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- 	 CONG TY CO PHAN NHIT D1N PHA LJ 
Phtrng Phi Lai,  thi xà Chi Linh 
Tinh Hãi Drang, CHXHCN Viet Nam 

BAO CÁO CUA BAN GUM DOc 

- 	 Ban Giám dc Cong ty C6 pMn Nhit din Phi Lai  (g9i tat là "Cong ty") d trinh báo cáo nay càng vUi báo cáo 
tài chinh riêng cüa Cong ty cho k' hoat dng ti ngày 01 thing 01 näm 2014 den ngay 30 thang 6 nám 2014. 

- 	 HQI DONG QUAN TRJ VA BAN GIAM oOc 

Các thanh viên cña HOi  dng Quin tri và Ban Giám dc Cong ty dA diu hãnli Cong ty trong kS'  va dn ngày 1p 
báo cáo nay gOm: 

HOi dôn2 Quin tn 

Ong Pham Kim Lam 	 ChC tjch 
- 	 Ong Nguyen ViOt  Ha 	 Thành viên 

Ong Trân Van Du 	 Thành viên 
Ong Pham Van ThLr 	 Thành viên - BA Nguyn Thi Mai Thanh 	 Thánh viên 

Ban Giám dc 

Ong Pham Van Thu 	 T6ng Giám dc 
- 	 Ong Nguyen Van Thanh 	 PhO Tong Giám d6c (min nhim ngày 01 thing 7 nm 2014) 

Ong Nguyen Van ThCy 	 Phó Tong Giám d6c 
Ong Nguyn Van Quyén 	 PhO Tong Giám d6c nhiêm ngày 30 thing 6 näm 2014) 

TRACH NH1M CCJA BAN ClAM DOC 

Ban Giám d6c Cong ty co trách nhi0m  Ip báo cáo tài chinh riêng phàn ánh mOt  cách trung thijc và hQp l tmnh 
hInh tài chinh cling nhtr k& qua hoat dng kinh doanh và tInh hInh kru chuyên tién t6 cüa Cong ty trong kS',  phü 
hop vôi chuán muc ké toán, che dO k6 toán doanh nghip Viêt Nam và các quy djnh phap l cO 1in quan den vic 
lap và tninh bay báo cáo tài chinh. Trong viOc  lp các báo cáo tài chinh rieng nay, Ban Giám d6c dtrçrc yëu cAu 
phài: 

• Lu.ra chon các chinh sách ke^ toán thIch hop và ap dicing các chinh sách dO mOt  cách nMt quán; 
• Dua ra các xét doán và ràc tInh mOt  cách hop I' va thn trong; - 	
• Néu rO các nguyen tAc kE toán thich hçrp có duqc tuân thu hay khOng, CO nhitng áp dung sai lOch  trong yêu 

can dtrqc cong bO và giái thich trong báo cáo tài chinh riêng hay khOng; 
• Lp báo cáo tài chinh riêng trên cor sâ hoat dng lien Wc trur trtrng ho khOng th cho rang Cong ty Se tiêp 

- 	 tic boat dung kinh doanh; và 
• Thit ke^ và thuc hiOn hO thong kim soát nOi bO mOt cách hliu hiOu  cho muc dich Ip và trinh bay báo cáo tai 

chinh riëng hop 1 nhäm hn ché rCii ro và gian Ian. 

- 	 Ban Giám dc Cong ty chu trách nhiOm  dam bão rang s6 ke toán dtnrc ghi chép mOt  cách phli hop d8 ph" ánh 
mOt cách hçrp 1 tInh hInh tái chinh ccia Cong ty a bat kS'  thi diem nào và dam bão rang báo cáo tài chinh riông 
tuân thU chuan mrc ké toán, ché do ke toán doanh nghip ViOt Nam và các quy djnh pháp 1 cO lien quan den viOc 

- 	 lap và trmnh bay báo cáo tài chinh. Ban Giám doc cUng chju trách nhiOm dam bão an toàn cho tài sin cUa Cong ty 
và thrc hiOn  các  biOn  pháp thIch hap de' ngän chn và phát hiOn các hành vi gian 1n và sai phm khác. 

Ban Giám d6c xác n.hn rang Cong ty da tuân thC can u cu nêu trên trong viOc  lap báo cáo tài chinh riéng. 

GONG 
Go PHAN 

NAT 
CD 

PHA L. 

Thir 
lông Giám d6c 

- 	 Ngày 271h6ng 8 näm 2014 
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BAO CÁO KET QUA CONG TAC SOAT XET BAO CÁO TAI CHINTI RANG 

KInh gui: 	Cie Co dông 
}JÔI dng Quin tri và Ban Giám dOc 

- 	 Cong ty Co ph-an Nhit din Phi Li 

Chüng tôi dã thirc hin cOng tác soát xét bang can dM 0 toán ti ngày 30 tháng 6 näm 2014 cüng vOi báo cáo kt 
qua boat dOng  kinh doanh, báo cáo luu chuyn tiên t6 cho kS'  boat dông tir ngày 01 thang 01 näm 2014 dn ngày 

- 	 30 thang 6 närn 2014 và thuyOt mirth báo cáo tai chinh riêng kôm theo (goi chung là "báo cáo tài chinh rieng") cüa 
Cong ty Co phân N1iit din Phà Li (g9i tat là "Cong ty"), dLrqc lp ngày 	tháng 8 näm 2014, tir trang 03 den 
trang 27. Viêc lOp và UInh bay báo cáo tài chinh riêng nay thuc trách nhim cüa Ban Giám dôc Cong ty. Trách 
nhiêm ccia chOng tôi là &ra ra Báo cáo kêt qua Cong tác soát xét ye báo cáo tài chinh riêng nay trên ca sà cong tác 
soát xét cüa chüng tOi. 

Chãng tOi dã thrc hin cong tác soát xét báo cáo tài chinh rieng theo Chun mirc kim toán Vit Nam s6 910 : 
Cong tác soát xét Báo cáo tài chInh. Chuân mirc nay yeu cau cOng tác soát xét phãi lp ke hoach và thijc hin d 
CO sir dam bão vra phãi rang báo cáo tài chinh riêng khOng chüa dimg nhung sai sOt trong yeu. Cong tác soát xét 
bao gOm chC yêu là viêc trao dOi vói nhân sLr ccia Cong ty và áp dung các thU Wc phân tIch tren nhthig thông tin 
tãi chinh; cong tác nay ciing cap mot mrc do dam bão thap horn cong tác kiém toán. Chüng tOi khOng thi,rc hin 
cong vic kiêm toán nen cUng không dua ra ' kien kim toán. 

Nhu trInh bay t0i Thuyt minh s6 26 cUa phàn thuyt minh báo cáo tài chinh, tai ngày báo cáo nay, Cong ty dang 
- 	 thrc hin các thrc hin các thO tiic vOi ca quan thud dê xác dinh khoàn thud thu nhp phai np bO sung lien quan 

tài viêc Cong ty co the khong dtrcic min giam thud 50% ap dung cho näm 2009 Chung tOl chira thu thâp dtrccc 
My di các tài lieu can thiêt de xác dnh tong sO tiën phái np bO sung, do dO, khOng xác djnh dixcrc giá tri thud thu 

- 	 nhp doanh nghip can thi& phái diêu chinh vào báo cáo tái chinh rieng cho k' boat Ong tir ngày 01 tháng 01 
nãm 2014 den ngày 30 thing 6 nàm 2014 

Trén cor sà cong tác soát xét cOa chüng tOi, ngoai trtr vn d8 nêu trén, chCing tôi khOng thy cO sij kin nào dê 
chCng tOi cho rang báo cáo tài chinh rieng kern theo khOng phãn ánh trung thrc và hçip l, tren các khIa canh 
trQng ye-u, tirih hInh tài chinh cüa Cong ty ti ngày 30 tháng 6 nàm 2014 cung nhu ket qua hot dng kinh doanh 
và tInh hInh hru chuyen tien t8 cho k5' hot dng tir ngày 01 thang 01 näm 2014 den ngày 30 tháng 6 näm 2014 
phC hçrp vOi chuân mirc kê toán, chê dO ké toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1' cO lien quan den 
viec lp và trinh bay báo cáo tài chinh. 

Khong dua them kt lun ngoi trr, chung tOi xin hru ' ngLrli d9c dn Thuyt minh s6 21 ph.n thuyt minh báo 
- 	 cáo tài ' 	ngày hành báo cáo nay, Cong ty và Cong ty Mua ban Din - Ip doàn Din 11mVit Nam - van 

ch s 	 Inh thic ye mUc giá mua ban din áp th,mg cho näm 2014. Doanh thu cho k' hot dng tr 
thA 	014 den ngày 30 tháng 6 näm 2014 dtrçc ghi nhOn theo don giá tam tinh vase diëu chinh 

Ahi .on 	 uân chinh th(rc vdi COng ty Mua ban Diên. 

Phm Hoài Nam 	 Phan Ngçc Anh 
PhO Tong Giám dOe 	 Kiêm toán viên 
Chüng nhOn dang k hành nghe kiem toán 	 Ch(rng nhOn däng k9 hành nghe kiem toári 
so 0042-2013-001-1 	 so 1101-2013-001-1 
Thay mit vii diii din cho 

- 	 CONG TY TNHH DELOITTE VIET NAM 
NgayTháng 8 nám 2014 
Ha Nôi, cHXHC'N Vie! Nam 

Ten Deloitte du'c dung de' chi mot hoãc nhièu thành viên cOa Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
mot cOng ty TNHH CO tru s& ti Anh, va mng Iu'ài càc hang thành viOn - mi thành vièn là mot 
to ch&c dc Ip vO mt phàp 19. Vui lông xem tai website www.deloitte.com/about  de' biêt them 

- 	 thông tin chi tiOt vO ca cOu pháp 19 cüa Deloitte Touche Tohmatsu Limited và càc hang thành viên. 

- 



CONG TY CO PHAN NHIT D1N PHA L,I 
	

Rio cáo tài chinh riêa 
Phumg Phá Lai, thi xä Chi Linh 

	
Cho k' boat dong tr ngày 01 thang Olnäm 201 

Tinh Hãi Ducin. CHXHCN Viêt Nam 
	

den nãv 30 thánc 6 näm 201 

BANG CAN 0(31 ICE TOAN 
Tqi ngày 30 thang 6 ndm 2014 

MAUSOBO1 
Don vi: ' 

TA! SAN 

A. TAI SAN NGAN RAN 
(100=110+120+130+140+150) 

I. Tin và các khoán tirolig dirimg tin 

1. lien 

2. Các khoin tiiclng ducmg tin 

H. Các khoin du tu tãi chInh ngn hn 

1. Du tLr ng.n ban 

HI. Các khoãn phái thu ngn han 

1. Phãi thu khách hang 

2. Ira tnrâc cho nguâi ban 

3. Các khoán phãi thu khác 

4. Du phông phâi thu ngn hn khó dôi 

N. Hang ton kho 

1. Hang ton kho 

2. Dir phông giãm giá hang tn kho 

V. Tai sin ngãn hn khác 

1. Thue^ và các khoán khác phãi thu Nhà nuàc 

2. Tai sin ngân ban khác 

B. TA! SAN DAI HN (200=220+250+260) 

I. Tài sin co" dinh 

1. Tài san c6 dinh hthi hInh 

- Nguyen giá 

- Giá trj hao mon lily k 

2. Tai sin co^ dinh vo hInh 

- Nguyen giá 

- Giá trj hao mOn lüy k 

3. Chi phi xây dirng ca ban dà dang 

H. Cic khoãn du tir tài chInh dli han 

1. Du ttr vào cong ty con 

2. Du Ur vào cOng Iy lien k& 

3. Du tu dài ban khác 

4. Du phong giam giá du tu tai chInh dãi hn 

III. TIi sin did han khIc 

1. Chi phi trI truOc dài ban 

TONG CQNG TA! SAN (270+100+200) 

Ml Thuyt 
so minh 	 30/6/2014 

100 7.367.571.034.049 

110 4 1.271.411.072.382 

111 9.465.296.679 

112 1.261.945.775.703 

120 5 3.331.851.965.073 

121 3.331.851.965.073 

130 2.106.625.585.061 

131 6 2.104.584.446.409 

132 4.514.841.433 

135 12.127.553 

139 6 (2.485.830.334) 

