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CONG TY CO PHAN NHJT D1N PHA LAJ 
Phirmg Phã Li, thj xã Chi Linh 
Tinh Hãi DLrcin. CHXHCN Viét Nam 

BAO CÁO CUA BAN GL&M oOc 

Ban Giám d6c Cong ty CO phân Nhit din Phã Li (gQi tat là "Cong ty") de trinh báo cáo nay cOng vài báo cáo 
tài chinh riêng cüa Cong ty cho nAm tài chinh két thOc ngày 31 thang 12 nAm 2014. 

HQI BONG QUAN TRI VA BAN GIAM DOC 

Các thàith viên cOa HÔI dng Quan tri và Ban Giám d6c Cong ty dd diu hành Cong ty trong näm và dn ngày lp 
báo cáo nay gôm: 

Hôi dôn2 Ouãn tn 

Ong Pham Kim Lam 	 Chü tjch 
- 	 Ong Nguyen Vit Ha 	 Thành vién 

Ong Iran Van Du 	 Thành viên 
Ong Pham Van Thu 	 Thành viên 
BA Nguyen Thj Mai Thanh 	 Thành viên 

Ban Giám d6c 

Ong Pham VAn Thu 	 T6ng Giám d6c 
- 	 Ong Nguyn VAn Thanh 	 PhO Tng Giám d6c (min nhim ngày 01 tháng 7 nAm 2014) 

Ong Nguyen VAn ThOy 	 PhO Tong Giám dc 
Ong Nguyen VAn Quyén 	 PhO Tong Giám dc (bo^ nhim ngày 30 tháng 6 nAm 2014) 

TRACH NHIEM CUA BAN ClAM oOc 

Ban Giám d6c COng ty cO trách nhim 1p báo cáo tãi chinh riêng phân ánh mot cách trung thgc và hçp 1 tinh 
hinh tài chinh cOng nhix kAt qua hoat dng kinh doanh và tinh hinh hru chuyên tiên te cOa Cong ty trong nAm, phO 
hp vdi chuAn mrc ke to", ché dO ke toán doanh nghip Vit Nam và cac quy djnh phãp l' CO lien quan den vic 
1p và tnmnh bay báo cáo tài chinh. Trong vic lp các báo cáo tài chinh niéng nay, Ban Giám d6c dtrcc yêu cau 

- 	 phãi: 

• Lira chn cac chInh sách ke^ toán thich hçp và áp ding các chinh sách dO mot cách nht quán; 
• Dua ra các xét doán và uàc tinh mOt  each hop 1 và than trong; - 	
• Nêu rO các nguyen tc U toán thich hop cO ducic tuân thO hay khOng, cO nhOng áp ding sai léch trong yëu 

c.n thrqc cOng b0^và giãi thich trong báo cáo tài chinh riêng hay khOng; 
• Lp báo cáo tài chinh rieng ti-On co sâ hot dng liOn tiic tth tniäng hop khOng the cho rang Cong ty se tiOp 

- 	 tuc hot dng kinh doanh; va 
• Thit ka và time hi8n he thng kim soát n*i bO mot cách hOti hiêu cho mic dich Ip và trInh bay báo cáo tài 

chinh niOng hçp ly nhAm hn chO rOi ro Va gian len. 

- 	 Ban Giám d6c Cong ty chu trách nhim dam bào rang so^ ka toán duçic ghi chép mot cãch phO hçp da phàn ánh 
mOt cách hap ly tinh hinh tài chinh cOa COng ty a bat k' timi diem nào và dam bâo rang báo cáo tài chinh riOng 
tuân thO chuân mrc kO toán, chO dO kO toán doarih nghip Vit Nam và các quy djnh pháp I cO lien quan dOn vic 

- 	 lp Va tninh bay báo cáo tài chinh. Ban Giám d6c cOng chju tnách nhim dam báo an toãn cho tài san cOa Cong ty 
va thrc hin các bin pháp thich hçp dO ngan chn va phát hin cac hành vi gian In và sai phm khác. 

Ban Giám d6c xác nhn rang Cong ty dA tuân thO c yOu can nOu ti-On trong vic lp báo cáo tài chinh nieng. 

7 &iho Ban Giám dc, 

NKIET DIE 
,k  PHA LA 

Pham 111 
- 	 T6ngGiamdEc 

Ngày 09 tháng 3 nám 2015 
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BAO CÁO KIEM TOAN DOC LP 

KInh üi: 	Các Co dông 
Hi dong Quán tri và Ban Giám dôc 
Cong ty Co phân Nhit din Phi Li 

ChOng tOl dã kim toán báo cáo tài chInh ring kOm theo cOa Cong ty Co phAn Nhit din Phá Li (g9i tat là 
"Cong ty"), duc lp ngày 09 thang 3 nám 2015, tr trang 03 dn trang 26, bao gm Bang can d6i ke toán ti ngày 

- 	 31 thang 12 nàm 2014, Báo cáo két qua hot dng kinh doanh, Báo cáo luu chuyên tin t cho näm tài chInh kêt 
thOc cing ngày và Bàn thuy& minh báo cáo tài chInh ring (gçi chung là "báo cáo tài chmnh riéng"). 

- 	 Trách nhiérn cüa Ban GMrn dóc 

Ban Giám dOc Cong ty chu trách nhim ve vic lp và trinh bay trung thc và h9p J báo cáo tài chInh riêng ciia 
Con- ty theo chuân mi,rc ké toán, chê dO ké toán doanh nghip Vit Nam Va CáC quy djnh pháp 1 cO lien quan den 

- 	 vic lp và trinh bay báo cáo tài chInh va chlu  trách nhiêm vet  kiém soát nOi bO ma Ban Giám dôc xác djnh là can 
thi& d dam bão cho viOc  lOp va trinh bay báo cáo tài chfnh riêng khong cO sai sot trong yêu do gian ln hoc 
nhâni Ian. 

Trácl: izhiên, cüa Klein lodn viên 

Trách nhirn cOa chcing tôi là dua ra kien ye báo cáo tài chInh riéng dira trCn kët qua cüa cuOc kiém toán. ChOng 
tOi dá tiën hành kiem toán theo chuân rnirc kiCm toán Vit Nam. Các chuân mrc nay yeu cáu chüng tôi tuân thO 
chuan mi.rc va cac quy dinh ye dao duc nghe nghép lap ke hoach va thuc hiCn cuôc kiëm toan de dat duc su 
dam bào hop l' vd vic 1iu báo cáo tài chInh cüa Cong ty có cOn sai sOt trong yéu hay khOng. 

Cong viOc kim toán bao gm thiic hiên các thu tuc nhm thu thp các b&ng chi'rng kim toán v các sO 1iu va 
thuyt minh tren báo cáo tài chInh riéng. Các thO ti,ic kiêm toán duçc h,ra ch9n dira tren xët doán cOa Kim toán 
viên, bao gOm dánh giá rOi ro có sai sOt trong yéu trong báo cáo tài chInh riêng do gian ln hoc nhâm 1n. Khi 

- 	 thijc hin dánh giá các rüi ro nay, Kiem toán viêri dáxem xOt kiêm soát nOi  bcOa Cong ty lien quan den vic Up 
và trinh bay báo cáo tài chfnh trung thpc, h9p l' nhàm thi& k6 các thU tVc kiem toán phU hqp vOi tInh hinh thi,rc 
tê, tuy nhien thông nhàm mic dIch dua ra ' kien ye hiu qua cUa kiém soát nOi bO cUa Cong ty. Cong vic kim 
toán cüng bao gOm dánh giátInh thIch hop cUa các chfnh sách Ice toán duc áp dicing vá tInh hop l' cUa các uOc 

- 	 tInh kë toán cUa Ban Giám dOc cUng nhu dánh giá vic trinh bay tong the báo cáo tài chInh. 

Chung tOi tin tuâng rang các bAng chrng kim toán ma chung tOi dà thu thp duQc là dAy &và thIch hop lam co 
so cho kiên kiêm toán cOa chung tOi. 

}' Idên ella Kiêrn toll,, v!ên 

- 	 Theo kin ccia chung tôi, báo cáo tài chInh riéng kern theo do phán Anh trung thi,rc và hp I', trên các khIa cnh 
trQn 	h hInh tài chInh cUa Cong ty ti ngay 31 tháng 12 nOm 2014, cUng nhLr kt qua hot dOng kinh doanh 
v' 	1Th1tu 	uyCn tiCn t6 cho nOm tài chmnh ket thUc cOng ngy, phO h9p vài chuân mrc kC toán, chê do ke  

	

a oanh n 	
'A 

it Nam và các quy djnh pháp l' cO lien quan den vic l Va trinh bay báo cáo tài chInh. 
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CONG TY CO PHAN NH1T DIN PHA LAI 
Phxng Phi Lai, thi xA Chi Linh 	 Báo cáo tii chinh riêng 
Tinh Hii Ducmg, CHXHCN Vit Nam 	 Cho näm tài chinh kêt thüc ngày ngày 31 thing 12 nàm 2014 

BANG CAN BOl xE TOAN 

Tai ngày 31 tháng 12 nám 2014 

TAI SAN 

A. TAI SAN N(; AN HAN 
- 	 (100=110+120+130+140+150) 

1. Tin vi cic khoin ttro'ng throng tin 

1. lien 

2. Các khoin Wong ducrng tin 

H. Cic khoin du tirtài chinh ngn han 

LDAutlrngnhan 

HI. Cic khoin phil thu ngin han 

1. Phâi thu khich hang 

- 	 2. Trd tnthc cho nguii ban 

3. Cic khoãn phâi thu khác 

4. Dir phông phil thu ngn han khó dói 

IV. Hang toA n kho 

1. Hang tn kho 

- 	 2. Dir phông gum gii hang ton kho 

V. TiI sin ngn han khic 

1. Thug và các khoin khic phil thu Nhi nuOc 

2. Tii sin ng&n han khác 

B. TAI sAN DAI HN (200=220+250+260) 

I. Tài sin c6 dinh 

1. Iii sin c6 dinh hun hInh 

- 	 -Nguyêngiá 

- GO In hao mon lily ki 

2. Tii sin c6 dinh vô hInh 

- Nguyen giá 

= GO tri hao mOn lily ki 

- 	 3. Chi phi xây dirng cor bin d& dang 

II. Cic khoin Mu tir tii chinh dài han 

1.Dutiiviocôngtycon 

2. Du tu vào cong ty lien kt 

3. EMu tir dài han khic 

- 	 4. Dir phông giàm gii du tu tii chinh dii han 

III. Tài sin dii han khic 

1. Chi phi trA tnixàc dii han 

TONG CQNG TAI SAN (270=100+200) 

MAU sO B 01-DN 
Dorn vi: VND 

Ma Thuyet 
so minh 31/12/2014 31/12/2013 

100 7.431.125.136.813 7.223.288.460.559 

110 5 1.156.466.459.419 1.156.878.450.410 

111 30.466.459.419 5.578.450.410 

112 1.126.000.000.000 1.151.300.000.000 

120 6 3.445.851.965.073 3.736.851.965.073 

121 3.445.851.965.073 3.736.851.965.073 

130 2.122.700.911.588 1.384.737.959.090 

131 7 2.125.226.257.381 1.386.735.737.279 

132 509.429.422 282.295.782 

135 184.720.302 205.756.363 

139 7 (3.219.495.517) (2.485.830.334) 

140 8 704.568.791.678 937.936.043.829 

141 882.386.938.991 1.113.843.683.164 

149 (177.818.147.313) (175.907.639.335) 

150 1.537.009.055 6.884.042.157 	\ 
154 978.341.246 6.331.965.168 	7/ 

Cli 

158 558.667.809 552.076.989 	
(( 

200 3.979.197.655.951 4.735.070.368.254 

220 1.065.072.030.249 1.848.121.332.505 

221 9 814.118.061.454 1.498.565.916.727 

222 13.368.851.538.806 13.366185.052.430 

223 (12.554.733.477.352) (11.867.619.135.703) 

227 10 9.602.652.777 15.279.097.773 

228 57.738.108.512 57.738.108.512 

229 (48.135.455.735) (42.459.010.739) 

