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THƯ NGỎ
      Trước hết, Công ty xin gửi lời chúc tốt đẹp đến những người đã đồng hành 

cùng Công ty trong suốt thời gian qua.

     Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa được thành lập năm 1992 với mốc xuất 

phát là thời điểm Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa được thành lập trực thuộc 

Nhà máy điện Chợ Quán (Công ty Điện lực 2) có 2 tổ máy turbine F5, hệ điều 

khiển Speedtronic Mark 2 được chuyển vào từ An Lạc (Hải Phòng) với tổng 

công suất thiết kế 46, 8 MW. Sau 25 năm xây dựng và phát triển đến nay 

Công ty đã có 10 tổ máy với công suất 389 MW.

      Năm 2017 đã qua với nhiều khó khăn, thách thức về tình hình sản xuất kinh 

doanh nhưng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể người lao 

động đã giúp Công ty hoàn thành kế hoạch được giao như: 

     - Sản lượng điện sản xuất  là triệu kWh đạt tỷ lệ  1.225,17 100,34%
so với kế hoạch năm.

    - Tổng Doanh thu:   triệu đồng đạt tỷ lệ  so với 2.539.804 145,82%
kế hoạch năm. 

    Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa hy vọng sẽ cùng quý cổ 

đông, quý khách hàng và đối tác bước sang năm 2018 bằng việc nắm bắt những 

cơ hội và thành công mới.

      

      Kính chúc tất cả quý vị hạnh phúc, sức khỏe và thành công. 

      Trân trọng./.
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1.Chất lượng - Tín nhiệm
2. Tận tâm - Trí tuệ
3. Sáng tạo - hiệu quả 

Giá trị cốt lõi 

Tầm nhìn 

Trao chất lượng - Giữ niềm tin 
Khẩu hiệu 

Sứ mệnh 
    Đảm bảo cung ứng 
điện và dịch vụ đa dạng 
với chất lượng tốt nhất, 
làm hài lòng khách hàng

  ơn vị sản xuất điện và cungĐ
ứng các dịch vụ, sản phẩm 
có chất lượng cao, an toàn,
hiệu quả; thương hiệu  uy tín;
địa chỉ tin cậy của khách hàng 

I. Thông tin chung   Tầm nhìn - sứ mệnh - giá trị cốt lõi
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Tên giao dịch: 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
    Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, Địa chỉ:

thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

02542. 212 811Số điện thoại: 

02543. 825 985Số Fax: 

website: www.btp.com.vn

 BTPMã cổ phiếu:

   

Ngành nghề Kinh doanh 

I. Thông tin chungI. THÔNG TIN CHUNG  

Thành lập ngày:

24/12/1992

SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG

Giấy chứng nhận ĐKKD 3500701305

Ngày giao dịch Cổ phiếu đầu tiên: 

           25/11/2009
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  Ngành nghề và địa bàn kinh doanh



ON

OFF

1992
Thành lập Nhà máy 
điện Bà Rịa với 2 
tổ máy GT1, GT2

1993
Tổ máy GT3 và 

GT4  được đưa vào 
vận hành

1993
Tổ máy GT3 và 

GT4  được đưa vào 
vận hành

1993
Tổ máy GT3 và 

GT4  được đưa vào 
vận hành

1994
Tổ máy GT5, Gt6
và GT7  được đưa 

vào vận hành

1993
Tổ máy GT3 và 

GT4  được đưa vào 
vận hành

1995
 Thành viên Tổng 
Công ty điện lực 

Việt Nam

1993
Tổ máy GT3 và 

GT4  được đưa vào 
vận hành

1996
 Đưa vào vận hành

Tổ máy GT8

1993
Tổ máy GT3 và 

GT4  được đưa vào 
vận hành

1999
  Chuyển tổ máy GT5, 
GT6, GT7 thành chu 

trình hỗn hợp 
306-1(ST9)

1993
Tổ máy GT3 và 

GT4  được đưa vào 
vận hành

2002
  Chuyển tổ máy GT3, 
GT4, GT8 thành chu 

trình hỗn hợp 
306-2(ST10)

1993
Tổ máy GT3 và 

GT4  được đưa vào 
vận hành

2005
  Đổi tên thành Công

ty Nhiệt điện Bà 
Rịa từ ngày 30/3

1993
Tổ máy GT3 và 

GT4  được đưa vào 
vận hành

2007
  Đổi tên thành Công

ty Cổ Phần Nhiệt 
điện Bà Rịa từ 

ngày 01/11

1993
Tổ máy GT3 và 

GT4  được đưa vào 
vận hành

2012
  Thành viên của
EVNGENCO 3

từ ngày 01/6

1993
Tổ máy GT3 và 

GT4  được đưa vào 
vận hành

2017
 - Đại tu nâng công suất tổ máy GT3
- Lắp đặt hệ thống điện mặt trời hòa 
lưới 20kWp.
  -Hoàn thiện bộ chỉ số đo lường hiệu
    quả công việc.
        - Đào tạo Kaizen - 5S.

BTP

Trao chất lượng - Giữ niềm tin 

I. Thông tin chung Quá trình phát triển 
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Huân chương lao động 
hạng 3 năm 2000

Huân chương lao động 
hạng nhì năm 2005

Huân chương lao động 
hạng nhất năm 2010

 Cờ thi đua Chính phủ 
 năm: 1999, 2001,2002,2003

Cờ thi đua của Bộ Công Nghiệp(Bộ Công Thương)
  năm: 1997, 2000, 2002, 2005, 2007, 2014, 2016

 Cờ thi đua của Tập đoàn  Điện lực VN
 năm: 1998, 2006, 2008, 2009, 2012, 2015

Bằng khen của Thủ tướng 
chính phủ năm:1996, 1999, 2003

Bằng khen của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
năm: 1999 - 2003, 2007, 2016

Bằng khen EVN: 2000, 2003,2004,
2005, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014

Bằng khen của Bộ Công thương
năm: 2001,2002, 2009 -2013, 2015

 Cờ thi đua của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 năm: (1996-2000), (2001-2005);

3 năm: (2006-2009)

Giải thưởng Ngọn Hải Đăng: 
giải vàng (2006, 2015); giải bạc (2013);

giải đồng (2004, 2005) 

I. Thông tin chung   Các thành tích nổi bật 
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I. Thông tin chung  Mô hình quản trị

ĐẠI HỘI
ĐỒNG 

CỔ ĐÔNG

BAN 
KIỂM SOÁT

BTP

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Phòng 
Tổ chức 

& 
Nhân sự 

Phòng 
Kế hoạch - Vật tư 

Phòng
 Kỹ thuật

Phòng 
Triển khai dự án 

Phân 
xưởng 
Vận 
hành 

Phân xưởng 
sửa chữa 

Điện - Tự động  

Phân xưởng 
Hóa - Nghiệm   

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phòng 
Tài chính - kế toán 

Văn phòng

Phân xưởng 
Sửa chữa
Cơ - Nhiệt   

Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn   

CÔNG TY LIÊN KẾT  

CÁC CÔNG TY CÓ GÓP VỐN   

Công ty CP Nhiệt điện Hải phòng   

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh    

Công ty CP Phú Thạnh Mỹ     

Tỷ lệ góp vốn : 8,09%

Tỷ lệ góp vốn : 2,3%

Tỷ lệ góp vốn : 2%

Tỷ lệ góp vốn : 25%

BAN
TỔNG GIÁM ĐỐC 
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  Ngày 05/05/2017, Đoàn Thanh niên công ty 
đã tổ chức Đại hội và bầu Ban chấp hành mới 

Ngày 31/5/2017, Công ty tổ chức Đại 
hội đồng cổ đông và  đã bầu được Hội đồng
quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

 Từ ngày 23-26/5 Công ty tham gia Hội 
thao Tổng Công ty Phát điện 3 đã đạt 
giải nhất, nhì tennis đôi nam, giải 3 toàn 
đoàn và nhận cờ luân lưu. 

Ngày 30/6, Công ty tổ chức 
Hội nghị người lao động cấp
Công ty.

I. Thông tin chung  Các sự kiện nổi bật năm 2017

Ngày 19/4, Công ty tham dự ký kết thỏa thuận 
ghi nhớ đầu tư tại  tỉnh Bình Thuận 
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     Ngày 3-5/10 tham gia hội thi An toàn 
Vệ sinh viên cấp Tổng Công ty. An toàn 
Vệ sinh viên Công ty đã đạt được các giải: 
nhất, nhì, ba.

Họp mặt chị em trong Công ty nhân ngày Phụ nữ Việt Nam
20/10.

   Ngày 12/9, tổ chức Đại hội đại biểu Công 
đoàn Công ty và tại đại hội đã bầu được 
Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa IX 
nhiệm kỳ 2017-2022 .

I. Thông tin chung  Các sự kiện nổi bật năm 2017 

Ngày 07/7 Công ty bổ nhiệm Ông Lê Văn Huy 
làm Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật.
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Định hướng phát triển
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I. Thông tin chung  Định hướng phát triển
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I. Thông tin chung  Định hướng phát triển

Chiến lược 
trung hạn 

và 
dài hạn

Đầu
 tư

 n
hà

 m
áy

 

đi
ện

 g
ió
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iến

 T
hà

nh
 3

 

tại
 tỉ

nh
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N
âng công suất 

các tổ m
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 F6
 còn lại. Đầu

 tư
 N

hà
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áy
 đ

iện
 

Bà 
Rịa

 II
.

 Đầu tư hệ thống 

xử lý khí thải 

các tổ m
áy tua bin khí F6

Đảm bảo vận hành 

các tổ máy 

an toàn - kinh tế.

   hực hiện tốt kế hoạch T
đề ra, nâng cấp, cải tạo máy 

móc thiết bị, nhằm nâng cao 

độ sẵn sàng của thiết bị đáp 

ứng nhu cầu điện năng của 

hệ thống điện quốc gia.

 Bảo toàn và phát triển

 vốn của các cổ đông,

nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần cho người lao động

Các mục
tiêu chủ yếu
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CÁC MỤC TIÊU 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Sản xuất kinh doanh
gắn liền với bảo vệ 
môi trường sinh thái, 
hướng đến sự bền
vững và phát triển.

   Xây dựng tinh thần 

đoàn kết gắn bó giữa

các cấp cán bộ lãnh 

đạo, quản lý và nhân

viên, phấn đấu vì sự

phát triển của Công ty.

 Sử dụng có hiệu 

quả nguồn vốn đem 

lại lợi ích cao nhất 

cho cổ đông.

I. Thông tin chung

Ủng hộ phong
trào tình nghĩa 
của địa phương.

Tăng thu nhập cho 

người lao động, tạo 

sự gắn bó lâu dài 

với Công ty.

Nghiên cứu ứng 
dụng Trí tuệ nhân 
tạo (AI) trong quản 
lý, vận hành, giám 
sát chất lượng, phát 
hiện sớm các sự cố 
(sự cố tiềm ẩn).
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2. Về công tác quản trị và tài chính
       Do công ty có sử dụng vốn vay bằng ngoại tệ và có cổ phần tại các nhà 

máy điện có vay vốn bằng ngoại tệ, nên việc thay đổi tỷ giá sẽ biến động 

lớn đến lợi nhuận của Công ty.

3. Về công tác Sửa chữa lớn, mua sắm, quản lý và thanh xử lý vật tư thiết bị

1. Về công tác sản xuất điện
     Công ty là đơn vị cung cấp dịch vụ phụ 

trợ cho hệ thống điện nên không chủ 

động trong việc sản xuất điện, chủ yếu 

phụ thuộc vào hệ thống điện và vào sự 

huy động của Trung tâm điều độ.

I. Thông tin chung Các rủi ro

25 năm một chặng đường       11

    - Mặc dù có nhiều cố gắng và làm tốt công tác sửa chữa lớn, tuy nhiên 

cần phải nâng cao công tác lập dự toán và công tác quản lý hàng tồn kho 

nhằm tối ưu hóa hàng tồn kho, tiết kiệm 
-  Tăng cường giám sát công tác mua sắm vật tư thiết bị.

4. Về công tác an toàn lao động

    Cần thường xuyên 

làm tốt công tác tuyên 

truyền, giáo dục ý thức 

trách nhiệm cho toàn 

thể Người lao động 

trong công tác bảo hộ 

lao động để đảm bảo 

công tác an toàn trong 

sản xuất của Công ty 

ngày càng tốt hơn.

�
5. Về môi trường

    Công ty Cổ phần Nhiệt 
điện Bà Rịa là doanh 
nghiệp sản xuất điện 
bằng nhiên liệu khí và 
dầu D.O (khi có yêu cầu), 
Công ty đã lập kế hoạch 
ứng cứu tình huống khẩn 
cấp, kế hoạch này nhằm 
đưa ra các bước tiến hành 
xử lý theo một trình tự 
hợp lý để giải quyết các 
t ì n h  h u ố n g  k h ẩ n 
cấp.