140 7 650.153.439.225 

141 824.841.290.618 

149 (174.687.851.393) 

150 7.528.972.308 

154 6.186.447.859 

158 1.342.524.449 

200 4.147.027.338.093 

220 1.233.707.815.817 

221 8 1.156.512.164.755 

222 13.368.159.570.580 

223 (12.211.647.405.825) 

227 9 12.440.875.275 

228 57.738.108.512 

229 (45.297.233.237) 

230 10 64.754.775.787 

250 2.909.830.328.004 

251 11 27.476.250.000 

252 12 1.451.055.770.150 

258 13 1.552.995.079.900 

259 13 (121.696.772.046) 

260 3.489.194.272 

261 3.489.194.272 

270 11.514.598.372.142 

31 

1.156.878.450.410 

5.578.450.410 

1.151.300.000.000 

3.736.851.965.073 

3.736.851.965.073 

1.384.737.959.090 

1.386.735.737.279 

282.295.782 

205.756.363 

(2.485.830.334) 

937.936.043.829 

1.113.843.683.164 

(175.907.639.335) 

6.884.042.157 

6.33 1.965.168 

552.076.989 

4.735.070.368.254 

1.848.121.332.505 

1.498.565.916.727 

13.366.185.052.430 

(11.867.619.135.703) 

15.279.097.773 

57.738.108.512 

(42.459.010.739) 

334.276.318.005 

2.882364.328.004 

27.476.250.000 

1.423.455.770.150 

1.552.995.079.900 

(121.562.772.046) 

4.584.707.745 

4.584.707.745 

11.958.358.828.813 

Các thuyEt minh tfr trang 7 den trang 27 lb m5t b5phin hop thành cia báo cáo tài chInh riêng 
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- 	NGUON VON Ma Thuyêt 
so minh 

A. NO PHAI TRA (300=310+330) - 300 

I. 	Nçngnhn 310 
1. Vay và nang.n han 311 14 - 	2.Phãitrángiiàibin 312 

3. Nguii mua trá tin truâc 313 

4. Thus và các khoân phai np Nhà nuàc 314 15 

S. Phâi trã nguii lao dng 315 

6. Chi phi phaitrá 316 16 

7. Cie khoãn phãi trâ, phãi np ngn hn khác 319 17 

8. Quy khen thuông, phüc lqi 323 

IL No dài h3n 330 - 	1.Vayvànçdàihn 334 18 

B. VON CHU Sd HUU (400=410) 400 

- 	I. 	Von chü sO hOu 410 
1. Von diulê 411 19 

2. Von kháccüachüsâhftu 413 19 

3.Cphiuqu5 414 19 

4.Qu5dutuphattrin 417 19 - 	5.Qu5di,rph6ngtaichInh 418 19 

6. Li nhun sau thu e^ chira phân phi 420 19 

- 	TONG CQNG NCUON VON (440=300+400) 440 

30/6/2014 	31/12/2013 

6.388.774.988.907 6.436361.739.040 

1.332.902.911.454 1.432.181.366.504 

388.913.239.262 370.680.030.132 

218.926.746.024 308.374.971.693 

524.760.485 399.277.527 

2.617.496.310 302.977.335.232 

31.808.140.780 69.599.400.890 

408.608.665.716 377.433.393.219 

253.626.651.938 1.957.877.231 

27.877.210.939 759.080.580 

5.055.872.077.453 5.004.180.372.536 

5.055.872.077.453 5.004.180.372.536 

5.125.823.383.235 5.521.997.089.773 

5.125.823.383.235 5.521.997.089.773 

3.262.350.000.000 3.262.350.000.000 

157.128.522.365 157.128.522.365 

(125.602.728.849) (125.602.728.849) 

365.055.204.456 271.338.204.456 

112.500.000.000 112.500.000.000 

1.354.392.385.263 1.844.283.091.801 

11.514.598.372.142 11.958358.828.813 

/4 
(1 

- 	 CONG TV CO PHAN NHIT DIN PHA LI 	 Báo cáo ti chInh rièng 
Phirmg Phã Lai, thj xä Chi Linh 	 Cho k' hot dOng tr ngày 01 thing Olnàm 2014 
Tinh Hãi Dirong, CHXHCN Vit Nam 	 dn ngày 30 thing 6 nàm 2014 

BANG CAN DO! ICE TOAN (Tip theo) 
Tgi ngày 30 tháng 6 nám 2014 

MAU SO B 01-DN 
Don vi: VND 

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DO! Kt TOAN 

1. Nçi khó dôi dã xir I' 

/ 

30/6/2014 	31/12/2013 

107.261.329 

(/ONG
J  '\\ 

COPHAN  •-

- 	MIllET DIEM * 
¼\ PHA LAL ' 

',.'P/H-t . - _ 
Nguyn Quang Huy 	 Lê The Soii 	 Pham Van Thu 
Ngirbi Ip biêu 	 K toán trtro'ng 	 Tong Giám Mc 

- 	 Ngày 27 tháng 8 nàm 2014 

Các thuy& minh t& trang 7 dê'n Irang 27 là m5t bophan hcip thành cüa báo cáo íàî chInh riêng 
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CONG TY CO PHAN NHIT D1N PHA L31 	 Báo cáo tài chInh riêng 
Phtring Phã Lai, thi xã Chi Linh 	 Cho k' hoat dng tr ngày 01 thang Olnäm 2014 
Tinh Hãi Diwng, CHXHCN Viet Nam 	 den ngày 30 thang 6 näm 2014 

BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINM DOANH 
Cho kj' hoat dOng nft ng' 01 thang 01 nàm 2014 dEn ngfry 30 thing 6 nàm 2014 

MAU SO B 02-DN 
Dan vi: VND 

CHI iiEu 

1. Doanh thu bin hàng 

2. Doanh thu thuân ye ban hIng (10=01) 

3. Giá vn hang ban 

4. Loi nhuOn gp v bin hing (20=10-11) 

5. Doanh thu hot dQng tii chInh 

6. Chi phi tâi chInh 

- Trong do: Chi phi Mi vay 

7. Chi phi quân I doanh nghip 

8. Loi nhun thuân tà hot ding kinh doanh 
(30=20+(21-22)-25) 

9. Thu nhâp khác 

10. Chi phi khác 

11. Lori nhuãn khác (40=31-32) 

12. Tong 19i nhun kê toin trir6rc thu (50=30+40) 

13. Chi phi thue^ thu nhp doanh nghip hin hành 

14. Chi phi thue^ thu nhp doanh nghip hoàn 1i 

15. Lç1 nhun sau thuê thu nhp doanh nghiêp 
(60=50-51-52) 

Ma Thuyt 	Tingày 01/01/2014 Tu'ngiy 01/01/2013 
so 	minh 	den ngay 30/6/2014 den ngay 30/6/2013 

01 	21 	4.262.954.707.408 	3.623.558.897.385 

10 4.262.954.707.408 3.623.558.897.385 

11 22 3.952.763.896.018 2.890.723.327,414 

20 310.190.811.390 732.835.569.971 

21 24 188.032.244.470 1,068.977.000.722 

22 25 333.654.189.337 77.746.111.197 
23 74.043.720.442 82.599.625.731 

25 39.448.674.8 14 35.530.684.711 

30 125.120.191.709 1.688.535.774.785 

31 18.438.677.277 2.791.725.358 

32 1.572.312.888 2.754.209.296 

40 16.866.364.389 37.516.062 

50 14 1.986.556.098 1.688.573.290.847 

51 26 21.353.341.636 94.297.855.838 

52 - 284.306.744.352 

60 120.633.214.462 1.309.968.690.657 

~/ 6111 
/ONG TY 

	

Co PHAN 	•- 

. 	NHIET DIE 	* 

PHA L. 

Nguyn Quang Huy 	 Lê The Son 	 Pham Yin Thir 
NgtrOi Ip biêu 	 K€ toán tnrirng 	 Tong Gum dOc 

Ngày 27 thang 8 nàm 2014 

C'ác thuyEt mink ift trang 7 dEn trang 27 là mt bphn hqp thành cña báo cáo tài chink riêng 
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(276.679.399.873) 

(610.000.000.000) 
1.521.600.000.000 

170.446.382.229 

805.366.982.356 

(223.616.755.769) 
(317.938.142.350) 
(541.554.898. 119) 

301.366.480.840 

993.911.295.000 

1.295.277.775.840 

(1.045.103.571) 

(614.000.000.000) 
1.019.000.000.000 

88.204.911.136 

492.159.807.565 

(185.340.013.791) 
(254.362.803.400) 
(439.702.817.191) 

114.532.621.972 

1.156.878.450.410 

: COPHAN \-o 

*( WHIET DIENJ)* 

PHA LI?J) 

CONG TY CO PHAN NHIT MEN PHA L31 	 Báo cáo thi chinh riêng 
Phmg Phã Lai, thj xà Chi Linh 	 Cho kS' hoat dng tir ngày 01 thang Olnäm 2014 
Tinh Hãi Diiang, CHXHCN Viet Nam 	 den ngày 30 tháng 6 näm 2014 

BAO CÁO LUU CI[UYEN TIEN TE 
Cho k hoat d5ng izr ngày 01 tháng 01 nám 2014 dEn ngay 30 tháng 6 nám 2014 

MAU SO B 03-DN 
0cm vi: VND 

CHITIEU 	 Ma 	Tfrngày 01/01/2014 Tfrngày 01/01/2013 
so 	den ugay 30/6/2014 	den ngay 30/6/2013 

1. LUU CHUYEN TIEN TU HOAT BQNG KINH DOANH 

1. Lgz nhuân trwOc thug 01 
- 	 2. Diêu chink cho các khoân: 

- Khu hao tãi san c6 dinh 02 
- Các khoãn dtr phông 03 

- 	
- L/(Läi) chênh Iêch t gia hi doai chua thrc hiên 04 
- (Lãi) tir hoat dng du ttr 05 
- Chi phi läi vay 06 

3. Ln nhun tw hogt One kink doanh tr,thc thay dái 08 
On Iwu dng 
- Thay d6i các khoân phái thu 09 
- Thay di hang tn kho 10 
- Thay dôi các khoãn phai trá (không baog6m Iãi vay phãi 

11 
trã)  

- 	
- Thay dM chi phi trã truâc 12 
 -TinJãivaydãtrã 13 
- Thue^ thu nhâp doanh nghiep di nôp 14 
- Tin chi We cho hot dng kinh doanh 16 
Lwu chuyEn tiEn thun Lw hogt Ong kink doanh 20 

141.986.556.098 

346.866.492.620 
(1.085.787.942) 

255.264.927.838 
(188.032.244.470) 

74.043.720.442 
629.043.664.586 

(622.705.222.788) 
289.002.392.546 

174.728.681.052 

1.095.513.473 
(74.564.517.033) 

(322.068.010.597) 
(12.456.869.641) 
62.075.631.598 

1.688.573.290.847 

348.074.369.320 
3.042.000.000 

(787.073.049.977) 
(261.052.735.008) 

82.599.625.731 
1.074.163.500.913 

(1.173.740.421.052) 
(25.698.228.682) 

445. 142.141.987 

4.043.638.676 
(79.870.443.075) 

(197.222.737.027) 
(9.263.055.137) 
37.554.396.603 

11. LIXU CHUVEN TIEN TU HO3T BONG DAU Tif 
1. Tin chi & mua sm, xây thmg tài san c djnh 	 21 
2. Tiên chi cho vay, mua cong ciii nc cOa dcrn vi khác 	23 
3. Tin thu hti cho vay, ban Ii các cong cu neF cOa dcm vi 	24 
khác 
4. Tin thu Jäi cho vay, Iâí tin gfri, c 0 tire và Içii nhun 	27 
dtrac chia 
Lwu chuyln tiEn thun tfr hogt d3ngdEu tw 	 30 

III. LUU CHUYEN TIEN Ti'S HO3T BONG TM CHINH 
1. Tin chi trã nor gc vay 	 34 

- 	 2. Cob tácdatrã cho cdong 	 36 
Lwu chuyln tiEn thuin tic hoat dông tai chInh 	 40 

