàm bằng tài 
sàn hỉnh thành từ nguồn vốn vay với thời hạn 9 năm kể từ ngày 01 tháng o l năm 2008. Khoản -vay được 
hoàn trả theo kỳ bán niên và chịu lãi suất bằng lãi suất huy động tiết kiệm VND 12 thảng trả lãi sau cộng 
chi phí biên 3,2%/năm và phí cho vay lại 0,2%/năm tính trên số dư nợ vay thực tể.

(2) Hợp đồng cho vay lại từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới đễ đẩu tư 
tài sản cổ định. Khoản vay này có hạn mửc 737.828,59 USD và được bảo đàm bẳng tải sản hỉnh thành từ 
nguôn vốn vay vởỉ thời hạn 7,5 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008. Khoản vay được hoàn trả theo kỳ 
bán niên và chịu lãi suất 6,9%/năm vả phí cho vay lại 0,2%/năm tính trẽn số dư nợ vay thực tế.

(3) Hợp đồng cho vay lại từ Tập đoàn Điện lực Việt 'Nam với nguồn vổn vay của Ngân hàng Thể giới để đầu 
tư tài sản cố định. Khoản vay nảy có hạn mửc 1.510.525,89 USD và được bảo đảm bằng tài sản hỉnh thành 
từ nguôn vốn vay với thời hạn 19 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008. Khoản vay đuợc hoàn trả trong 
36 kỳ bán niên bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 nãm 2010 và chju lãi suất 1%/năm và phí cho vay lại 0,2%/nãm 
tính ừỗn số dư 11Ợ vay thực tế.

(4) Hợp đồng cho vay lại vốn vay nước ngoài ký ngày 28 tháng 12 năm 20Ữ6 giữa Công ty vửi Tổng Công ty 
Điện lực Miền Trung (trước đây là Công ty Điện lực 3) cho dự án “Lưởi điện thành phố Nha Trang”, lãi 
suất vay là 6,9%/năm.

(5) Hợp đồng cho vay lại vốn vay nước ngoài ký ngày 28 tháng 12 năm 2006 giữa Cồng ty với Tổng Công ty 
Điện lực Miẽn Trung (trước đây là Công ty Điện lực 3) cho dự án “Cải tạo và phát triển lưới điện phân 
phối thị trấn Diên Khánh”, vửi lai suất 6,82%/năm,

(6) Hợp đồng cho vay lại từ Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, nguồn vốn vay tít Ngân hàng Thế giới (Hiệp 
định 7867-VN) thuộc chương ừlnh “Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 1- DPLi”. 
Khoản vay này được sử dụng để đầu tư Công ừình Trạm bién áp 1Ỉ0KV "Ninh Thủy và nhánh rẽ theo danh 
mục dự án sử dụng vốn cùa Khoản chương trình đã được Bộ Công thương phê duyệt. Khoăn vay trị giá 
1.608.094,47 USD và được đàm bảo bằng tài sản hlnh thành từ nguồn vốn vay với thời hạn 25 năm kể từ 
năm 2010, bao gôm 10 năm ân hạn. Khoản vay được hoàn, trả theo kỳ bán niên bẩt đầu từ ngày 05 tháng 02 
năm 2021, khoản vay chịu lẵỉ suất LIBOR của đồng USD cộng khoân chênh lệch bién đổi. Khoàn. chênh 
lệch biến đổi sẽ được xem xét định kỳ điểu chỉnh vào ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm.
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CÔNG TY CỎ PHẦN ĐIỆN L ự c  KHÁNH HÒA
Số 11 Lý TMnh Tôn, Phường Vạn Thạnh Sáo cáo tài chính hợp nhất
Thành phổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam______ Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31/12/2014

THUYÉT M INH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MĂU SÓ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cảo tài chính hợp nhẫt kèm theo

18. VAY VÀ NỢ D À I HẠN (Tiếp theo)

(7) Hợp đồng cho vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chỉ nhánh Khánh I-Iòa để thực hiện dự ản "Phù 
điện khu vục vùng lõm, vùng trắng ứẽn địa bàn tỉnh Khánh. I-Iòa". Khoản vay này có hạn mửc 
18.000.000.000 VND và được đảm bảo bằng tài sản hlnh thàĩih từ nguồn vốn vay với thời hạn 72 tháng kể 
từ ngày 24 tháng 12 năm 2010. Khoản vay được trả hàng tháng trong thời gian 66 tháng vả chịu lãi suất 
9,6%/năm. tính trên số dư nợ vay thực tế.

(8) Hợp đồng cho vay của Ngân hàng Phát triểrt Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa để thực hiện dự án "Trạm 
biến áp 110KV Nam Cam Ranh". Khoản vay này có hạn mức 16.000.000.000 VND và được đảm bảo bằng 
tài sản hình thành từ nguồn vốn vay với thời hạn 57 thảng kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2010. Khoăn vaỵ 
được ừà hàng tháng trong thời gian 54 tháng từ tháng 01 năm 2012 và chịu lãi suất 9,6%/nãm tính trỄn số 
dư nợ vay thực tể. Ngày 19 tháng 11 năm 2014 hợp đồng này đã được thanh toán hết.

(9) Hợp đổng cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hõa để thực hiện d ự  án "Phủ điện khu vực vùng lồm, 
vùng trắng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa". Khoản vay này có hạn raửc 7.000.000.000 VND và được đảm 
bảo bằng tài sản hình thành từ nguồn vốn vay với thời hạn 72 tháng kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2010. 
Khoản vay được ữả hàng tháng trong thời gian 66 tháng từ tháng 01 năm 2012 và chịu lãi suất 9,6%/năm 
tínli trên số d ư  T1Ợ vay thực t ế .

(10) Hợp đồng cho vay của Quỹ Đầu ttr Phát triển Khánh Hòa để thực hiện dự án "Cải tạo lưới điện 15KV E 
Vạn Giã cấp điện Khu kinh tế Vân Phong". Khoản vay này có hạn mức 8.000.000.000 VND và được đảm 
bảo bằng tài sản hình thành tCr nguồn vốn vay và các tài sàn khác với thời hạn 72 tháng kề từ ngày 07 thảng 
2 nâm 2013. Khoản vay được trả hàng thảng trong thời gian 66 tháng từ tháng 8 năm 2013 và chịu lãí suẩt 
12%/nãm tính ừên số dư nợ vay thực tế. Từ ngày 01 tháng 9 năm 2014 lãi suất được điều chinh xuống còn 
8,29%/năm.