I. THÔNG TIN CHUNG  
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I. Thông tin chungIII. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM  

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

01

02

03

04

Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2017 đạt so với kế hoạch. 101,66% 

      - Lợi nhuận trước thuế: triệu đồng108.025 

      - Lợi nhuận sau thuế:   triệu đồng  92.149

Những thay đổi, biến động lớn về chiến lược kinh doanh: 

 

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

  - Tổng lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch:   triệu đồng 106.263

  - Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế:   triệu đồng     108.025 

 Sản lượng điện sản xuất: đạt triệu kWh,1.225,17 

                                         đạt  so với kế hoạch.100,34%

Sản lượng điện sản xuất

 Doanh thu và lợi nhuận cũng hoàn thành kế hoạch được giao.05

Công ty không có những thay đổi, biến động lớn về chiến lược kinh doanh 
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I. Thông tin chungIII. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM  
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TT DIỄN GIẢI  ĐVT 
 Kế hoạch                             
năm 201 7                                                 

 Thực hiện 
năm 2017  

 Thực hiện 
năm 2016  

Tỷ lệ Thực 
hiện/Kế 
hoạch 

2017 

Tỷ lệ 
Thực 

hiện2017/

2016 

1 Tổng doanh thu SXKD. Trong đó:  
Triệu 
đồng  

1.741.728  2.539.803  1.799.647  145,82  141,13  

1.1 Doanh thu sản xuất Điện (*)    1.672.698  2.438.661  1.659.572  145,79  146,95  

1.2 Doanh thu hoạt động tài chính    63.300  95.756  131.371  151,27  72,89  

1.3 Doanh thu sản xuất kinh doanh khác    5.730  5.386  8.704  94,00  61,88  

2 Tổng chi phí SXKD. Trong đó:  
Triệu 
đồng  

1.635.465  2.431.778  1.650.889  148,69  147,30  

2.1 Chi phí sản xuất Điện (*)    1.583.601  2.349.289  1.567.2 92 148,35  149,89  

2.2 Chi phí hoạt động tài chính    47.354  78.256  74.455  165,26  105,10  

3.3 Chi phí sản xuất kinh doanh khác    4.510  4.233  9.142  93,87  46,31  

3 Tổng Lợi nhuận trước thuế  
Triệu 
đồng  

106.263  108.025  148.758  101,66  72,62  

4 Lợi nhuận sau thuế  
Triệu 
đồng  

85.010  92.149  119.84  108,40  76,89 

5 Cổ tức (dự kiến)  % 10 10 10 100 100 

   (*) Doanh thu và chi phí tăng tương ứng so với kế hoạch là do: Công ty quyết toán tiền Cước phí 

vận chuyển khí Cửu Long từ ngày 1/4/2014 đến 30/9/2017 và cước phí vận chuyển khí Thiên Ưng, Đại 

Hùng năm 2017 theo giá cước phí vận chuyển được chính phủ phê duyệt và ghi nhận vào chí phí năm 

2017 (Riêng khoản quyết toán cước phí vận chuyển khí Cửu Long từ ngày 01/04/2014 đến 31/12/2016 

là 672 tỷ) làm chi phí và doanh thu tăng tương ứng so với kế hoạch.

Tình hình thực hiện so với năm liền kề 



I. Thông tin chungIII. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM  Tổ chức và nhân sự

1. Ban điều hành

 Ông Nguyễn Tiến Dũng 

Tổng giám đốc - UV Hội đồng quản trị 

 Sinh năm 1968 và bắt đầu công tác tại Công ty năm 1992. 

 - Từ tháng 12/1992-12/1995: Tổ trưởng tổ sửa chữa Cơ điện

- Từ tháng 01/1996-12/1997: Tổ trưởng tổ sửa chữa Cơ,  
phân xưởng sửa chữa Cơ Điện.

 - Từ tháng 1/1998-6/2003: Phó Quản đốc phân xưởng SC Cơ.

  - Từ tháng 6/2003-2/2008:Quản đốc phân xưởng SC Cơ - Nhiệt.

  - Từ tháng 02/2008-30/9/2009: Phó (Tổng) Giám đốc. 

  - Từ tháng 10/2010 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty. 

  Trình độ chuyên môn: 

 - Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

 - Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

Chức vụ hiện tại:  

Quá trình Công tác:  

Ông Lê Văn Huy

Phó Tổng Giám đốc 

 Sinh năm 1970  và bắt đầu công tác tại Công ty năm 1997. 

  Trình độ chuyên môn: 

 Kỹ sư Điện công nghiệp 

Chức vụ hiện tại:  

Quá trình Công tác:  

Ông Phạm Quốc Thái 

Phó Tổng giám đốc - UV Hội đồng quản trị 

Sinh năm 1969 và bắt đầu công tác tại Công ty năm 1993. 

 - Từ tháng 10/1993-6/1995: Chuyên viên Kế hoạch thống kê,
Phòng kế hoạch kỹ thuật. 

- Từ tháng 7/1995-3/2001: CV kế toán,phòng Kế toán tài chính  

 - Từ tháng 4/2001-6/2003: Phó Phòng Kế toán tài chính.

  - Từ 9/6/2003-29/2/2004: Quyền trưởng phòng Kế toán tài chính.

  - Từ 01/3/2004-30/6/2005: Trưởng phòng Tài chính kế toán. 

  - Từ ngày 01/10/2010-31/12/2012: Phó Tổng Giám đốc, kiêm
Kế toán trưởng Công ty 

Chức vụ hiện tại:  

Quá trình Công tác:  

Bà Trần Thị Bảo Xuân   

Kế toán trưởng  

Sinh năm 1973 và bắt đầu công tác tại Công ty năm 2001. 

 - Từ tháng 4/2001-7/2010: CV. phòng Tài chính kế toán
- Từ tháng 8/2010-9/2012: Phó phòng Tài chính kế toán.  

  Trình độ chuyên môn: 

 - Cử nhân Kinh tế 

Chức vụ hiện tại:  

Quá trình Công tác:  

  - Từ 01/7/2005-30/9/2010: Kế toán trưởng Công ty. 

  - Từ 01/01/2013-14/11/2017: Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Từ tháng 10/2012-12/2012: Trưởng phòng Tài chính kế toán.  

- Từ tháng 01/2013 đến nay: Kế toán trưởng Công ty.  

  Trình độ chuyên môn: 
 - Cử nhân Kế hoạch hóa quốc dân  
 - Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

- Từ tháng 7/1997-14/12/2000: Vận hành viên PX vận hành

- Từ tháng 12/2000 - 25/4/2004: Trưởng ca Vận hành

- Từ 4/2004 - 04/2007: Kỹ thuật viên PX Vận hành.

- Từ 04/2007 - 01/2009 : Phó Quản đốc PX Vận hành

- Từ 01/2009 - 06/2009: Quyền Quản đốc PX Vận hành

-  Tử 06/2009 - 6/2017: Quản đốc phân xưởng Vận hành, 

- Từ tháng 7/2017 - đến nay: Phó Tổng Giám đốc

25 năm xây dựng và phát triển       Báo cáo thường niên 14
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a) Các khoản đầu tư lớn: 
    Trong năm 2017,  Công ty không có đầu tư lớn

b) Tình hình hoạt động và tài chính của công ty liên kết:

     + Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn:

        - Sản lượng điện sản xuất: 360,9 triệu kWh, đạt 153,57% so với Kế hoạch năm 2017.

        - Sản lượng điện thương phẩm: 360,9 triệu kWh, đạt 153,57% so với Kế hoạch năm 2017.

        - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 204.875,74 triệu đồng 

        - Lợi nhuận sau thuế: 204.875,74  triệu đồng 

c) Tình hình hoạt động và tài chính của các Công ty có vốn góp 

   c.1 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng: 

    - Sản lượng điện sản xuất: 6.338,81 triệu kWh, đạt 84,01% so với kế hoạch năm 2017.

    - Sản lượng điện thương phẩm: 5.769,30 triệu kWh, đạt 83,83% so với kế hoạch năm 2017. 

    - Tổng Lợi nhuận trước thuế : 419.670,11 triệu đồng.

    - Lợi nhuận sau thuế: 395.607,65 triệu đồng.

c.2 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh:

      - Sản lượng điện sản xuất: 5.792 triệu kWh, đạt 80,44% so với kế hoạch năm 2017.

      - Sản lượng điện thương phẩm: 5.282 triệu kWh, đạt 81,07% so với kế hoạch năm 2017.

      - Tổng Lợi nhuận trước thuế :708.888,72 triệu đồng.

      - Lợi nhuận sau thuế: 708.888,72 triệu đồng.

c.3 Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ:

     - Sản lượng điện sản xuất: 202,24 triệu kWh, đạt 124,05% so với kế hoạch năm 2017.

     - Sản lượng điện thương phẩm: 199,21 triệu kWh, đạt 124,05% so với kế hoạch năm 2017.

     - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 87.619,10 triệu đồng

     - Lợi nhuận sau thuế: 87.619,10 triệu đồng

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

25 năm xây dựng và phát triển       Báo cáo thường niên 15
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25 năm một chặng đường       Báo cáo thường niên

 4.Tình hình tài chính

  

 Lợi nhuận trước thuế 

 Lợi nhuận sau thuế 

 Tổng giá trị tài sản 

Doanh thu thuần từ 
hoạt động kinh doanh
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Chỉ tiêu  Năm 2016  Năm 2017  % tăng giảm  

Tổng giá trị tài sản 
 

1.806.520  2.544.576  40,86  

Doanh thu thuần từ hoạt động KD
 

1.667.847 2.320.201 39,11
 

Lợi nhuận khác 
 

(1.512)
 

130
 

(108,58)
 

Lợi nhuận trước thuế

 

148.758

 

108.025

 

(27,38)

 
Lợi nhuận sau thuế 

 

119.840

 

92.149

 

(23,11)

 

 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức  

                

10 

 

10 

   

0   

 

16Báo cáo thường niên 25 năm xây dựng và phát triển       

a.Tình hình tài chính ĐVT: Triệu đồng

     Lợi nhuận trước thuế năm 2017 giảm so với năm 2016 do trong năm 2017 lỗ chênh 
lệch tỷ giá do đánh giá lại gốc vay ngoại tệ là 62,36 tỷ.
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b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

  

25 năm xây dựng và phát triển       Báo cáo thường niên

Chỉ

 

tiêu 

 

Năm 2016

 

Năm 2017

 

Ghi chú 

 

1. Chỉ

 

tiêu về

 

khả

 

năng thanh toán 

 

+ Hệ

 

số

 

thanh toán ngắn hạn 

 

Tài sản ngắn hạn/Nợ

 

ngắn hạn

 

+ Hệ

 

số

 

thanh toán nhanh 

 

Tài sản ngắn hạn -

 

Hàng tồn kho

 

Nợ

 

ngắn hạn

 

 

6,12

 

 

5,42

 

 

 

 

1,74

 

 

1,63

 

 

 

   

Lần

 

 

     

Lần

 

2. Chỉ

 

tiêu về

 

cơ cấu vốn 

 

+ Hệ

 

số

 

Nợ/Tổng tài sản 

 

+ Hệ

 

số

 

Nợ/Vốn chủ

 

sở

 

hữu 

 

 

38,76

 

63,30

 

 

62,29

 

165,21

 

 

%

 

%

 

3. Chỉ

 

tiêu về

 

năng lực hoạt động

 

+ Vòng quay hàng tồn kho

 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 

 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

 

 

 

10,14

 

 

 

15,54

 

 

 

Lần

 

4. Chỉ

 

tiêu về

 

khả

 

năng sinh lời

 

+ Hệ

 

số

 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

  

 

+ Hệ

 

số

 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ

 

sở

 

hữu 

 

 

+ Hệ

 

số

 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

 

 

+ Hệ

 

số

 

Lợi nhuận từ

 

hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 

 

 

7,18

 

 

10,83

 

 

6,63

 

 

9,01

 

 

3,77

 

 

13,02

 

 

3,1

 

 

4,41

 

 

%

 

 

%

 

 

%

 

 

%
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Cổ đông trong nước

Cổ đông nước ngoài

90
,4

6%

Cơ cấu cổ đông
trong nước
nước ngoài

9,
54

%

Cơ cấu sở 
hữu cổ phần

82,12%

8,34%
9,5%

Tổ chức trong nước

Cá nhân trong nước

Tổ chức nước ngoài

 Cá nhân nước ngoài

STT Nội dung Cổ phần nắm giữ Tỷ lệ %

1 Cổ đông Trong nước 54.713.540 90,46

2 Cổ đông nước ngoài 5.772.060 9,54

STT Nội dung Cổ phần nắm giữ Tỷ lệ %

1 Cá nhân trong nước 5.045.775 8,34

2 Cá nhân nước ngoài 21.220 0,04

3 Tổ chức trong nước 49.667.765 82,12

4 Tổ chức nước ngoài 5.750.840 9,50

I. Thông tin chung

 5. Cơ cấu cổ đông

01 Tổng số cổ phần đang lưu hành 60.485.600 cổ phần 

02 Loại cổ phần 

03 Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do 12.362.043 cổ phần 

cổ phần phổ thông  

04 Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 48.123.557 cổ phần 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng

Cơ cấu 
cổ phần

25 năm xây dựng và phát triển       Báo cáo thường niên

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM  

18

79,6%

20,4%
Cơ cấu cổ đông của Công ty chốt ngày 20/3/2018 như sau:



I. Thông tin chung
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III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM  

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty 

Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

 1. Khí: 10.598. 922,37 triệu BTU 

2. Dầu DO: 408,073 tấn 

Nguyên liệu sử dụng để sản xuất điện năng của Công ty 

 3. Công ty không tái chế sử dụng nguyên vật liệu 

Tiêu thụ năng lượng

1. Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Khí Gas và dầu DO

2.Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: tiết 
kiệm điện tự dùng sau khi thực hiện kiểm toán năng lượng.  

3. Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng:

Tiêu thụ nước 

1. Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Nhà máy nước Bà Rịa, lượng nước tiêu thụ 
3

năm 2017: 156228 m .
 2. Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không 

01

02

03

04 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 
    Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ các quy định và hướng dẫn 
bảo vệ môi trường quản lý, không gây ô nhiễm và không làm ảnh hưởng xấu tới chất lượng 
môi trường cho khu vực. Do đó, Công ty chưa từng bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ 
pháp luật và các quy định về môi trường. 

05
Chính sách liên quan đến người lao động 
-  Đến ngày 31/12 Công ty có : 280 người lao động. 

      - Các chính sách trả lương, thưởng đảm bảo theo đúng quy chế, tạo ra động lực phấn đấu 

cho từng người lao động.
      - Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động, khoa học cùng với chính sách đào 

tạo phát triển nguồn nhân lực liên tục nhằm khai thác tối đa năng lực của từng cá nhân.
     - Chăm sóc sức khỏe cho Người lao động như: tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/năm

và tổ chức tham quan nghỉ mát cho người lao động; tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền,..

giữa các đơn vị sản xuất của Công ty. Toàn thể người lao động trong Công ty được đóng 

BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Nhà nước.

 

06
Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

 - Công ty luôn áp dụng các biện pháp - giảm thiểu ô nhiễm bằng cách sử dụng nguyên liệu,

 năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất. 

    - Luôn tham gia và vận động người lao động trong Công ty tham gia các cuộc vận động, 

ủng hộ do địa phương phát động. 

19

- Sắp xếp bố trí lại hệ thống điện cao áp phục vụ sản xuất tiết kiệm được điện tự dùng; 
- Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời sử dụng cho khu vực hành chính.



I. Thông tin chung

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

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

2017

2016
20152015

2016
2014

Doanh thu qua các năm
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Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2017 Thực hiện năm 2017 % so KH năm 

Sản lượng điện sản 
xuất (triệu KWh) 

1.221,01 1.225,17 100,34 

Tổng doanh thu 1.741.728 2.539.804 145,82 

Tổng chi phí 1.635.465 2.431.778 148,69 

Lợi nhuận trước 
thuế 106.263

 108.025  

 

ĐVT: Triệu đồng 
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Biểu đồ thực hiện các chỉ tiêu so với kế hoạch năm 2017

kế hoạch

Doanh thu Chi phí

Thực hiện
145,82% Thực hiện

148,69%

kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế

kế hoạch

Thực hiện
101,66%

101,66
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a) Tình hình tài sản 

     iá trị tài sản theo sổ sách tại thời điểm 31/12/2017 là triệu đồng, trong đó: Tài sản G 2.974.486 

ngắn hạn  triệu đồng; Tài sản dài hạn triệu đồng.2.368.866 605.620 

Bảng cơ cấu tài sản

Nội dung 
Năm 2016 Năm 2017 

Triệu Đồng Tỷ lệ % Triệu Đồng Tỷ lệ % 

Tiền và các khoản tương đương tiền 216.843 12,0 326.484 10,98 

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 620.500 34,35 552.000 18,56 

HTK+ Phải thu + TS ngắn hạn khác  463.046 25,63 1.490.382 50,11 

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 314.535 17,41 327.336 11,00 

Tài sản cố định + TS dài hạn khác 172.948 9,57 278.284 9,36 

Tổng cộng Tài sản 1.806.520 100,0 2.974.486 100,0 

 

b) Tình hình nợ phải trả

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

   + Nợ phải trả người bán

       Cuối năm 2017 là 1.181 tỷ đồng, cuối năm 2016 là 25 tỷ đồng chủ yếu là khoản nợ tiền khí do 

cuối năm quyết toán tiền khí bổ sung từ giai đoạn 01/04/14 đến 30/09/17 là 803 tỷ và chưa đến hạn 

thanh toán là 378 tỷ. 

   + Nợ vay Dư nợ của Công ty cuối năm 2017 là 548,76 tỷ đồng tương ứng với nguyên tệ 24,98 tỷ 

Won mỗi năm Công ty trả 2,5 tỷ Won vốn vay ODA.

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

xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay

   Chênh lệch tỷ giá trong năm lỗ 62,3 tỷ đồng trong đó:

       + Chênh lệch tỷ giá thực hiện lãi 1,6 tỷ đồng

       + Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện lỗ 63,9 tỷ đồng

  - Nợ phải trả ngắn hạn:  Đây là khoản vay dài hạn đến hạn trả của  hợp đồng vay lại vốn dài hạn vốn 

ODA (đồng Won) từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tiền khí chưa đến hạn thanh toán.

 - Nợ dài hạn: là khoản nợ dài hạn của hợp đồng vay lại nêu trên.

2. Tình hình tài chính
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- Tăng nguồn điện

+ Nhà máy điện gió Tiến Thành 3-20MW tại tỉnh Bình Thuận;

+ Nhà máy điện Bà Rịa 2-1.200MW tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

+ Điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận.

- Nâng công suất các tổ máy tuabin khí F6 còn lại.

- Lắp hệ thống xử lý khí thải cho các tổ máy tua bin khí F6;

-Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, quản trị doanh nghiệp

- Thực hiện đề án “ Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 

2016-2030”;

- Thực hiện công tác sửa chữa lớn các tổ máy đảm bảo chất lượng và 

tiến độ;

-  Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực 

hiện tốt Văn hóa Doanh nghiệp.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 
   - Xây dựng hoàn thiện và ban hành các Quy chế liên quan đến người lao động  theo chỉ đạo 
và các Quy chế  quản lý nội bộ của Tổng Công ty: 
    + Công ty đã hoàn thiện và ban hành các quy chế liên quan đến người lao động. 
    + Tiến hành cải cách thể chế cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế của Công ty như:
 �  - Tiếp tục rà soát các quy chế, quy định, quy trình đã ban hành. Xây dựng các quy chế, quy 
định và quy trình còn thiếu;
 �   - Xây dựng cơ chế tiền lương gắn liền với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, 
năng suất lao động; 

 + Lắp hệ thống điện mặt trời – 100 KWp;

 + Tiếp tục thay thế bóng điện chiếu sáng bằng bóng đèn led;

 + Duy trì phong trào tiết kiệm điện trong văn phòng;

- Tiết kiệm điện tự dùng:
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   Công ty đã tổ chức quản lý công tác bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 
luật, quy định của EVN, EVNGENCO 3 và báo cáo đánh giá tác động môi trường 
đã được phê duyệt. Đối với việc tiêu thụ nước Công ty sử dụng nước thủy cục được 
cấp bởi nhà máy nước Bà Rịa vào bồn chứa để sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất 
điện. Đối với việc sử dụng năng lượng: các tổ máy tuabine khí sử dụng nhiên liệu 
chính là khí thiên nhiên và nhiên liệu phụ là dầu DO.

     Đối với việc xử lý nước thải công nghiệp, hệ thống xử lý nước thải của Công ty 
vận hành ổn định chất lượng nước thải sau xử lý đều đạt theo tiêu chuẩn Việt Nam. 
Đối với khí thải các tổ máy turbine khí của Công ty hiện tại tất cả thông số ô nhiễm 
đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN. Đối với chất thải nguy hại Công ty đã 
xây dựng kho lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại và được quản lý, phân loại từng 
danh mục cụ thể tại từng vị trí trong kho, định kỳ hàng năm ký hợp đồng thu gom, 
vận chuyển, xử lý với các đơn vị có chức năng theo đúng quy định. Đặc biệt Công 
ty chưa để xảy ra sự cố liên quan đến môi trường.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty 

a. Đánh giá 
liên quan đến 

các chỉ tiêu 
môi trường 

    ới chủ trương nguồn nhân lực là chìa khóa cốt lõi trong sự thành công của Công ty,                 V
Ban lãnh đạo luôn dành sự quan tâm thích đáng để duy trì và phát triển năng lực của mỗi cá nhân, từ 
đó tạo dựng sự vững chắc trong việc phát triển của Công ty. 

- Chính sách đào tạo: Công ty hết sức chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, Công ty 
thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Công ty và cử cán bộ, công nhân kỹ 
thuật tham dự các khóa đào tạo chuyên đề do ngành Điện tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển 
sản xuất kinh doanh của Công ty.

 Việc xếp lương cho người lao động trong Công ty được thực hiện theo  - Chính sách tiền lương: 
quyết định số 214/QĐ-EVN ngày 09/12/2016 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành hệ 
thống thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn điện lực Việt Nam, tiền 
lương thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016. Đồng thời Công ty đã 
xây dựng và ban hành quy chế trả lương cho người lao động, đảm bảo dân chủ, công bằng, khuyến 
khích Người lao động nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, bảo đảm hài hòa giữa lợi 
ích của Công ty và Người lao động. 

   - Các chính sách khác: Công ty còn có các chính sách quan tâm, đãi ngộ thỏa đáng nhằm khuyến 
khích động viên Người lao động như:

  + Người lao động được nghỉ phép theo tiêu chuẩn và được cộng thêm ngày nghỉ thâm niên theo 
quy định của Bộ luật Lao động;
  + Công ty đều tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho Người lao động;
 + Việc trích nộp Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội cho người lao động luôn được Công ty 
thực hiện tốt theo quy định;
 + Công ty thực hiện chế độ làm việc 40h/tuần. Thực hiện đều đặn các chế độ ăn giữa ca, 
bồi dưỡng hiện vật cho Người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
     Công ty đã xây dựng và áp dụng hiệu quả các chính sách như: Quy chế quản lý phân phối và sử 
dụng các quỹ, quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh, quy chế chi tiêu nôi bộ, quy chế 
chấm điểm thi đua trong sản xuất kinh doanh,….
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c. Đánh giá 
liên quan đến 

trách nhiệm đối 
với cộng đồng, 

địa phương  

      ông ty có liên hệ mật thiết với nhân dân địa phương, đặc biệt từ khi thành C
lập đến nay Công ty không để xảy ra việc khiếu kiện của nhân dân địa phương     
về vị trí, về ảnh hưởng của sản xuất điện đến đời sống của nhân dân địa 
phương xung quanh Công ty. 

  - Thường xuyên giữ vững mối quan hệ tốt với các cơ quan của Đảng, các Bộ, 

Ngành, nhân dân địa phương, với lực lượng công an, bộ đội địa phương, Công 

an phòng cháy chữa cháy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để nắm vững tình hình, xây 

dựng phương án và thực hiện kế hoạch bảo vệ Công ty.

  - Công ty luôn áp dụng các biện pháp - giảm thiểu ô nhiễm bằng cách sử dụng 
nguyên liệu, năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất.
  - Luôn tham gia và vận động người lao động trong Công ty tham gia các cuộc 
vận động, ủng hộ do địa phương phát động. 
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    Năm 2017, Công ty giữ nguyên mô hình, cơ cấu, tổ chức, nhân sự và ổn định 

trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty luôn tuân thủ các quy định và 

hướng dẫn bảo vệ môi trường, không gây ô nhiễm ảnh hưởng xấu tới chất lượng 

môi trường cho khu vực. Công ty thường xuyên áp dụng các biện pháp bảo vệ 

môi trường như: nâng cấp thiết bị, trồng và chăm sóc cây xanh để cải thiện khí 

hậu, sử dụng các thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng  và thân thiện với môi 

trường.  