Liru chuyn tin thun trong kr 	 50 

Tin vii tuolig throng tin din k5' 	 60 

Tin vii tiro'ng d*ro'ng tiên cu6i kj' 	 70 

Nguyn Quang Huy 
NgirOi Ip biêu 

Ngày 27 tháng 8 nãin 2014 

4~KLêThê Son 	 Qiihw 
Ké toán trirOng 	 Tong Giám dôc 

Các Lhuyêt minh tit trang 7 den trang 27 là mt M phn hop thành cña báo cáo tai chInh riéng 
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- 	 CONG TY CO PHAN NHIT DIN PHA LAJ 	 Bàn cáo tài chinh riêng 
Phi.rmg Phã Lai, thi xã Chi Linh 	 Cho kS' hoat Ong tir ngày 01 thang 01 näm 2014 
Tinh Hãi Duong, CHXHCN Vit Nam 	 den ngày 30 tháng 6 näm 2014 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH RIENG 	 MAU SO B 09-DN 
Các thuye'i minh nay lb m<5t bc5ph2n hop thành và can dwqc dcc ding thöi vái báo cáo tài chInh riêng kern theo 

1. THÔNG TIN KHAI QUAT 

Hmnh thtrc sô hfru On 

- 	 Cong ty C6 ph.n Nhit din Phà Lai  (gui tt là "Cong ty") tnràc day là Nhà may N1it din Pha Lai  mrc 
thuc Tong Cong ty Din lrc Vit Nam (nay là Ip  doàn Din lire Vit Nam). Theo Quyêt djnh sO 
I 612005/QD-BCN ngày 30 tháng 3 náin 2005 cüa B6 Truông B6 Cong nghip (nay là B6 Cong throng), 

- 	 Nba may Nhiét diën Phã Lai  dixc chuyên thành Cong ty Nhiêt din Phá Li, là cong ty thành viOn hch 
toan dOe lap thuôc Tong Cong ty Diên lire Viêt Nam (nay là lap doan Dien lire Viêt Nam) Con- ty 
Nhit din Phâ Lai dã hoàn thành cong tic cô phân hod và chinh thUc chuyen dôi sang hInh thIrc cOng ty - co phân kê ti'r ngày 25 thang 01 nAm 2006 theo Giây chimg nhân dàng k kinh doanh Cong ty cô phân so-
0403000380 ngày 25 thang 01 näm 2006 do SO Kê hoach và Dâu tir tinh Hãi Diwng cap. 

Theo Giy chi'rng thin  däng k kinh doanh sfra di ln th(r sáu s06  0800296853 ngày 10 tháng 5 näm 
- 	 2013, tong von diêu 18 cOa Cong ty là 3.262.350.000.000 VND. 

Cong ty cO trii sO chinh dt tai phixOng Phâ Lai,  thj xà Chi Linh, tinh Hài Duong. 

Tong so nhân viOn cUa Cong ty tai ngày 30 thang 6 näm 2014 là 1.374 (ngày 31 tháng 12 näm 2013: 
1.382). 

Ngành nghê kinh doanh vi hot dng chinh 

Ngành ngh kinh doanh và hot dng chinh cüa Cong ty là san xut va kinh doanh din näng (nhit 
diên). loan bô san ltrqng din cOa Cong ty phát len din lirOi QuOc gia duçrc Win cho Tp doàn Din lire 
Viêt Nam (EVN). 

2. COSO LAP BAO CÁO TAI CHINH RIENG VA NAM TAI CHINH 

Co' sO lp  bàn cáo tài chinh riêng 

Báo cáo tài chinh ring kern theo dirrc trinh bay bang Dng Viêt Nam (VND), theo nguyen tc aid go-'c 
va phO hçip vOi chuân mi,rc kO toán, chO d ke to" doanh nghip Vit Nam và các quy djnh phap l có 
lien quan dOn vic lp và trinh bay báo cáo tài chinh. 

Các báo cáo tãi chinh riOng kern theo khOng nhàm phãn ánh tinh hInh tài chinh, kt qua hoat dOng  kinh 
doanh và tinh hInh Itru chuyOn ti en té theo các nguyen täc va thông 18 kO toán thrcvc chap nhn chung tai 
các nithc khác ngoài Viêt Nam. 

Nàm tài chinh 

Näm tài chinh cCa Cong ty bt du tir ngày 01 thang 01 và két thüc vào ngày 31 tháng 12. 

Bão cáo tài chinh riOng gifta niOn do nay dLrc lp cho k' hot dOng tir ngày 01 thang 01 nàm 2014 dn 
ngày 30 tháng 6 nãm 2014. 

3. TOM TAT CAC CHINU SACH Kt lOAN CHU YEU 

Sau day là các chinh sách k6 toán chC yu dirc Cong ty áp dung trong vic lp báo cáo tài chinh rieng: 

If ft tInh kê toaD 

Vic lp báo cáo tài chinh rieng tuân thO theo chu.n mire k toán, 66 Q ke^ toán doanh nghip Viet Nam 
- 	 va các quy djnh pháp l' có lien quan den viêc lp vatrinh bay báo cáo tài chinh yOu câu Ban Giám doe 

phãi cO nhOng trOc tinh và giã dinh ãnh hixOng den sO lieu báo cáo vO cong na, tãi san và vic trinh bay 
các khoãn cOng ncr và tài san tiêm tang t0i ngày Ip báo cáo tãi chinh riOng eüng nhtr các so lieu báo cáo 
v8 doanh thu và chi phi trong suOt k' hoat dng. Mc di các uOc tinh kO toán diiçrc lp bang tat cã sir 

- 	 hiOu biOt cCa Ban Giám dOe, sO thrc tO phát sinh 0 the khac vOi các uUc tinh, giã djnh dt ra. 



- 	 CONG TY CO PHAN NH1T O1N PHA LA! 	 Rio cáo tài chinh riêng 
Phiimg Phâ Li, thi xã Chi Linh 	 Cho k' hoat dOng tir ngày 01 tháng Olnàm 2014 
Tinh Hãi Duxmg, CHXI-ICN Vit Nam 	 den ngày 30 thang 6 nàm 2014 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHJNH RIENG (Tiêp theo) 	 MAU SO B 09.-DN 
Các lhuyél mink thy là mt bd phan hp thành và can dzzc dQc dOng th&i vái báo cáo íàî chinh riêng kern theo 

- 	 3. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHO YEU (Tip theo) 

Cong ciV tài chinh 

Ghinhin ban dEu 

Tài sOn tai chink 

- 	 Tai ngày ghi nhân ban du, tãi san tài chinh duac ghi nhn theo giá gc cong các chi phi giao dch cO lien 
quan trijc tiêp den vic mua sam tài san tài chinh dO. 

Tài san tài chinh cOa Cong ty bao g6m tiM va cãc kho" ttrcmg dtxcmg tiM, các khoãn phãi thu khách 
hang và phãi thu khac, các khoán dâu ti.r ngan hn vã dâu tir dài h?n  khác. 

Ong nq iài chink 

Ti ngày ghi nhn ban du, cOng nor tai chinh thrçc ghi nhn theo gia96c cong  các chi phi giao djch CO 
lien quan trirc tiép den vide phát hành cong ncF tài chinh dO. 

- 	 Cong nç tài chinh cCa Cong ty bao g6m cãc khoàn vay, phài trA ngui ban và phãi trA khác, và chi phi 
phãi trã. 

- 	 Dánh giO Igi sau thn ghi nh(mn ban dâu 

Hiên tai, chira CO quy dinh vt dánh giã Iai  cong ciii tài chinh sau ghi nhn ban du. 

- Tien và các khoãn tirolig throng tiM 

TiM và cac khoãn twrng dung tiM bao gm tiM mat tai qu, các khoàn tiën gfri khOng kS'  hn, các 
khoan dâu tir ngAn han, cO khã näng thanh khoân cao, d dãng chuyen dOi thành tiOn và it rUi ro lien quan 

- 	 den viéc biên dong giá tij. 

Hang ton kho 

- 	 Hang tn kho dime xác dinh trén cer sâ giá thp horn gift giá gc và gia tij thuM co the^ thirc hin &rrc. 
Giá gôc hang ton kho bao gôm chi phi nguyen 4t lieu trijc tiep, chi phi lao dông truc tiêp và chi phi san 
xuât chung, nOu cO, dê cO dixcic hang ton Itho a dja diem va trangthái hin tai. Giá gOc cUa hang tn kho 

- 

	

	 dime xac dinh theo phiwng phap brnh quân gia quyén Giá tn thuân co the thirc hiên thrcic dimc xac dinh 
bang giá ban irac tinh tnr các chi phi tràc tinh de hoàn thành san phâm cOng chi phi tiOp thj, Win hang và 
phân phOi phát sinh. 

- 	 Hang ton kho dtrcic hach toán theo phircrng pháp ke khai thir&ng xuyOn, riêng nguyen vat lieu  là than 
dOng cho dot 10 may phát din dirçyc hch toán theo phirong pháp kim kO dinh ks'. 

Da phong giãm giá hang t6n kho duccc trIch lp trong 4 cho giá lii vt tir thit bi duphOng dOng cho 
- 

	

	 vic sfra chOn, thay the cUa Nhà may Nhit din Phã Lai  2. Khoãn dr phong nay duçrc 1p theo uàc tinh 
ye giã tlj vat tir bi suy giàm hang kS'. 

Tài san c6 dinh hüu hinh và khâu hao 

Tài san Co dinh hiiu hinh diroc trInh bay theo nguyen giá trir giá tij hao mOn iCy k. 

- 	 Nguyen giátài san c dinh hinh thành do mua sm bao gm gia mua và toàn b6 các chi phi khác lien 
quan tnjc tiëp dOn vic dim tài san vào trng thai sn sang sCr dixng. DOi vài tài san cô dinh hinh thành do 
dâu V.' xãy dung co bàn theo phuong thirc giao thâu hoc tir xây dimg và san xuât, nguyen gia là giá 
quyet toán cong trinh xây drng theo Quy che quàn l dâu tir và xay drng hin hành, các chi phi khác CO 

- 

	

	 lien quan trrc tiep và l phi truàc b (nOu cO). TnrOng hqp dr an dã hoàn thãnh và dua vao sr diing 
nhtmg quyet toán chira diroc phe duyt, nguyen giá tai san cô dinh duoc ghi nhn theo giá tam tinh trOn 
co sa chi phi thirc tO dà bO ra d8 cO duc tài san cô dinh. Nguyen gid tam  tinh së duqc diM chinh theo 
giá quy& toán duçrc các co quan cO thâm quyOn phe duyt. 



- 	 CONG TV CO PHAN NHIT DIN PHA LI 	 Báo cáo tài chinh riêng 
Phtring Phã Lai, thi xã Chi Linh 	 Cho k9 boat dông tir ngày 01 thang Olnäm 2014 
Tinh Hài Dtrnng, CFIXHCN Viêt Nam 	 dn ngày 30 tháng 6 näm 2014 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG (Tip theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các Thuylt minh n?ry là m3t b5ph2n hçrp thành và can du-çxc dQc dông th&i vâi báo cáo iài chinh riêng kern theo 

3. 	TOM TAT CAC CH!NH SACH KE TOAN CHU YEU ff4p theo) 

Tài sin c6  dinh huu hmnh và kháu hao (Tip theo) 

Tài sin c6 dinh hthi hinh thrcrc kMu hao theo phucing pháp dtrng thng dija trên thOi gian hihi dung tràc 
tInh, cu the niur sau: 

Nhà c&a và vat kin trác 
- 	 May mOc và thiêt bj 

Phucmg tin vn tái 
Thiêt bi van phOng 
îàî sin c dinh khác 

Tü ngày 01/01/2014 
den näv 30/6/2014 

SO näm 

10-25 
10 

10-30 
03 - 10 
03 - 10 

Cite khoãn lãi, 18 phát sinh khi thanh 19, bàn tãi sin là chënh 1ch giva thu nhp tir thanh 19 và giã tri cOn 
lai cOa tài sin và dirge ghi nhn vao báo cáo kêt qua boat dQng kinh doanh. 

Tài sin co-  dinh vô hInh va khâu hao 

Tài sin c6 dinh vo hInh duyc trinh bay theo nguyen giá trir giá tri hao mOn lily ice. Tài sin cô dinh vô 
hlnh the hin giá tn quyOn sir dung dat dirge phân bô theo phtrong phap dtrmg thang trong Ong 10 näm 
và giá tri ph" mOm ke toán ducrc phân bO theo phtrcmg pháp dttimg thang trong Ong 8 nAm. 