(11) Hợp đồng cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hòa để thực hiện dự án "Cái tạo lưỡi 15KV sau F2B 
& F2C lên 22KV đấu nối Trạm biến áp 110KV Ninh Thủy". Khoản vay này cỏ hạn mức 2.800.000.000 
VND và được đàm bảo bằng tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và các tài sản khác vởi thời hạn 72 tháng 
kề từ ngày 07 tháng 2 ĩiãm 2 0 í 3. Khoản vay được trả hàng tháng trong thời gian 66 tháng từ thảng 8 năm
2013 và chju lãi suất 12%/năm tính ừên sổ dư nợ vay thực tế. Tử ngày 01 tháng 9 năm 2014 lãi suất được 
điều chinh xuống còn 8,29%/năm.

(12) Hợp đồng cho vay của Quỹ Đầu tư Phát ừiển Khánh Hòa để thực hiện dự án "Xây dựng mới xuất tuyển 
374-E27". Klioản vay này có hạn mức 5.000.000.000 VND và được đảm bảo bẳng tài sản hình thành từ 
nguồn vốn vay và các tài sản khác vái thời hạn 72 tháng kể từ ngày 07 thãng 2 năm 2013. Khoản vay được 
trả hàng tháng trong thời gian 66 thảng tCr thảng 8 năm 2013 và chịu lãi suất 12%/nãm tỉnh trên số da nợ 
vay thực tế, Tủ ngày 01 tháng 9 năm 2014 lãi suất được điều chỉnh xuổng còn 8,29%/nãm.

(13) Hợp đồng cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hòa đễ thực hiện dự án "Nâng cao năng lực điện khu 
vực Khánh Vĩnh . Khoản vay này cỏ hạn mức 6.200.000.000 VND và được đảm bảo bằng tài sản hình 
thành tù nguồn vốn vay và cảc tài sân khác với thời hạn 72 tháng kể từ ngày 07 tháng 2 năm 2013. Khoản 
vay được trả hàng tháng trong thời gian 66 tháng từ tháng 8 năm 2013 và chịu lãi suất 12%/năm tỉnh ftên 
số đu 11Ợ vay thực tế. Từ ngày 01 tháng 9 năm 2014 lãi suất được điều chỉnh xuống còn 8,29%/năm.

(14) Hợp đồng cho vay cửa Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hòa để thực hiện dự án "Chống quá tải các Trạm bién 
áp 11QKV E24, E27, E28 Khánh Hòa". Khoản vay này có hạn mửc 18.000.000.000 VND và được đàm bảo 
bằng tài sản hlnh thành tù nguồn vốn vay và cảc tài sàn khác với thỉri hạn 44 tháng kể từ ngày 10 tháng 10 
năm 2014. Khoản vay được ữà hàng tháng ừong thời gian 40 thảng từ thảng 12 năm 2014 và chịu lãi suất 
9,04%/năm tính trẽn số du nợ vay thực tế. Từ ngày 01 tháng 9 năm 2014 lãi suất được điều chỉnh xuống 
còn 8,29%/năm.

(15) Hợp đồng cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hỏa để thực hiện dự án "Nâng cáo độ tin cậy cung cấp 
điện các Trạm biến áp phân phối tỉnh Khánh Hòa năm 2014". Khoản vay này cỗ hạn mức 8.000.000.000 
VND và được đảm bảo bằng tải sản hình thành từ nguồn vốn vay vả các tài sản khác với thời hạn 36 tháng 
kể từ ngày 29 tháng 12 nãm 2014. Khoản vay được trả hàng tháng trong thời gian 33 tháng từ tháng 4 năm
2014 và chịu lãi suất 8,29%/năm tỉnh trên số dư nợ vay thực tể.
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CÔNG TY CỒ PHẦN ĐIỆN LỤC KHÁNH HÒA
SỐ 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh Báo cáo tài chính hợp nhất
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam Cho năm tài chính kểt thúc ngày 31/12/2014

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (Tiếp theo) MẪU SỐ B  09-DN/HN
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đong thời với báo cáo lài chỉnh hợp nhất kèm iheo

18. VÁY VÀ NỢ DÀI HẠN (Tiếp theo)

(16) Hợp đồng cho vay của Ngân hảng TMCP An Bình - Chi nhánh Khánh Hòa để thực hiện dự án "Trạm bién 
áp 11OKV bán đảo Cam Ranh và nhảnh rẽ". Khoản vay này có hạn mức 30.000.000.000 VNĐ vả được đàm 
bão bằng tải sản hình thành từ nguồn vốn vay vởi thời hạn 60 tháng kể từ ngày 25 tháng 01 nãm 2013. 
Khoản vay được ừả định kỳ 3 tháng/lần từ tháng 4 năm 2013 và chịu lãi suất bằng lãi suất huy động tiết 
kiệm VND 12 tháng ữả lãi sau cộng chi phí biên 3%/nãm tính ừên số dư nợ vay thực tế. Từ ngày 20 tháng 
10 năm 2014 lãi suất được điểu chỉnh xuống còn 9,5%/năm.

(17) Hợp đồng cho vay của Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Khánh Hòa để thực hiện dự án "Nhả điểu 
hành Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh". Khoản vay này có hạn mức 7.000.000.000 VND và được đảm 
bào bằng Hợp đồng tiền gửi sổ I43.13/HĐTG-ABBKH với thời hạn vay 120 tháng kể từ ngày 08 tháng 10 
năm 2013. Khoản vay được trả định kỳ 3 tháng/lần từ tháng 01 năm 2015. Lãi suất năm đầu tiên là 
10%/năm. Lãi suất các năm tiễp theo bằng ]ãi suất huy động tiết kiệm VND 12 tháng trả lai sau cộng chi 
phí biên 2%/năm tính trên số du nợ vay thực tế. Tù ngày 08 thảng 10 năm 2014 lãi suất được điều chính 
xuống CÒI19,4%/năm.

(18) Hợp đồng cho vay của Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Khảnh Hòa để thực hiện dự án " Nhà 
điều hành Điện lực Cam Lâm", Khoản vay này cỏ hạn mức 6.000.000.000 VND và được đảm bào bằng tài 
sản hlnh thành từ nguồn vốn vay với thời hạn 120 tháng kế từ ngày 09 tháng 10 năm 2013, Khoản vay 
đuợc trả định kỳ 3 tháng/lần từ tháng 7 năm 2014. Lãi suất năm đầu tiẽn là 10%/năm. Lãi suất các năm tiếp 
theo bẳng lẫi suất huy động tiễt kiệm VND 12 tháng ừà lãi sau cộng chi phí biên 2%/năm tính ừên số dư nợ 
vay thực tế. Từ ngày 20 tháng 10 năm 2014, lãi suất còn 9j5%/năin.