Đánh giá của Hội 
đồng quản trị về 
các mặt hoạt động 
của Công ty, trong 
đó có đánh giá liên 
quan đến trách 
nhiệm môi trường 
và xã hội.   

Đánh giá của Hội 
đồng quản trị về 
hoạt động của 
Ban Tổng Giám 
đốc Công ty

   - Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát Tổng giám đốc trong điều hành 

công việc hàng ngày và thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần tại Công ty.

   - Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được 

thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty. Do thực 

hiện đúng quy trình, thủ tục nên việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, 

Ban điều hành và Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt 

động của Công ty thực hiện đúng các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết 

   - Hàng quý, trên cơ sở báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, những khó khăn thuận lợi phát sinh trong công tác 

điều hành của Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành và yêu cầu triển 

khai công việc mới theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

   - Trong năm Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình 

hình hoạt động sản xuất kinh doanh đầy đủ, minh bạch.

   - Năm 2017, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật 

hiện hành. Ban Tổng giám đốc đã có trách nhiệm cao và chủ động các phương án thực hiện nên kết quả hoạt động 

kinh doanh, lợi nhuận năm 2017 của Công ty cao hơn nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Các kế hoạch, 
định hướng của 

Hội đồng quản trị 

-Tăng nguồn điện: 

 + Nhà máy điện gió Tiến Thành 3 – 20MW tại tỉnh Bình Thuận;

 + Nhà máy điện Bà Rịa 2 - 1.200MW tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 + Điện mặt trời_Bình Thuận.

- Tiết kiệm điện tự dùng:

  + Lắp hệ thống điện mặt trời sử dụng cho khu hành chính và các PX – 100 KWp;

  + Tiếp tục thay thế bóng điện chiếu sáng bằng bóng đèn led;

  + Duy trì phong trào tiết kiệm điện trong văn phòng;
- Nâng công suất các tổ máy tuabin khí F6 còn lại.

- Lắp hệ thống xử lý khí thải cho các tổ máy tua bin khí F6;

- Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động;

- Tiếp tục thực hiện đề án “ Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2030”;

- Thực hiện công tác sửa chữa lớn các tổ máy đảm bảo chất lượng và tiến độ;

- Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt Văn hóa doanh nghiệp.
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2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

   - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa không có tiểu ban giúp việc cho Hội đồng quản trị.

   - Hội đồng quản trị Công ty cử Ông Lê Thế Sơn là thành viên độc lập phụ trách về nhân sự, 

lương thưởng. 

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

     - Chỉ đạo, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản trong từng tháng, 

Quý; đôn đốc và giám sát ban điều hành Công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành, 

quản lý để thực hiện tốt những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng tháng, quý còn 

lại.

    Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng 

Quý nhằm đảm bảo nắm bắt toàn diện mọi tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra những 

Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh hàng Quý. Xác định các mục tiêu hoạt 

động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các cuộc họp 

của Hội đồng Quản trị tập trung vào một số vấn đề chính như sau:

      - Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2017. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

    Thành viên Hội đồng quản trị  nhiệm kỳ 2017 - 2022 được Đại hội đồng cổ đông bầu vào ngày 31/05/2017.

Các thành viên HĐQT đã họp bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng ngày.   

Thành viên Chức danh
Số cổ phần

sở hữu cá nhân 
Số cổ phần

Đại diện

Huỳnh Lin Chủ tịch không sở hữu 28.874.134

3.200 19.249.423Nguyễn Tiến Dũng Thành viên

2.100Thành viênPhạm Quốc Thái

( Người Đại diện phần vốn Genco3)

01

02
( Người Đại diện phần vốn Genco3)

03

04

05

Thành viênLê Thế Sơn
(Đại diện phần vốn PPC)

670.000

Thành viênĐoàn Ngọc Nhân

không sở hữu

không sở hữu

Ghi chú

miễn nhiệm ngày 31/5
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STT  
Số  

nghị quyết  
Ngày  Nội dung  

1  62  16/01  Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 4/2016  

2  75  19/01  Nghị quyết thông qua định mức suất tiêu hao nhiên liệu các tổ máy năm 2017.  

3  107  25/01  
Nghị quyết về việc Thông qua quyết định đầu tư Dự án nâng cấp cải tạo hệ thống 
xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

 

4
 

131
 

13/02
 

Nghị quyết về việc điều chỉnh quỹ tiền lương KH
 

năm 2016
 

5
 

138
 

16/02
 

Nghị quyết Về việc thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

 

6
 

189
 

27/02
 

Nghị quyết Về việc thông qua nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 tại Công 
ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ

 

7
 

251
 

13/03
 

Nghị quyết về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Nhiệt 
điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017-2022

 

8

 

343

 

03/04

 

Nghị quyết về việc thông qua báo cáo Nâng cấp khả thi (NCKT) dự án Nâng cấp hệ 
thống xử lý khí thải tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2

 
9

 

366

 

10/04

 

Nghị quyết về việc thông qua các nội dung tại

 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

 
10

 

405

 

17/04

 

Nghị quyết về việc thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tại 
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 

 
11

 

406

 

17/04

 

Nghị quyết việc thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tại 
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

 12

 

440

 

27/04

 

Nghị quyết về khối lượng phát sinh bánh động máy nén gió GT3

 13

 

490

 

15/05

 

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 1/2017

 
14

 

571

 

05/06

 

Nghị quyết về việc Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty 
Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

 15

 

590

 

13/06

 

Nghị quyết Về việc thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tại 
Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ

 16

 

650

 

29/06

 

Nghị quyết Về việc thay đổi người tham gia Ban Kiểm soát  tại Công ty Cổ phần 
Thủy điện Buôn Đôn

 17

 

686

 

04/07

 
 

Nghị quyết Về việc phê duyệt danh mục bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy năm 2018 
và dự kiến năm 2019, năm 2020

 18

 

702

 

05/07

 
 

Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám

 

đốc phụ trách Kỹ thuật Công 
ty Cổ phần

 

Nhiệt điện Bà Rịa 

 19

 

814

 

31/07

 
 

Nghị quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 tại Công ty 
Cổ phần

 

Nhiệt điện Hải Phòng 

 
20

 

860

 

09/08

 

Nghị quyết Về việc Họp hội đồng quản trị Quý 2/2017

 
21

 

889

 

15/08

 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Quy định phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị 
của Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa

 

22

 

938

 

30/08

  

Nghị quyết bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần

 

Nhiệt điện Bà Rịa 

 

23

 

1073

 

03/10

 

Nghị quyết về việc ban hành, áp dụng Bảng lương của Người quản lý Công ty 

 

 

       

       + Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã họp định kỳ hàng quý tại Công ty và họp lấy ý 

kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết sau: 

I. Thông tin chungV. QUẢN TRỊ CÔNG TY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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STT 
Số 

nghị quyết 
Ngày Nội dung 

24 1139 26/10 Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 3/2017  

25 1159 27/10 Nghị quyết bổ nhiệm lại cán bộ Công ty  

26 1165 30/10 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ 
trách Kinh doanh  

27 1273 09/11  Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đơn giá tiền lương sản xuất khác năm 2017  

28 1293 20/11 
 Nghị quyết về việc sáp nhập Phòng Vật tư vào Phòng Kế hoạch - Kinh doanh và 
đổi tên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh thành Phòng Kế hoạch - Vật tư  

29 1311 24/11 
 Nghị quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện 
Bà Rịa nhiệm kỳ 2017-2022  

30 1323 28/11  Nghị quyết thành lập Phòng Triển khai dự án  

31 1334 29/11 Nghị quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm, điều động cán bộ   

32 1343 30/11 
 Nghị quyết cho phép thực hiện Gói thầu: "Cung cấp thiết bị, sửa chữa phục hồi 
rotor và nâng công suất tổ máy tuabin khí GT7"  

33 1432 14/12  Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Quản đốc Phân xưởng Vận hành.   

34 1441 15/12 
Nghị quyết thoái vốn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tại Công ty Cổ phần 
Nhiệt điện Quảng Ninh.  

35 1483 22/12 
Nghị quyết Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của 
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.  

 

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập  

5. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. 
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị Công 
ty trong năm  

    - Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

 �          1. Ông Huỳnh Lin ��������������                     - Chủ tịch HĐQT

 �          2. Ông Nguyễn Tiến Dũng �        - Ủy viên HĐQT

 �          3. Ông Phạm Quốc Thái ��������            - Ủy viên HĐQT

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

ty trong năm: có

- Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

    - Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo 

đúng Điều lệ Công ty. Dự họp đầy đủ và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho việc ban 

hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định đảm bảo cho việc thực hiện tốt nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. 

I. Thông tin chungV. QUẢN TRỊ CÔNG TY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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I. Thông tin chungV. QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát 

02

Bà Vũ Thị Hoàng Yến 

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Cổ phần có quyền biểu quyết: 0 
01

 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương  

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Cổ phần có quyền biểu quyết : 0 

03
Bà Nguyễn Thị Hường 

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Cổ phần có quyền biểu quyết : 0 

    Thành viên Ban kiểm soát  nhiệm kỳ 2017 - 2022 được Đại hội đồng cổ đông bầu vào ngày 31/05/2017

Các thành viên Ban kiểm soát đã họp bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát cùng ngày.   
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    háng 01/2017, Ban Kiểm soát tổ T
chức họp, kiểm tra tình hình đấu thầu 
mua sắm vật tư thiết bị và công tác sửa 
chữa lớn.

      háng 4/2017, Ban Kiểm soát tổ T
chức họp, kiểm tra, giám sát kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2016 của Công ty, trong đó: Kiểm tra 

công tác hạch toán kế toán, soát xét 

báo cáo tài chính sau kiểm toán;  

Thẩm tra báo cáo kết quả sản xuất 

kinh doanh của Tổng Giám đốc và 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 

trình đại hội; Nhận xét đánh giá tình 

hình hoạt động của Ban Kiểm soát, 

đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm 

soát và Lãnh đạo Công ty.

Nội dung và kết quả cuộc họp đã được 

thông qua trong báo cáo của Ban 

Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2017 và trên trang 

web của Công ty.

  gày 31/5/2017, Ban Kiểm soát tổ chức họp vàN
bầu lại Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên 

trách của nhiệm kỳ 2017 – 2022. Kết quả cuộc

họp được lập biên bản và thông qua nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông.

    an Kiểm soát tổ chức họp,  B
kiểm tra, giám sát tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh 6 tháng 

đầu năm 2017 của Công ty. Nội 

dung kiểm tra soát xét:

  - Công tác quản lý, điều hành của

Hội đồng quản trị và Ban TGĐ.

  - Việc thực hiện các Nghị quyết 

của ĐHĐCĐ, HĐQT.

  - Công tác kế hoạch sản xuất kinh 

doanh, sửa chữa lớn.

  - Soát xét công tác tài chính kế 

toán và Báo cáo tài chính bán niên.

  - Công tác tổ chức, nhân sự, 

tiền lương.

  - Công tác đấu thầu mua sắm vật 

tư, thiết bị phục vụ cho SXKD.

  - Công tác kiểm kê, vật tư tồn kho, 

việc thanh xử lý vật tư, tài sản kém, 

mất phẩm chất (có xem xét số liệu 

các năm trước liên quan).

  - Soát xét công tác đầu tư xây 

dựng, đầu tư tài chính.

  - Soát xét các nội dung khác như: 

Công tác tối ưu hoá chi phí; xử lý 

công nợ; xây dựng quy chế, quy 

định, định mức.

  - Việc xử lý các kiến nghị: Sau kỳ 

kiểm tra, BKS họp với Ban điều

 hành và các cán bộ quản lý về kết 

quả kiểm tra và lập biên bản làm 

việc đồng thời lập báo cáo gửi trên 

trang web của Công ty để cổ đông 

được biết.

     oạt động giám sát của  H
Ban Kiểm soát luôn tuân thủ 

Pháp luật, trưởng ban Kiểm 

soát làm việc theo chế độ 

chuyên trách, kết hợp với các 

thành viên trong ban, thực 

hiện kiểm tra và giám sát tình 

hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty, thông 

qua: Trao đổi trực tiếp, các 

tài liệu, báo cáo của Hội 

đồng Quản trị (HĐQT), Ban 

Tổng Giám đốc, các phòng, 

phân xưởng của Công ty gửi 

đến Ban Kiểm soát.

   Tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2017, Đại 

hội đã đề cử và bầu lại thành 

viên Ban Kiểm soát nhiệm 

kỳ 2017 - 2022, trong đó số 

lượng thành viên và cơ cấu 

của Ban Kiểm soát không 

thay đổi.