230 11 241.351.316.018 334.276.318.005 

250 2.910.835.328.004 2.882.364.328.004 

251 12 27.476.250.000 27.476.250.000 

252 13 1.451.055.770.150 1.423.455.770.150 

258 14 1.552.995.079.900 1.552.995.079.900 

259 14 (120.691.772.046) (121.562.772.046) 

260 3.290.297.698 4.584.707.745 

261 3.290.297.698 4.584.707.745 

270 11.410.322.792.764 11.958.358.828.813 

- 	 Các thuyet minh lit trang 7 din trang 26 là m5t b5 phan  hop thành cia báo cáo tài chinh riêng 
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CONG TY CO PHAN NHIET ifiEN PHA LAI 
PhLX?Jng Phã Lai, thj xã Chi Linh 	 Báo co tài chInh rieng 
Tinh Hãi Dirmig, CHXHCN Vit Nam 	 Cho näm tâi chInh kêt thüc ngày ngày 31 tháng 12 nàm 2014 

BANG CAN BOI KE TOAN (Tip theo) 

Tzi ngzy 31 thdng 12 näm 2014 
MAU SO B 01-DN 

Dorn vi: VND 

NGUON VON 	
Ma Thuyet 	

31/12/2014 	31/12/2013 
so minh  

- 	 A. NgF PHA! TRA (300=310+330) 	 300 	 5.610.618.530.717 	6.436.361.739.040 

I. NT ngn han 	 310 	 1.528.106.455.597 	1.432.181.366.504 

1. Vay và nçi ngn han 	 311 	15 	326.600.968.547 	370.680.030.132 

- 	 2. Phãi trá nguäi ban 	 312 	 392.764.230.238 	308.374.971.693 

3.Ngtthi muatrátintrtràc 	 313 	 115.156.018 	399.277.527 

- 	 4. Thue^ và các khoãn phai np Nhâ nuâc 	314 	16 	161.495.530.843 	302.977.335.232 

5. Phãi trd ngLr1i lao dng 	 315 	 61.927.034.256 	69.599.400.890 

6. Chi phi phãitra 	 316 	17 	307.653.364.689 	377.433.393.219 

- 	 7. Cic lthoãn phãi trã, phài nôp ng.n ban  khác 	319 	18 	258.321.875.583 	1.957.877.231 

8. Qu5 khen thuâng, phtc lçii 	 323 	 19.228.295.423 	759.080.580 

11. Nç dài han 	 330 	 4.082.512.075.120 	5.004.180.372.536 

1. Vay và nor dãi han 	 334 	19 	4.082.512.075.120 	5.004.180.372.536 

B. ON CHU S& HUU (400=410) 	 400 	 5.799.704.262.047 	5.521.997.089.773 

- 	 1. Von chü sOr hfru 	 410 	 5.799.704.262.047 	5.521.997.089.773 
1. Von diu lé 	 411 	20 	3.262.350.000.000 	3.262.350.000.000 

2.V6nkhácc6achs6rhthi 	 413 	20 	157.128.522.365 	157.128.522.365 

3. Co- phiu quy 	 414 	20 	(125.602.728.849) 	(125.602.728.849) 

4. Qu5 du tu phát triên 	 417 	20 	365.055.204.456 	271.338.204.456 

- 	 5. Qu5 dr phong tài chInh 	 418 	20 	112.500.000.000 	112.500.000.000 

6. Lçii nhu.n sau thuê chua phân ph6i 	420 	20 	2.028.273.264.075 	1.844.283.091.801 

- 	 TONG CONG NGUON VON (440=300+400) 	440 	 11.410.322.792.764 11.958.358.828.813 

- 	 CAC CHI lIEU NGOAJ BANG CAN DOI Kt TOAN 

	

31/12/2014 	31/12/2013 

1. Nor kliódôi dàxi'r1 	 . 1.329 	107.261.329 

CO PHAN 

PHA LAI 

Nguyn Quang Huy 	 Lê The SoWn 	 Pham Van Thir 
Ngu*i lip biêu 	 Ke toán trLróng 	 Tong Giám doe 

Ngày 09tháng3nam 2015 

N .2 

Các Ihuy& minh ti trang 7 dAn trang 26 là mç5t b5ph2n hop thành cia báo cáo tài chInh riêng 



- 	 CONG TY CO PHAN NH1T D1N PHA L31 
Phu&ig Phã Li, thi xâ Chi Linh 	 São cão thi chinh riêng 
Tinh Hãi Duong, CFLXHCN Viêt Nam 	 Cho näm tãi chinh kêt thüc ngày ngày 31 thang 12 näm 2014 

BAO CÁO KET QUA HOJT DONG JUN11 DOANII 

Cho nãm lài chinh kit thzc ngày 3/ thang 12 nám 2014 

MAU SO B 02-DN 
Dcin vi: VND 

CHITIEU 	
Ma Thuyt 	

2014 	 2013 
so minh  

1. Doanh thu ban hang và cung cap djch vi 	01 	22 	7.426.587.787.917 	6.525.427.525.734 

2. Doanh thu thuán ve^ ban hang vi cung cap 	10 	 7.426.587.787.917 6.525.427.525.734 
dich vu (10=01) 

3. Giá vn hang ban và djch viii cung cap 	 11 	23 	6.972.111.159.280 	5.544.039.262.862 

4. Lqi nhun gp vi ban hang (20=10-11) 	20 	 454.476.628.637 	981.388.262.872 

5. Doanh thu boat dngtai chinh 	 21 	25 	1.057.020.095.000 	1.626.628.343.203 

6. Chi phitài chinh 	 22 	26 	142.223.853.691 	234.448.979.986 

- Trong do: Chi phi lãi vay 	 23 	 138.841.465.702 	155.070.875.542 

- 	 7. Chi phi quãn 1 doanh nghip 	 25 	 86.919.644.017 	79.301.317.684 

8. Lori nhun thuãn hr hot dng kinh doanh 	30 	 1.282.353.225.929 	2.294.266.308.405 
(30=20+(21-22)-25) 

9. Thu nhp khác 	 31 	 21.189.256.830 	8.790.593.194 

10. Chi phi khác 	 32 	 12.811.887.742 	6.287.767.422 

11. Loi nhuân khác (40=31-32) 	 40 	 8.377.369.088 	2.502.825.772 

12. Tong lqi nhun k toán trucrc thuê (50=30+40) 	50 	 1.290.730.595.017 	2.296.769.134.177 

- 	 13. Chi phi thue^ thu nhp doanh nghip hin hành 	51 	27 	241.692.810.543 	429.095.986.318 

14. Chi phi thue^ thu nhp doanh nghip hoãn 1i 	52 	 - 	175.076.963.716 

15. Lçri nhun sau thuê thu nhp doanh nghip 	60 	 1.049.037.784.474 	1.692.596.184.143 
(60=50-51-52) 

CO PHAN 

MET DIEN 

- 

Nguyn Quang Huy 	 Lê The Son 	 Phm Van Thu 
Nguöi 1p biu 	 Ké toán trtróng 	 Tong Giãm dôc 

Ngày 09 tháng 3 nàm 2015 

Các thuyEt minh tit Irang 7 din trang 26 là m5t b5 phmn hop Ihành cüa báo cáo tài chinh riêng 
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CONG TY CO PHAN NHIT BIN PHA L1 
PhLthng Phi Li, thi xã Chi Linh 

	
São cáo tãi chInh riêng 

Tinh Hãi Dirong, CHXHCN Viét Nam 	 Cho nm tài chmnh kêt thüc 	Ly31 thing 12 näm 2014 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T 

Cho nãm tài chInh kit thác ngay 31 tháng 12 näm 2014 
MAU SO B 03-DN 

Dorn vi: VND 

CHiTIEU  
Mi 
so 

I. LIJU CHUVEN TIEN TO* HOAT BONG KINH DOANH 

1. Ln nkuân trithc 1/jul 01 
2. Diêu chink cho các k/joan: 
- Khu hao tãi sin c6 dinh 02 
- Các khoán dr phàng 03 - 	- (Lai) chênh Ich t' giá hi doái chua thrc hin 04 
- (Läi) tr hoat dng du ttr 05 
- Chi phi lãi vay 06 

- 	3. L.ii nhumn 1w hoit ding kink doanh trinfrc thay dôi 08 
von Iwu dng 
- Thay d6i các khoán phãi thu 09 

- 	-Thaydihàngtnkho 10 
- Thay di các khoán phãi trã (khong baogm Iãi vay 

11  
phãi trã) 

- 	-ThaydichiphItratrtrâc 12 
 -Tinlaivaydatrã 13 

- Thu& thu nhp doanh nghip dâ np 14 
- Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh 16 
Lwu chayln lien thun 14- hozl dng kink doanh 20 

11. LIJU CHUVEN lIEN TO 'HOAT BQNC BAU TU 
1. Tin chi de-  mua sm, xây dirng tãi sin c6 dinh 21 

2. Tin chi cho vay, mua cong cu no cüa don vi khác 23 
3. Tin thu hi cho vay, ban 1i các cOng cu nor can 

- 
24 

don viBic 
4. Tiên chi dâu tu gop vOn vào don vi khác 25 
5. Tin thu Iäi cho vay, lãi tin gfri, c6 tue và hyi nhuãn 27 

- 	duqc chia 
Lwu chuyln lien thu En 1w hozt dng 10u 1w 30 

- 	 HI. LUU CHUYEN TIEN TU HOAT BONG TAI CHNH 
1. Tiên chi trã ncr gôc vay 	 34 
2. Co tuc dã trã cho Co dông 	 36 
Lwu chayln lien 1hun 1w hoat Ong thi chinh 	 40 

Lwu chuyn tin thun trong nãm 	 50 

Tien vi twang throng tin dáu nàm 	 60 

Tin vã twang throng tin cuôi nãm 	 70 

Nguyn Quang Huy 	 Lé The Soii 
Ngiroi Ip biêu 	 KE toán tnrOng 

2014 

1.290.730.595.017 

693.338.006.898 
1.773.173.161 

(585.950.726.854) 
(462.262.020.246) 

138.841.465.702 
1.076.470.493.678 

(741.027.706.579) 
231.456.744.173 

297.415.330.786 

1.294.410.047 
(146.301.864.050) 
(390.219.320.967) 
(21.105.785.157) 
307.982.301.931 

(185.002.835.567) 

(3.954.000.000.000) 
4.245.000.000.000 

(27.600.000.000) 
469.946.531.767 

548.343.696.200 

(379.796.632.147) 
(476.941.356.975) 
(856.737.989.122) 

(411.990.991) 

1.156.878.450.410 

19 

2013 

2.296.769.134.177 

688.219.613.611 
95.902.296.763 

(1.136.261.285.750) 
(465.818.958.550) 

155.070.875.542 
1.633.881.675.793 

(71.744.779.860) 
(169.450.575.544) 

76.874.278.404 

2.622.906.685 
(166.579.478.951) 
(272.964.561.851) 

(17.228.483.279) 
1.015.410.981.397 

(127.848.103.859) 

(4.279.000.000.000) 
4.007.200.000.000 

(230.000.000.000) 
516. 143.155.929 

(113.504.947.930) 

(420.997.743.207) 
(317.941.134.850) 

(738.938.878.057) 

162.967.155.410 

993.911.295.000 

1.156.878.4W.410 ,q- •:;- --- '• - 
V/cONG TY 

C6 PHAN  
NFIIET DEN 

\\PHA  L)I 

Vin Thir 
iong GiAm doc 

Ngày 09 thang 3 näm 2015 

Các thuylt mink tfr trang 7 dIn Irang 26 là môt b5 phôn  hcrp zhành cüa báo cáo tài chInh riêng 

6 



CONG TY CO PHAN NHIT DIN PHA LAI 
Phtrvng Phà Lai,  thi xã Chi Linh 	 Báo cáo thi chinh riêng 
Tinh Hài Dwrng, CHXHCN Viêt Nam 	 Cho nàm tài chinh kàt thüc ngày ngày 31 thing 12 näm 2014 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG 	 MAU SO B 09-DN 
Các thuyt minh nay là m51 b5 phdn hop thành và can dztçrc ã'Qc dng th&i vái báo cáo Lài chinh riêng kern theo 

1. THÔNG TIN KHAI QUAT 

Hlnh thuc sO hthi von 

Cong ty C6 phAn Nhia din Phã Li (gui tat là "Cong ty") truàc dày là Nhà may Nhit din Phã Lai tlVc 
thuOc Tong COng ty Din 1i,ic Vit Nam (nay là Tp doàn Din lire Vit Nam). Theo Quy& djnh so 
I 6/2005/QD-BCN ngày 30 thing 3 näm 2005 cOa B6 TrtrO'ng BO Cong nghip (nay là BO Cong thuong), 
N1à may Nhiêt din Phi Li dirge chuyên thành Cong ty Nhiêt din Phã. Lai,  là Ong ty thành viOn h?ch 
toán dOe  Ip thuOc Tong Cong ty Din lire Vit Nam (nay là Ip doân Din 1rc Vit Nam). Cong ty 
Nhitdin Phi Lai da hoàn thàith cong tic 0 ph 'an hoá va chinh th(rc chuyên dôi sang hInh thirc cOng ty 
cO phan ké tr ngày 25 thing 01 näm 2006 theo Giay chOng nhãn dang k' kinh doanh Cong ty CO phán sO 
0403000380 ngày 25 thing 01 näm 2006 do Sà K6 hoch và Dâu tir tinh Hãi During cap. 