(19) Hợp đồng cho vay cùa Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Khánh Hòa để thực hiện dự ản "Nhà 
điều hành Điện lực Ninh Hòa". Khoản vay này có hạn mức 3.500.000.000 VND và đurợc đảm bảo bằng tài 
sản hình thành từ nguồn vổn vay với thời hạn 120 tháng kề từ ngày 04 tháng 11 năm 2014, Khoân vay 
được trả định kỳ 3 tháng/lần từ tháng 11 ĩtãra 2015. Lãi suất nãm đầu tiên là 8,5%/nãm. Lãi suất cảc năm 
tiếp theo bằng lãi suất huy động tiết kiệm VND 12 thảng trả lãi sau cộng chi phí biên 2%/nãm tính trên số 
dư nợ vay thực té.

(20) Hợp đồng cho vay của Ngân, hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Khánh Hòa để thực hiện dự án "Nhà 
điều hành Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn". Khoản vay này có hạn mức 3.500.000.000 VND và được 
đàm bào bẳng tài sản hỉnh thành từ nguồn vốn vay với thời hạn 120 tháng kể từ ngày 04 thảng 11 năm 
2014. Khoản vay đựợc ừả định kỳ 3 tháng/iần từ tháng 11 năm 2015. Lãi suất năm đầu tiên là 8,5%/năm. 
Lãi suất cảc nãm tiếp tbeo bằng lãỉ suất huy động tiết kiệm VND 12 tháng ừả lãi sau cộng chi phí biên 
2%/nãm tính trẽn số dư nợ vay thực tể.

(21) Họp đồng cho vay của Ngãn hàng TMCP Công thiicmg - Chi nhánh Khánh Hòa để thực hiện dự án "Trung 
tâm điều hành Điện lực và kinh doanh". Khoán vay này có hạn mửc 125.000.000.000 VND vả được đảm 
bảo bẳĩig tài sản hình thành từ nguồn vốn vay với thời hạn 240 tháng kễ từ ngày 30 tháng 09 năm 2014. 
Khoản vay được trả định kỳ 3 tháng/lần từ tháng 6 năm 2016. Lãi suất 6 tháng đầu tiên là 8,5%/năm. Lãi 
suất các thời hạn tiếp theo bằng lai suất huy động tiết kiệm VND 12 thảng ừả lãi sau cộng chỉ phí biên 
2%/năm tính trên sá diỊ nợ vay thực tế.

(22) Khoăn nợ dài hạn tương úng với khoản nhận bàn giao tài sản là Lưới điện Khu đô thị mới Vĩnh Hòa nhận 
bàn giao từ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khánh Hòa (ữước đâỵ là Công, ty 
Địa chính Khánh Hòa). Khoản nhận nợ này sê được trả đều trong 20 năm kể từ ngày có ỉt nhẫt được 20% 
phụ tải và không chịu, lãi suất.

(23) Khoản nợ dài hạn tương ứng vởi khoản nhận bản giao tài sản là Hệ thống điện ngầtn ừung, hạ áp và các 
trạm biển áp khu đô thị biển An Viên nhận bàn giao từ Công ty c ổ  phần An Viên theo Biên băn bàn giao 
công trinh ngày 01 tháng 10 năm 20 ỉ 1. Khoản nhận nợ này không chịu lãi suất và chưa xảc định lịch ữả nợ 
chỉ tiết tính đến thời điểm 31 thãng 12iiãm 2014.
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CÔNG TY CÔ 1’HẢN ĐIỆIV L ự c  KHẢNH HÒA
Số 1 í Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh Báo cáo tài chính hợp nhất
Thành phố Nha Trang, Tinh Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam______ Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

THUYÉT M INH BẢO CÁO TÀI CHỈNH HỢP NHẨT (Tiếp theo) MẪU SÓ B 09-DN/HN
Các thuyết mình này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chỉnh hợp nhất kèm íheo

18. VAY VÀ NỢ DẢI HẠN (Tiếp tiieo)

(24) Khoản 11Ợ dài hạn tương ứng với khoản nhận bàn giao tài sản là Hệ thống cung cấp nguồn điện phần còn lại 
của đường Nguyễn Tất Thành nhận tìr Ban Quản lý Dự án các Công trinh trọng điểm Khánh Hòa. Khoản 
nhận nợ nảy được trả trong 10 năm kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2011 và không chịu lãi suất.

(25) Khoản nợ dài hạn tương ứng với khoản nhận bàn giao tài sản là Hệ thống điện trung hạ áp và trạm biến áp 
cẩp điện sinh hoạt Khu dân cư Đất Lành thuộc dự án Khu dân cư Đất Lành nhận từ Ban Quàn ]ý Dự án các 
công trình xây dựng Nha Trang. Khoản nhận nợ này được trả trong 10 năm kể từ ngày ỉ 5 thảng 11 năm 
2011 và không chịu lãi suẫt.

(26) Khoản nợ dài hạn tương ứng vửi khoản nhận bàn giao tài sản là Hạng mục Xây lắp cấp điện sinh hoạt và 
chiéu sáng thuộc Công trinh Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tải định cir Ròn Đỏ và Khu tái định cư Vĩnh 
Trường nhận bàn giao từ Trưng tâm phát triền quỹ đất tỉnh Khánh Hòa. Klioân nhận nợ này không chịu lãi 
suất và được trả trong 10 nãm kể từ ngày 02 thảng 01 năm 2012 đổi với Khu tải định cư Hòn Đỏ và 12 
tháng 8 năm 2013 đối với khu TĐC Vĩnh Trurờng.

(27) Khoản nợ dài hạn tương ứng với khoản nhận bàn giao tài sản là Hệ thống điện trung áp 22kv vùng nguyên 
liệu mía Diên Khánh nhận bàn giao từ ủ y  ban Nhân dân Huyện Diên Khánh. Khoản nhận nợ này đuợc trà 
trong 10 năm kể từ ngày 03 thảng 01 năm 2012 và không chịu lãi suất.