- Trong năm, Ban Kiểm soát 

đã tổ chức họp 4 kỳ tập trung 

vào các tháng 01, tháng 4, 

tháng 5 và tháng 8/2017. 

4

2

1

3

I. Thông tin chungV. QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN KIỂM SOÁT
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2. Hoạt động của Ban kiểm soát



2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ  

Trong năm 2017, Công ty không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ   

Trong năm 2017, Công ty không có hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ. 

4 Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty    

   Hội đồng quản trị công ty thực hiện việc quản lý, quản trị công khai, dân chủ, minh bạch, 

tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Công ty niêm yết về công tác kiểm toán, 

báo cáo định kỳ kết quả kiểm toán, báo cáo quản trị 6 tháng, 1 năm và báo cáo thường niên. 

Các báo cáo tài chính đều được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua.

I. Thông tin chungV. QUẢN TRỊ CÔNG TY 
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của
HĐQT, Ban TGĐ và Ban kiểm soát 

1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 
Giám đốc và Ban kiểm soát    

STT Mức thu nhập Lương Thưởng Thù lao Tổng cộng 

1 Hội đồng quản trị

1.1 Ông Huỳnh Lin 79% 16% 5% 100%

1.2 Ông Lê Thế Sơn 25% 75% 100%

1.3 Ông Phạm Quốc Thái 100% 100%

1.4 Ông Đoàn Ngọc Nhân 45% 55% 100%

2 Ban Tổng giám đốc

2.1 Ông Nguyễn Tiến Dũng 83% 17% 100%

2.2 Ông Phan Văn Dũng 100%

2.3 Ông Lê Văn Huy 87% 13% 100%

2.4 Ông Phạm Quốc Thái 81% 17% 3% 100%

3 Ban Kiểm Soát

3.1 Bà Vũ Thị Hoàng Yến 81% 13% 6% 100%

3.2 Bà Nguyễn Thị Hường 18% 82% 100%

3.3 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương 16% 84% 100%

4 Kế toán trưởng

4.1 Bà Trần Thị Bảo Xuân 83% 17% 100%
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I. Thông tin chungVI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa do Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán:

                                            BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
 (Về Báo cáo tài chính năm 2017 kết thúc ngày 31 tháng12 năm 2017 của Công ty Cổ Phần Nhiệt Điện Bà Rịa) 

                                 

                      Kính gửi: các Cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
         Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính đính kèm của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (“Công 

ty”), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, 

báo cáo lưu chuyển tiền tệ liên quan cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban 

Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 26 tháng 3 năm 2018, được trình bày từ trang 5 đến 

trang 37.
   Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc
    Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính này theo 

các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan 

đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác 

định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.
    Trách nhiệm của kiểm toán viên
     Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. 

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.  Các chuẩn mực này yêu 

cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc 

kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính có còn sai sót trọng yếu hay không.
     Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số 

liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính.  Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, 

bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn.  Khi thực hiện các 

đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo 

cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên 

không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty.  Công việc kiểm toán cũng 

bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế 

toán của Ban Tổng Giám đốc của Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
   Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến 

kiểm toán của chúng tôi.
Ý kiến của kiểm toán viên
     Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, 

tình hình tài chính của Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh 

doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ 

Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

25 năm xây dựng và phát triển       Báo cáo thường niên 32

Hà Vũ Định
Giấy chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 0414-2018-007-1
 Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thanh Nghị
Giấy chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 0304-2018-007-1
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2. Báo cáo tài chính

        Báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017 được lập theo đúng 

chế độ kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 

và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài Chính (bao gồm: Bảng cân đối kế 

toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài 

chính). Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

      Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày Bằng đồng Việt Nam (VNĐ), theo nguyên tắc giá gốc và 

phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành 

khác về kế toán tại Việt Nam
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Cong ty CB phin Nhi~t di~n Ba Ria 

Bao cao tai chinh cho nam kSt thuc 

ngay 31 thang 12 nam 2017 
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Cong ty cA phin Nhi~t di~n Ba Rja 
Thong tin v~ Cong ty 

Giiy Chlfng nh~n , 
Dang ky Doanh nghi~p so 

H(}i dAng Qmin tr! 

Ban TAng Giam dBc 

Trt.J scr dang ky 

Cong ty ki~m toan 

3500701305 ngay 1 thang 11 nam 2007 

Gifty Chtmg nh~n Dang ky Doanh nghi~p da duqc di~u chinh 
nhi~u lfrn, lfrn gfrn day nhftt la Gifty Chung nh~n Dang ky Doanh 
nghi~p s6 3500701305 ngay 12 thang 5 nam 2016. Gifty chfrng 
nMn dang ky doanh nghi~p va cac gifty chfrng nh~n di~u chinh do 
Sa K~ hoc;tch va Dfru tu tinh Ba Ria- Vung Tau dp . 

Ong Huynh Lin 
Ong NguySn Ti~n Dung 
Ong Le Th~ San 
Ong Phc;tm Qu6c Thai 
Ong Doan NgQc Nhan 

Ong NguySn Ti~n Dung 
Ong Le Van Huy 

Ong Phc;tm Qu6c Thai 

Chu tich 
Uy vien 
Uy vien 
Uy vien 
Uy vien 
( d~n ngay 31 thang 5 nam 20 17) 

T6ng Giam d6c 
Ph6 T6ng Giam d6c 
(tu ngay 6 thang 7 nam 2017) 
Ph6 T6ng Giam d6c 
(d~n ngay 15 thang 11 nam 2017) 

Khu ph6 Huang Giang, Phucmg Long Huang 
Thanh ph6 Ba Ria 
Tinh Ba Ria- Vung Tau 
Vi~t Nam 

Cong ty TNHH KPMG 
Vi~t Nam 
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Cong ty CB phin Nhi~t di~n Ba Ria 
Bao cao ciia Ban TBng Giam d6c 

Tuyen bB trach nhi~m ciia Ban TBng Giam dBc v~ bao cao tai chinh 

Ban T6ng Giam d6c chju trach nhi~m J~p cac bao cao tai chfnh cho m6i giai do~n tai chfnh phim 
anh trung tht,rc va hqp ly tinh hinh tai chfnh cua C6ng ty va k~t qua ho~t d(lng kinh doanh va cac 
Ju6ng Juu chuy~n tiSn t~ trong nam. Khi l~p cac bao cao tai chfnh, Ban T6ng Giam d6c phai: 

• Ch9n cac nguyen t~c k~ toan phu hqp va ap dt,mg cac nguyen t~c nay m(lt each thfch hqp; 
• Dua ra danh gia va u6-c tfnh hqp ly va th~n trQng; 
• Tuyen b6 vi~c tuan thu cac nguyen t~c k~ toan, tru· nhfrng ngo~i I~ da duqc thuyth rninh va 

giai thfch trong bao cao tai chfnh; va 
• L~p cac bao cao tai chfnh theo gia djnh ho~t d(lng lien h}C tru khi gia djnh nay kh6ng con phu 

hqp . 

Ban T6ng Giam d6c xac nh~n C6ng ty da tuan theo nhil"ng yeu du tren trong vi~c l~p cac bao cao 
tai chfnh. 

Ban T6ng Giam d6c chju trach nhi~m dam bao sv dung d~n cua vi~c ghi chep s6 sach k~ toan cua 
C6ng ty va nhu·ng s6 sach nay cung d.p m(lt each tuang d6i chfnh xac thong tin tai chfnh cua C6ng 
ty t~i mQi thcri di~m . Ban T6ng Giam d6c cling c6 trach nhi~m bao v~ tai san cua C6ng ty va do 
d6 c6 trach nhi~m thvc hi~n cac bu6-c hqp ly nh~m ngan ngua va phat hi~n nhfrng gian I~ va b~t 
thucmg. 

Phe duyet bao cao tai chinh 
• I 

I 
Chung t6i phe duy~t ca ao cao tai chfnh dfnh kern, bao cao tai chfnh nay da philo anh trung thvc 
va hqp ly, tren ·ac khf c~nh trQng ySu, tinh hinh tai chfnh cua C6ng ty t~i ngay 31 thang 12 nam 
2017, kSt qua h,b~t d91Jg kinh d?anh va cac Ju6ng Ju~ chuy~n tiSn t~ cho nam kSt thuc cung ngay 
phu h9p vm cat Chu n ml,l'c Ke toan Vi~ am, Che d(l Ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac 
guy djnh phap y c6 I en quan dSn vi~c I' va trinh bay bao cao tai chfnh . 

Tinh Ba Ria- Vung Tau, ngay 26 thang 3 nam 2018 
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KPMG Limited Branch 
1Q1h Floor, Sun Wah Tower 
115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward 
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
+84 (28) 3821 9266 I kpmg.com .vn 

BAO cAo KIEM TOAN DQC L~P 

Klnh gU.i cac C6 dong 
Cong ty c6 phan Nhi~t di~n Ba Ria 

Chung t6i da kiem toan baa cao tai chfnh dfnh kem cua C6ng ty Co phan Nhi$t 
di$n Ba Ria ("C6ng ty''), baa gom bang can doi ke toan tc;ii ngay 31 thang 12 nam 
2017, baa cao ket qua hoc;it d()ng kinh doanh, baa cao IU'U chuyen tien t$ lien 
quan cho nam ket thuc cung ngay va cac thuyet minh kem thea dU'Q'C Ban Tong 
Giam doc Cong ty phe duy$t phat hanh ngay 26 thang 3 nam 2018, dU'Q'c trinh 
bay tli' trang 5 den trang 37 . 

Trach nhi~m cua Ban T6ng Giam dOc 

Ban Tong Giam doc C6ng ty chju trach nhi$m lcflp va trinh bay trung thl,l'c va hQ'p 
ly baa cao tai chfnh nay thea cac ChuEm ml,l'c Ke toan Vi$t Nam, Che dQ Ke toan 
Doanh nghi$p Vi$t Nam va cac quy d!nh phap ly c6 lien quan den vi$c lcflp va trinh 
bay baa cao tai chfnh, va chju trach nhi$m ve kiem soat noi bQ ma Ban Tong 
Giam doc xac djnh Ia dm thiet de dam baa vi$c lcflp baa cao tai chfnh kh6ng c6 
sai s6t trong yeu do gian lcfln hay nham ian . 

Trach nhi~m cua ki~m toan vh~n 

Trach nhi$m cua chung t6i Ia dU'a ray kien ve baa cao tai chfnh nay dl,l'a tren ket 
qua kiem toan cua chung t6i. Chung toi da thl,l'c hi$n c6ng vi$c kiem toan thea 
cac ChuEm ml,l'c Kiem toan Vi$t Nam. Cac chuan ml,l'c nay yeu cau chung t6i 
tuan thU chuan ml,I'C va cac quy djnh ve dc;iO d(J>c nghe nghi$p va lcflp ke hO<;iCh va 
thl,I'C hi$n CUQC kiem toan de dc;it dU'Q'C Sl,l' dam baa hQ'p ly ve Vi$c li$U baa cao tai 
chfnh c6 con sai s6t trong yeu hay kh6ng . 

C6ng vi$c kiem toan baa gom vi$c thl,l'c hi$n cac thu tl,Jc nhcf3m thu thcflp cac bl3ng 
chling kiem toan ve cac so li$u va cac thuyet minh trong baa cao tai chfnh. Cac 
thu tl,JC dU'Q'C il,l'a ChQn dl,l'a tren xet doan CUa kiem toan Vien, baa gom danh gia 
rui ro c6 sai s6t trong yeu trong baa cao tai chfnh do gian lcfln hoi;lc nham ian. Khi 
thl,I'C hi$n cac danh gia rui ro nay, kiem toan vien xem xet kiem soat nQi bQ CUa 
C6ng ty lien quan t&i vi$c lcflp va trinh bay baa cao tai chfnh trung thl,I'C va hQ'p ly 
nhcf3m thiet ke cac thu tl,JC kiem toan phu hQ'p v&i t]nh hinh thl,I'C te, tuy nhien khong 
nhl3m ml,JC dfch dU'a ra y kien ve hi$u qua cua kiem soat noi bQ cua C6ng ty. 
C6ng vi$c kiem toan cOng baa gom vi$c danh gia tfnh thfch hQ'p cua cac chfnh 
sach ke toan dU'Q'C ap dl,Jng va tfnh hQ'p ly cua cac U'&c tfnh ke toan cua Ban 
Giam doc cua C6ng ty, cOng nhU' danh gia vi$c trinh bay tong the baa cao tai 
chfnh . 

Chung t6i tin rcf3ng cac bcf3ng chling kiem toan ma chung t6i thu dU'Q'C Ia day du va 
thfch hQ'p lam ca s& cho y kien kiem toan cua chung toi . 