Theo Giay chrng nhân dang k kinh doanh sCra d,i Ian thfr sáu s 0800296853 ngày 10 thing 5 näm 
2013, tong vOn diêu le cOa Congty là 3.262.350.000.000 VND. 

Khoán v6n gop cOa Ip  doàn Din lire Viét Nam vào Cong ty da throc bin giao cho TOng Cong ty Phát 
din 2 - Cong ty TNHH MTV vao ngày 26 thing 4 näm 2013 theo Quyët dnh SO 3024/QD-BCT ngày 01 
thang 6 näm 2012 cOa BO Cong thtrong ye viéc thành Ip Cong ty mc - Tong COng ty Phát din 2. 

COng ty cO tru sO chinh dat tai phuOng Phi Lai,  thi xa Chi Linh, tinh Hãi During. 

Tong s6 nhân viên cOa Cong ty tai  ngày 31 thing 12 näm 2014 là 1.359 (ngày 31 thing 12 nAm 2013: 
1.382). 

Ngành nghet kinh doanh vã hot dng chinh 

Nganh ngh kinh doanh và boat dOng  chinh cOa Cong ty là sin xuAt và kinh doanh diOn nang (nhi0t 
diOn). Toàn bO sin lugng diOn cOa Cong ty phát Ian din hrOi Qu6c gia dirge ban cho Tp doàn DiOn  Ii,rc 
Vit Nam (EVN). 

2. CO SO L3P BAO CÁO TAX CHINH RIENG VA NAM TAX CHINH 

Cor so lp báo cáo tài chinh riêng 

Báo cáo tài chinh niêng kern theo duc trmnh bay bang Wing Via Nam (VND), theo nguyen tat giá gc 
và phU hop vOi chuàn mire kd toán, chê dO ké toán doanh nghiép Viet Namvà các quy djnh pháp l' có 
lien quan dan vide lp và tnInh bay báo cáo tài chinh. 

Cie báo cáo tài chinh nieng kern theo khOng nhrn phan ánh tmnh hinh tài chinh, kat qua boat dong kinh 
doanh và tinh hInh liru chuyen tian te theo các nguyen tic và thOng 10 ka toán dirge chap nhn chung tai 
các rnrOc khác ngoai ViOt  Nam. 

Nàm tài chinh 

Närn tài chinh cOa Cong ty bat dâu tr ngày 01 thing 01 và két thOc vào ngày 31 thing 12 

3. 	HUONG DAN KE TOAN MOl DA BAN HANH NHUNG CHUA AP DUNG 

- 	 Ngày 22 thing 12 närn 2014, Bô Tài chinh dä ban hành Thông tu so 200/2014/TT-BTC ("Thông ttr 
200") hirOng din áp dung chê do kô toán cho doanh nghi0p. Thông ttr nay së có hi0u  lire cho nArn tãi 
chinh bat dãu vào hoc sau ngày 01 thing 01 näm 2015. Thông tu 200 thay the cho các quy djnh ye ché 

- 

	

	 do ka toán doanh nghip ban hành theo Quyet djnh s6 1 5/2006/QD-BTC ngày 20 thing 3 nam 2006 cOa 
130 Tài chinh và Thông tir sO 244/2009iTT-BTC ngày 31 thing 12 näm 2009 cUa BO Tài chinh. Ban 
Giám doe Cong ty dang dánh giá mOe do ành huOng cila viêc ap dicing Thông tu nay den càc bào cáo tài 
chinh trong turing Jai cOa COng ty. 



CONG TY cO PHAN NHIT DIN PHA L31 
Phuing Phã Lai,  thi xâ Chi Linh 	 Báo cáo tlii chinh riêng 
Tinh Hãi During, CHXHCN Viet Nam 	 Cho nàm tài chinh kOt thUc ngày ngày 31 tháng 12 nrn 2014 

- 	 THUYET MLNH BAO CÁO TAU CHINH RIENG (Tiêp theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các thuyêt minh nay là m5t b6 phn hop thành vi can du-cic dQc a'ng th&i vOi bOo cáo tai chInh riêng kern theo 

4. 	TOM TAT CAC CH1NH SACH Kt TOAN CHU YEU 

Sau dày là các chinh sách k to" chO yu &rqc COng ty áp dung trong vic lp báo cáo tài chinh riOng: 

- 	 Uoc tinh kê toán 

Vic 1p báo cáo tài chinh rieng tuân thO theo chun mrc ke^ toán, che6  do ke^ toán doanh nghip Viet Nam 
va cac quy djnh pháp 1' có lien quan den vic lp  vàtrInh bay báo cáo tai chinh yêu câu Ban Giám dôc 

- 	 phãi cO nhung tràc tinh va già djnh ãnh huOng den so 1iu báo cáo vO cong nç, tài san va viec trinh bay 
cc khoàn cong nçi và tài san tiOm tang tai  ngày lp báo cáo tài chinh riOng cling nhir các so 1iu báo cáo 
vêdoanh thu vã chi phi trong suôt näm tài chinh. Mc dO các tràc tinh ke toán duçc lp  bang tat cà sr 
hiOu biOt cOa Ban Giám d66  c, sO thffc tO phát sinh CO the khác vài các uàc tinh, giá djnh dt ra. 

COng ci tlii chinh 

- 	 Ghi nhân ban dâu 

Tài sOn lài chinh 

- 	 Tai ngày ghi nhn ban dAu, tài san tai chinh duuc ghi nhn theo giá g6c cOng  các chi phi giao dch cO liOn 
quan trrc tiOp dOn vic mua sam tài san tài chinh dO. 

Tài san tài chinh cOa COng ty bao gm tin va cac khoan tLrong dirong tin, các khoãn phãi thu khách 
- 	 hang và phái thu khác, các khoãn dâu tu ngân han  và dâu tir dài hn khác. 

Cong nq tai chinh 

Tai ngày ghi nhn ban du, cOng nq tài chinh diic ghi nhn theo gia gc cong các chi phi giao dch có 
liOn quan trirc tiOp dOn vic phát hành cong nq tài chinh dO. 

- 	 Cong nor tài chinh cUa Cong ty bao gm cac khoãn vay, phãi trà ngui ban và phãi trá khác, và chi phi 
phãi trã. 

- 	 Dánh giá Iqi sau Ian ghi nhmn ban thu 

Hin tai, chua CO quy dnh v dánh gia lai cOng cu tài chinh sau ghi nhn ban dãu. 

-- 	 TiOn Va các khoãn tirong throng tin 

Tin va cac khoãn tLrang dwmg tin bao g6m tin mt tai quy, cac khoán tin gfri không k' ban, các 
- 	 khoãn dâu tu ngan ban, có khã nang thanh khoàn cao, & dang chuyOn dôi thàrih tin và it rfii ro lien quan 

dOn vic biOn dng giá trj. 

Hang thu kho 

Hang thn kho duic xác djnh trOn Ca s& giá thp ban giiia giá gc va giá trj thuAn có th6 thrc hin dixçic. 
Giágc hang On kho bao gm chi phi nguyOn 4t 1iu trtrc tip, chi phi lao dng tnjc tip và chi phi san 

- 	 xut chung, nk cO, de^ cO dirçic hang tn kho 0 da dim vã trg thai hin tai. Giá 96c cha hang t6n kho 
duçic xác dnh theo phuang pháp bInli quân gia quyn. Giá tri thu.n cO the'thijc hin duqc dtrçic xác dnh 
bang giá bàn uOc tinh trr các chi phi uàc tinh d6 hoàn thành san phm cling chi phi tip thj, bàn hang và 

- 	 phan ph6i phát sinh. 

Hang t6n kho diroc hach  toán theo phixcmg pháp kO khai thirOng xuyOn, riOng nguyOn vt 1iu IA than 
dling cho d& là may phát din duac hach  toan theo phirang pháp kim kO dnh k5'. 

Du phOng giãm giá hang t6n kho di.ryc tnich 1p trong nãm cho giá ti 4t tix thit bj d.r phong dOng cho 
vic s0a ch0a, thay the cha Nhà may NhiOt din Phá Li 2. Khoan dr phOng nay dtrc lp theo trOc tinh 
v8 giá tij 4t tr bi suy giàm hang närn. 



CONG TV CO PHAN NHIT DIN PHA L1i 
Phirông Phã Lai, thi xa Chi Linh 	 Báo cáo tài chinh riêng 
Tinh Hái Dtrcmg, CHXHCN Viet Nam 	 Cho näm tài chinh két thOc ngày ngày 31 tháng 12 nàm 2014 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG (Tip theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các lhuyêl minh nay là m5t b5phn hcxp thành vi can dwcxc doe ddng th&i v&i báo cáo iài chinh riêng kern theo 

4. 	TOM TAT CAC CHINH SACH ICE TOAN CHU YEU (Tip theo) 

Tài sin ed dinh hfru hinh vi khu hao 

Tài san c6 dinh hth hinh diicc trmnh bay theo nguyen giá trfr giá trj hao mOn lüy k. 

Nguyen giátài san cô dinh hinh thành do mua sam bao gOm giá mua và toàn b6 các chi phi khãc lien 
- 

	

	 quan tri;c tiêp den viêc dtra tài san vào trng thai san sang sfr dung. DOi vdi tài san cô dinh hinh thành do 
dâu tii xây dung ca ban theo phixong thrc giao thãu hoc ti; xay di;ng và san xuât, nguyen giá là giã 
quyét toán Cong trinh xây dim- theo Quy chê quàn 1 dâu tu và xay ding hin hành, các chi phi khác CO 

lien quan trLrc tiêp và 18 phi tnrâc ba (nu co). Triifrng hçip di; an dã hoàn thành và dim vào sfr dung 
nhixng quyêt toán chua diiqc phê duyt, nguyen giá tài san cô dinh dixac ghi nhn theo gia tam tinh ti-en 
ca sâ chi phi thirc té dã bô ra d8 co diiac tài san cô dinh. Nguyen giá tam tinh së &rqc diêu chinh theo giá 
quyêt toán duce các cor quan cO thâm quyn phê duyt. 

Tàj sin c dinh hflu hinh &nc khu hao theo phtwng pháp dixfrng thng dira ti-en thOi gian hitu dung Lrccc 
tinh, cu the nhii sau: 

2014 - Snàm 
Nhà cfra và vat kin trüc 10 - 25 

- 	MáymOcvàthitbj 10 

Phtrcmgtin 4n tái 10-30 

ThMt bi van phOng 03 - 10 

-- 	 Tài san co dinh khác 03 -  10 

Các khoãn lAi, 18 phát sinh khi thanh l, bàn tài san là chênh 1ch gifta thu nhp tfr thanh ly' và giá trj cOn 
Iai cüa tài san và dirçcc ghi nhan vào báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh. 