(28) Khoản nợ dài hạn tương ứng với khoản nhận bàn giao tài sản là Luới điện phủ điện Thôn Bỉnh Hưng Xã 
Cam Bình, Cam Ranh, nhận bàn giao từ Ban Quản lý các công trỉnh xây dựng Cam' Ranh. Khoản nhận nợ 
này được trả ữong 10 năm kể từ ngày 31 thảng 12 nãm 2013 và không chịu lãi suất.

(29) Khoản nợ đài hạn tương ứng với các tài sản thuộc lưới trung, hạ áp nhận bàn giao từ các cơ quan Nhà nước 
và các đơn vị khác ừong địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong đó :Các khoản nhận I1Ợ không chịu lãi suẫt và 
được trả ữong 10 năm đối với các khoản nhận nợ từ các cơ quan Nhà nước là 25.104.904.108 đồng; các 
khoản nhận nợ từ cảc đơn vị khác không chịu lãi suất và chưa xác định lịch trả nợ chi tiết tính đến th&i 
điểm 31 tháng 12 năm 2014 íà 10.027.103.224 VND.

Cảc khoản vay và nợ dài hạn được hoàn ữả theo lịch biểu sau:

31/12/2014 31/12/2013
VND VND

Trong vòng một năm 47.280.396.793 33.005.268.236
Trong năm thứ hai 42.029.186.765 32.170.437.626
Từ năm thử ba đển năm thứ năm 82.646.648.204 71.751.562.584
Sau nâtn năm 104.515.678.158 119.391.233.660

276.471.909.920 256.318.S02.106

Trừ: số phải ừả trong vòng 12 tháng 
(Được trinh bày ở phần vay và nợ ngắn hạn)

47.280.396.793 33.005.2Ố8.236

Sổ phải trã sau 12 tháng 229.191.513.127 223.313.233.870
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CÔNG TY CỖ PHẰN ĐIỆN Lực KHẢNH HÒA
SỐ 11 Lỵ Thánh Tôn, Phường Vạii Thạnh
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoa, CHXHCN Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho nâm tài chính kết thúc ngày 31/12/ 2014

THUYÉT M INH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiểp theo) MẢƯ SÓ B 09-DN/HN
Cúc thuyết minh này là  một bộ phận hợp thành và  cần được đọc đồng íhởi với báo cáo tài chính hợp nhẩt kềm theo

19. VỐN CHỦ SỞ HỮU
Lại nhuận

Vốn điều lê
Thặng dir vấn 

cỗ phần
Vốn khác cùa 

chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ
Quỹ đầu tư 

phát triển
Quỷ dự phòng 

tài chính
sau thuỂ 

chira phân phối CÔH£
VND VND VND VND VND VND VND VND

Tại ngày 01/01/2013 415.512.960.000 f470.673.364) 22.926.163.891 (11.173.978.888) 19.710.421.391 17.261.561.837 80.880.098.917 544.646.553.784
Lợi nhuận trong năm - - - . - - 71.888.964.324 71.888.964.324
Đánh giá chênh lệch tỷ giá - - - - - - -
Tãng vổn khác ~ - 1.144.096.518 - - (1.144.096.518) -

Trích quỹ từ lợi nhuận - - - - 9.919.895.904 3.653.478.544 (13.573.374.448) -
Mua cô phiêu quỹ - - - - - - - -
Trích quỹ khen thưởng, - - " - - - (13.209.2 í 3.3 73) (13.209.213.373)
phúc lợi
Chia cổ tức - - - - - - (56.071.814.400) (56.07 ỉ .814.400}
Tại ngày 01/01/2014 415.512.960.000 f470.673.364i 24.070.260.409 Í11.173.978.888Ì 29.630.317.295 20.915.040.381 68.770.564.502 547.254.490.335
Lợi nhuận ừong năm - - - - - - 71.Đ72.29Ể.107 7Í.072.296.107
Tăng vốn khác (3) - - 3.273.167.772 - - - (3.273.167.772) -
Trích quỹ từ ỉợi nhuận (1) - - - - - 3.289.404.548 (3.289.404.548) ~
Trích quỹ khen thưởng, - - - - - - (10,233.543.335) (10.233.543.335)
phúc lợi (2)
Chia cổ tức (L) - - - - - - f56.071.814.4001 f56.071.814.400i
Tại ngày 31/12/2014 41S.S12.960.000 f470.673.364) 27.343.428.181 Í11.173.978.888Ì 29.630.317.295 24.204.444.929 66.974.930.554 552.021.428.707

(1) Theo Nghị quyết Đại hội đồng c ả  đông thường niên năm 20 Í4 ngày 27 tháng 6 nãm 2014, Công ty quyết định:

• Thông qua mức chia cổ tức năm 2013 lả 14% trên vốn điều lệ và thông qua việc chia cổ tửc đợt 2 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 9% (Đợt 1 đã 
được ừấ vào năm 2013) với số tiền tương ứng 36.046.166.40C VND.

• Tạm ứng cổ tức đợt 1 nãm 2014 là 5% trên vốn đĩều lệ với số tiền tương ứng 20.025.648.000 VND,

V, '.I » i i  - ,  / .  V/
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CÔNG TY CÒ PHẦN ĐIỆN L ự c  KHÁNH HỎA
Số 11 Lý Thánh TÔI1, Phường Vạn Thạnh
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam

Báo cáo tài chỉnh hợp nhất
Cho năm tải chính kễt thúc ngày 31/12/2014

THUYẾT M INH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MẪU SÓ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đẳng íhởi với báo cáo tài chính hợp nhai kèm theo

19. VÓN CHỦ SỞ HỮU (Tiếp theo)

(2) Trong nãm, Câng ty đã tạm trích quỹ Dự phòng tài chính, Quỹ Khen thưởng phúc lợi và tăng vốn khác của 
chủ sở hữu từ Lợi nhuận chưa phân phối theo Điều lệ Công ty và sẽ trình Đại hội đồng c ổ  đông phê duyệt 
chính thửc ừong kỳ họp Đại hội đồng c ổ  đông tới.

(3) Tăng vốn khác ừong năm là thể hiện giá trị tài sàn cố định hữu hỉnh vả khoản hỗ ừợ lãi vay Công ty nhận 
bàn giao3 biếu tặng từ các cơ quan? đơn vị ngoài.

CÒ PHIẾU

31/12/2014 31/12/2013

SỐ lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 

SỐ lượng cổ phiếu đang lưu hành 

Sổ lượng cổ phiếu quỹ

41.55 í .296 

40.051.295  

1.500.000

41.551.296

40.051.296 

1.500.000

Mệnh giá cổ phỉểu đang lưu hành: 10.000 VND/cỗ phiếu.