KPMG Limited Branch in Ho Chi Minh City, a branch of KPMG limited, 
a Vietnamese one member limited 6abi lity company and a member firm of 
the KPMG netv.ork of independent member fi rms affitiated ..;th KPMG 
International Cooperative (' KPMG lnternationar). a Swiss entity . 
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y ki~n cua ki~m toan vien 

Thea y kien cua chung toi , baa caa tai chfnh da phan anh trung thi,I'C va hO'P ly, 
tren cac kh fa cc;~nh trong yeu , tlnh hlnh tai chfnh cua Gong ty co ph~m nhiet dien 
Ba Ria tc;~i ngay 31 thang 12 nam 2017, ket qua hac;~t dong kinh daanh va IU'u 
chuyen tien te cha nam ket thuc cung ngay phu hQ'p v&i cac Chuan ml,l'c Ke taan 
Viet Nam, Che do Ke taan daanh nghiep Viet Nam va cac quy d!nh phap ly c6 
lien quan den viec l$p va trlnh bay baa caa tai chfnh . 

Chi nhanh Cong ty TNHH KPMG t~i Thanh phi> H6 Chi Minh 

!nh 
Giay chll'ng nh$n Dang ky Hanh nghe 
Kiem taan so 0414-2018-007-1 
Ph6 Tong Giam a6c 

Nguyen Thanh Ngh! 
Giay chll'ng nh$n Dang ky Hanh nghe 
Kiem taan so 0304-2018-007-1 

Thanh pho Ho Chf Minh, ngay 26 thang 3 nam 2018 
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Cong ty CB ph§n Nhi~t di~n Ba Rja 
Bang din d6i k~ tmin t~i ngay 31 thang 12 nam 2017 

M~uB01-DN 
(Ban hanh thea ThOng tus6 200/2014/TT-BTC 
ngay 22 thdng 12 nam 2014 cua B(j Tai chinh) 

Ma Thuy~t 31112/2017 111/2017 
s6 minh VND VND 

TAI SAN 

H ti san ngin h l;ln 
100 2.368.866.159.421 1.300.389.309.487 

(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 

Ti~n va cac khoan ttrong d trong ti~n 110 5 326.483.621.660 216.843.435.731 
Ti~n 111 1.4830621.660 30843.4350731 
Cac khoim tuong duong ti~n 112 325 000000000000 213 0 000 0 000 0 000 

D~u t tr thl chinh ngin h l;ln 120 552.000.000.000 620.500.000.000 
Dfru tu n~m gifr dSn ngay dao h1;1n 123 6(a) 552000000000000 620050000000000 

Cac khoan phai thu ngi n han 130 1.323.258.703.562 300.597.848.459 
' . 

Phai thu ngan h1;10 cua khach hang 131 7 102480251 07780846 27901990611.783 
Tra tru6c cho ngucri ban ng~n h1;1n 132 7160675 0000 241.7560500 
Phai thu ng~n h1;1n khac 136 8 740651.4480315 21.51706780775 
Dl! phbng phai thu kh6 doi 137 (361.1980599) (361.1980599) 

H ang tAn kho 140 9 148.961.187.031 149.739.656.095 
Hang t6n kho 141 1480961.1870031 14909280594.423 
Dl! phong giam gia hang t6n kho 149 (1880938 0328) 

Tai san ngin hl;ln khac 150 18.162.647.168 12.708.369.202 
Chi phf tra tru6c ng~n h1;1n 151 4200033 0371 441.0730348 
ThuS gia tri gia tang duqc kh~u tru 152 15(b) 15011501260323 10088009120738 
ThuS thu nh~p ca nhan 153 15(b) 20627.487.474 1.38603830116 

Cdc thuyit minh dinh kern la b(J phgn hQ"p thanh cua bdo cao tai chinh nay 
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Cong ty ca ph~n Nhi~t di~n Ba Ria 
Bang d in dfii k~ tmin t~i ngay 31 thang 12 nam 2017 (ti~p theo) 

M~u B 01-DN 
(Ban hanh theo ThOng tu s6 200/2014/IT-BTC 
nglq 22 thting 12 nam 2014 cua B9 Tai chfnh) 

Ma Thuy~t 31112/2017 11112017 
s8 minh VND VND 

H li san dai h~n 
200 605.619.999.084 506.131.149.279 

(200 = 220 + 240 + 250 + 260) 

T ai san c8 djnh 220 198.756.587.212 159.388.7 68.593 
Tai san c6 djnh huu hinh 221 10 198.756.587.212 159.388.768.593 

Nguyen gia 222 2.540.687.172.031 2.476.344.129.214 
Gia trf hao mon liiy ki 223 (2.341 ,930.584.819) (2.316.955.360.621) 

Till san c6 djnh vo hinh 227 11 
Nguyen gia 228 3.889.064.839 3.889.064.839 
Gia trf hao mon liiy ki 229 (3.889.064.839) (3.889.064.839) 

Tai san d iY dang dai h~n 240 64.771.181.148 18.648.769.392 
Xiiy d1Jng ca ban do dang 242 12 64.77 1.181.148 18.648.769.392 

DAu ttr tai chinh dai h~n 250 6(b) 327.336.281.400 314.534.669.893 
Dfru tu vao cong ty lien k~t 252 83 .750.000.000 83.750.000.000 
Dfru tu g6p v6n vao cac don vi kMc 253 273.500.927.800 273.500.927.800 
Dt,r phong dfru tu tai chfnh dai h1;tn 254 (29 .9 14.646.400) (42.7 16.257.907) 

Tai san dai h~n khac 260 14.755.949.324 13.558.941.401 
Chi phf tra tm6c dill h1;tn 261 875.985.150 836.066.644 
Tai san thu~ thu nh~p hoan l1;ti 262 13 13.879.964.1 74 12.722.874.757 

TONG C<)NG TAl SAN 
(270 = 100 + 200) 

270 2.97 4.486.158.505 1.806.520.458. 7 66 

Cdc thuyit minh tlfnh kem Ia b9 ph(in hr;rp thanh cua bdo cao tai chfnh nay 
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Cong ty CB phin Nhi~t di~n Ba Ria 
Bang din d6i k~ tmin t~i ngay 31 thang 12 nam 2017 (ti~p theo) 

Ma 
so 

NGUONVON 

NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) 300 

Nc;rng~n h~n 310 
Phai tni nguai ban 311 
Thu~ phai n()p Ngan sach Nha nuac 313 
Phai tra nguai lao d()ng 314 
Chi phf phai tra 315 
Phai tra khac 319 
Vay ng~n h~n 320 
Dl! phong phai tra 321 
Quy khen thu<'mg, phuc lqi 322 

Ncr dai h~n 330 
Vay dai h~n 338 

VON CHU SO Him (400 = 410) 400 

VBn chii sO' hfru 410 
v6n c6 phfuJ 411 
TMng du v6n c6 ph~n 412 
Quy d~u tu va phat triSn 418 
Quy khac thu()c v6n chu sa hfi"u 420 
Lgi nhu~n sau thu~ chua phan ph6i 421 
- LN~T chua phan ph6i !fry k~ il~n 

cuoi nam truac 421a 
- LNST chua phan ph6i nam nay 421b 

TONG C<)NG NGUON VON 
440 

( 440 = 300 + 400) 

M~uB01-DN 
(Ban hanh thea ThOng tus6 20012014/IT-BTC 
ngay 22 thdng 12 nam 2014 cita B(J Tai chfnh) 

Thuy~t 31/12/2017 
minh VND 

1.852.930.873.478 

1.359.046.201.093 
14 1.181.945.880.951 

15(a) 17.032.695.915 
21.272.618.679 

16 1.693.385.381 
17 6.939.181.985 

18(a) 54.876.074.734 
19 69.399.820.871 
20 5.886.542.577 

493.884.672.385 
18(b) 493.884.672.385 

1.121.555.285.027 

21 1.121.555.285.027 
22 604.856.000.000 

7.560.228.689 
107.472.531.553 
20.035.100.608 

381.631.424.177 

289.481.777.771 
92.149.646.406 

2.97 4.486.158.505 

1/1/2017 
VND 

700.253.394.145 

212.466.063.37 4 
25.065.128.308 
20.302.328.224 
37.069.804.359 

2.596.261.213 
10.142.462.333 
48.778.733.097 
63 .614.373.786 

4.896.972.054 

487.787.330.771 
487.787.330.771 

1.106.267.064.621 

1.106.267.064.621 
604.856.000.000 

7.560.228.689 
89.496.549.229 
20.035 .100.608 

384.319.186.095 

264.479.303.935 
I 

119.839.88 .160 

Ngay 26 thang 3 niim 2018 

Nguo·i l~p: 

Huynh Thi Huy~n Trang 
K~ toan t6ng h9P 

~-

NguySn Ti~n Dung 
T6ng Giam a6c 

Cdc thuy~t minh ilfnh kem La b(J phcjn hQ'p thanh cita bdo cao tai chfnh nay 
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Cong ty CB phin Nhi~t di~n Ba Rja 
Bao cao k~t qua ho~t d{)ng kinh doanh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 

MiuB 02-DN 
(Ban himh theo ThOng tus6 200/2014/TT-BTC 
ngay 22 thdng 12 niim 2014 cita B9 Tai chinh) 

Ma Thuy~t 
s6 minh 

Doanh thu ban h~mg va cung cip d!ch VI} 01 25 

Ghi v6n hang ban va d!ch VI} cung dp 11 26 

L(}'i nhu~n gQp (20 = 01 - 11) 20 

Doanh thu ho<:tt d9ng tai chfnh 21 27 
Chi phf tai chfnh 22 28 

Trong a6: Chi phi !iii vay 23 
Chi phf ban hang 25 
Chi phf quan ly doanh nghi~p 26 29 

Lf}'i nhu~n thu~n tir ho~t dQng 
30 

kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26) 

Thu nMp khac 31 
Chi phf khac 32 

K~t qua tir ho~t dQng khac (40 = 31- 32) 40 

Lf}'i nhu~n k~ toan tnr6'c thu~ 
(50= 30 + 40) 

Chi phf thu~ TNDN hi~n hanh 

L(}'i ich thu~ TNDN hoan l~i 

Lf}'i nhu~n thu~n sau thu~ TNDN 
(60 =50- 51 -52) 

Lai tren cA phi~u 
Uii w ban tren c6 phiSu 

Ngucl'i l~p : 

Huynh Thi HuySn Trang 
Ki totin t6ng h(lp 

50 

51 31 

52 31 

60 

70 32 

Ki totin truim g 

2017 2016 
VND VND 

2.443.914.353.308 1.667.847.250.820 

2.320.201.067.542 1.542.525.018.032 

123.713.285.766 125.322.232.788 

95.755 .706.774 131.370.782.528 
78.255 .576.919 74.454.914.995 
13.441.028.109 13.535.204.068 

39.481.415 45.761.974 
33.278.483.093 31.922.253.427 

107.895.451.113 150.270.084.920 

133.636.876 428.297.058 
3.835 .085 1.940.563.011 

129.801.791 (1.512.265.953) 

108.025.252.904 148.757.818.967 

17.032.695.915 31.653.077.564 

(1.157.089.417) (2.735.140.757) 
f 

I 

92.149.646.406 119.839.882.160 
I 

1.523 .981 

Ctic thuyit minh ainh kem La b9 phcjn h9'p thanh cita btio ctio tai chinh nay 
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Cong ty CB phftn Nhi~t di~n Ba Rja 
Bao cao luu chuy~n ti~n t~ cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(Phuong phap gian ti~p) 

M~uB 03-DN 
(Ban hanh thea ThOng tus6 20012014/TT-BTC 
ngay 22 thdng 12 niim 2014 cita B9 Tai chfnh) 

Ma Thuy~t 
sa minh 

2017 
VND 

LUlJ CHUYEN TIEN TUHO~T DQNG KINH DOANH 

L¢ nhu~n k~ toan tnr6'c tho~ 01 108.025.252.904 
Di~u chinh cho cac khoan 

Khfru hao 02 25.064.253 .198 
Cic khoan dt.r phong 03 56.409.271.036 
L6 chenh l~ch ty gia h6i doai do 
danh, gia }~j cac k:hoan ffi\]C ti~n t~ 
c6 goc ngo~i t~ 04 63.972.108.956 
Uii tu ho~t dong d~u tu 05 (80.499.858.136) 
Chi phf Hii vay 06 13.441.028.109 

(LB)IIc;ri nhu~n tir h~~t ~{)ng kinh doanh 
08 trrro·c nhfrng thay doi von IU'U d{)ng 186.412.056.067 