Tài sin c dinh vô hinh vi khan hao 

Tài san c6 dinh vô hinh duqc trinh bay theo nguyen giá ti-fr giá tri hao mOn lily k& Tài san c06  dinh vO 
hinh the hin giá ti-I quyên sfr dung dat dIxçTc phân bô theo phuung pháp dufrng thAng trong vOng 10 nAm 
và giá tri phân mem kê to" thrqc phân bô theo phiicmg pháp &rOng thAng trong vOng 8 nAm. 

Chi phi xãy dirng cor ban dr dang 

Các tài san dang trong qua tninh xây di;ng phc vu miIc dIch san xuât, cho thud, quan l' hoc cho các 
mic dich khác dtrçc ghi nhn theo gia goc. Chi phi nay bao gOm cãc chi phi can thiêt de hinh thành tài 
san bao gOm chi phi xây lAp, thiêt b, chi phi khác vã chi phi lAi vay cO lien quan phO hqp vài chinh sách 
kê toán cCa Cong ty. Các chi phi nay së duc chuyen sang nguyen giá tài san cô dinh theo giá tam tinh 
(néu chLra có quyet toán &rçc phê duyt) khi các tài san dirçic ban giao dim vào si'r dicing. 

Theo quy dinh ve^ quãn l dAu tu và Ay dung cOa Nhà nuàc, toy theo phân cp quan 1', gia trj quyt toán 
cac cong trinh xây di;ng ccF bàn hoàn thành can dtrcic các ccr quan cO thâm quyên phe duyt. Do dO, giá 

- 

	

	 tr cuOi cOng ye giá trj các cOngtrinh xây di;ng caF bàn cO the thay dOi và phii thuc vào quyet toán &rçc 
phé duyt bâi các ca quan CO thâm quyen. 

Chi phi süa chfra IOn 

Chi phi sCra chfta IOn duçic ghi nl4nvao  chi phi kinh doanh trong nAm da trén ke hoach s&a chfia IOn 
hang nAm và dirçc dieu chinh vào cuôi nAm da ti-en co s6r chi phi thc te phát sirth. 

Các cOng tnmnh sfra chita Ian da phát sinh nhung chtra quyet toán drçc theo dOi ti-en so dix khoân mic 
"Chi phi xây dtmg ccr bàn W dang" dong th&i vài khoãn miic "Chi phi phãi ti-a" trCn bang can dôi ke toán 
hop nhât. Khi quyet toán các cong tnInh sfra chfia IOn, giá ti-i quyet toán se duqc hach  toán hO ti-fr gifta hai 
khoàn muc ti-en. 



CONG TY CO PHAN NHIT DIN PHA LI 
Phir&ng Phã Lai, thj xâ Chi Linh 	 Bão cáo tãi chinh riêng 
Tinh Hài Duxing, CHXHCN Viêt Nam 	 Cho näm tài chIrth kt th(ic ngày ngay 31 thang 12 näm 2014 

THUYET MJNH BAO CÁO TAI CHINH RIENG (Tip theo) 	 MAU sO B 09-ON 
Các lhuyét minh nay là m$t b5phan hop thành va can dzrcic dQc dong th&i vái báo cáo tài chinh riêng kern theo 

4. 	TOM TAT CAC CHINH SACH Kt TOAN CHU YEU Tip theo) 

Chi phi trã triróc dài hn 

Các khoãn chi phi trã triiâc dài ban bao gOm giá tri cong Cu, dung cu, linh kin loai nhó dA xuât dting và 
di.rgc coi là CO khã nang dem 1aj  igi ich kinh tE trong ttwng lai cho Cong ty vài thai ban tir môt näm trâ 
len. Các chi phi nay thrgc On hOa dirâi hInh thic các khoàn trã tnràc dài ban và dugc phân bo^ vào báo 

- 

	

	 cáo kt qua boat Ong kinh doanh, sir dung phtwng pháp dixàng thng trong Ong hai näm theo các quy 
dinh k toán hiên hành. 

Du hr vào Ong ty con 

Cong ty con là mOt  cong ty ma Cong ty cO quyOn kiêm soát. Viêc kiêrn soát dat  dugc khi Cong ty cO khã 
nàng kiêm soát cac chinh sách tài chinh va hot Ong cCia cong ty nhOn dâu tu nhäm thu dirge Ii ich ttr - boat dng cOa cong ty nay. TrOn báo cáo tài chinh riêng, dâu tir vao Ong ty con dixgc ghi nhn theo giá 
gôc. Dir phOng giám giá du tir vào cong ty con dtrcrc trich lp theo eác quy dinh ve ke^ toán hin hành. 

- Dan hr vào cong ty lien kêt 

Cong ty lien kt là mOt  Ong ty ma Cong ty CO ãnh htràng dáng k nhtrng không phai là cong ty con hay 
Ong ty lien doanh cCa Cong ty. Anh hu&ng dáng k the-  hin a quyn tham gia vào vic dira ra các quyt 
dinh ve^ chinh sách tài chinh và boat dOng  cCa ben nh.n Mu tu nhung không CO Anh huàng ye mt kiém 
soat hoac dng kim soát nhttng chinh sách nay. Trén báo cáo tài chinh riêng, Mu tu vào cong ty lien kêt 
diroc ghi nhn theo giá g&. Dir phOng giàm giã Mu Ur vao Cong ty liOn kt dirge trIch lp theo các quy 
dinh v8 ké toán hiën hành. 

Các khoãn dan tu chthig khoán 

Các khoãn Mu tir chng khoán dirgc ghi nhn bt Mu tir ngày mua khoàn Mu tir chang khoán va dirge 
xác dinh ban dâu theo nguyen giá và các chi phi liOn quan dOn giao djch mua các khoãn dãu tir ch(rng 
khoán. 

Tai các näm tiêp theo, các khoán Mu tir chUng khoán dugc xác dinh theo nguyen giá trti các khoân giám 
gia Mu Ui chüng khoàn. 

Dir phOng giãm giá dâu tu ch(ing khoán dirge trIch lp theo các quy dinh ve k6 toán hin hành. 

Ghi nhân doanh thu 

Doanh thu bàn din dirgc ghi nhân khi kt qua giao dch hang hod dugc xác dinh mOt  cách dáng tin c.y 
và Cong ty CO kha nOng thu dirge các lçri ich kinh t6 tir giao djch nay. Doanh thu dirge ghi nhn khi cO 
biOn bàn xác nhân ltrgng din phát IOn luài din QMc gia va hoá don duvc phát hành. 

Lài tin gri dugc ghi nhân trOn cci sâ dn tIch, diroc xác dinh trên s05  dir các tài khoãn tin gCri va IAi suit 
áp ding. LAi tir các khoàn dâu Ui duvc ghi nhn khi COng ty cO quyOn nhn khoãn IAi. 

Ngoi t 

- 	 Cong ty áp dung xcr l chênh lch t' giá theo huOng dan eCa Chuân mijc ke toán Vit Nam so io (VAS 
10) "Anh hir&ng cOa vic thay di t giá Mi doái" và Thông Ui s6 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 
näm 2012 cOa BO Tài chinh quy dinh v8 ghi nh.n, dinh giá, xir l' các khoàn chOnh lch t' giá Mi doái 

- 	 trong doanh nghiep. Theo do, cac nghiêp vi phát sinh bang ngoai t8 dirge chuyn dôi theo t giá tai ngày 
phát sinh nghip vii. M dir các khoàn mic tin t8 cO g6c ngoai t ti ngày kt thOc niOn dO U toán dirge 
chuyn dM theo t giá ti ngày nay. ChOnh Ich t5' gia phát sinh dirge hch toan vào báo cáo k& qua hot 

- 

	

	 dng kinh doanh. Läi chOnh léch t giá do dánh gia Ia1 các s6 dir tai ngày kt thüc niOn dO k toán khOng 
dirge dang M chia cho c dOng. 
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- 	 CONG TY CO PHAN NHIT D1N PHA LJ 
Phirâng Phã Lai, thi xä Chi Linh 	 Báo cáo tài chinh riêng 
Tinh Hãi Dixcrng, CHXHCN Vit Nam 	 Cho näm tài chInh kêt thác ngày ngày 31 thang 12 nAm 2014 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH RIENG (Tiép theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các thuyêt minh thy là m5I b5 ph2n hop thành và can dwqc dQc dông thai vó'i báo cáo I  chInh riêng kern theo 

4. TOM TAT CAC CHINH SACH Kt TOAN CHU YEU (Tip theo) 

Chi phi di vay 

Tt Ca cac chi phi lAi vay dtrçic ghi nhn vao bão cáo kt qua hoat dng kinh doanh khi phát sinh. 

Thuê 

Thu thu nhp doanh nghip the-  hin thng giá tr cOa s6 thu phài trã hin tai và s thuê hoân lai. 

Theo cac quy djnh hin hánh ye au dài mien giám thué, Cong ty cO nghTa vu nôp thué thu nhp doanh 
- 	 nghiêp theo t lê 15% trén thu nhâp chiu thuê trong 12 näm ke tir thOi diem chInh thrc chuyën sang cong 

ty cô phân. COng ty dtrqc mien thuê thu nhp doanh nghip trong 5 nam ké tir nàm dâu tiên kinh doanh 
cO lãi Va giàm 50% trong 6 näm tiêp theo. Näm 2014 là näm th(r tir Cong ty dtrçic hi.ràng iru dAi giàm 

- 	 50% thué thu nhOp doanh nghip. 

SO thue^ phãi trá hin tai dirçic tinh dira trên thu nhãp chu thud trong näm. Thu nhp chlu thuE khác vOi 
lçii nhuân thuan &rcic trInh bay tren báo cáo két qua hoat dng kinh doanh vi thu nhp chju thuê khOng 
bao gôm cac khoàn thu nhp hay chi phi tIrth thus hoäc dLrçrc khâu tnt trong các nãm khác (bao gm Ca 
lô mang sang, flêu co) Va ngoài ra không bao gOm các chi tiêu khOng chju thuë hoäc không dLrcic khâu 

Thu8 thu nhp hoãn Iai diicrc tinh trén các khoán chënh 1ch gifta gia tri ghi s6 và ca sO tinh thue thu 
nhp cüa các khoán m  tài san hoc cong n trén báo cáo WchInh riêng và diroc ghi nhn theo phiwng 
pháp bang can dOi ké toan. Thuê thu nhp hoàn Jai phài trà phãi dirçrc ghi nhân cho tat cá các khoãn 
chênh 1ch tam thii cOn tài san thuê thu nhp hoãn Ii chi dtrçrc ghi nhn khi chäc chãn CO dC lcii nhuãn 
tinh thuê trong tiicmg Jai dê khâu thr các khoàn chênh 1ch tam thoi. 

- 	 Thud thu nhp hoân Iai di.rrc xác djnh theo thud suit dg tinh se ap dung cho näm tài san ducrc thu hi hay 
ng phài trã dLxoc thanh toán. Thuê thu nhp hoàn Jai di.rçic ghi nhn vào báo cáo két qua hot dng kinh 
doanh và chi ghi vào vOn chü sO hOu khi khoãn thuê dO CO lien quan den các khoân miic dirçrc ghi thing 
vào vOn chO sO hftu. 

Tài san thud thu nhp hoàn Jai và nor thue^ thu nhp hoãn Jai phãi trá dtrcc bO tnìt khi COng ty CO quyM 
hçip pháp d8 bU trfr gifta tài san thue thu nhâp hin hànli vOl thue thu nhp hiên hành phãi nOp  và khi các 
tài san thué thu nhp hoãn 1a  và no thue thu nhap hoàn Jai phài trã lien quan tOi thud thu nhp doanh 
nghip dtrcic quàn 1' bOi cìmg mQt ccr quan thud và Cong ty cO dir djnh thanh toán thuê thu nhap hiên 
hành trên co sO thuân. 

Viêc xác djnh thus thu nliâp cOa COng ty can cir vào các quy dnh hin hành ye thus. Tuy nhiën, nhUng 
quy djnh nay thay dOi theo tfrng thìti k' và vic xác djnh sau cutng ye thuë thu nhp doanh nghip tOy 
thuc vào két qua kiêm tra cOa co quan thue CO thâm quyên. 