20. B ộ  PHẬN THEO LĨNH v ự c  KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN THEO KHU v ụ c  ĐỊA LÝ

Hoạt động sản xuất kinh doanh chỉnh của Công ty là kinh doanh điện năng. Trong năm, hoạt động sản xuất, 
kinh doanh khác tại đơn vị Miông trọng yểu; theo đó, thông tin tài chính trình bày ưên bảng cân đổi kế toán 
hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 và doanh thu, chì phí trình bày trên bảo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh hợp nhât cho năm tài chính két thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 đều liên quan đển hoạt động, 
kinh doanh điện,

Công ty không có hoạt động kinh doanh nào ngoải lãnh thổ Việt Nam; do vậy, Công ty không cỏ bộ p h ậ n : j  
kinh doanh theo khu vực địa lý nào khác ngoài Việt Nam.

21. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CÁP DỊCH v ụ

Năm 2014 Năm 2013

Doanh thu bán điện 

Doanh thu hoạt động cho thuê cột điện 

Doanh thu tỉêu thụ sản phẩm khác 

X ây lắp điện

Khảo sát, thiết kể công trình điện 

Mẳe dây, đặt điện 

Sửa chữa, thỉ nghiệm điện 

Dịch vụ

■Nhượng bán vật tư, hàng hóa

VND
2.520.605.743.874 

8.153.813.624 

143.571.S74.743 

ỉ  ỉ 5.640.297. ỉ  55 

2.280.245.597  

13.742.845.450 

ỉ  ỉ . 908.486.54ĩ  

4.156.606.507 

6.446.106.216

VND
2.151.262.534.823 

8.940.141.083 

71.865.759.070 

50.001.166.844 

1.6Ỉ6.77Ỉ.2S5  

ỉ  3.]97.950.078  

7.049.870.863 

3.349.667.435 

6.294.124.827

2.682.934.144.964 2.241.712.227.238
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CÔNG TY CỐ PHẦN ĐIỆN L ự c  KHÁNH HÒA
Số 11 Lý Thảnh Tôn, Phường Vạn Thạnh Báo cáo tài chính hợp nhất
Thành phố Nha Trang, Tỉnh. Khánh Hòa, CHXIÍCN Việt Nam Cho năm tài chính kểt thúc ngày 31/12/2014

THUYẾT M INH BẢO CẢO TÀI CHỈNH HỢP NHẤT (Tiễp theo) MẪU SỔ B 09-DN/HN
Các thuyết minh nậy là một bộ phận họp thành và cần được đọc đẳng thời với bảo cáo tài chính hợp nhất kèm theo

22. GIẨ VÓN HÀNG BẢN VÀ DỊCH v ụ  CUNG CẤP
Năm 2014 Năm 2013

VND VND
Giá vốn bán điện (i) 2.347.854.187.615 1.993.527.212.833
Giá vốn hoạt động cho thuê cột điện 4.086.576.566 4.470.378.725
Giá vốn tiêu thụ sản phẩm khác 124.064.611.421 59.454.682,652

X ây lắp điện 103.605.271.078 42.7 ỉ 9.732.49ỉ
Khảo sát, thiét ké công trình điện ĩ .203.222.79ỉ 773.Ỗ53.087
M ẳc dây, đặt điện 11.663.213.087 ĩ  ỉ .  ỉ  67.7 ỉ  0.752
Sửa chữa, thí nghiệm điện 7.592.904.465 4.793.586.322

Dịch vụ 813.217.805 297.729.378
Nhượng bản vật tư, hàng hóa 6.246.Ỉ0S.S85 6.161.553.878

2.483.064.702.292 2.063.911.557.466

(i) Giả vốn bán điện chủ yếu là tiền mua điện thương phẩm theo đơn giá quy định của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam.

23. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YÉƯ TÓ
Năm 2014 Năm 2013

Chí phí nguyên liệu, vật liệu

Chi phí nhân công

Chi phí khẩu hao tài sản cố định

Chi phí mua điện

Chi phí khác

24. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tiền thu lãi cho vay 
Cổ tức, lợi nhuận được chia 
Doanh thu hoạt động tài chính khác

25. CHĨ PHÍ TÀI CHÍNH

Chỉ phí lãi vay
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 
Lỗ chênh lệch tỳ giá chira thực hiện 
Dự phỏng giàm giá đầu tư đài hạn 
Chi phỉ hoa hồng bán hàng

VND VND

115.697.326.208 108.602.305.579

212,725.960.442 179.568.424.535

109.018.762.279 108.023.055.548

2.046.249.183.747 1.701.264.591.545

107.253.539.493 113.305.183.666

2.591.944.772.169 2.210.763.560.873

Năm 2014 Năm 2013
VND VND

34.911.526.361 26.089.573.194
2.344.683.551 786.000.000
3.175.901.392 1.243.570.672

40.432.111.304 28.119.143.866

Năm 2014 Năm 2013
VND VND

9.935.708.241 9.430.574.684

48.569.284 70.591.382

1.013.550.069 1.090,559.186

- (4.209.230.476)

1.355.769.844 738.956.318

12.353.597.438 7.121.451.094

Ạ

■ỹ
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CÔNG TY CÒ PHẨN ĐIỆN L ự c  KHÁNH HÒA
Số 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh Báo cáo tài chính hợp nhất
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam Chó năm tài chính két thúc ngày 31/12/2014

THU VẾT M INH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẮT (Tiép theo) MẪU SÓ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần đitợc đọc đồng thài vói bảo cáo tài chính hợp nhất kèm theo

26. THU NHẬP KHÁC

Năm 2014 Năm 2013
VND VND

Thanh lý nhượng bán tải sản cố định 

Thu nhập từ quà biếu, quả tặng 

Thu nhập khác

4.880.226.486

3.693.193.338

4.409.186.722

4.564.278.789

377.809.024

1.960.651.653

12.982.606.546 6.902.739.466

CHI PHÍ KHÁC

Năm 2014 Năm 2013

Thanh lý nhượng bán tài sàn cố định

Chi phí đi dời công ừình điện phục vụ xây QL1A (i)

Chỉ phí khác

VND

2.984.098.802

19.353.814.054

1.012.974.064

VND

825.824.686

367.520.849

23.350.886.920 1.193.345.535

Thể hiện chi phí di dời hệ thống điện phục vụ mở rộng QL1A. Theo Vãn bân số 7092/EVNCPC- 
KH+TCKT ngày 15 thảng 12 năm 2014, phần chỉ phỉ này không được Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ, 
Đến ngày lập báo cáo này, Công ty đang ừong quá trỉnh làm việc với địa phương, tuy nhiên, trên cơ sở thận 
trọng, Công ty đã ghi nhận các chi phí di dời này vào báo cáo tài chính năm hiện hành.