Chi phi xây thing co bin d& dang 

Các tài san clang trong qua tninh xay dirng phi,ic vi,i mic dIch san xuât, cho thuO, quãn 1' hoc cho các 
miic dIch khác duçrc ghi nhn theo arid goc. Chi phi nay bao gom các chi phi can thiOt dO hInh thành tài 
san bao gm chi phi xây Ip, thit bj, chi phi khác và chi phi lãi vay cO liOn quan phO hcrp vOi chinh sách 
ke toán cOa Cong ty. Các chi phi nay sO dixçrc chuyOn sang nguyen giá tãi sin c6 dinh theo giá tam tInh 
(nOu chua cO quyt toán duçrc phO duyt) khi các tài sin drçic Win giao dira vao sir dung. 

Theo quy dinh ye quàn 19 dâu tir va xay dijng cUa Nhà rnrâc, tOy theo phân cap quãn 19, gia trj quyOt 
toán các cOng trInh xay thing cor bin hoàn thành can dirge các ca quan Co thâm quyên phO duyt. Do dO, 
giá tri cuOi cOng ye giá tn các cong trInh xây di,rng cr bin cO the thay clôi và phii thuôc vào quyOt toán 

- 	 dLwc phê duyt bin các co quan cô thâni quyOn. 

Chi phi sfra chum Ion 

Chi phi sira chira Ion clisçrc ghi nhan vao chi phi kinh doanh trong kS'  dua trOn kO hoach si-a chiia IOn 
Wing näm và dirge diOu chinh vào cu6i näm thra ti-en co sir chi phi thtrc tO phát sinh. 

- 	 Các Ong tnmnh sira chira IOn dä phát sinh nhung chira quyOt toán dLrçrc theo dOi trOn sO d.r khoân miic 
"Chi phi xây dirng co bin dir dang" dOng thin vii khoãn mic "Chi phi phai ti-a" ti-On bang can dôi kO 
toán hop nhât. Khi quyOt toán các Ong tnInh si-a chIta iOn, giá tn quyOt toan sO dirge hach  toán bO trIr 

- 	 giita hai khoãn mijc trOn. 

Chi phi trã triric dài hn 

- 	 Các khoãn chi phi ti-a tniric dài hn bao gOm giá trj Ong cu, ding cu, linh kin lOai nhO dà xuât thing và 
dtrc coi là CO khã näng dem 1i 1i ich kinh tO trong Wang lai cho Cong ty vii thin ban tir mt näm ti-i 
iOn. Các chi phi nay dirge vn hOa dir6i hlnh thi-c các khoàn trã tnuric dài hn và duqc phân bô vao báo 

- 	 cáo kt qua hoat cong kinh doanh, su'r dung phurong pháp during thng trong Ong hai näm theo các quy 
dinh k6 toán hiên hành. 
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- 	 CONG TY CO PHAN NHIT D1N PHA L31 	 Báo cáo tài chInh riêngl 
Phixäng Phã Lai,  thj xà Chi Linh 	 Cho kS'  hoat dng tCr ngày 01 tháng Olnäm 2014 
Tinh Hãi Throng, CHXHCN Viet Nam 	 den ngày 30 tháng 6 näm 2014 

- 	 THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH RIENG (Tip theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các thuy& minh nay lb ,nt bphn ho thành và can dwqc dpc dông th&i vái báo cáo tài chInh riêng kern theo 

- 	 3. 	TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU Tip theo) 

Dan tir vaocôngtycon 

Cong ty con là mt cong ty ma Cong ty có quyn kim soát. Vic kim soãt dt thrc khi COng ty có khã 
nng kim soát cac chInh sách tài chInh và hoat dOng  cOa cong ty nhn Au tir nhm thu duçrc 19i ich tir 
hoat dng cüa cong ty nay. TrOn bão cáo tài chInh riêng, dâu tir VàO Cong ty con dirqc ghi nhn theo giá 

- 	 gôc. Dir phOng giãm gia dàu tir vào cong ty con dixqc trIch lip theo các quy dinh veke^ toán hin hành. 

Dãu tw vào cong ty lien kt 

- 	 Cong ty lien kt lit mOt  cong ty ma Cong ty cO ãnh hxâng dáng k nhimg khong phài là cOng ty con hay 
cOng ty lien doanh cüa Cong ty. Anh hrOng dáng ké the hiên & quyn tham gia vào vic dira ra các quyet 
dinh ye chInh sách tài chInh và boat dông cüa ben nhân dâu tir nhirng khOng cO ánh hu&ng ye mt kiêrn 

- 

	

	 soát hoc dong kiêm soát rihung chInh sách nay. Trën báo cáo tài chinh riêng, dâu tir vào cong ty lien ket 
dirçrc ghi nhOn theo giá gôc. Dij phOng giám giá dâu tir VàO Cong ty lien kt duçcc trIch lp theo các quy 
dinh ye ke toán hiên hành. 

Các khoãn du tu chfrng khoãn 

Các khoãn Mu tir chUng khoán dirçrc ghi nhn bat Mu tir ngày mua khoàn Mu tu chirng khoán và dwc 
xac dinh ban dâu theo nguyen gia' va các chi phi lien quan dOn giao dich mua các khoân dâu ttx ch&ng 
khoán. 

Tai cac kS'  k6 to" ríap theo, cac khoàn Mu tir china khoán duçrc xác dinh theo nguyen giá trir các khoàn 
giãm giá dâu tir chi'rng khoán. 

Dr phOng giàm gia Mu tir ch(ng khoán diiçrc trIch lp  theo các quy dinh v8 ke toán hiên hành. 

Ghi nhOn doanh thu 

Doanh thu ban din dirge ghi nhn khi ktquã giao djch hang hod dtrçrc xác dinh môt cách dáng tin cy 
và Cong ty cO khà nang thu dirnc cac Igi ich kinh tO tir giao dch nay. Doanh thu dtrcrc ghi nhn khi cO 
biOn bàn xác nhãn Iirçmg din phát IOn IirOi din Quoc gia và hod don dixqc phát hành. 

Lài tian g&i dirqc ghi nhn trOn cr sO d6n tIch, dirçrc xác dinh trOn s6 du các tài khoãn tian gCri va lài suat 
ap dung. LAi tir các khoãn dâu tir dirçic ghi nhn khi Cong ty cO quyOn nhân khoãn Iii. 

Ngoi t 

Cong ty áp dung x& l' chenh lech t' giá theo huOng dan cOa Chuân mrc ke toán Vit Nam sO 10 (VAS 
10) "AiTh hirOng cOa viêc thay dOi t.  giã hôi doái" và Thông tir sO 179/201 2/TT-BTC ngày 24 thang 10 

- 	 näm 2012 cüa Bô Tài chInh quy dinh ye ghi nhn, dánh giá, x& 1' các khoàn chOnh lêch t' giá hOi doái 
trong doanh nghip. Theo dO, các nghip vu phát sinh bang ngoi  t8 dirçrc chuyên dôi theo t giá tai ngày 
phát sinh nghiép vi,i. SO du eác khoãn m11c tiOn t8 có gOc ngoi t6 ti ngày ket thüc nien Q katoan dirçrc 
chuyOn dOi theo t' giá tai ngày nay. Chenh léch t)' giá phát sinh thrç,c hach  toán vào báo cáo ket qua hoat - Ong kinh doanh. Lãi chênh Ich t giá do dánh giá lai các so dir tai ngày kOt thiic niOn Q k8 toán khOng 
dirge dOng dO chia cho cO dong. 

Chi phi di vay 

Tat cà các chi phi IAi vay dircic ghi nhn vao báo cáo kt qua hoat dong kinh doanh khi phát sinh. 
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- 	 CONG TY CO PHAN NHIT DJN PHA LA! 	 Rio cáo thi chInh riêng 
Phrng Phã Lai,  thj xd Chi Linh 	 Cho kS'  hoat dng tir ngày 01 tháng Olnãm 2014 
Tinh Hài Ducmg, CHXHCN Vit Nam 	 den ngày 30 tháng 6 näm 2014 

THUYET M!NH BAO CÁO TA! CHIN!! RIENG (Tiêp theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các lhuyêt minh nay là mciI b6 phan hop thành và can dwqc ã'Qc dong thai vái báo cáo tài chInh riêng kern theo 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (Tip theo) 

Thuê 

Thut thu nhâp doanh nghip th hin tng giá lii cüa s thu phãi trã hin t?i  Va SO thuê hoàn lai. 

Theo các quy dnh hin hành v tru dAi min giám thud, Cong ty CO nghia vu nOp  thud thu nhp doanh 
nghip theo t lê 15% ti-en thu nhp chiu thud trong 12 näm ke tir thii diem chInh th(rc chuyên sang cong 
ty c6 phn. Cong ty thrçic min thuê thu nhp doanh nghip trong 5 näm ke tir näm clâu tiên kinh doanh 
cO lai và giâm 50% trong 6 nam tiép theo. Nãm 2014 là näm thir tii Cong ty dLrcIc huOng tru dai giâm 
50% thud thu nhap doanh nghiêp. 

S 06  thud phOi ti-a hin ti diiçrc tinh di,ra trén thu nhp chju thus trong ks'. Thu nhap chiu thué khác vài loi 
nhuân thuân duxcc trinh bay trén báo cáo kOt qua hoat dong kinh doanh vi thu nhâp chiu thud không bao 

- 	 gôm các khoãn thu nhâp hay chi phi tinh thud hoäc &rcrc khâu tn- trong các näm khác (bao gôrn câ lô 
mang sang, nêu cO) va ngoài ra khOng bao gOm các chi tiêu khOng chiu thud hoc không duçrc khâu tnir. 

Thud thu nhâp hoân lai dircrc tInh trOn các khoàn chênh 1ch giia giá trj ghi s va coF so tinh thud thu 
- 	 nhp cOa các khoãn muc tài san hoac Cong nor trên baa cáo tãi chinh riëng và dixçc ghi nhân theo phuorng 

pháp bang can dOi kê toán. Thud thu nhp hoan 1i phai trã phài dLrçlc ghi nhOrt cho tat cã các khoân 
chOnh 1ch tam thOi cOn tái san thuê thu nhp hoan lai  chi dirçc ghi nhân khi chãc chän cO dO 1çi nhun 

- 	 tinh thus trong tlrcrng lai dé khu trir cãc khoãn chênh lch tam thin. 

Thud thu nhap hoàn lai thrcyc xác djnh theo thut sut du tinh sE áp dung cho näm tài san thc thu h6i hay 
no phài ti-a thrçjc thanh toán. Thud thu nhp hoAn lai thrnc ghi nhn vào báo cáo ket qua hoat dng kinh 

- 	 doanh va chi ghi vào von chO sO hitu khi khoàn thud dO cO lien quan den các khoàn muc &rçrc ghi thäng 
vào von chO sO hUu. 

Tài san thud thu nhp hoãn lai  và nçi thud thu nhp hoAn lai phâi n-a diiçyc bO trir khi COng ty cO quyn 
hap pháp de bO trir giira tài san thuê thu nhp hin hành vOi thuê thu nl4p hin hành phãi np va khi các 
tài san thud thu nhp hoân 1i và ncr thuê thu nhp hoân 1i phãi n-a lien quan tOi thue thu nhp doanh 
nghip drrçrc quãn Jy bii cOng mOt  ca quan thud và Cong ty cO du dinh  thanli toán thud thu nhp hiGn 

- 	 hãnh ti-en ca sO thuân. 

Viéc xác dnh thud thu nhâp cOa Cong ty can cir vào các quy dnh hin hành v thu. Tuy nhien, nhüng 
quy djnh nay thay dôi theo tirng thin k5' và vic xác djnh sau cOng ye thuë thu nhp doanh nghiptoy 
thuôc vào kt qua kiem ti-a cOa ca quan thud có thâm quyen. 

Các loai thud khác duoc ap dung theo các luOt thud hin hành tai Vit Nam. 