Các loai thu6 kliác &rcrc áp dung theo các 1ut thuê  hin hành ti Vit Nam. 

5. TIEN VA CAC KHOAN TUNG DUO1'4G TIEN 

	

31/12/2014 	 31/12/2013 

	

VND 	 YND 

- 	 Tinmät 	 71.763.148 	 34.633.018 

Tin gfri ngân hang 	 30.394.696.271 	 5.543.817.392 

Các khoãn tirclng di.rcmg tin (i) 	 1.126.000.000.000 	1.151.300.000.000 

	

1.156.466.459.419 	1.156.878.450.410 

(i) Các khoan thong throng tin bao gm các khoán tin gCri cO k han nhO han hoc bang ba tháng. 
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- 	 CONG TY CO PHAN NH1T DIN PRA L1 
Phu&ng Phà Lai,  thi xg Chi Linh 	 Báo cáo tài chinh riêng 
Tinh Hài Dtrcmg, CHXHCN Viet Nam 	 Cho näm tài chinh kt thCc ngày ngày 31 thang 12 nàm 2014 

- 	 THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG (Tip theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các thuyét minh nay là m3t b5phan hcip ihành và can dzrcrc dQc dong th&i vái báo cáo tai chinh riêng kern theo 

- 	 6. 	CAC KHOAN DAU TU' TAI CHINH NCAN HAN 

	

31/12/2014 	 31/12/2013 

	

VND 	 VND 

- 	 Tin gUi có k' ban (i) 	 1.430.000.000.000 	1.719.000.000.000 

Du tu tài chinh ng.n ban khác (ii) 	 2.015.851.965.073 	2.017.851.965.073 

	

3.445.851.965.073 	3.736.851.965.073 

(1) Các khoãn du tir tài chinh ng.n ban phàn ánh cãc kho" tin gcii tit kiêm Co k' ban tir ba thang den 
- 	 môt näm và thnyc tInh Iãi theo lAi suit co^ dinh. 

(ii) Các khoãn du tir tài chinh ngn ban khác bao g6m khoàn Cy thác du tir tai  Cong ty TNHH Quàn 1 
Qu5 DAu tu Chirng khoãn Bào Vit (BVFMC) vài s6 tin là 15.85 1.965.073 VND, Va khoãn tin 
Tap doan Diên lrc Viêt Nam buy dông On tir Cong ty theo hp dóng Uy thác quãn l vn s6 
01/2013 ngày 20 tháng 8 nàm 2013 và s o^ 02/2013 ngày 26 thãng 10 näm 2013 gi&a Cong ty và Tap 

- 	 doàn Dién lirc Viêt Nam vOi tong sO tiên là 2.000 t VND, Co thai ban I näm ke tir n.-Ay  ks', lâi suit 
tuong Crng là 8,380/o/näm và 7,76%/näm. 

7. PHAI THU KHACH HANG 

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

Phãi thu tin diên 2.045.586.546.868 1.297.849.812.925 

Dir thu lai tin gri, d&u tu tài chinh 75.555.626.964 83.233.748.964 

Phài thu khách hang khãc 4.084.083.549 5.652.175.390 

2.125.226.257.381 1386.735.737.279 

Da phông phãi thu ngn ban khO dOi (3.219.495.5 17) (2.485.830.334) 

2.122.006.761.864 1.384.249.906.945 

8. HANG TON KHO 

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

- 	Nguyen Iiu, 4t Iiu 876.061.948.444 1.106.304.239.484 

COng cu, dung cu 5.275.956.000 6.789.977.772 

Chi phi san xut, kinh doanh dr dang 54.990.423 23.180.882 

- 	Thành phAm 994.044.124 726.285.026 

882.386.938.991 1.113.843.683.164 

- 	Dr phOng giám giá hang tin kho (177.818.147.313) (175.907.639.335) 

Cia tri thun có thi thirc hiên thwc 704.568.791.678 937.936.043.829 

Nguyen Mu, vat lieu chC yu bao gm than, du sfr thing cho các t6 may phát diên và vat tir ton kho 
thrc mua vói muc dIch sira cha thuOng xuyên và cho các cong trinh sfra chfta Ian. 

- 	Trong nàm, Cong ty da nIch lap du phOng giàm gia hang tn kho vài s6 tin là 1.910.507.978 VND (cho 
nàm tãi chinh kOtthOc ngày 31 tháng 12 näm 2013: 15.775.346.643 VND). 
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- 	CONG TV CO PHAN NHIT fHN PHA LAI 
Phiiing Phã Li, thj xd Chi Linh 	 Báo cáo thi chmnh ring 
Tinh Hal Dwng, CHXHCN Vit Nam 	 Cho näm tài chInh két thüc ngày ngày 31 thang 12 näm 2014 

THU YET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENC (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 
Các thuyêt minh nay là mt b phan hçip thành và can ditc dQc ding thai vái báo cáo lài chInh riéng kern theo 

- 	10. 	TAJ SAN CO DINH  vO H1NH 

Dan vi: VND 

- 	 Quyn sii dung dt Phan mm k6 toán Tong cng 
NGUYEN CIA 

Ti ngày 01/01/2014 	 57.414.901.632 323.206.880 57.738.108.512 

- 	Tai ngIy 31/12/2014 	 57.414.901.632 323.206.880 57.738.108.512 

GIA TR! HAO MON LUY Kt 

Ti ngày 01/01/2014 	 42.135.803.859 323.206.880 42.459.010.739 

Khu hao trong kS' 	 5.676.444.996 - 5.676.444.996 

- 	Ti ngIy 31/12/2014 	 47.812.248.855 323.206.880 48.135.455.735 

CIA TRI CON LAI 

Ti ngày 31/12/2014 	 9.602.652.777 - 9.602.652.777 

Tai ngày 31/12/2013 	 15.279.097.773 - 15.279.097.773 

11. CHI PHI XAY DUNG CO BAN DO DANG 

- 
31/12/2014 31/12/2013 

VND VND 

SCra cha 16n tài sin c6 dinh 240.169.166.127 332.972.610.328 
- 	Xây drng cabán khác 1.182.149.891 1.303.707.677 

241.351.316.018 334.276.318.005 

12. DAU TV vAo CONG TV CON 

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

Cong ty C6 phn Djch vu Siira ch&a Nhiêt din - 
mien Bak 

27.476.250.000 27.476.250.000 

- 	Thông tin chi tit ve^ cong ty con cüa Cong ty tai ngày 31 tháng 12 näm 2014 nhi.r sau: 

Ty' 1 quyên 
- T 16 	biu quyét 

Nol thành lip s& hfru 	nm giü 
Ten cong ty con và hoat dông % 	% Hoat dng chinh 

- 	Cong ty C6 pbdn Dich vii Sra Süa cha, báodixong 
chiia Nhiet diçn mien Bac 

Hal Dtrcing 50 	60 
nha may diçn 
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- 	 CONG TV CO PHAN NHIET DIN PHA LAI 
Phsng Phã Lai, thj xg Chi Linh 	 Bio cáo thi chmnh riêng 
Tinh Hii Dizcyng, CHXHCN Viêt Nam 	 Cho näm tii chinh kit thüc ngày ngày 31 thing 12 näm 2014 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG (Tip theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các thuyêt minh nay là m6I b6 phán hop thành và can dztçrc dQc ding thai v&i báo cáo tài chInh riêng kern theo 

- 	 13. DAU TU' vAO CAC CONG TV LIEN KET 

	

31/12/2014 	 31/12/2013 

	

VND 	 VND 

COng ty Co^ phn Nhit din Hii PhOng 	 1.451.055.770.150 	1.423.455.770.150 

Thông tin chi tit v8' cOng ty lien kt tai ngiy 31 thing 12 nam 2014 nhti sau: 

- 	 Tyli 
T1quyn 

bieu quyet 
sohihi 

	

NO thinh lip 	 nam glir 
- 	 Ten cong ty lien kt 	 vl hot dng 	% 	% 	Hot dng chinh 

COng ty Co phin Nhiit dun Hii 	
..i 

	

Ha Phong 	25,97 	25,97 	San xuat dien 
Phong 

Tai ngày 31 thing 12 nãm 2014, Ban Giám dc Cong ty di thijc hin viêc dinh gii then tr9ng khoin Mu 
ti.r vio cOng ty lien kit vi tin tirOng rang khong can trich Up du phOng gum gii dOi vài khoãn Au ttr 
nay. 

14. 	DAU TUDAI H3N KHAC 

	

31/12/2014 	 31/12/2013 

	

VND 	 VND 

Cho Tap doin Din lirc Vit Nam vay (i) 	 350.000.000.000 	350.000.000.000 
Dau tir trii phiu Ngãn hing TMCP Dau tu vi Phit 	118.151.962.500 	118.151.962.500 

- 	 triên Viêt Nam (ii) 
GOp vn vào COng ty Co^ phAn Nhit din Quing 	

817.295.117.400 	817.295.117.400 
Ninh (iii) 

- 	 GOp v6n vào Cong ty Co-' ph-an EVN Quc tê (iii) 	70.800.000.000 	70.800.000.000 
Gop vn vào COng ty C 65  phân Phát trin Din 1irc 	

100.000.000.000 	100.000.000.000 
Vit Nam (iii) 

- 	 Gop vn vio Cong ty C6 phan ThCiy din BuOn 	
50.250.000.000 	50.250.000.000 

Don (iii) 
Dau tir ch(rng khoin khic (iv) 	 46.498.000.000 	46.498.000.000 

- Tong 	 1.552.995.079.900 	1.552.995.079.900 

Dir phOng gum giá Mu tir tii chInh dài han 	 (120.691.772.046) 	(121.562.772.046) 

Dau hr thuan 	 1.432.303.307.854 	1.43 1.432.307.854 

(i) Cho Tp doin Din 1irc Vit Nam vay: Cong ty cho Tp doin Diên JLrc Vit Nam vay v6n M Mu tir 
xay thrng Nhà may ThOy din Lai Chiu. Hop dOng cO th&i hn 15 nim vi so^ ti etn cho vay dtrgc hInh 

- 	 thànli do bi trir khoin phii thu cia Cong ty vOi Cong ty Mua bin din. 

(ii) Dau Pr trii phiu Ngan hang TMCP Dau tir vi Phit trin Vit Nam: Hop dng mua ban ching khoin 
niêm yet theo phtrang thirc giao djch thôa thun vài miic dich mua trii phiu cia Ngin hang TMCP 

- 

	

	 Diu Pr vi Phit tri e-n Viét Nam. Trii phiiu cO the thrccc TO chCrc phit hành mua lai  vio ngày 19 thing 
5 näni 2016. 

(iii) Cong ty gOp vn vio Cong ty C6 ph.n Nhit din Quing Ninh, Cong ty Co- ph-an ThOy din Buôn 
DOn, COng ty CO phin Phit frin Din 1c Vit Nam vi Cong ty CO phân EVN QuOc tO vOi t 18 von 
gOp Ian hrt là 16,35%, 15%, 10% vi 19,30%. Tai ngày 31 thing 12 nim 2014, khoin gop vOn vio 
COng ty CO ph-an EVN QuOc tO chLra dtrçcgOp di nhir ki hoach nhLrng chtra CO gia han  gOp von. 

(iv) Dau Pr chng khoin khic: Ithoin Mu Pr 670.000 c04  phiu cia Cong ty C65' ph-an Nhit din BA Rja. 