CHLPHÍ THUÉ THU NHẶP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

Năm 2014 Năm 2013
VND VND

Tổng lợi nhuận kế toán truức thuế 

Điều chình cho thu nhập chịu thuế

Trừ: Thu nhập không chịu thuế

Các khoản điều chỉnh lợĩ nhuận khác 

Cộng: các khoản chi phí không được khấu trừ 

Thu nhập chịu thuế

Trong đó:

Tỉm nhập chịu thtíếsuẩt 25% (i)

Thu nhập chịu thuể suẩt 22%

95.298.500.619

(4.355.720.927)

18.557.634.433

109.500.414.125

4.537.113.468

104.963.300.657

97.399.039.053

(639.759.209)

(1S.010.228.694)
14.577.398.660

93.326.449.810

93.326.449.810

Thuá thu nhập doanh nghiệp 

Điều chỉnh thuế năm trưóc
24.226.204.512 23.331.612.452

(58.305.212)

24.226.204.512 23.273.307.240

(i) Trong năm 2014, Kiểm toán Nhà nước đã tién hành kiềm toản Báo cáo tài chinh nãm 2013 củá Công ty. 
Các thay đồi sau kểt quà kiểm toán nhà nước được Công ty điểu chỉnh vào báo cáo tài chính năm hiện 
hành. Thu nhập chịu thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% phản ảnh phần lợi nhuận năm 2013 tăng 
thêm sau điều chỉnh của Kiểm toán Nhà nước theo văn bản ngày 18 tháng 8 năm 2014, đẫn tới số thuế thu 
nhập doanh nghiệp phải nộp tăng lên tương ứng là 1.134.278.367 VND.
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CÔNG TY CỞ PHẦN ĐIỆN L ự c  KHẢNH HÒA
SỐ 11 Lý Thảnh Tôn, Phường Vạn Thanh
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhẩt
Cho năm tài chính kểt thúc ngày 31/12/2014

THUYẾT M INH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢJP NHẮT (Tiếp theo) MẪU s ộ  B 09-DN/HN
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhổi kèm theo

29. LÃĨ C ơ  BẢN TRÊN CỞ PHIỂƯ

Năm 2014
VND

Năm 2013
VND

Lựi nhuận sau thu Ế thu nhập doanh nghiệp

Lợi nhuận từ tài sản nhận bàn giao

Lọi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phỗ thông

CỔ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong 
năm

Lãi Cữ băn trên cỗ phiếu

71.072.296.107

(3.273.167.772) 

67.799.128.335 

40.051.296

1.693

71.888.964324

(ỉ .144.096.518) 

70.744.867.80Ố 

40.051.296

1.766

30. CÁC KHOẢN CAM KÉT ĐẦU TƯ

• Theo Nghị quyét số 34/NQ-ĐLKH-HĐQT ttgày 09 tháng 02 nãm 2010 của Hội đồng Quản ừị về việc 
nhận chuyển nhượng quyền góp vốn của cỗ đông sảng lập là Công ly  c ố  phần Xây dựng điện VNECO 
9 với số cỗ phần làr475.000 co phàn, tỷ lệ vốn gtìp của Công ty tại Cõng ty c ổ  phần Thủy điện Sông 
Chò là 56,875% vổn điều ]ệ (tương đương 22.750.000.000 VND). Tại ngày 31 thảng 12 năm 2014, 
tổng sá vốn Công ty đã góp ià 9.787.630.000 VND.

•  Ngày 3 í tháng 10 năm 2007, Hội đồng Quản trị đẩ họp và ra'Nghị quyểt số 120/NQ-ĐLKH-I-IĐQT về 
việc đầu tư von vão Công ty Cô phần Đầu tư Điện lực 3 với sô 'tiền 12 lỷ VND, tương ứng 2% vốn 
điều lệ. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, tổng sổ vồn. Công ty đã góp là 9.975.000.000 VND.

31. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH  

Quăn lỹ rủi ro vỏn

Công ty quản lý nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Cống ty có thể vừa hoạt động liên tục vừa téỉ đa hóa lợi ích 
cùa các cổ đông thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và câng nợ.

Cấu trúc vốn của Công ty gồm có các khoản nợ thuần (bao gồm các khoản vay như đã trình bày tại Thuyết 
minh số 14 và 17 trử đi tiểu và các Jdioản tương đương tiền) và phần vốn thuộc sở hữu của các cổ đông của 
Công ty (bao gồm vén gỗp, các quỹ đự trữ và lợi nhuận sau thue chua phân phối).

Hệ sổ  đòn bay tài chính

Hệ sổ đòn bẩy tài chính của Công ty tại ngày kết thúc niên ớộ kế toán như sau:

31/12/2014 31/12/2013
VND VND

Các khoản vay 357.736.909.920 275.318.502.106
Trừ: Tiền và các khoản tương đucmg tiền 161.054.989.482 220.557.579.824
N ợ thuần 196.681.920.43S 54.760.922.282

Vốn chủ sửhữu 552.021.428.707 547.254.490.335
Tỷ lệ nợ thuần trên vốn chủ sở hữu 0,36 0,10

Các chtnh sách kễ toán chù yếu

Chi tiểt các chính sách kế toán chù yếu và các phương pháp mà Công ty áp đụng (bao gồm các tiêu chí để 
ghi nhận, cơ sở xác định giá trị vả cơ sở ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí) đối với từng loại tài sản 
tài chính, công nợ tài chính và công cụ vỗn được ữinh bày tại Thuyết minh số 4.
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CỒNG TY CỎ PHẦN ĐIỆN LỤC KHÁNH HÒA
SỐ 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh Báo cáo tài chính hợp nhẩt
Thành phố Nha Trang, Tinh Khánh Hoa, CHXHCN Việt Nam Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

THUYẾT M INH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT {Tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN/HN
Các íhiiyểt minh nciy ỉà một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhẩt kèm theo

31. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

Các loại cồng cụ tăi cliínli
Giá trị ghi sổ

31/12/2014 31/12/2013

Tài săn tà i chính
VND VND

Tiền và các khoản tương đương tiền 161.054.989.482 220.557.579.824
Phải thu khách hàng và phải thu khác 37.212.173.842 35.964.673.278
Đầu tư -ngắn hạn 377.657.255.556 232.008.929.500
Đầu tư dài hạn 52.554.090.565 28.904.748.898