4. TIEN VA CAC KHOAN TUYNG DUOT'4G TIEN 

	

30/6/2014 	 31/12/2013 

	

VND 	 VND 

Tiênmät 	 18.137.464 	 34.633.018 

Tin &i ngan hang 	 9.447.159.215 	 5.543.817392 

Các khoán tucrng duangtin (1) 	 1.261.945.775.703 	1.151.300.000.000 

	

1.271.411.072382 	1.156.878.450.410 

(i) Các khoàn tucmg dtrcmg tiên bao gOm các khoân tiên gui cO k' hn nhO horn hoäc bang ba tháng. 
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- 	 CONG TY CO PHAN NH1T OIN PHA LAI 	 Báo cáo thi chInh riêng 
Phi.ring Phá Lai,  thi xff Chi Linh 	 Cho k' hoat dOng  tr ngày 01 tháng Olnäm 2014 
Tinli Hãi Dirong, CHXHCN Vit Nam 	 dn ngày 30 tháng 6 näm 2014 

THUYET MIP4H BAO CÁO TAI CHINH RIENG (Tiêp theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các thuyêt minh nay là m3t b5phan hip thành và can duic d9c dông thai vái báo cáo tài chInh riêng kern theo 

5. 	CAC KHOAN DAU T1X IAi CHINH NGAN H1N 

	

30/6/2014 	 31/12/2013 
- 	 VND 	 VND 

Tin gri cO kS' han (i) 	 1.314.000.000.000 	1.719.000.000.000 

Du tu tài chInh ngn han  khác (ii) 	 2.017.851.965.073 	2.017.851.965.073 

	

3.331.851.965.073 	3.736.851.965.073 

(i) Các khoán du tu tài chInh ngn hn phàn ánh các kho" tin gfri tit kim cO k' han tà ba tháng 
- 	 den môt näm va di.nyc tInh Iäi theo lAi suit cô dinh. 

(ii) Các khoân du tu tài chInh ngân hn khác bao g6m khoãn ày thác du tu tai Cong ty TNHH Quãn 1' 
Quy Dâu tu Ch(rng khoán Báo Vit (BVFMC), va khoãn tin TOp doàn Din li,rc Vit Nam huy dng 
von tir Cong ty theo ho dng Üy thác quan 1 von so 01/2013 ngày 20 thang 8 nàm 2013 Va so 
02/2013 ngày 26 thang 10 näm 2013 gifla Cong ty và Ip doàn Din 1rc Vit Nam, cO thoi han 1 
nàm ké tir ngày ks', lài suât 9,1251/o/näm. 

6. 	PHAI THU KHACH HANG 

- 30/6/2014 31/12/2013 
VND VND 

- 	Phãi thu tin diên 1.917.519.126.675 1.297.849.812.925 

Dy thu lãi tin gài, du tir tài chInh 183.061.082.298 83.233.748.964 

Phãi thu khách hang khác 4.004.237.436 5.652.175.390 

- 2.104.584.446.409 1.386.735.737.279 

Du phOng phãi thu ngn han  khó dOi (2.485.830.334) (2.485.830.334) 

2.102.098.616.075 1.384.249.906.945 

7. 	HANG TON KHO 

30/6/2014 31/12/2013 - VND VND 

Nguyen 1iu, vt 1iu 817.814.900.779 1.106.304.239.484 

COng cu, dung ci 5.842.302.496 6.789.977.772 

Chi phi san xuât, kinh doanh dà dang 33.180.882 23.180.882 

Thãnh ph -am 1.150.906.461 726.285.026 

824.841.290.618 1.113.843.683.164 

Du phOng giãm giá hang tErn kho (174.687.851.393) (175.907.639.335) 

- 	Giá tri thun cO the-  thirc Win duçrc 650.153.439.225 937.936.043.829 

Nguyen 1iu, vOt  1iu chC yêu bao gm than, dAu sir ding cho các tO may phãt diên va vOt  tu thn kho 
dirçcc mua vii muc dIch sira chia thi.rOng xuyen và cho CC Cong trInh sira chira un. 

Trong ks', COng ty dà hoàn nhOp du phOng giãm giá hang thn Itho vii s tin là 1.219.787.942 VND (cho 
nm tài chInh ket thOc ngày 31 tháng 12 nàm 2013, Cong ty dA trich lp  dir phong vii so tiên là: 
15.775.346.643 VND). 
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- 	 CONG TV CO PHAN NH1T DIN PHA LI 	 Báo cáo thi chinh riêng 
Phtthng Phi Li, thi xd Chi Linh 	 Cho kS' hoat dông tfr ngày 01 thing 01 näm 2014 
Tinh Hal Dtrong, CHXI-ICN Vit Nam 	 den ngày 30 thing 6 näm 2014 

- 	 THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHINH RIENG (Tlp theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các thuyêt minh nay là m5t b5p/Øn hop thành và can dztcrc d9c ding th&i v&i báo cáo tài chinh riêng kern theo 

9. TA! SAN CO D!NH  VO HINH 

Dan vi: VND 
Quyên sfr dung dat Phan mm k toán Tong cong 

NGUYEN CIA 
Tal ngày 01/01/2014 57.414.901.632 323.206.880 57.738.108.512 

Tai ngày 30/6/2014 57.414.901.632 323.206.880 57.738.108.512 

GIA TR! HAO MON LUY KE 
Ti ngIy 01/01/2014 42.135.803.859 323.206.880 42.459.010.739 

- 	 Khu hao trong k' 2.838.222.498 - 2.838.222.498 

Ti ngIy 30/6/2014 44.974.026.357 323.206.880 45.297.233.237 

- 	 GLA TRI CON LA! 
Ti ngãy 30/6/2014 12.440.875.275 - 12.440.875.275 

Ti ngày 31/12/2013 15.279.097.773 - 15.279.097.773 

10. CHI PHI XAY DUNG  CO BAN DO DANG 

- 30/6/2014 31/12/2013 
VND VND 

SrachaIàn tài sin c6 dinh 	 64.380.482.689 	332.972.610.328 
Xây thmg ecr ban khác 	 374.293.098 	1.303.707.677 

	

64.754.775.787 	334.276.318.005 

11. DAU TU'VAO CONG TV CON 

	

30/6/2014 	 31/12/2013 

	

VND 	 VND 

Cong ty Co phAn Djch vu Süa chia Nhit din 

	

27.476.250.000 	27.476.250.000 
mien BAc 

- 	 Thông tin chi ti& yE cOng ty con cOa Cong ty tai  ngày 30 thing 6 näm 2014 nhLr sau: 

T 1 quyEn 
- 	 Ty 

Ic biu quyt 

	

sOhfru 	
E 

 

	

Noi thãnh lip 	 nm giO 
Ten cong ty con 	 và hot dông 	% 	% 	Hot dng chinh 

COng ty CO ph.n Djch viii Sira chUa 	 Sfra chiia, báo dung 
Nhiêt din miEn Bc 	

Hal Ducmg 	50 	60 	
nhà may din 
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30/6/2014 	 31/12/2013 

	

VND 	 VND 

350.000.000.000 
118.151.962.500 

817.295.117.400 

70.800.000.000 

100.000.000.000 

50.250.000.000 

46.498.000.000 

1.552.995.079.900 
(121.696.772.046) 

1.431.298.307.854 

350.000.000.000 
118.151.962.500 

817.295.117.400 

70.800.000.000 

100.000.000.000 

50.250.000.000 

46.498.000.000 

1.552.995.079.900 
(121.562.772.046) 

1.431.432.307.854 

- 	 CONG TY CO PHAN NHIT DIN PHA LAI 	 Báo cáo thi chmnh riêng 
PhixOng Phi Lai,  thj xä Chi Linh 	 Cho k' boat dong tr ngày 01 thing Olnàm 2014 
Tinh Hâi Thxcmg, CFLXHCN Viêt Nam 	 den ngày 30 thing 6 näm 2014 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG (Tip theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các thuyët minh nay là m51 bç5 phn ho thành và can dzrcic dpc dông i/hi vái báo cáo tài chInh riêng kern theo 

12. DAU TU vAO CÁC CONG TY LIEN KET 

	

30/6/2014 	 31/12/2013 

	

VND 	 VND 

Cong ty C65  ph.n Nhit din Hái PhOng 	 1.45 1.055.770.150 

Thông tin chi tit ve^ cong ty lien kt tai ngày 30 thing 6 nAm 2014 nhix sau: 

	

T Iê 	
lé quyên 

biêu quyt 
sóhihi 

	

Noi thành lip 	 nãm gill 
Ten cong lien kh 	 và boat dng 	%  
Cong ty CO phân Nhit din Hãi 

	

Hái PhOng 	25,97 	25,97 
PhOng 

1.423.455.770.150 

Hoat dông chlnh 

San xu& diën 

Tai ngày 30 thing 6 näm 2014, Ban Giãm d6c COng ty dà thijc hin vic dánh giá thn tr9ng khoãn du 
tir vao cong ty lien k& và tin tithng rang không can trich lp dij phong giãm giá dôi vài khoán dâu tir 
nay. 

13. 	DAU TU'DAI HAN KHAC 

Cho lap doàn Diên 1irc Viêt Nam vay (i) 
Dâu ti.r frái phiu Ngãn hang TMCP Du tu và 

- 	 Phát trin Viêt Nam (ii) 
Gop v6n vào Cong ty Co^ ph.n Nhit din Quáng 
Ninh (iii) 

- 	 GOp vn van Cong ty Cob ph-an EVN Qu6c t 
(iii) 
Gop vn vào Cong ty C6 ph An Phát trin Diên 
lire Viêt Nam (iii) 
Gop v6n vào Cong ty Cophn ThOy din BuOn 
DOn (iii) 
Du tir chirng khoán khác (iv) 

Tong 

Du phOng giâm giá du tir tài chInh dài ban 

Diu tir thuân 

(i) Cho Tp doàn Din 1irc Vit Nam vay: Cong ty cho lp doàn Din lrc Vit Nam vay von d6 du ttr 
xây dung Nba may ThOy din Lai Châu. Ho p dong CO thi hn 15 nàm và so tién cho vay thwc hinh 
thành do bC trlr khoàn phãi thu can Cong ty vOi Cong ty Mua ban din. 

(ii) DAu'tu trãi phiu Ngân hang TMCP Du ti.r và Phat trin Vit Nam: Hp dng mua bin chàng khoán 
- 

	

	 nim yet theo phuong thUc giao djch thOa thun vài mitc dich mua trái phiàu cOa Ngân hang TMCP 
Dâu tir va Phãt triàn Viêt Nam. Tr-di phieu cO the duçic To ch(rc phat hành mua lai  vào ngày 19 thing 
5nàm2016. 

- 	 (iii) Cong ty gOp v6n vào Cong ty Col  ph.n Nhit din Quãng Ninh, Cong ty C6 ph.n ThUy din Buôn 
DOn, COng ty Co phân Phát trien Din 1rc Vit Nam và Cong ty CO ph-an EVN Quôc te vài t) 1 vOn 
gop Ian lirot là 16,35%, 15%, 10% và 19,30%. Tai ngày 30 thing 6 näm 2014, khoân gOp vOn vào 
Cong ty CO ph.n EVN Qu6c t8 chira ducic gop dd nhir ke hoach nhtrng chua cO gia ban gOp v6n. 

(iv) Du tir chàng khoán khác: khoàn du tu 670.000 C6 phiu cUa COng ty C6 phn Nhit din BA Ria. 

Tai ngày 30 thing 6 nàm 2014, Ban Giám d6c Cong ty dà thuc hin dánh gia than trong các khoán du ttr 
- 

	

	 dài ban nay và tin tirOng rang khOng can trich Ip dir phong giãrn giá, ngoai trir khoãn dâu tir mua cO 
phiêu cOa COng ty CO phân Nhit din Quang Ninh và Cong ty CO ph -an Nhit din BA Rja dâ duc trich 
lp dLr phOng. 

15 



- 	 CONG TY CO PHAN NHIT DIN PHA LL 	 Bo co thi chinh rièng 
Phithng Phá Lai,  thj xã Chi Linh 	 Cho k- hoat dung tir ngày 01 tháng Olnäm 2014 
Tinh Hãi Duang, CFIXHCN Vit Nam 	 den ngày 30 thang 6 nãm 2014 

- 	 THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG (Tip theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các thuyut minh n4y lb m51 b5ph1n hop thành Va can dircic d9c dâng th&i v&i báo cáo lài chinh rieng Icèm theo 

14. 	VAY VA Ni NGAN H3N 

30/6/2014 31/12/2013 
VND VND 

Vay dài hn dn hn trã (Thuyt minh s6 18) 388.913.239.262 370.680.030.132 

388.913.239.262 370.680.030.132 

15. THUE VA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NUC 

30/6/2014 31/12/2013 
VND VND 

Thug thu nhâp doanh nghip - 300.714.668.961 

Thuthunhâpcanhân - 200.671.800 
Các Ioai thue^ khác 2.617.496.3 10 2.061.994.471 

2.617.496.310 302.977.335.232 

16. CHI PHI PHAI TRA 

30/6/2014 31/12/2013 

VND VND 

Lãi vay phãi trà 41 .000.000.000 41.520.796.591 
Sfra chUa IOn 360.717.074.666 332.972.610.328 
Các khoãn khác 6.891.591.050 2.939.986.300 

408.608.665.716 377.433.393.219 

Tai ngày 30 tháng 6 nni 2014, Ban Giám dc Cong ty dang trIch trirOc chi phi sira cha IOn theo k 
hoach dtrcic xây dung trong phucrng an giá din cüa nãm 2014 vOi so tin khoãng 317 t VND. 