Tai ngiy 31 thing 12 nim 2014, Ban Gum d6c COng ty di thirc hin dinh gii thin trQng cin khoãn Mu 
tu dii hn nay vi tin PrOng rang khOng cin trich lp  dir phong guam gia, ngoai tnr khoin dâu Pr mua co 
phiiu cia Cong ty Co phân Nhiét din Quang Ninh vi Cong ty CO phân Nhit din BA Ra di dirqc trich 
lap dir phong. 
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CONG TY CO PHAN NHIET DIN PHA LI 
Phng Phã Li, thi xa Chi Linh 	 Báo cáo thi chInh riêng 
Tinh Hãi Ducmg, CHXHCN Vit Nam 	 Cho näm tài chinh kat thüc ngày ngày 31 tháng 12 näm 2014 

THUYET MINH BAO CÁO TM CHINII RIENG (Tip theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các Ehuy1 minh niry lb mót bôphmn hc.rp thành viz cdn thtcrc doc ding thai v&i baa cáo iài chInh rieng kern thea 

15. VAY VA NO NGAN HN 

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

Vay dài han dn han  frâ (Thuy& minh s6 19) 326.600.968.547 370.680.030.132 

326.600.968.547 370.680.030.132 

16. THUE VA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NUOC 

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

Thug giá trj gia tang 3.036.393.099 - 

Thud thunhp doanh nghip 152.188.158.537 300.714.668.961 
Thud thu nhp Ca nhân - 200.671.800 
Các loai thus khác 6.270.979.207 2.061.994.471 

161.495.530.843 302.977.335.232 

17. CHI PHI PHAI TRA 

	

31/12/2014 	 31/12/2013 

	

VND 	 VND 

Lãi vay phãi trã 	 34.060.398.243 	41.520.796.591 

SCra chtra lan 	 240.169.166.127 	332.972.610.328 

Trich truàc tin din ttr  dung 	 31.278.091.043 	 - 

Các khoán khác 	 2.145.709.276 	 2.939.986.300 

	

307. 653.364.689 	377.433.393.219 

Giátrj khoãn mic chi phi sira chita Ian tai ngày 31 thang 12 näm 2014 phán ánh các chi phi sCra chiia IOn 
dã thrc td phát sinh trong näm nhxng chua dtrqc quyt toán. 

18. 	CAC KHOAN PHAI TRA, PHAI NQP NGAN 1-LN KHAC 

	

31/12/2014 	 31/12/2013 

	

VND 	 VND 

Co- tirc phái trã 	 255.764.610.326 	 950.355.101 

Các khoán phâi trá khác 	 2.557.265.257 	 1.007.522.130 

	

258.321.875.583 	 1.957.877.231 
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- 	 CONG TY CO PHAN NHJT fJIN PHA LAI 
Phtrông Phi Lai,  thi xa Chi Linh 	 Rio cáo tài chinh riêng 
Tinh Hal D.rcrng, CHXHN Viêt Nam 	 Cho näm tài chinh kêt thUc ngày ngày 31 thing 12 näm 2014 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENC (Tip theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các thuyi minh nay là m6t b6 phin hcrp thành và can thqc ã'QC dông thói v&i báo cáo iài chinh riêng kern theo 

- 	 19. 	VAY VA Ni DAI HAN 

31/12/2014 	 31/12/2013 

- 	 JPY VND tirong thwng 	 JPY VND twang throng 

Tp doàn Din 1irc Viet Nam 	25.066.020.700 	4.409.113.043.667 	26.922.762.974 	5.374.860.402.668 

- 	 Trà: S phái trã trong vông 12 thing 	
(1.856.742.274) 	(326.600.968.547) 	(1.856.742.274) 	(370.680.030.132) 

(ducc trinh bay a phân nu ngän han) 

S06  dr vay dài han 	 23.209.278.426 	4.082.512.075.120 	25.066.020.700 	5.004.180.372.536 

Khoãn vay trên ducrc thirc hiên bang Yen Nht Bàn (JPY) theo Ho p dng s6 002/2006/HDCVL ngày 30 thing 11 
näm 2006 v8 viêc Td p doàn Din lrc Vit Nam cho Cong ty vay lai  ngun von vay cüa Ngan hang Hcip tác Quoc 

- 	 th Nht Bin (JBIC) d dAu ttr xay dung Dir an N1a may Nhit din Phi Lai  2. Khoàn vay nay bat du thc ghi 
nhân tai thôi dim bàn giao On Nhà rnràc cho Cong ty C6 pMn là ngày 26 thing 12 näm 2006. Thm han cho vay 
lai là 22 näm 6 thing, gtc vay và lãi vay dLrac trã mi nãm hai k5' vào ngày 20 thing 3 và 20 thing 9 hang näm 

- 

	

	 vài sd tin gôc bang nhau cho mi k5' là 1.124.639.158 JPY. KS'  trã nor gc dau tien vào ngày 20 thing 3 näm 
2006 và kS'  cui càng vao ngày 20 thing 3 näm 2028. Lãi suit vay là lAi suit cho vay lai cüa Bô Tài chinh theo 
trng hiêp dinh vay vë,n thrcic thông báo bYi Bô Tài chinh (bao gm lài suat cho vay cüa JBIC và phi quàn 1 
khoàn vay cüa Bô Tài chinh). Lãi suit cho vay binh quAn cüa các khoãn vay theo tirng hip dnh là 2,430/o/näm, 
phi cho vay Iai cüa TA p doàn Diên hrc Viét Nam là 0,2%Inàm. Lài vay và phi cho vay Ia  &rçrc tInh trén s du nci 
g& vay và so ngày thcrc t6 trong k5' tInh lãi. Khoàn vay nay dixçc Bô Tài chinh bão lnh vài JBIC và khong CO tài 

- sin dam báo. 

Các khoãn vay dài han  diiçc hoàn trã theo 1ch biêu sau: 

31/12/2014 	 31/12/2013 

	

JPY VND twang throng 	 JPY VND tirong throng 

- 	 lrongvôngmtnãm 	 1.856.742.274 	326.600.968.547 	1.856.742.274 	370.680.030.132 
Trong nãm thà hai 	 1.856.742.274 	326.600.968.547 	1.856.742.274 	370.680.030.132 

- 	 là näm thà ba dn näm th& nàm 	5.570.226.822 	979.802.905.641 	5.570.226.822 	1.112.040.09 0.3 96 
Sau näm nãm 	 15.782.309.330 	2.776.108.200.932 	17.639.051.604 	3.521.460.252.008 

25.066.020.700 4.409.113.043.667 26.922.762.974 5.374.860.402.668 
- 	 Trà: so^ phãi trãtrong Ong 12 thing 	(1.856.742.274) 	(326.600.968.547) 	(1.856.742.274) 	(370.680.030.132) 

So phãi trã dài hin 	 23.209.278.426 	4.082.512.075.120 	25.066.020.700 	5.004.180.372.536 

17 



C-, 

N 

00 

C' 

N 

N 00 

= 
= = ' = 

c 
= = 
N 
00 en

CD  N  

N 
'.0 

'.0 
N 

. - 
N 

• 00 \C c' en 
en 

en 

N - 
N 

2 

t. 

N 00 
N 

C) ' 
'1•3 ; 

N 

(0 
=( • tn  

'.0 ii 
-. 

C e 

= — 
N 
C-4 

N 
e 
ug 

=C.) 

 

ON N 

UI.; ( 
Rn 

( — = 

= 
(0 

'((0 
= 
e 
N 
N 

N 
"C 

= 	 = 	 = 

= 	C.) 
C 	 C) 

= • 	 .— C C.) 

- 	. 	. 	. 	• 	• 	
• 	2 

C,) 

00 

> 

<0- 



- 	 CONG TY CO PHAN NH1T DIN PHA L31 
Phtring Phã Lai,  thj xã Chi Linh 	 Báo cáo tài chinh riêng 
Tinli Hãi Duang, CHXHCN Viêt Nam 	 Cho näm tài chinh kOt thOc ngày ngày 31 tháng 12 näm 2014 

- 	 THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG (Tiëp theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các thuyét minh nay là môt b5 phan hop thành và can thtçrc doc dong thôi vél báo cáo tài chinh riêng kern theo 

20. VON CHU SO HUU (Tip theo) 

Cphiu 

- 	 - 

 31/12/2014 31/12/2013 

S6 hrqng c6 phiu dâ ban ra cOng thông 326.235.000 326.23 5.000 

+ Cophiu pho^ thông 326.23 5.000 326.23 5.000 

- 	 + Co-  phiuuudäi - - 
- S6 luqng c6 phiu quy 8.080.386 8.080.386 

+ C6 phiu pM thông 8.080.386 8.080.386 

+Cophiêuuudai - - 
- S6 hrqngcôphiudanghruhành 318.154.614 318.154.614 

+ Co phiu phO thông - 318.154.614 318.154.614 

+ COA  phiu uu dài - - 

C0 phiu ph thông có mnh giá 10.000 VND/c phiu. 

Von ditu íê 

- 	 Theo Giy chOng nhân dng k kinh doanh sira di IAn thcr sáu ngày 10 thang 5 näm 2013, vn diu l 
cUa Cong ty là 3.262.350.000.000 VND. Tai  ngày 31 tháng 12 nm 2014, vn diAu 16 cOa Cong ty dã 
duc các co^ dông gop dii. 

21. SÃO CÁO BO PH3N 

Hot dng chinh ciia Cong ty là sin xuAt và kinh doanh din ning (nhit din). ToAn bô sin lung din 
cia Cong ty phát un din hrài Qu6c gia di.rqc ban cho Tp do" Din lrc Vit Nam (EVN). Cong ty cO 
tru s& chinh va hot dng tai phuOng Phã Li, thj xi Chi Linh, tinli Hái Di.wng. Theo do, to" b6 Cong ty  

- 	 duc coi là mt bO phn lp  bio cáo tài chinh rung. 	
/ 

- 	 22. DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH  VU 

	

2014 	 2013 

	

VND 	 VND 

Hot dng sin xnAt din 	 7.405.447.976.131 	6.509.693.182.483 

Doanh thu bin din cho Tp doàn Din hrc 	 7.403.368.716.131 	6.506.165.985.411 
- 	 Viet Nam 

Diên tr ding 	 2.079.260.000 	 3.527.197.072 

- 	 Ho0t dng khác 	 21.139.811.786 	15.734.343.251 

Doanh thu hoat dng khác 	 21.139.811.786 	15.734.343.251 

	

7.426.587.787.917 	6.525.427.525.734 
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CONG TY CO PHAN NHIT BIN PHA LI 
Phuông Phá Lai,  thi xa Chi Linh Báo cáo tài chInh riêng - 	Tinh Hãi Di.ro'ng, CHXHCN Vit Nam 	 Cho nàm tài chinh kt thüc ngày ngãy 31 tháng 12 näm 2014 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (Tip theo) MAU SO B 09-DN 
Các thuyét minh nay là mt b6 phan  h'p thành và cn dU'QC doe dng th&i vái báo cáo tà/ chInh riêng kern theo 

23. CIA ON HANG BAN VA D!CH  V1J CUNG CAP 
2014 2013 
VND VND 

Hot dng sin xut din 6.968.010.562.663 5.541.112.893.375 
Chi phi than, du 5.450.930.331.668 3.917.398.349.837 

- 	Chi phi khu hao 678.244.901.756 674.852.306.405 
Chi phi sCrach€a1ó'n 381.850.773.470 518.178.091.488 
Chi phi sra chfta this&ng xuyên 143.507.307.790 151.173.844.878 
Chi phi lirong và các khoán trich theo luong 213.208.318.515 219.325.448.775 
Chi phi phi 1iu 20.0 13.425.553 18.937.045.589 

- 	Chi phi khác 80.255.503.911 41.247.806.40' 
 dng We 4.100.596.617 2.926.369.487 

6.972.111.159.280 5.544.039.262.862 

24. CHI PHI SAN XUAT KINH DOANH THEO YELJ TO 
2014 2013 - VND VND 

Chi phi nguyen 4t 1iu 5.544.275.174.454 3.942.239.909.220 
Chi phi nhân cong 256.376.272.220 257.217.481.300 
Chi phi khuhaotãi sãnc6djnh 690.850.416.779 686,566.711.395 
Chi phi s&a chia 16n 381.850.773.470 518.178.091.488 
Chi phi djch vu mua ngoài 38.276.045.975 157.242.949.3 16 
Chi phi khác 147.669.879.497 61.895.437.827 

7.059.298.562.395 5.623.340.580.546 

25. DOANH THU HOAT BONG TAI CHINH 
2014 2013 
VND VND 

Lai tin gCri, tin cho vay 326.015.938.419 381.586.682.651 
Lãi tir hot dcng du ti.r tài chInh 47.835.221.348 43.711.666.667 
Li chênh 1ch t' giá hi doái dâ thrc hin 8.800.958.379 24.538.062.635 
Läi chenh 1ch t' giá hi doái chua thrc hin 