Tỗng cộng 628.478.509.445 517.435.931.50D

Cổng HỌ’ tà i ch ính
Các khoản vay 357.736.909.920 275.318.502.106
Phải ữả người bán vả phài trả khác 253.921.548.424 226.854.521.532
Chi phí phãi trả 21.319.352.466 22.540.466.737

Tắng cộng (¡32.977.810.810 S24.713.490.37S

Công fy chira đánh giá giá trị hợp lý của tàỉ sàn tải chính và công nợ tài chính tại ngày kểt thúc niên độ kể 
toán do Thông tư sổ 210/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính đã banhànii ngày 06 tháng 11 năm 2009 (“Thong 
tir 210”) cũng như các quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá ừị hợp lỷ của các 
tài sản tài chính và công nợ tài chính. Thông tư 210 yêu cầu áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế 
về việc trinh bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối vởi công cụ tài chính nhưng không đưa ra 
hưởng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận công cụ tài chỉnh bao gồm cá áp dụng giả tri hợp lý, 
nhằm phù hợp với Chuẩn mực bảo cáo tài chính Quốc tế,

M ục tiỄu quăn lý rũỉ ro tài chính

Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nhằm phát hiện và đánh giá cảc rủi ro mà Công ty phải chịu, 
thiết lập các chính sảch và quy ừlnh kiểm soát rủi ro ờ mức chấp nhận được. Hệ thống quân ]ý rủi ro được 
xem xét lại đjnh kỳ nhằm phãti ánh những thay đổi của điều kiện thị trirờng và hoạt động của Công ty.

Rủi ro tải chính bao gồm rOi ro thị trường (bao gồm rủi ro tỷ giả, rủi ro lai suẫt và rủi ro về giả), rủi ro tín 
dụng và rủi ro thanh khoản.

Rủi ro thị trườìĩg

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hổi đoái, lãi suất và 
giá hàng hóa. Công ty chưa thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiếu thị tnrờng mua các 
công cụ tài chính.

Ouản ỉỷ rũỉ ro tỷ giá

Công ty thực hiện một số các giao dịch có gốc ngoại tệ, theo đó, Công ty sẽ chịu rửi ro khi có biển động về 
tỷ giá. Công ty chưa thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiéu thị tniÊmg mua các công cụ tài 
chính.

Giá trị ghi sổ cửa các tài sản bằng tiền và công nợ bằng tiền cỗ gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm như sau:

Cũng nợ Tài săn
31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

VND VND VND VND
Đô la M ỹ (USD) 73.456.764.73ố 81.377.743.057
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CÔNG TY CỞ PHẦN ĐIỆN LỤC KHÁNH HÒA
Số 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh Báo cáo tài chính họp nhát
Thảnh phố Nha Trang, Tĩnh Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

THUYẾT MINH BÁO CẢO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiép theo) M ẪU SÓ B 09-DN/HN
Các thuyết mình này là một bợ phận hợp thành vồ cần được đọc đồng ihời với báo cảo tài chinh hợp nhất kèm iheo

31. CÔNG CỤ TÀI c h í n h : (Tiép theo)

Phân tích độ nhạy đổi với ngoại tê

Công ty chủ yếu chịu ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá của Đồng Đô la Mỹ.

Bảng sau đây thể hiện phân tích độ nhạy đổi với ngoại tệ của Công ty trong tmờng hợp tỷ giá đồng Việt 
Nam tăng/giảm 1% so với các đồng tiền trên. Tỷ lệ thay đổi 1% được Ban Tồng Giâm đốc sử dụng khi 
phân tich rủi ro tỷ giả và thể hiện đánh giá của Ban Tổng Giám đốc về mức thay đổi có thể có của tỷ giá. 
Phân, tích độ nhạy với ngoại tệ chỉ áp dụng cho các số dư của các khoản mục tiền tệ bằng ngoại tệ tại thời 
điểm cuối kỳ và điều chỉnh việc đánh giá lại các khoản mục này khi cỏ 1% thay đổi của tỷ giá. Nêu tỳ giả 
đồng ngoại tệ dưới đây so với Đồng Việt tãng/giàm 1% thỉ lợi nhuận trước thuế ừong năm của Công ty sẽ 
tăng/gỉảm các khoàn tương ửng như sau:

____________Năm 2014  Năm 2013
VND VND

Đô la Mỹ (USD) (734.567.647) (813.777.431)
Ouản lỷ rủi ro lãi suất

Công ty chịu rủi ro lãi suẩt phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký két. Rủi ro này sẽ được 
Công ty quản Iỹ bằng cách duy ừl ờ mức độ hợp lý các khoản vay và phân tích tình hình cạnh tranh trên thị 
trường để có được lãi suất có lợi cho Công ty từ cảc nguồn cho vay thích hợp.

Quản lý rủi ro  v !  giá hàng hỏa

Công ty mua nguyên vật liệu, hàng hóa từ các nhà cung cấp trong và ngoài nuởc để phục vụ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Do vậy, Công ty sẽ chịu rủi ro từ việc thay đổi giá bán cùa nguyên vật liệu, hàng hóa. 
Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi TO này do thiếu thị trường mua cảc công cụ tài 
chính này.

Rỗi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng 
dẫn đến các tỗn thất tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo 
dôi tình hỉnh để đảnh giá xem Công ty cỏ chịu rủi ro tín dụng hay không. Công ty không có bất kỳ rủi ro tín 
dụng trọng yếu nào với các khách hàng hoặc đỗi tảc bởi vỉ các khoản phải thu đển từ một sá lượng lớn 
khách hàng hoạt động trong nhiều ngành khấc nhau.

Quăn lý rủi ro thanh klioãn

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoảti nhằm đảm bảo đù. nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tải chính hiện 
tại và ừong tương lai. Tùih thanh khoản cũng đurợc Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công 
nợ đến hạn và tài sản đén hạn trong năm ở mức có thể được kiểm soát đổi với số vốn mà Công ty tin rằng 
có thề tạo ra trong năm đỏ. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyẽn các yêu cầu về thanh khoản 
hiện tại và dự kỉển trong tương lai nhằm đảm bào Công ty duy ữl đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản vay 
và đủ vốn mà các chù sở hữu cam kết góp nhằm đáp ứng các quy định, vể tỉnh thanh khoản ngán hạn và dài 
hạn hơn.