Bi~n dong cac khoan phai thu 09 (1.010.570.228.772) 
Bi~n dong h~mg t6n kho 10 967.407.392 
Bi~n dong cac khoan phai tra va ng 
phili tra k:hac 11 1.074.214.328.574 
Bi~n dong chi phf tra tmac 12 (18 .878.529) 

251.004.684.732 

Ti~n Hii vay da tra 14 (13.406.943.746) 
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p da nop 15 (20.302.328.224) 
Ti~n chi khac cho ho~t dong kinh doanh 17 (15 .386.255.477) 

LU'U chuy~n ti~n thudn tir cac 
20 201.909.157.285 

ho~t d{)ng kinh doanh 

LUlJ CHUYEN TIEN TU cAc HO~T DQNG DAU Tlf 

Ti~n chi mua s~m tai san c6 djnh va cac 
tai san dai h~ khac 21 
Ti~n chi d~u tu ti~n giri c6 k:Y h~n 23 
Ti~n thu h6i d~u tu ti~n glri c6 k)' h~n 24 
Ti~n thu lai , c6 tuc va lgi nhu~n 
dugc chia 

Lll'll chuy~n ti~n thudn tir cac 
ho~t d{)ng ddu trr 

27 

30 

(110.554.483 .573) 
(632.000.000.000) 
700.500.000.000 

61.742.740.082 

19.688.256.509 

2016 
VND 

148.757.818.967 

20.463.008.501 
66.225 .795 .709 

8.246.404.670 
(66.349.131.158) 
13.535.204.068 

190.879.100.757 

210.164.407.165 
13.625.255.776 

(271.534.965.794) 
(565.238 .119) 

142.568.559.785 

( 13.489.679.464) 
(43.039.188.499) 
(16.268 .645 .388) 

69.771.046.434 

(1 02.786.414.397) 
(300.500.000.000) 
294.000.000.000 

71.663.861.715 

(37 .622.552.682) 

Cdc thuyit minh afnh kern la b9 ph(in h9P thanh cita bdo cdo tai chfnh nay 
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Cong ty CB phin Nhi~t di~n Ba Rja 
Bao cao luu chuy~n ti~n t~ cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(Phuong phap gian ti~p - ti~p theo) 

MiuB 03-DN 
(Ban hanh thea ThOng tus6 20012014/TT-BTC 

ngay 22 thdng 12 niim 2014 cua 8 9 Tai chinh) 

Ma Thuy~t 
s6 minh 

2017 
VND 

2016 
VND 

LUlJ CHUYEN TIEN TU cAc HO~T DQNG TAl CHINH 

Ti~n thu tir di vay 
Ti~n tra nq g6c vay 
Ti~n tra c6 tuc 

Llfll chuy~n ti~n thuin tir cac 
ho~t d()ng tai chinh 
Llfll chuy~n ti~n thuin trong nam 
(50= 20 + 30 + 40) 
Ti~n va cac kho:in ttrong dtrong ti~n 
diu nam 
Ti~n va cac kho:in ttrong dtrong ti~n 
cu6i nam (70 = 50 + 60) 

Ngum I~p : 

Huynh Thi Huy~n Trang 
Ki toan t6ng h(lp 

33 261.000.000.000 152.000.000.000 
34 (312. 777.425. 705) (200.029.059.944) 
36 (60,179,802,160) (60.156.699.200) 

40 (111.957 .227 .865) (108.185.759.144) 

50 109.640.185.929 (76.037.265.39 1) 

60 216.843.435.731 292.880.701.1f3 

70 5 326.483.621.660 

Ki toan truong 

Cac thuyit minh afnh kern Ia b() phqn h(lp thanh cua bdo cao tai chfnh nay 
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Cong ty CB phin Nhi~t di~n Ba Rja 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 

M~uB 09-DN 
(Ban hanh thea ThOng tu s6 20012014/TT-BTC 
ngay 22 thang 12 nam 2014 cua B9 Tai chfnh) 

O:ic thuyet minh nay Ia b9 ph~n hqp thanh va dn dugc dQC d6ng thm v6'i bao cao tai chinh dinh 
kern . 

1. Don vj bao cao 

(a) lfinh thrrc sO' hiiu v6n 

(b) 

Cong ty C6 phAn Nhi~t di~n Ba Ria ("Cong ty") Ia m()t cong ty c6 phAn dugc thanh l~p t~i Vi~t 
Nam . 

Ho~t d()ng chinh 

Cac ho~t d()ng chinh cua Cong ty la san xuit, kinh doanh di~n nang; quan ly v~n hanh sl'ra chfra 
bao duong, d~i tu , cai t~o, nang dp thiet bj di~n, cong trinh di~n ; san xuit d6 u6ng khong c6n, 
nuac khoang . 

• (c) Chu ky san xuit kinh doanh thong thuimg 

• Chu kY san xuit kinh doanh thong thuemg cua Cong ty n~m trong ph~m vi 12 thang . 

• • • 
• • 
• • 
• • 
• • • • • • • • 

(d) Ciu true Cong ty 

T~i ngay 31 thang 12 nam 2017, Cong ty c6 283 nhan vien (111/2017: 289 nhan vien). 
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Cong ty CB philo Nhi~t di~n Ba Rja 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

2. CO' sir l~p bao cao tai chinh 

(a) Tuyen bB v~ tuan thu 

MiuB09-DN 
(Ban himh thea ThOng tus6 200!201411T-BTC 
ngay 22 thdng 12 nam 2014 cua B9 Tai chinh) 

Bao cao tai chfnh dugc l~p theo cac Chufin m\fc KS toan Vi~t Nam, ChS d(> KS toan Doanh nghi~p 
Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy c6 lien quan dSn v i ~c I~p va trlnh bay bao cao tai chfnh . 

e (b) CO' sir do lrri'mg 

• • • 
• 
• • • 

Bao ca.o till chfnh, tru bao cao Iuu chuySn ti~n t~, dugc I~p tren ca sa d6n tfch theo nguyen t~c gia 
g6c. Bao cao luu chuySn ti~n t~ du9·c l~p theo phuong phap gian tiSp . 

(c) Ky k~ toan nam 

Ky kS toan nam cua Cong ty Ia tu ngay 1 thang 1 dSn ngay 31 thang 12 . 

(d) DO'D vj ti~n t~ k~ toan va trlnh bay bao cao tai chinh 

Dan vi ti~n t~ kS toan cua Cong ty la D6ng Vi~t Nam ("VND"), cung la dan vi ti~n t~ dugc su· 
d1,mg cho ffii,IC dfch J~p va trlnh bay bao cao tai chfnh . 

e 3. Tom t~t nhfrng chinh sach k~ toan chti y~u 

• 
• • • 
• • • • • • • • • • • 
• 

Sau day Ia nhiing chfnh sach kS toan chu ySu dugc Cong ty ap dvng trong vi~c I~p bao cao tai 
chfnh nay . 

(a) Cac giao djch b~ng ngo~i t~ 

Cac giao dich bfmg cac dan vi tiSn khac VND trong nam dugc quy d6i sang VND theo ty gia th\fc 
tS t~i ngay giao dich . 

Cac khoan mvc tai san va n9· phai tra c6 g6c b&ng don vi tiSn t~ khac VND dugc quy d6i sang 
VND theo cy gia mua ban chuySn khoan trung binh cua ngan hang thuang m~i nai Cong ty thuong 
xuyen c6 giao djch t~i ngay kSt thUc kY kS toan . 

T~t ca cac khoan chenh l~ch ty gia h6i doai dugc ghi nMn vao bao cao kSt qua ho~t d(>ng kinh 
doanh . 

(b) Ti~n va cac khoan trrO'Dg drrO'Dg ti~n 

TiSn bao g6m tiSn m~t va tiSn gui ngan hang kh6ng kY h~n . Cac khoan tuong du·ang tiSn la cac 
khoan d~u tu ng~n h~n c6 tfnh thanh khoan cao, c6 thS d~ dang chuySn d6i thanh m(>t lugng tiSn 
xac dinh, khong c6 nhiSu rui ro vS thay d6i gia tri va dugc su d1,mg cho mvc dfch dap (rng cac cam 
kSt chi ti~n ng~n h~n hon Ia cho mvc dfch d~u tu hay Ia cac mvc dfch khac . 
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Cong ty CB ph§n Nhi~t di~n Ba Ria 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

(c) Cac khmin d§u tll' 

(i) Dim tu niim giif ain ngay ikio h{ln 

M~uB 09-DN 
(Ban hanh thea ThOng tus6 200/2014/1T-BTC 
ngay 22 thang 12 nam 2014 cua B(J Tai chinh) 

U~u tu n~m gifr d~n ngay dao h~ Ia cac khoim d~u tu rna Ban T6ng Giam d6c cua Cong ty diJ dinh 
va c6 kha nang n~m gifr d~n ngay dao h~n. U~u tu n~m giG· d~n ngay dao h~n g6m tiSn gu·i ngan 
hang c6 kY h~n. Cac khoan d~u tu nay dugc ghi nh~n theo gia g6c trtr di d1,1· phong cho cac khoan 
phai thu kh6 doi. 

• (ii) Dliu tu vao cong ty lien kit 

• 
• 
• • • 
• 
• • 
• 
• • • • • • 
• • • • 
• 
• • 
• 

Cac khoan d~u tu vao cong ty lien k~t dugc ghi nh~n ban d~u theo gia g6c bao g6m gia mua va cac 
chi phi mua c6 lien quan tfiJC ti~p. Sau ghi nh~n ban d~u, cac khoan d~u tu nay dugc xac dinh theo 
gia g6c tru di d!J phong giam gia khoan d~u tu. DtJ phong giam gia d~u tu dugc l~p khi don vi nh~ 
d~u tu phat sinh 16, ngo~i trt:r truemg hQp khoan 16 d6 da n~m trong d~,~· ki~n cua Cong ty khi quy~t 
dinh d~u tu. D~,~· phong giam gia d~u tu duQ·c hoan nMp khi don vi nh~ d~u tu sau d6 t~o ra lgi 
nhu~ dS bu trtr cho cac khoan 16 da dugc l~p dtJ phong tru&c kia. Khoan d!J phong chi dugc hoan 
nh~p trong ph~m vi sao cho gia tri ghi s6 cua khoan d~u tu khong VUQt qua gia tri ghi s6 cua chung 
khi gia dinh khong c6 khoan ct~,~· phong nao da dugc ghi nh~n . 

(iii) Dliu tu gop vtin vao cdc don vj khac 

f)~u tu vao cac cong Cl,l v6n chu sa hGu cua cac don vi khac dugc ghi nh~n ban d~u theo gia g6c bao 
g6m gia mua va cac chi phi mua c6 lien quan trvc ti~p . Sau ghi nh~n ban d~u, khoan d~u tu nay 
dugc xac dinh theo gia g6c trtr di d1,1· phong giam gia khoan d~u tu. DtJ phong giam gia d~u tu dugc 
l~p khi gia tri hgp ly cua khoan d~u tu thfrp hon gia tri ghi s6 cua khoan d~u tu nay. U6i v6i khoim 
d~u tu khong xac dinh du·gc gia tri h9p ly t~ thm diSm bao cao, ct~,~· phong giam gia d~u tu dugc I~p 
khi don vi nMn d~u tu phat sinh 16, ngo~i tru truong hQp khoan 16 d6 da n~m trong dtJ ki~n cua 
Cong ty khi quy~t dinh d~u tu. DtJ phOng giam gia d~u tu duvc hoan nh~p khi gia tri hQp ly cua 
chtmg khoan tang len ho~c khi don vi nMn d~u tu sau d6 t~o ra lgi nhu~n dS bu tru cho cac khoan 
16 da dugc I~p ct~,~· phong tm&c kia. Khoan dtJ phong chi dugc hoan nMp trong ph~m vi sao cho gia 
tri ghi s6 cua khoan d~u tu khong vuQt qua gia tri ghi s6 cua chung khi gia dinh khong c6 khoan dtJ 
phong nao da dugc ghi nh~n . 

(d) Cac khoan phai tho 

Phai thu khach hang va phai thu khac dugc phan anh theo nguyen gia tru di d1,1· phong phai thu 
kho doi . 

(e) Hang tBn kho 

Hang t6n kho dugc phan anh theo gia thfrp han gifra gia g6c va gia tri thu~n c6 thS thtJc hi~n dugc . 
Gia g6c dugc tfnh theo phu·o·ng phap binh quan gia quySn va bao g6m tcit ca cac chi phi phat sinh 
dS c6 dugc hang t6n kho a dia diSm va tr~ng thai hi~n t~i. Gia tri thu~n c6 thS thtJc hi~n dugc uac 
tinh dtJa vao gia ban cua hang t6n kho tru di cac khoan chi phi uac tinh dS hoan thanh san ph~m 
va cac chi phi ban hang tflJC ti~p . 