- 
585.950.726.854 1.136.261.285.750 

C6 t(c ducvc nhn 88.4 17.250.000 40.530.645.500 

1.057.020.095.000 1.626.628.343.203 

26. CHI PHI TAI CH!NH 
2014 2013 
VND VND 

Chi phi 1i vay 138.841.465.702 155.070.875.542 

L 	chênh lch t5' giá hi doái thc hin 4.080.050.325 - 
Hoàn nhp dir phông các khoân du ttr tài chInh 
dai hn 

(871.000.000) 79.151.772.046 

Chi phi tái chinh khác 173 .337.664 226.332.398 

142.223.853.691 234.448.979.986 

41 
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CONG TY cO PHAN NH1T DIN PHA L1 
Phithng Phá Lai,  thi xa Chi Linh 	 Báo cáo tài chInh riêng 
Tinh Hãi Duang, CHXHCN Via Nam 	 Cho näm tãi chInh kt thüc ngày ngày 31 thang 12 näm 2014 

- 	THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENC (Tip theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các thuylt minh nay là m3t bç3 phn hcip thành và cdn dwic dc ding thai vài báo cáo iài chInh riêng /cèm theo 

- 	27. 	THUETHUNHPDOANHNGHIEP 
2014 	 2013 
VND 	 VND 

- 	Thu nhp chin thu€ 	 912.047.482.510 	2.558.820.330.435 
Trong do: 

Thu nhp tit- hot dng chInh 	 86.005.700.657 	1.203.480.550.235 - 	Thu nhp tir hoat dung khác 	 826.041.781.853 	1.355.339.780.200 
ThuEsudi thul thu nh4p doanh nghip 

Thu thu nhap doanh nghip hoat dOng  chIrth 	 7,5% 	 7,5% - 	Thud thu nhp doanh nghip hot dông khác 	 22% 	 25% 

Thu thu nhp doanh nghip hin hãnh 	 188.179.619.557 	429.095.986.318 - 	Thus thu nhp doanh nghip hoAn Iai 	 - 	175.076.963.7 16 
Thue^ thu nhp doanh nghip bë sung (*) 	 53.5 13.190.986 	 - 
Thuê thu nhp doanh ughiêp 	 241.692.810.543 	604.172.950.034 

(*) Th hin các khoân thug thu nhp doanh nghip W sung sau: 

- 	- Thus thu nhp doanh nghip b6 sung näm 2013 theo Quyt djnh xir l' vi pham ve thud qua thanh tra 
viêc chap hành phãp 1ut thué sO 5879/QD-CT ngày 24 thang 12 nAm 2014 càa Cc thu tinh Hài 
DLrung vài so tiên là 2.432.740.477 VND. 

- 	- Thud thu nhp doanh nghip np b6 sung lien quan tOi vic Cong ty khong dirge min giãm thu 50% 
cho närn 2009 - áp ding cho các dan vi niêm yet lan dâu giai don tir näm 2004 - 2006 theo hi.ràng dn 
tai COng van sO 2924/TCT-PC cCa lông Cic thuê ngày 19 thang 8 näm 2011 và Cong van s6 
14041 /BTC-TCT ngày 03 thang 10 näm 2014 cüa BO Tài chInh. Cong ty dâ ké khai và np bô sung s 
thué thu nhp doanh nghip nay vài so tiên là 51.080.450.509 VND. Cong ty ghi nhn sO tiên nay vào 
chi phi thud cCa nAm 2014 do COng ty dánh gá rang nghia vv nay dLrcic xãc dinh trong nAm 2014. 
Cong ty khong ghi n1in khoàn IAi cMm  trà và tiên pht vi pham hành chinh CO lien quan do Ban Giãm - 	dôc dánh giá rang Cong ty dA tuãn thu dày dO các quy djnh/hirang dn cOa ca quan Nhà rnrâc. 

28. 	CONG CU TM CHINH 

- 	 h Quail ly rüi ro von 

Cong ty quãn i' nguôn On nh&rn dam bão rang COng ty CO the vra hoat dng lien tUc  vfra t6i da hóa 1i 
ich cOa các CO dOng thông qua tOi iru bOa so d.r nguOn von và cOng nq. 

Cu trOc vn ctia Cong ty gm co các khoãn nçi thun (bao gm cac khoãn vay nhu da trInh bay tai 
Thuyet minh sO 15 và 19 tnt di tiên và cac khoãn tiiang dtrang tiên) và phân vOn cOa chO s& hth (bao - 	gOm von gOp, các quy du lilt, lcii nhun sau thué chira phân ph 05i). 

!f sd dan b4y  tài chin  

He s6 dOn by tài chInh cOa Cong ty tai  ngày kt thOc niên d6 ke^ toán nhir sau: 

31/12/2014 	 31/12/2013 
-. 	 VND 	 VND 

Các khoân vay 	 4.409.113.043.667 	5.374.860.402.668 - 	TrIr: lien và các khoãn tircing diicmg tMn 	 1.156.466.459.419 	1.156.878.450.410 
Na thu.n 	 3.252.646.584.248 	4.217.981.952.258 
V,n chO sâ hfru 	 5.799.704.262.047 	5.521.997.089.773 
T lé nor thuân trên von chü s0 hUu 	 0,56 	 0,76 
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CONG TY CO PHAN NHI€T D1N PHA LI 
PhtrOng Phã Li, thi xà Chi Linh 	 Báo cáo thi chinh riêng 
Tinh Hái Duung, C1-IXHCN Vit Nam 	 Cho cam tài chinh kët thñc ngày ngày 31 thang 12 näm 2014 

- 	 THUYET MINI-I BAO CÁO TAI CHINH RIENG (Tip theo) 	 MAU SO B 09-ON 
Cdc thuyét minh nay ia m6l bô phdn ho p thành và can dzrcrc doe dông th&i vol báo cáo tài chinh riêng kern theo 

- 	28. 	CONG Cl; TAI CHINH (Tip theo) 

Các chinh sách kë toán chü yu 

Chi tit các chinh sách ke4  toán chO yu vã cac phiscmg pháp ma Cong ty áp dung (bao gm các tiêu chi d 
ghi nhn, co sà xác dnh giá tri và co s& ghi nhn các khoán thu nhp và chi phi) d6i vài tirng Ioai tài san 
tãi chinh va cong nçi tãi chinh dirçic trinh bay tai Thuyt minh s6 4. 

Các 1oi Ong cu thi chinh 

Giá trj ghi so - 	 31/12/2014 	 31/12/2013 
VND 	 VND 

Tài sin tài chinh 

- 	Tin và các khoán tucing dtwng tin 	 1.156.466.459.419 	1.156.878.450.410 

Phii thu khách hang vá phãi thu khác 	 2.122.191.482.166 	1.384.455.663.308 

DAu tir ngn hn 	 3.445.851.965.073 	3.736.851.965.073 

Du tir dài han khác 	 1.432.303.307.854 	1.431.432.307.854 

Tong cong 	 8.156.813.214.512 	7.709.618.386.645 

Cong n 	tài chinh 

Các khoán vay 	 4.409.113.043.667 	5.374.860.402.668 

- 	Phãi trángii&i ban và phãi trãkhác 	 65 1.086.105.821 	310.332.848.924 

Chi phi phãi trá 	 66.302.048.671 	43.157.075.214 

- 	TOng cng 	 5.126.501.198.159 	5.728.350.326.806 

Cong ty chtra dánh giá giá trj hçip 1 	cña tài sin tài chinh và Ong nor tài chinh tai  ngãy k& thOc niên d - ke^ toán do Thông tir s6 21 0/2009/TT-BTC do Bö Tài chinh ban hành ngày 06 thang 11 näm 2009 L 
("Thông tu 210") cling nhu các quy dinh hin hành chua có hi.rang dn cu th8 v8 vic xac dinh giá trl hqp ET 
1 	cOa cãc tái sin tài chinh và cong nçc tài chinh. Thông ttr 210 yêu cu áp dung Chun misc báo cáo tài 

- 
	

chinh Quc te^ v 	vic trInh bay báo cáo tài chinh va thuyt minh thông tin d6i vOi Ong ci,i tài chinh 
nhirng không dira ra hixOng dn tuclng duung cho vic dánh giá va ghi nhân Ong ciii tài chinh bao g6m ca* 
áp dung gia trj ho p 1', nhm phO hçvp vdi Chun mi,rc báo cáo tài chinh QUC td. 

Muc tiêu quãn 1 	rüi ro tài chinh 

Cong ty dA xây dtrng h thông quan 1 r6i ro nh.m phát hin và dánh giá các rca ro ma Cong ty phãi chju, 
thit lap các chinh sách và quy thnh kim soát rca ro a m(rc cMp nhn dirçic. H6 thng quàn l rhi ro 
disc xem xét lai  dinh k' nhm phán ánh nh(tng thay d6i cCia diu kin thl tnr1ng va hoat dng Cha Cong 
ty. 

ROi ro täi chinh bao gm rhi ro thi trLr1ng (bao g6m rCzi ro t giá, i-hi ro lài suAt va rca ro v giá), rhi ro tin 
ding và rCii ro thanh khoàn. 

Rüi ro thj tr,thng 

Hoat dOng  kinh doanh cha Cong ty së chh yu chju i-Ui ro khi có sir thay di ve^ t) giá h6i doai, ]Ai sut và 
giá. Cong ty khOng thi,rc hin các bin pháp phOng ngfra riM ro nay do thiu thi tru&ng mua các cong cu 
tài chinh nay. 
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CONG TY CO PHAN NH1T DIN PHA L31 
Phtthng Phà Lai,  thi xã Chi Linh 	 Báo cáo tài chinh riêng 
1mb Hãi Dtrang, CHXHCN Vit Nam 	 Cho näm tài chinh két thik ngày ngày 31 thang 12 nàm 2014 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (Tiêp theo) 	 MAU SO 13 09-DN 
Các thuyë.t minh này là mt b6 phin hop thành và can duqc dQc ding Ih&i vol báo cáo tai chinh riêng kern theo 

28. 	CONG CV TA! CHINH (Tip theo) 

Rüi to 1h1 Irwong (Tiê'p theo) 

Quàn lj rzi ro giá 

Cong ty thirc hiên môt s6 các giao dich CO g6c ngoi t, theo do, Cong ty së chu rüi ro khi CO bin dng 
ye t giá. 

Giá trj ghi s6 cUa cac tài sin bang tin va cong ny bang tin CO g6c ngoi të tai th&i dim cuM näm nhu 
sau: 

Cong nor 	 Tài sin 

	

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

	

VND 	 VND 	 VND 	 VND 
Yen Nhât Bin (JPY) 4.409.] 13.043.667 5.374.860.402.668 

Phãn tIc/i d5 nhqy d6i vol ngoqi íé 

Cong ty chC yu chu ânh htxàng cüa thay cMi t' giá cOa dng Yen Nht Ban. 

Cong ty thi,rc hin phân tIch dO May d6i vOi dng Yen Nht Bin trong trtrong hcp t giá dng Vit Nam 
täng/giãm 10% so vài dng tin nay. T' le thay d6i 10% diiçrc Ban Giám dc sCr ding khi phân tich rCii ro 
t gia vi the hin dánh gin cOa Ban Giãm dc ve mirc thay d6i CO the CO cia t' gin. Phân tIch dO nhy vài 

- 

	

	 ngoi tê chi ap dung cho các M du cCia các khoàn muc ti&n t b&ng ngoi té tai thôi dim cui näm và 
diu chinh vic dánh giá Jai  các khoàn mvc  nay khi CO 10% thay di cOa t' giá. 

Ti ngày 31 thing 12 näm 2014, nu Yen Nht Bin tang/giãm 10% so vài d6ng Vit Nam trong khi mci 
bin s6 khác giu nguyen khong di, thi Ici nhuan  tnràc thud cOa Cong ty cho näm tài chinh kt thOc ngày 
31 thang 12 näm 2014 se giàm/tàng mOt  khoàn là 440.911.304.337 VND (näm 2013: 537.486.040.267 

- 	 VND). 