17. CAC KHOAN PHAI TRA, PHAI NQP NGN HAN KHAC 

30/6/2014 31/12/2013 
VND VND 

Cob tirc phái trâ 223.819.472.701 950.355.101 
Mua co^ phiu 27.600.000.000 - 
Các khoân phái trâ khác 2.207.179.237 1.007.522.130 

1.957.877.231 253.626.651.938 

16 



- 	 CONG TV CO PHAN NHIT D1N PHA LA! 
	

Báo cáo tài chInh riêng 
Plnrâng Phà Lai,  thj xä Chi Linh 

	
Cho khoatdOngtlrngày01 thIng0lnam2Ol4 

Tinh Hài Ducrn. CFIXHCN Viêt Nam 	 den ngày 30 thang 6 nAm 2014 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH RIENG (Tip theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các thu-yet minh nay là m5t b5phan hop thành và can thtçxc dcc dông thai vái báo cáo tai chInh riCng kern theo 

18. VAYVANQDA1HLN 

30/6/2014 
	

31/12/2013 

Ip doãn Diên lire Viêt Nam 

Trir: S 05  phài trã trong Ong 12 thing 
(thrqc trInh bay ô phn nq ng&n h?n) 

So dirvay dli hn 

JPY YND tirong diwng 	 JPY YND tiro'ng diroug 

25.994.391.837 5.444.785.316.715 26.922.762.974 5374.860.402.668 

(1.856.742.274) (388.913.239.262) (1.856.742.274) (370.680.030.132) 

24.137.649.563 5.055.872.077.453 25.066.020.700 5.004.180.372.536 

Khoàn vay trên ducrc thtrc hién bang Yn Nht Bàn (JPY) theo Hp dng so^ 002/2006IHDCVL ngày 30 
tháng 11 nam 2006 ve viêc Ip doan Din 1rc Vit Nam cho Cong ty vay Iai  nguôn von vay cüa Ngân 
hang Hop tác Quoc t Nht Bàn(JBIC) dë du ttr xay dijng Dij an Nba may Nhit din Phã Lai  2. Khoãn 
vay nay bat dâu ducrc ghi nhân tai  thai diem bàn giao von Nhà nuâc cho Cong ty Co phân là ngày 26 
tháng 12 näm 2006. Th&i han  cho vay lai là 22 114m 6 thang, gc vay va lãi vay duçrc trã mi näm hai k' 
vao ngày 20 thing 3 và 20 thang 9 hang nàm vài so tiên g6c bang nhau cho mi kS'  là 1.124.639.158 
JPY. K' trã nor goc dâu tién vào ngày 20 thang 3 näm 2006 và k' cuM cling vào ngày 20 thang 3 näm 
2028. Läi suât vay là lAi Suât cho vay lai cOa B0 Tài chInh theo tlrng hiêp dinh vay vOn dtrçrc thông báo 
bOi Bô Tài chInh (bao gôm lãi suât cho vay cOa JBIC và phi quIn l' kholn vay cña B0 Tài chInh). Läi - suit cho vay bIrth quãn cUa các khoãn vay theo tirng hip dnh là 2,43 %/nàm, phi cho vay li  cOa Tp 
doàn Diên lrc Viêt Nam là 0,21/oInäm. Läi vay và phi cho vay Iai  dLrqc tInh trên so dii nor gOc vay và so 
ngày thtrc tê trong k' tInh lãi. Khoàn vay nay &rçrc Bô Tài chinh bão lành vOi JBIC và không CO tài san 

- 	 dãmbão. 

Các khoãn vay dài han dLrçlc hoàn trâ theo lch biu sau: 

30/6/2014 	 31/12/2013 

JPY YND tirong dirong 	BY VND tirong throng 

Trong Ong mOt  näm 

Trong näm ft hal 

- 	 Saunärnnäm 

Trir: s6 phIl trI trong yang 12 thing 

S phIl trI dài hn 

1.856.742.274 388.913.239.262 1.856.742.274 370.680.030.132 

1.856.742.274 388.913.239.262 1.856.742.274 370.680.030.132 

5.570.226.822 1.166.739.717.786 5.570.226.822 1.112.040.090.396 

16.710.680.467 3.500.219.120.405 17.639.051.604 3.521.460.252.008 
25.994.391.837 5.444.785316.715 26.922.762.974 5.374.860.402.668 
(1.856.742.274) (388.913.239.262) (1.856.742.274) (370.680.030.132) 

24.137.649.563 5.055.872.077.453 25.066.020.700 5.004.180.372.536 
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- 	CONG TY CO PHAN NHIT DIN PHA LI 	 Báo cáo tài chinh riêng 
Phirong Phã Li, thi xà Chi Linh 	 Cho k' hot dung tr ngày 01 tháng 01 näm 2014 
1mb Hãi Dining, CHXHCN Vit Nam 	 den ngày 30 thang 6 näm 2014 

THUYET MINN BAO CÁO TAI CHINH RIENG (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 
Các thuylt minh nay là m1 bd phn hp thành và can thrçic d9c dâng thai vái báo cáo tai chInh riêng kern theo 

19. VON CHU sO HUU Tiêp theo) 

C 6  phiu 30/6/2014 	 31/12/2013 

- 	 - s6 lucing c6 phiu dã bàn ra cong chOng 326.235.000 	 326.235.000 

+ C6 phMu ph6 thông 326.235.000 	 326.235.000 

+Cphiuirudài - 	 - 
- 	 - S6 lucmg c phiu qu5 8.080.386 	 8.080.386 

+ C6 phiu phO^ thông 8.080.386 	 8.080.386 

+C6phiuirudai - 	 - 
— 	 -S6krçmgciphiudanghruhành 318.154.614 	 318.154.614 

+ Col  phiu ph OA  thông 318.154.614 	 318.154.614 

+ C08  phiu mi di - 	 - 

C6 phiu ph thông có mnh giá 10.000 VND/c6 phiu. 

Vn diu íê 

Theo Giy chmThg nhn dang k kinh doanh sma di Mn thir sáu ngày 10 tháng 5 näm 2013, von diêu 1 
càa Cong ty là 3.262.350.000.000 VND. Tai ngày 30 thang 6 nAm 2014, von diêu 18 cOa Cong ty dà dtrçic 
các c06  dông gOp dü. 

20. BAO CÁO SQ PHAN 

Hoat dong chinh cOa Cong ty là sin xut và kinh doanh diën nang (nhiêt dien). Toàn bO san hrcmg diên 
câa Cong ty phát len din hrâi Quôc gia dtrqc bàn cho Tp doàn Din lirc Vit Nam (EVN). Cong ty cO 

- 

	

	 trii sâ chinh và hot dng tai phmzng Phã Li, thj xà Chi Linh, tinh Hãi Dtiang. Theo dO, toàn bO Cong ty 
thrc coi là môt bô phn lp báo cáo tài chinh riêng. 

- 	 21. DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP D!CH  VV 

	

Ti ngiy 01/01/2014 	Ti ngày 01/01/2013 

	

den ngiy 30/6/2014 	den ngiy 30/6/2013 
- 	 VND 	 VND 

bat Ong sin xuât diên 	 4.256.194.130.095 	3.616.971.217.297 
- 	 Doanh thu ban diên cho Ip do" Diên luc Viêt 	4.255.180.790.462 	3.615.609.251.600 

Nam (*) 
Din ttr ding 	 1.013.339.633 	 1.361.965.697 

- 	 Hoat dông khác 	 6.760.577.3 13 	 6.587.680.088 
Doanh thu hot dng khác 	 6.760.577.3 13 	 6.587.680.088 

- 	 4.262.954.707.408 	3.623.558.897.385 

(*) 

 

Den thi dim phát hành báo cáo nay, Cong ty chua k duqc phii luc hçrp dng diu chinh giá ban 
din vài Cong ty Mua bàn Diên - Tp doãn Din Iirc Vit Nam - cho nàm 2014. Giá ban din ap 

- 

	

	 dung cho k' hoat dng ti ngày 01 tháng 01 näm 2014 den ngày 30 thang 6 nAm 2014 là don giá tarn 
tInh. Doanh thu bàn diên 6 tháng dâu näm 2014 sê duvic diêu chinh khi giá bàn dién &rcic thông nhât 
gifa hai ben. 
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- 	 CONG TY cO PHAN NH1T DIN PHA LA! 	 Báo cáo tài chInh riêng 

	

Phizeing Phà Lai, thi x2i Chi Linh 	 Cho k hot dong tir 	ngày 01 tháng 01 näm 2014 

	

Tinh Hãi Diiong, CHXHCN Viet  Nam 	 den 	ngày 30 tháng 6 nãm 2014 

- 	 THUYET MLNH BAO cAo TA! CHINH RIENG (Tip theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các thuyêt minh nby là mOE  b5phOn hop thank và can thtc dQc dông thai vái báo cáo tài chink riêng kern theo 

22. CIA VON HANG BAN VA D!CH  VU CUNC CAP 

	

Tir ngày 01/01/2014 
	

là ngày 01/01/2013 

	

den ngày 30/6/2014 
	

den ngày 30/6/2013 

	

VND 
	

VND 

Hoat dng sin xuãt diên 
- 	 Chi phi than, dAu 

Chi phi khAu hao 
Chi phi sla chia Ian 

- 	 Chi phi lucing vi các khoãn trich theo lucing 
Chi phi phu lieu 
Chi phi khác 

- 	 Hoatdôngkhác 

3.951.507.091.085 
3.086.818.012.335 

339.172.410.035 
316.698.748.274 

97.924.767.354 
10.267.772.470 

100.625.380.6 17 
1.256.804.933 

2.889.289.597.186 
2.134.951.051.508 

34 1.090.397.584 
250.003.827.246 

92.616.905.028 
3.274.690.637 

67.352.725.183 
1.433.730.228 

23. 