Các bảng dưới đây trình bày chỉ tiết các mức đáo hạn theo hợp đàng còn lại đối vởi tài sản tài chỉnh và 
công nợ tài chính phi phái sinh và thời hạn thanh toán như đã được thỏa thuận. Các bảng này được trình 
bày dựa trên dòng tiền chưa chiểt khấu cùa tài sản tài chính và dòng tiền chưa cliiét khấu của công nợ tài 
chính tính theo ngày sớm nhất mà Công ty phải trả. Việc ừình bày thông tin tài sản tài chính phi phải sinh 
là cần thỉểt để hiểu được việc quản lý rửi ro thanh khoản của Công ty khi tính thanh khoản được quản lý 
trên cơ sở công nợ và tài sản thuần.
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CÔNG TY CỐ PHẦN ĐIỆN L ự c  KHÁNH HÒA
SỐ 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh Báo cảo tài chính hợp nhất
Thành phố Nha Trang, Tinh KMnh Hòa, CHXHCN Việt Nam Cho năm tài chính kết thức ngày 31/12/2014

THUYÉT M INH BẢO CẢO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (Tiểp theo) MẪU SÓ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này ỉà một bộ phận hợp thành vồ cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhai kèm theo

31. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH (Tiểp theo)

Quản lý rãi ro thanh khoản (Tiếp theo)

Dưới 1 Dăm Sau 1 năm Tổng
VND VND VND

Tại ngày 31/12/2014
Tiền và các khoản íưcmg đương tiền 161.054.989.482 - 161.054.989.482

Phải thu khách hàng vả phải thu khác - 37.212.173.842 - 37.212.173.842

Đầu tư ngắn hạn 377.657.255.556 - 377.657.255.556

Đầu tư đài han - 52.554.090.565 52.554.090.565

Tổng 575.924.418.880 52.554.090.565 628.478.509.445

Tại ngày 31/12/2014
Phải trà người bán và phải trà khác 253.921.548.424 - 253.921.548.424

Các khoản vay 128.545.396.793 229.191.513.127 357.736.909.920

Chi phí phải trả 21.319.352.466 - 21.319.352.466
Tổng 403.786.297.683 229.191.513.127 632.977.810.810

Chênh lệch thanh khoản thuần 172.138.121.197 (176.637.422.562) (4.499.301.365)

Tại ngày 31/12/2013
Tiền và các khoản tương đương tiền 

Phải thu khách hàng và phải thu khác 

Đầu tư ngắn hạn 
Đầu tư dài hạn

220.557.579.824
35.964.673.278

232.008.929.500
28.904.748,898

220.557.579.824

35.964.673.278
232.008.929.500

28.904.748.898

Tổng 488.531.182.602 28.904.748.898 517.435.931.500

Tại ngày 31/12/2013
Phải trả người bản và phải trả khác
Các khoản vay

Chi phí phải trả

226.854.521.532
52.005.268.236

22.540.466.737

223.313.233.870
226.854.521.532
275.318.502.106

22.540.466.737
Tổng 301.400.256.505 223.313.233.870 S24.713.490.375

Chênh lệch thanh khoản thuần 187.130.926.097 (194.408.484.972) (7.277.558.875)

Ban Tổng Giám đốc đánh giá mức tập trung rủi ro thanh khoãn ở mức thấp. Ban Tổng Giám đốc tin tưởng 
răng Công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

32. NGHIỆP VỤ VÀ SÓ D Ư  VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN  

Danh sách cảc bên liên quan:

Bên liên quan Mối quan hê

Tập đoàn Điện Jực Việt Nam Công ly  mẹ cửa chủ sờ hữu
Tổng Công ty Điện lục Miền Trung Chủ sử hữu
Công ty CỔ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa Công ty liẽn kểt
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CÔNG TY CỎ PHẦN ĐIỆN Lực KHÁNH HÒA
Số 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh Báo cáo tài chính hợp nhát
Thành phổ Nha Trang, Tinh Khánh Hòa, CHXHCN Việt Nam Cho năm tài chính kêt thức ngày 31/12/2014

THUYẺT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (Tiếp theo) MÁU s ó  B 09-DN/HN
Các ihuỵểt minh này là một bộ phận hợp thành và cẩn được đọc đong thời với báo cáo tài chính hợp nhấ! kèm iheo

32. NGHIỆP VỤ VÀ SÓ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (TiỄp theo)

Trong nãm, Công ty đã có các giao dịch chii yểu sau với các bên liên quau (Tiếp theo):

Năm 2014 Năm 2013
VND VND

Tập ữoàn Điện lực Việt Nam 
Trả gốc vay 3.856.868.524 5.607.907.576
Trà lãi vay 718,094.211 1.315.769.786
Phải trả khác - -
Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
Mua điện thương phẩm 2.025.127,951.642 1.686,346.501.735
Chia cổ tức 29.975 997.800 29.975.997.800
Trà gốc vay 8.919.716.224 2.869.387,378
Trả lãi vay 1.766.322.753 2.446.492,820
Khác - -
Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Khánh Hòa
Mua vật tư 9.309.460,957 11.126.640.953

Thu nhập thanh toán cho Ban Tổng Giám đuc và 2.772.769.578 3.20Ố.181.290
Hội đồng QuSn trị

Số dư vói các bên liên quan tại ngày kết thúc niên độ kế toán như sau:

31/12/2014 31/12/2013
VND VND

Tập đoàn Điện lực việt Nam
Lãi vay phải trả 254.932.505 468.353.176
Gốc vay phải trà 28.693.402.462 33.992.027.971
Phải trả khác 2.255.438,755 1,939.643.717
Tổng Công ty Biện lực Miền Trung 
Tiền mua điện thương phẩm phải trả 174.163.544.613 132.807.621,526
Gốc vay phải trả 45.237.45Ể. 175 53,446.812.966
Gốc nợ phải trà 18.663.405.103 18.663.405.103
Công ty Cỗ pliần BE tông Ly tâm Điện lực Khánli Hòa
Phải thu từ bán tài sản cổ định 157.242.014 737.000.000
Phải trả mua vật tư 748.976.250 205.896.992

33. SÓ LIỆƯ SO SÁNH

SỐ liệu so sánh là số liệu trẽn báo cẩũ tài chính hợp nhất ciia Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 
tháng 12 năm 2013 đã được kiêm toán.

Khánh Hòa, ngcty^Ỷ  tháng 3 năm 20]5
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