Quàn lj rzi ro liui sudt 

Cong ty chju rOi ro Iài suit Ian phát sinh tir các khoàn vay chju lài sut. D6i vâi các khoãn vay chu 1i 
sut vOi lãi sut c6 dinh, Cong ty cO khã nang sd phai chu rCii ro Iãi suit theo gia trj hçp 1 cüa các khoàn 
vay nay. 

Quán lj rzi ro vgiá hang hóa 

Cong ty mua nguyen 4t lieu,  hang hOa tir các nhà cung cp trong và ngoài nuàc d phic vv cho hot 
dng sin xut kinh doanh. Do 4y, Cong ty se chfu  rüi ro tü viêc thay di gin bin cüa nguyen vat 1iu, 
hang hóa. 

Rái to tin dyng 

ROi ro tin dung xãy ra khi mOt khách hang hoc d6i tác khOng dap Ong dixqc các nghTa vi trong hqp dng 
dn dn các Mn tMt tài chinh cho Cong ty. Cong ty cO chinh sách tin diing phi hp và thiräng xuyën theo 
d6i tInh hInh d6 dánh gin xem Cong ty cO chju rOi ro tin dung hay khOng. Ti ngày kt thOc niên dO k 
toán, Cong ty CO khoãn rüi ro tin dung tp trung tir khoán phài thu các ben lien quan. RCi ro tin dung Mi 
da dircrc the hiën là giá frj ghi M cña s6 thr phâi thu các ben lien quan nhu trinh bay tai Thuyt minh s 
29. 
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CONG TY CO PHAN NHIT DIEN PHA LA! 
PhLrmg Phã Lai,  thj xa Chi Linh 	 Báo cáo tài chinh riêng 
Tinh Hài Diiong, CHXHCN Vit Nam 	 Cho näm tài chinh kt thOc ngày ngày 31 thãng 12 näm 2014 

- 	 THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH RIENG (Têp theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các thuyêt minh nay là m3t bç5phan ho thành và can du-çic d9c dóng thôi vOl báo cáo tài chinh riêng kern theo 

28. 	CONG CV TAI CHINH (Tip theo) 

Quän !j rüi ro thanh khoán 

Muc dich quân 1' rOi ro thanh khoãn nhm dam bão dO ngun v6n de' dãp ing các nghia vi tai chinh hin tai va 
trong thong lai. Tmnh thanh khoãn cling dtwc Cong ty quán 12 nhm dam bão mCrc phii trti gifta cong nor den han 
va tài san dn han  trong näm ô mic cO the dLrqc kim soát di vài s6 v6n ma Cong ty tin rAng cO the tao  ra trong 
näm dO. ChInh sách cOa Cong ty là theo dOi thtrcng xuyén các yéu cAu v thanh khoàn hin tai  và du kin trong 
thong lai nhAm dam bào Cong ty duy fri dO murc dg phong tin mat, các khoàn vay và dO v6n ma các c6 dông cam 
kt gOp nh&m dáp thig các quy djnh ve tInh thanh khoàn ngn han  và dài han  hon. 

Các bang dixài day trmnh bay chi tit các mcrc dáo hn theo hqp dng con lai  di vOi tài san tài chinh và cong nor tài 
chinh phi phãi sinh va th&i han  thanh toán nhiz dã duqc thOa thun. Cãc bang nay dirqc trInh bay d,ra frên dong 
tin chira chit khAu ccia tài san tài chinh va dong tin chira chi& khAu cCia cOng nu tài chinh tInh theo ngày sam 
nhAt ma Con- ty phãi trã. Viêc frInh bay thông tin tài san tài chinh phi phãi sinh là cAn thit & hiu duc vic 
quãn l' i-li ro thanh khoàn cãa Cong ty khi tlnh thanh khoãn dhcrc quãn 1 trOn co s& cong na va tài sOn thuAn. 

	

Dtrói 1 nOm 	1w 1-5 näm 	Trên 5 nãm 	 Tong 

	

VND 	 VND 	 VND 	 VND 

31/12/2014 

Tiênvàcác khoãn 
thong dirong tin 

Phài thu khách hang và 
phài thu khác 

DAu tu ng& han 

DAu tu dài han  khác 

Tong cong 

31/12/2014 

COc khoOn vay 

Phãi ti ngtrii ban và 
phài trà khác 

Chi phI phâi trâ 

Tong cong 

Chênh lêch thanh 
khoãn thuAn 

	

1.156.466.459.419 	 - 	1.156.466.459.419 

	

2.122.191.482.166 	 - 	 - 	2.122.191.482.166 

	

3.445.851.965.073 	 - 	 - 	3.445.851.965.073 

- 	46.498.000.000 	1.385.805.307.854 	1.432.303.307.854 

	

6.724.509.906.658 	46.498.000.000 	1.385.805.307.854 	8.156.813.214.512 

	

326.600.968.547 
	

1.306.403.874.188 	2.776.108.200.932 
	

4.409.113.043.667 

	

651.086.105.821 
	

65 1.086.105.821 

	

66.302.048.671 	 - 	 - 	66.302.048.671 

	

1.043.989.123.039 	1.306.403.874.188 	2.776.108.200.932 	5.126.501.198.159 

	

5.680.520.783.6 19 	(1.259.905.874.188) 	(1.390.302.893.078) 	3.030.312.016.353 
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- 	 CONG TV CO PHAN NHIT DIN PHA LAI 
Phu&ng Phã Lai, thi xff Chi Linh 	 Bàn cáo tài chInh riêng 
Tinh Hài Duing, CHXHCN Viet Nam 	 Cho näm tài chinh kêt thñc ngày ngày 31 tháng 12 närn 2014 

- 	 THUVET MINH BAO CÁO TA! CHINH RIENG (Tip theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các thuyêt minh nay là mçt b3 phan hop thành và can dwc,c dpc dong th&i v&i báo cáo tài chInh rieng kern theo 

28. 	CONG CU TA! CH!NH Tip theo) 

Quán ift rid to thanh khoãn (TiEp theo) 

	

Dithi I nàm 
	

hr 1-5 nim 	Trên 5 nám 	 Tong 

	

VND 
	

VND 	 VND 	 VND 

- 	 31/12/2013 

Tien và các khoãn 
tuong dtrong tin 

- 	 Phái thu khách hang và 
phài thu khác 

Du tiz ng&n han 

DAu ttr dài han khác 

Tong cong 

- 	 31/12/2013 

Cie khoãn vay 

Phãi trà ngirOi bàn và 
- 	 phàitrákhác 

Chi phi phái trà 

Tong cong 

Chênh 1ch thanh 
khoán thuân 

	

1.156.878.450.410 	 - 	1.156.878.450.410 

	

1.384.455.663.308 	 - 	1.384.455.663.308 

	

3.736.851.965.073 	 - 	 - 	3.736.851.965.073 

- 	46.498.000.000 	1.384.934.307.854 	1.431.432.307.854 

	

6.278.186.078.791 	46.498.000.000 	1.384.934.307.854 	7.709.618.386.645 

	

370.680.030.132 
	

1.482.720.120.528 	3.521.460.252.008 
	

5.374.860.402.668 

	

310.332.848.924 
	

310.332.848.924 

	

43.157.075.214 	 - 	 - 	43.157.075.214 

	

724.169.954.270 	1.482.720.120.528 	3.521.460.252.008 	5.728.350.326.806 

	

5.554.016.124.521 	(1.436.222.120.528) 	(2.136.525.944.154) 	1.981.268.059.839 

Ban Giám dc dánh gia rüi ro thanh khoãn a mirc tháp. Ban Giám d& tin tuâng r&ng Cong ty cO the-  to 
ra dii ngun tin de^ dáp thig các nghi'a VU tài chInh khi dn han. 

29. 	NCH1P VU VA SO DUVI CAC BEN LIEN QUAN 

Danh myc cdc ben lien quan có giao djch vii stJ dw trong nâm: 

Ben lien quan 

Tong Cong ty Phát din 2 - Cong ty TNHH MTV 

Cong ty Mua bàn din 

- 

	

	 Cong ty C66  phn Djch vii SCa chUa Nhit din min Bc 

Cong ty Co phAn Nhia din Quã.ng Ninh 

Cong ty C6 ph An Nhit dién Hal PhOng 

Quan he 

ChU so htni cUa COng ty me 

True thuc Tp doàn Din Iirc Vit Nam 

Cong ty con 

Cong ty trong cOng tp doàn 

Cong ty him k& 
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CONG TY CO PFIAN NHIT DIN PHA LAI 
Phiiing Phã Lai,  thi xã Chi Linh 	 Bão cáo thi chinh riêng 
Tinh 1-lài Ducmg, CHXHCN Viêt Nam 	 Cho nAm tài chinh kêt thOc ngày ngày 31 tháng 12 näm 2014 

- 	 THUYET MINH SÃO CÁO TAI CH!NH RIENG (Tip theo) 	 MAU sO B 09-DN 
Các thuyét minh nay là môt b5phán hcrp thành và can dwçrc dQc a'ông AN v&i báo cáo tài chinh riéng kern theo 

- 	29. 	NGHIP VU VA SO DU vOi CAC BEN LIEN QUAN Tip theo) 

Trong nüm, Cong ty do cO cdc giao dfch c/ia ylu sau vái cdc ben lien quan: 
2014 2013 
VND VND 

Doanh thu - 	Ban din cho Cong ty Mua ban din 7.403.368.716.131 6.506.165.985.411 

Trã g6c vay vi IN vay 
Ira gc vay lap doàn Diên 1rc Vit Nam 379.796.632.147 420.997.743.207 - 	Chi phi lAi vay phái trá Ip  doàn Din 1rc Vit Nam 138.841.465.702 155.070.875.542 

Mua hang hóa vi dlch  vi 
Cong ty Co phân Djch vi Stra cha Nhit din mien Bc 152.444.279.902 174.629.328.724 

Cung dp hang hóa Va dich vu 
Cong ty CO phân DIch  viii Scra cha Nhit din mien Bãc 4.178.435.177 3.903.534.799 

- 	Lãi din fir, cho vay 
Thu nhp lãi cho vay Tp doàn Din lijc Viet Nam 216.332.416.667 268.063.194.444 

Co tüc dirc chia 
Cong ty Co phân Djch vii Sira chiia Nhit din mien B&c 3.750.000.000 3.000.000.000 
Cong ty C6 phn Nhit din Quãng Ninh - 37.530.645.500 
Côngty C6 phnNhitdin Hal PhOng 71.417.500.000 - 

- 	Thu nhâp cüa Ban Gum dc 
Lrong, thu nhp Ban Giám dc 1.940.312.300 1.727.058.200 

- 	s6 dw vói cdc ben lien quan: 
31/12/2014 31/12/2013 

VND VND 

Vay lap cloàn Diên hrc Viet Nam 4.409.113.043.667 5.374.860.402.668 
Phâi thu Cong ty Mua ban din 2.045.586.546.868 1.297.849.812.925 
Phài trá Cong ty C6 phn DIch  vu Sira chia Nhit din 80.345.437.528 51.559.580.072 
mien Bic 
Du tir vào Cong ty Co^ phn Nhit din Hài PhOng 1.451.055.770.150 1.423.455.770.150 - 	Du tu vào COng ty c6 phn Nhit diên Quãng Ninh 817.295.117.400 817.295.117.400 
Du tu vào Cong ty C6 ph.n Djch vii Sra chUa Nhit diên 27.476.250.000 27.476.250.000 
min Bäc - 	Cho Tip doàn Diên 1irc Viêt Nam vay 2.350.000.000.000 2.350.000.000.000 

30. 	sO LIEU SO SANH 

S6 lieu  so sánh là so^ 1iu báo cáo tài chinh riOng dd 	c kim toán 	'i chinh kt thOc ngày 31 
thang 12 nàm 2013. 

7coNG TY 
CO PHAN 

Nguyen Quang Huy 	 LE The Son an . Thu 
NguOi lip blén 	 KE toán tnrthig Ting Clam dOc 

Ngayo9tháng3nam 2015 
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