3.952.763.896.018 

CHI PHI SAN XUAT KIJH DOANH THEO YEU TO 

hr ngày 01/01/2014 
dn ngày 30/6/2014 

VND 

Chi phi nguyen vat 1iu 3.099.611.342.151 
Chi phi nhân cong 116.038983.672 
Chi phi khu hao tài san co" djnh 346.630.888.766 
Chi phi sra chita iOn 316.698.748.274 
Chi phi dch vii mua ngoài 3.393.034.964 
Chi phi khác 109.839.573.005 

3.992.212.570.832 

2.890.723.327.414 

Ta ngãy 01/01/2013 
den ngay 30/6/2013 

VND 

2.140.807.643.176 
109.324.571.203 
348.074.369.320 
250.003.827.246 

3.535.011.282 
74.508.589.898 

2.926.254.012.125 

24. DOANH THU HOAT DQNC TAI CHINH 

Lãi tiên gri, tiên cho vay 
- 	 Lãi tir hoat dông dAu tir tài chinh 

Lãi chênh 1ch t giá hi doái dä thi,rc hin 

- 	 Lãi chênh ich t giá hi doai chua thijc hin 
Co tI.rc ducrc nhân 

Tfr ngày 01/01/2014 	Ta ngày 01/01/2013 
den ngäy 30/6/2014 den ngày 30/6/2013 

VND VND 

163.749.026.135 195.897.367.285 
24.283.21 8.33 5 28.361.722.223 

- 20.851.215.737 

- 787.073.049.977 
- 36.793.645.500 

188.032.244.470 	1.068.977.000.722 
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- 	CONG TY cO PHAN NH1T DIN PHA LA! 
PhirOng Phã Li, thj xã Chi Linh 
Tinh Hài DLrong, CHXHCN Vit Nam 

Báo cáo tài chinh riêng 
Cho kS' hot dOng ttx ngày 01 thang 01 nam 2014 

den ngày 30 thang 6 näm 2014 

- 	THUYET MINH BAO CÁO TA! CH1NH RIENG (Tip theo) MAU sO B 09-DN 
C'ác thuyêt minh nay là m1 bphn hp thành và can thrc dQC dông thöi vôi báo cáo tài chmnh riêng kern theo 

- 	25. 	CHI PHI TA! CHINH 

1ff ngày 01/01/2014 Tu ngày 01/01/2013 - den ugäy 30/6/2014 dn ngãy 30/6/2013 
VND VND 

Chi phi läi vay 74.043.720.442 82.599.625.731 - 	Lô chênh 1ch t giá hM doái thirc hin 4.080.050.325 - 
o chênh 1ch t.  giá chira thic hin L 6  255.264.927.838 - 

Chi phi dir phong các khoán du ti.r tài chinh dài 
134.000.000 (4.958.000.000) - 	hn 

Chi phi tâi chinh khác 131.490.732 104.485.466 

- 333.654.189.337 77.746.111.197 

26. 	THUE THU NHAP DOANH NGHIP 

Tn ngày 01/01/2014 Tn' ngày 01/01/2013 
dn ngày 30/6/2014 den ngày 30/6/2013 

VND VND 

Thu nhp chju thuê 66.348.118.420 865.596.170.145 

Trong do: - 	Thu nhp ti'r hot dng chinh (46.598.314.374) 697.721.066.856 

Thu nhp fir hoat dng We 112.946.432.794 167.875.103.289 

Thud suct ihu thu nhp doanh nghiêp 

Thue^ thu nhâp doanh nghip hoat dng chinh 7,5% 7,5% 

Thue^ thu nhp doanh nghip hoat dng khác 22% 25% 

- 	Thuê thu nhp doanh nghip hin hành 21.353.341.636 94.297.855.838 

Thud thu nhp doanh nghip hoân Jai - 284.306.744.352 

- 	Tbu thu nhp doanh nghip 21.353.341.636 378.604.600.190 

Tai ngày bão cáo nay, COng ty dang thirc hin các thu tijc vri ca quan thud & xác dnh khoán thud thu - 	nhp doanh nghip phái flop bO sung lien quan tOi vic Cong ty CO the khOng clirçic min giãm thud 50% 
cho nàm 2009 	ap ding cho cac don vi niOm yet Ian ddu giai doan tr näm 2004 -2006. Theo hirng dn 
tOi COng van so 2924/TCT-PC cüa Tong Cuc thué ngày 19 tháng 8 nãm 2011, Cong ty cO the se không 
&rqc huOng iru dái giàm 50% so thud' TNDN cho näm 2009. Báo cáo tài chinh riêng cho giai doan 6 
tháng ket thUc ngày 30 thang 6 näm 2014 chra bao gôm các diêu chinh cO the-  phát sinh tr sir kin trOn. 

NQ 
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1.271.411.072.382 
2.102,110.743.628 
3.331.851.965.073 
1.431.298.307.854 

8.136.672.088.937 

5.444.785.316.715 
472.553.397.962 
343 .853.889.929 

6.261.192.604.606 

1.156.878.450.410 
1.384.455.663.308 
3.736.851.965.073 
1.431.432.307.854 

7.709.618.386.645 

5.374.860.402.668 
310.332.848.924 

43.157.075.214 

5.728.350.326.806 

- 	 CONG TY CO PHAN NHIT D1N PHA L1 	 Báo cáo thi chinh riêng 
Phisng Phã Li, thj xâ Chi Linh 	 Cho kt boat dong tir ngày 01 thang 01 näm 2014 
Tinh Hãi Dtrong, CHXHCN Vit Nam 	 dn ngày 30 thang 6 nm 2014 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG (Tiep theo) 	 MAU SO B 09-DN 
- Các thuy& minh nay là m5t bphn hQp thành và can dzeqc dQc dông thai v&i báo cáo tài chinh riêng kern theo 

- 	 27. CONG CU TAI CHiNH 

Quin I rüi ro von 

- 	 Cong ty quan I' ngun vn nhm dam bão rang Cong ty có the^ vtra hot dng liOn tic vera t6i da hóa 1i 
ich cüa các cô dông thông qua tôi im hóa so du nguôn von và cong nor 

- 	 Cu trUc vn cOa COng ty g6m CO các khoãn nor thun (bao gm các khoãn vay nhtr dii trinh bay tai 
ThuyOt minh sO 14 vi 18 trir di tiOn va các khoán tixang dLrng tiên) và ph fin vOn cüa chO sa hItu (bao 
gOm vn gOp, các qu5 dtr trO, lori nhun sau thud chira phan phi). 

- kF s6 416rn b4y W chfnh 

He s dOn My tài chinh cUa Cong ty tai  ngày kt thuic niên do k8 toán nhii sau: 

- 	 30/6/2014 	 31/12/2013 

	

VND 	 VND 

- 	 Các khoãn vay 	 5.444.785.316.715 	5.374.860.402.668 
Trir: Tin và các khoãn tircung thrcmg tin 	 1.271.411.072.382 	1.156.878.450.410 
Ncu thuAn 	 4.173.374.244.333 	4.217.981.952.258 - Von chU sihthi 	 5.125.823.383.235 	5.521.997.089.773 

T l no thuán trOn von chü so hOii 	 0,81 	 0,76 

Các chinh sách kê toán chü yu 

Chi tit các chinh sách k6 toán chñ yu và các phirang pháp ma Cong ty áp dung (bao gm các tiOu chi d 
ghi nhn, cor s& xác djnh giá trj và ca sâ ghi nhn các khoàn thu nl4p  và chi phi) dôi vOi turng Joai tài san 
tái chinh và cong nq tài chinh dtrc trinh bay ti ThuyOt minh so 3. 

Các loai Cong cu thi chinh 
Giá trj ghi s 

	

30/6/2014 	 31/12/2013 

	

VND 	 VND 
- 	 Tãi sin tãi chinh 

Ti&n và các khoãn tiwng dumg tin 
Phái thu khách hang và phái thu khác 

- 	 Du tu ngn han 
Du tir dài hen  khác 

Tong cong 

- 	 Cong no tài chinh 
Các khoãn vay 
Phâi trã ngir&i ban và phOi ti-a khác 

- 	 Chi phi phái trã 

Tong cng 

COng ty chtra dánh gia aid tij hcirp 1 cOa tài san tài chinh va cong ncr tai chinh tai ngày kOt thüc niOn do 
kO toán do Thông tix s 4 21 0/2009,TT-BTC do Bô Tài chinh ban hành ngày 06 tháng 11 näm 2009 
("Thông tir 210") cOng nhir các quy djnh hin hành chira có huàng dn cu the vO vic xác dinh gin trj ha 
1' cUa các tãi san tài chinh vá cong no tài chinh. Thông tir 210 yOu câu ap dung Chuân m.rc báo cáo tài 
chinh QuOc tO ye vic trinh bay báo cáo tai chinh vá thuyOt minh thông tin dOi vài cOng cu tài chinh 
nhung khOng dua ra hi.ràng dn ttrong ducmg cho vide dánh giá va ghi nhân cong cc tài chinh bao gôm cã 
ap dung giá trj hp 1, nhm phO hop vOi Chuán mrc báo cáo thi chinh Quôc tO. 
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CONG TY CO PHAN NHIT DIN PHA LA! 	 Báo cáo tài chInh rift 
Phtr&ng Phà Lai,  thi xâ Chi Linh 	 Cho k boat dOng  tcr ngày 01 tháng 01 näm 201 
Tinh Hài Dtxong, CI-LXHCN Vit Nam 	 dn ngày 30 tharig 6 nàm 201 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH RIENG (Tip theo) 	 MAU SO B 09-1 
Các thuyé't minh nà-y là m5t b6 phn hop thành vii can dzzcic dQc dng thöi vái báo cáo tai chIn/i riêng kern theo 

27. 	CONG CU TA! CH1NH Tip theo) 

Mic tiêu quaD iy rüi ro tài chInh 

COng ty dä xây dung he th6ng quãn 1' rOi ro nMm phát hin và danh giã cãc rOi ro ma Cong ty phãi cF 
thiOt lOp các chinh sách và quy trinh kim soãt rüi ro a mirc chap nhOn dtrçic. He thong quan 1' rüi 
thrac xem xét lai djnh k' nhAm phãn ánh uhihig thay d6i cOa diêu kin thi thrOng và boat dng cOa C 
ty. 

Rñi ro tài chInh bao gm iiii ro thi tnrOng (bao g6m rOi ro t giá, rUi ro lài suât và rüi ro ye giá), rUi ro 
dung và rOi ro thanh khoãn. 

Rüi ro thi trwang 

Hoat dng kinh doanh cUa Cong ty së chO yu chju rüi ro khi cO sr thay d6i v t giá h6i doái, lai su.t 
giá. Cong ty không thuc hiên các biên pháp phOng ngOa rài ro nay do thiu thi tnthng mua các cOng 
tài chmnh nay. 

-- 	 Qu6n1jrñiro1jgia 

Cong ty thijc hiên môt s6 các giao dich CO gc ngoi t, theo do, COng ty sê chu rñi ro khi cO bin dng 
- 	 vêt'giá. 

Giá tri ghi so^ cOa cac tài san b&ng tin và cong nor bang tin CO gc ngoi t6 ti thOi diem cuOi näm nhu 
sau: 

- 	 Cong nor 	 Tàisin 

	

30/6/2014 	31/12/2013 	30/6/2014 	31/12/2013 

	

VND 	 VND 	 VND 	 VND 
Yen Nhât Bàn (JPY) 5.444.785.316.715 5.374.860.402.668 	 - 	 - 

Phan tIc/i do nhgy dái v&i ngogi 1j.  

Cong ty chU yu chu ãnh hLrOng cOa thay di t giá cOa dng Yen Nht Bàn. 

Cong ty thijc hin phân tIch dO nhy d6i vO'i dng Yen Nht Bin trong trithng hcip t) giá dng Vit Nam 
- 	 tàng/giám 10% so vài dong tiên nay. T' 1 thay d6i 10% thrçc Ban Giám dôc sCr dung khi phân tIch rüi ro 

t gia Va the hien dánh gia cOa Ban Giám dOc ye mac thay d6i CO the cO cCa t gia. Phân tIch dO nhy vOi 
ngoi t chi áp dung cho các so du cOa các khoãn muc tiên tê bang ngoai t8 ti thOi diem cuôi k' và dieu 

- 	 chinh vic dánh giá li các khoàn miic nay khi CO 10% thay dOi cCa t giá. 

T?i ngày 30 tháng 6 näm 2014, nu Yen Nht Bàn tang/giàm 10% so vOi dng ViOt  Nam trong khi moi 
bién sO khác gia nguyen khOng d6i, thi born nhun trirOc thuê cOa Cong ty cho k' boat dng tO ngày 01 

- 	 thang 01 näm 2014 den ngay 30 thang 6 näm 2014 Se giâm/tang môt khoãn là 544.478.531.672 VND 
(näm 2013: 537.486.040.267VND). 

- 	 Quán lj5 rñi ro Mi sudt 

Cong ty chju rCi ro Iäi sut iOn phãt sinh tO cac khoân vay chu lài sut. Di vOl các khoãn vay chu lâi 
suât vOl Iãi suât cô dinh, Cong ty cO khà nang se phài chu nil ro läi suàt theo giá tri hçcp b' cCa các khoãn - vay nay. 

Quán 1j5 rái ro ve^ giá hang Ma 

COng ty mua nguyen 4t lieu, hang hOa tO các nhà cung cap trong va ngoai nirOc d6 phiic vi cho boat 
dQng san xuât kinh doanh. Do vy, Cong ty sê chju rOi ro tO viec thay dOi giá bàn cUa nguyen 4t lieu, 
hang hOa. 
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- 	 CONG TY CO PHAN NH1T D1N PHA LA! 	 Báo cáo tài chinh riêng 
Phing Phà Li, thi xa Chi Linh 	 Cho k' boat dong tr ngày 01 thang 01 näm 2014 
Tinh Hãi Dircmg, CHXHCN Viêt Nam 	 den ngày 30 thang 6 näm 2014 

- 	 THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH R!ENG (Tip theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các thuyét minh này là mt b phan  hQp thành vii can dztqc ã'c dông thai vöi báo cáo tài chinh riêng kern theo 

- 	 27. 	CONG CU TA! CHINH Tip theo) 

Râi ro tin ding 

- 	 RCi ro tin dung xãy ra khi mOt  khách hang hoc d6i tac khOng dáp Ung dtrc cãc nghTa vi trong hçp dng 
dan dOn các ton that tài chinh cho Cong ty. Cong ty CO chinh sách tin ding phü hp va th.rông xuyOn theo 
dOi tinh hinh dO dánh giá xem Cong ty cO chu ri ro tin dung hay không. Tai  ngày kêt thác niOn d6 kO 

- 

	

	 toán, Cong ty CO khoãn rüi ro tin ditng tp trung tfr khoàn phãi thu các ben lien quan. Rüi ro tin ding toi 
da &rqc the hin là giá trj ghi sO cOa sO du phãi thu các ben lien quan nhu trinh bay tgi ThuyOt minh sO 
28. 

Quãiz lfl ráiro thank khoãn 

Muc dich quãn l' rOi ro thanh khoân nhm dam bào dü ngu6n vn de^ dap Ung các nghia vu tài chinh hiên 
- 

	

	 tai va trong tirong lai. Tinh thanh khoán cflng dtrqc Cong ty quOn 1 nhäm dam bão rnUc php tri giüa 
cong nq den ban và tài san dOn ban trong k' a mac có the duqc kiOm soát dôi vO'i so von ma COng ty tin 
rang cO the tgo ra trong k' do. ChInh sách cOa Cong ty là theo dOi thuOng xuyOn cac yêu câu vO thanh 
khoãn hin tai và dir kiOn trong ttwng lai nh&m dam bAo Cong ty duy tri dO mirc dr phOng tiOn mat, các 
khoàn vay và dO von ma các cO dOng cam kt gOp nhàm dap irng các quy djnh vO tinh thanh khoàn ngan 
han và dài han hon. 

Các bang dtrâi day trinh bay chi ti& các mfrc dáo ban theo ho p dng cOn lai  di vai tài san tài chinh va 
cOng nq tài chinh phi phái sinh '.'a thi ban thanh toán nhtr dâ &rqc thOa thun. Cãc bang nay &wc  trinh 
bay dra trên dOng tiOn chira chiOt khâu cOa tài san tài chinh và dOng tiOn chira chiOt khâu cUa cong nq tOi 
chinh tinh theo ngày sOm nhat ma Cong ty phãi trà. Viêc trinh bay thông tin Wsan Wchinh phi phái 
sinh là can thiOt d hjOu dtrcc viêc quãn 1 	rOi ro thanh khoàn cOa Cong ty khi tinh thanh khoãn duçc 
quãn l trOn co sâ cong nq và tai san thuan. 

- 	 DLthi I nãm 	Ta 1-5 11am 	 Trên 5 nãm Tong 
VND 	 VND 	 VND VND 

30/6/2014 
Tin vi các khoãn 	1.271.411.072.382 	 - 	- 1.271.411.072.382 
tuang dtrcmg tin 
Phãi thu Bich hang vi 	2.102.110.743.628 	 - 	- 2.102.110.743.628 

- 	 phii thu khác 
Dãu tir ngn ban 	3.331.851.965.073 	 - 	- 3.331.851.965.073 
DAu tir dài han khãc 	 - 	46.498.000.000 	1.384.800.307.854 1.43 1.298.307.854 

- 	 Tong cong 	 6.705.373.781.083 	46.498.000.000 	1.384.800.307.854 8.136.672.088.937 
30/6/2014 
Các khoãn vay 	388.913.239.262 	1.555.652.957.048 	3.500.219.120.405 5.444.785.316.715 

- 	 Phâi trã ngu&i ban và 	472.553.397.962 	 - 	- 472.553.397.962 
phãi tràkhác 
Chi phi phOi trO 	343.853.889.929 	 - 	- 343.853.889.929 
Tong Ong 	 1.205.320.527.153 	1.555.652.957.048 	3.500.219.120.405 - 6.261.192.604.606 

Chênh 1kb thanh 
5.500.053.253.930 	(1.509.154.957.048) 	(2.1 15.418.812.551) khoan thuan  1.875.479.484.331 
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- 	CONG TY CO PHAN NHIT DIN PHA LI 
Phirong Phã Li, thj xã Chi Linh 
Tinh Hãi Dtrong, CHXHCN Viet Nam 

Báo cáo thi chInh riêng 
Cho kS'  hoat dng tU ngày 01 tháng 01 näm 2014 

den ngày 30 tháng 6 nm 2014 

- 	THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNE! RIENG (Tip theo) MAU SO B 09-DN 
Các thuyêt minh nay là mt b5ph4n hp thành và can duc dQc dông th&i vái báo cáo tai chInh riêng kern theo 

- 	27. 	CONG CU TAI CHINH (Tip theo) 

Qudiz If rüi ro thanh khoán ('Tiê'p theo)  

Duói I näm Tfr 1-5 näm Trên 5 nãm 	 Tang 
YND VND YND 	 YND 

31/12/2013 
Tin và các khoãn 	1.156.878.450.410 - - 	1.156.878.450.410 
tirnng dung tin 
Phái thu khãch hang và 	1.384.455.663.308 - - 	1.384.455.663.308 

- 	 phài thu khac 
Dãu tit ngàn h?n 	3.736.851.965.073 - - 	3.736.851.965.073 
DAu tir dài bin khác 	 - 46.498.000.000 1.384.934.307.854 	1.431.432.307.854 
Tong cong 	 6.278.186.078.791 46.498.000.000 1.384.934307.854 	7.709.618.386.645 
31/12/2013 
Các khoàn vay 	370.680.030.132 1.482.720.120.528 3.521.460.252.008 	5.374.860.402.668 

- 	 Phãi trã ngtthi bb vi 	310.332.848.924 - - 	310.332.848.924 
phâi trâ khác 
Chi phi phãitrà 	43.157.075.214 

- 
- - 	43.157.075.214 

Tong cong 	 724.169.954.270 1.482.720.120.528 3.521.460.252.008 	5.728.350326.806 

Chênh tech thanh 
5.554.016.124.521 (1.436.222.120.528) (2.136.525.944.154) 	1.981.268.059.839 

khoan thuan 

Ban Giám d6c dánh giá rfii ro thanh khoãn Ii mlrc tMp. Ban Giárn dtc tin ti.rông ring Cong ty CO the tao 
ra dh nguOn tihn dh dáp 1mg cãc nghTa viii tài chmnh khi den hn. 

28. 	NGH1P VU VA sO DU vOi CAC BEN LIEN QUAN 

Danh muc cdc ben lien quan có giao djch vii s6 dir (Tong kf: 

Ben lien quan 	 Quan he 
- 	 Ip doàn Din Iijc Vit Nam 	 Chh sâ hitu cUa Cong ty me 

Cong ty Mua bàn din 	 Trrc thuôc lap doan Din 1c Viêt Nam 
Cong ty C 05  phn Djch viii Sfra chlta N1iit din min Bc 	Cong ty con 
Cong ty C66  phn Nhit din Quâng Ninh 	 Cong ty trong cling tp doàn 
Cong ty C6 phn Nhit din Hãi PhOng 	 Cong ty lien kt 
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5.444.785.316.715 
1.917.519.126.675 

1.655.919.038 

1.451.055.770.150 
817.295.117.400 
27.476.250.000 

5.374.860.402.668 
1.297.849.812.925 

51.559.580.072 

1.423.455.770.150 
817.295.117.400 
27.476.250.000 

2.350.000.000.000 	2.350.000.000.000 

CONG TY CO PHAN NHIT DIN PHA LJ 	 Báo cáo tài chInh riêng 
Phtring Phã Lai, thj xã Chi Linh 	 Cho k' hoat dong tr ngây 01 thing 01 näm 2014 
Tinh Hãi Duing, CHXHCN Vit Nam 	 den ngày 30 thing 6 näm 2014 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG (Tip theo) 	 MAU sO B 09-DN 
Các thuyEt minh nay là m6t b5phmn hcrp thành va can d'wçxc dpc ddng thai vái báo cáo tài chInh rieng kern theo 

28. 	NGHIP VI) VA SO DU vOl CAC BEN LIEN QUAN (Tip theo) 

Trong 4, Cong ty da có các giao djch din ylu sau vdi the hen lien quan: 

	

Tir ngày 01/01/2014 	Tir ngày 01/01/2013 
L . 

	

den ngay 30/6/2014 	den ngay 30/6/2013 

	

VND 	 VND 

Doanh thu 
Ban din cho Cong ty Mua ban din 

Tri gc vay vi Iãi vay 
Trâ gOc vay Ip doàn Din hrc Vit Nam 
BO tth gc vay và khoân phâi thu vài Tp doàn Din 1rc 
Viêt Nam 
Chi phi Iãi vay phãi trã Tp doàn Din 1rc Vit Nam 

Mua hang hóa vi dch vu 
COng ty Col  pMn Djch viii Süa chia Nhit din min Bak 

Cung cp hang hóa vi dch vu 
Cong ty CO phân Dch vu Sira cha Nhit din min Bc 

Lãi du tir, cho vay 
Thu nhp lãi cho vay Tp doàn Din lirc Vit Nam 

Cotic dtrqc chia 
COng ty Co phãn Djch vii Süa chüa Nhit din mien BAc 
COng ty C ô  ph .n Nhit din Quàng Ninh 

Thu nhâp cia Ban Giám dc 
Lucrng, thu nhp Ban Giám dc 

SO dw vt'n các ben lien quan: 

	

4.255.180.790.462 	3.615.609.251.600 

	

189.406.279.371 	223.616.755.769 

	

- 	223.616.755.769 

	

74.043.720.442 	82.599.625.731 

	

29.487.514.553 	59.136.312.816 I 

	

1.696.607.451 	936.621.349 I 

	

18.793.833.333 	142.286.111.111 I 

	

- 	36.793.645.500 

	

1.227.601.000 	1.060.825.644 

	

30/6/2014 	 31/12/2013 

	

VND 	 VND 

Vay Ip doãn Din lijc Vit Nam 
Phãi thu Cong ty Mua ban din 
Phãi trã Cong ty C o^ ph n Djch viii Sira chüa Nhit din 
min Bc 
Du tir vào Cong ty C phân Nhit din Hãi PhOng 
Dãu tu vào Cong ty Co- ph-an Nhit din Quàng Ninh 
Du tir vào Cong ty Co^ phn Djch vi Sira chfa Nhit din 
mien Bäc 

- 	 Cho Tp doàn Din lirc Vit Nam vay 
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- 	 CONG TY CO PHAN NH1T DIN PHA LA! 	 Báo co tài chinh riêng 
Phtrmg Phã Li, thi xä Chi Linh 	 Cho k' hoat dng tr ngày 01 thing 01 näm 2014 
Tinh Hãi Duung, CHXHCN Vit Nam 	 dn ngày 30 thing 6 näm 2014 

- 	 THUYET MINH BAO CÁO TAd CHINH RIENG (Tip theo) 	 MAU SO B 09-DN 
Các thuyêl minh nay là m5t b3 phn hop thành vi can du-crc dQc dong thoi v&i baa cáo tài chmnh riêng kern thea 

29. 	SO LIEU SO SANH 

SO 1iu so sánh trên bang can dOi kë toán và các thuyët mirth ttrnng (mg là so 1iu báo cáo tài chInh rieng 
dä dLrçlc kiêm toán cho nin tãi chInh kêt thOc ngày 31 thing 12 näm 2013. SO lieu so sánh trn baa cáo 
két qua hoat dng kinh doanh, báo cáo luu chuyn tiên té và các thuyêt mirth ttrong (mg là so 1iu trén 
báo cáo tài chirth ring dà dircyc soát xét cho kS'  hoat dng tr ngày 01 thing 01 näm 2013 den ngày 30 
thing 6nam 2013. 

Y/'CONG TY" 
co PHAN 

wiiiEi DIEN 
P  LAI 

N 1NH-T. 

Nguyn Quang Huy 
Ngiroi Ip  biêu 

Ngày 27 tháng 8 nárn 2014 

LE The Soii 
Ké toán trirOlig 

Pham Van Thir 
Tong Clam doc 
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