Cong ty ap d1,1ng phuong phap ke khai thuemg xuyen dS h~ch toan hang t6n kho . 
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Cong ty CB phin Nhi~t di~n Ba Rja 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

(f) Tai san c6 dfnh hiiu hinh 

(i) Nguyen gia 

M~uB09-DN 
(Ban himh theo ThOng tu s6 200/2014/IT-BTC 
ngay 22 thdng 12 niim 2014 cua B9 Tai chinh) 

Till san c6 djnh hfru hlnh dugc thS hi~n thea nguyen gia tru di gia tri haa mon luy kS. Nguyen gia 
tai san c6 djnh hfru hlnh baa g6m gia mua, thuS nh~p kh~u. cac la1;1i thuS mua hang khong haan 
l1;1i va chi phf lien quan tn,rc tiSp dS dua tai san dSn vi trf va tr1;1ng thai ha1;1t d()ng cha m~,~c dfch su 
d1,1ng da d1,1· kiSn . Cac chi phf phat sinh sau khi tai san c6 djnh hu·u hlnh da dua vaa ha1;1t d()ng nhu 
chi phf Stra chfra, baa dtrang va dl;li tu dtrQ'C ghi nh~n vaa baa caa kSt qua hal;lt d()ng kinh daanh 
trang nam rna chi phf phat sinh. Trang cac twang hgp c6 thS chung minh m()t each r6 rang r~ng 
cac khaan chi phf nay lam tang lgi fch kinh tS trang tuong lai dt! tfnh thu duQ'c tu vi~c su d1,1ng till 
san c6 djnh hfru hlnh vu9t tren mfrc ha1;1t d()ng tieu chu~n thea nhu danh gia ban d~u. thl cac chi 
phf nay dtrQ'C vfJn h6a nhu ffiQt khaan nguyen gia tang them CUa tai san cfJ djnh hfru hlnh . 

e (ii) KhiLU hao 

• • • • • 
• • • 
• • • • • • 
• • • • • 
• 

Kh~u haa dUQ'C tfnh thea phua·ng phap duang th~ng dl,l"a tren thai gian hu·u d1,1ng UOC tfnh cua tai 
san c6 djnh hu·u hinh . Thai gian hfru d1,1ng uac tfnh nhu sau: 

• Nha cu·a va v~t kiSn true 
• May m6c va thiSt bi 
• Phuong ti~n v~n tai 
• D1,1ng c~,~ quan ly 

(g) Tai san c6 dfnh vo hinh 

(i) QuyJn sir dl}ng alit 

6-50 nam 
6-20 nam 
6- 15 nam 
3-10 nam 

Quy~n su dt,mg d~t duQ'c thS hi~n thea nguyen gia trtr kh~u haa !Uy kS. Nguyen gia ban d~u cua 
quy~n su d1,1ng d~t baa g6m gia mua va cac chi phf lien quan trt,rc tiSp tm vi~c c6 duQ'c quy~n su 
d1,1ng d~t. Quy~n Slr d1,1ng d~t CO thai h1;1n xac djnh dUQ'C kh~u haa thea phuong phap dtrong th~g 
trang tho·i h1;1n su d1,1ng la 10 nam. 

(ii) Phfm mJm may vi tinh 

Gia mua cua ph~n m~m may vi tfnh m&i rna ph~n m~m nay khong phai Ia m()t b9 ph~n g~n kSt 
v&i ph~n cung c6 lien quan thl dUQ'C v6n h6a va hl;lch taan nhu tai san c6 djnh YO hinh. Ph~n m~m 
may vi tfnh dugc tfnh kh~u haa thea phuang phap du·ong th~ng ttr 3 dSn 5 nam . 

(h) Xay d1p1g cO' ban diY dang 

Xay d~,~·ng CO" ban d& dang phan anh cac khaan chi cha xay dl,l"ng va may m6c chua dtrQ"C haan 
thanh ha~c chua l~p d~t xang. Khong tfnh kh~u haa cha xay dl,l"ng ca ban dcr dang trong qua trinh 
xay dt,rng va l~p d~t. 
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Cong ty CB phftn Nhi~t di~n Ba Rfa 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

M§uB09-DN 
(Ban hanh thea ThOng tus6 200/2014/IT-BTC 
ngay 22 thdng 12 nam 2014 cua B(J Tai ch{nh) 

(i) Phai tra nguiri ban va phai tra khac 

Ph<h tn1 nguai ban va phai tra k:Mc thS hi~n theo nguyen gia . 

(j) n., phong 

M<)t khoan dv phong duqc ghi nh~n nSu, do k:St qua cua m9t sv ki~n trong qua khu, Cong ty c6 
nghTa V1,l phap ly hi~n t~i ho~c lien d6i c6 thS u·oc tfnh m9t each dang tin c~y, va chile chiln se lam 
giam sut cac IQ"i fch kinh tS trong tuang lai dS thanh toan cac khoan nQ" phai tra do nghla Vl,l d6. 
Khoan dv phong duqc xac dinh b~ng each chiSt kh~u dong tiSn d1,1· kiSn phai tra trong tuang Iai 
v6i cy I~ chiSt kh~u tru6c thuS phan anh danh gia cua thi trm'mg a thai diSm hi~n t~i vS gia tri thai 
gian cua tiSn va rui ro q.J thS cua khoan nQ" d6 . 

(k) Vfin cB phftn 

cJ phiiu phJ thong va th{ing dtr van cJ phan 

c6 phiSu ph6 thong duqc ghi nh~n theo m~nh gia. Ph~n chenh l~ch gifra s6 tiSn thu duqc tir phat 
hanh c6 phiSu va m~nh gia cua c6 phiSu duqc phat hanh duqc ghi nh~n vao th~ng du v6n c6 ph~n . 
Chi phf phat sinh lien quan tr1,1·c tiSp dSn vi~c phat hanh c6 phiSu, tru di anh huang thuS, duqc ghi 
giam vao th~ng du v6n c6 ph~n . 

(I) Thu~ 

ThuS thu nMp doanh nghi~p tfnh tren IQ"i nhu~n ho~c 16 cua nam bao g6m thuS thu nh~p hi~n hanh 
va thuS thu nh~p hoan l~i. ThuS thu nh~p doanh nghi~p duqc ghi nh~n trong bao cao k:St qua ho~t 
d<)ng kinh doanh ngo~i trir truang h9·p c6 cac khoan thuS thu nMp lien quan dSn cac khoan m1,1c 
duqc ghi nh~n th~ng vao v6n chu so· hu·u, thl khi do cac khoan thus thu nh~p nay cung duqc ghi 
nh~n th~ng vao v6n chu s& hu·u . 

ThuS thu nh~p hi~n hanh Ia khoan thuS dv kiSn phai n<)p dva tren thu nMp chiu thuS trong nam, 
Slr dl,lng cac m(rc thuS su~t c6 hi~u Ivc t~i ngay k:St thuc IcY kS toan, va cac khoan diSu chinh thuS 
phai n<)p lien quan dSn nhfrng nam tru6c . 

ThuS thu nh~p hoan l~i duqc tfnh theo phuang phap bang can d6i kS toan cho cac chenh J~ch t~m 
thOi gifra gia tri ghi s6 cho m1,1c dfch bao cao tai chinh va gia tri su d1,1ng cho m1,1c dfch tfnh thuS 
cua cac khoan ffil,IC tai san va nQ" phai tra. Gia tri cua thuS thu nh~p hoan l~i duqc ghi nh~n dva 
tren each thuc dv kiSn thu h6i ho~c thanh toan gia tri ghi s6 cua cac khoan ffil,IC tai san va nq phai 
tra su d1,1ng cac m(rc thuS su~t c6 hi~u l1,1·c t~i ngay k:St thuc IcY kS toan . 

Till san thuS thu nMp hoan l~i chi duqc ghi nh~ trong ph~m vi chile chiln c6 du lQ"i nhu~n tfnh 
thuS trong tuang lai dS till san thuS thu nh~p nay c6 thS Slr dl,lng duqc. Tai san thuS thu nMp hoan 
l~i duqc ghi giam trong ph~m vi khong con chile chiln Ia cac lQi fch vS thuS lien quan nay se Slr 
d1,1ng duqc . 
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Cong ty cA phin Nhi~t di~n Ba Rja 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

MAuB 09-DN 
(Ban hanh theo ThOng tu s6 200/2014/TT-BTC 
ngay 22 thdng 12 nam 2014 cita B9 Tai chfnh) 

(m) Doanh thu va thu nh~p khac 

(i) Doanh thu tieu th{l tlifn 

Doanh thu tieu thl,l di~n duqc ghi nh~n trong bao cao kSt qua ho~t di)ng kinh doanh dl,fa tren san 
Iuqng di~n cung dp vao M th6ng truySn tai di~n va c6 xac nh~ cua khach hang. Doanh thu 
khong duqc ghi nh~n nSu nhu c6 nhfrng ySu t6 khong ch~c ch~n trQng ySu lien quan t&i kha nang 
thu h6i cac khoan phai thu . 

(ii) Doanh thu cung cap djch V{l 

Doanh thu cung dp dich v1,1 duqc ghi nh~n trong bao cao kSt qua ho~t di)ng kinh doanh theo cy I~ 
phfrn tram hoan thanh cua giao dich. Ty I~ phfrn tram hoan thanh cong vi~c duqc danh gia dtJa 
tren khao sat cac cong vi~c da duqc thl,fc hi~n. Doanh thu kh6ng duqc ghi nh~n nSu nhu c6 nhfrng 
ySu t6 khong ch~c ch~n trQng ySu lien quan t&i kha nang thu h6i cac khoan phai thu . 

(iii) Doanh thuban himg 

Doanh thu ban hang duqc ghi nh~n trong bao cao kSt qua ho~t d9ng kinh doanh khi phfrn I&n rui 
ro va lqi fch g~n liSn v&i quySn s& hfru san phAm ho(lc hang hoa duqc chuySn giao cho ngm'ri mua . 
Doanh thu kh6ng duqc ghi nMn nSu nhu c6 nhfi"ng ySu t6 khong ch~c ch~ trQng ySu lien quan 
t&i kha nang thu h6i cac khoan phai thu ho(lc lien quan t&i kha nang hang ban bi tra l~i. Doanh 
thu ban hang duqc ghi nh~ theo s6 thufrn sau khi da tru di s6 chiSt kh~u giam gia ghi tren h6a 
don ban hang . 

(iv) Doanh thu tir tiin liii 

Doanh thu tu tiSn Jai duqc ghi nMn theo ty 1~ tuong ung v&i thai gian dl,fa tren s6 du g6c va lai 
su~t ap ct~,~ng . 

(v) Thu nh~p tire& tire 

Doanh thu tir c6 t(rc du-qc ghi nh~n khi quySn nh~n c6 tuc duqc xac l~p . 

(n) Chi phi vay 

Chi phf vay duqc ghi nh~n la m9t chi phf trong nam khi chi phf nay phat sinh, ngo~i tru tmong hqp 
chi phf vay lien quan dSn cac khoan vay cho m1,1c dfch hlnh thanh tai san du diSu ki~n v6n h6a chi 
phf vay thl khi d6 chi phf vay se duqc v6n h6a va duqc ghi vao nguyen gia cac tai san nay . 

16 



• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • 
• • 
• • • • 
• • • • • 
• 

Cong ty Cfi phin Nhi~t di~n Ba Rja 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

M~uB 09-DN 
(Ban hanh thea ThOng tus6 2001201411T-BTC 
ngay 22 thting 12 niim 2014 cua B(J Tai chfnh) 

( o) Lai tren cfi phi~u (EPS) 

Cong ty trinh bay Hii ca ban va Hii suy giam tren c6 phi~u cho cac c6 phi~u ph6 thong. Ui.i ca ban 
tren c6 phi~u dugc tinh b~ng each 1~y 1iii ho~c 16 thu9c vS c6 dong ph6 thong cua Cong ty chia cho 
s6 1ugng c6 phi~u ph6 thOng blnh quan gia quySn 1uu hanh trong nam. Ui.i suy giam tren c6 phi~u 
dugc xac djnh b~g each diSu chinh Hi.i ho~c 16 thu9c vS c6 dong ph6 thong va s6 Jugng c6 phi~u 
ph6 thOng blnh quan dang Iuu hanh co tinh d~n cac anh huemg cua c6 phi~u ph6 thong tiSm nang, 
bao g6m trai phi~u c6 th@ chuy@n d6i va quySn mua c6 phi~u . 

Trong nam Cong ty khong c6 c6 phi~u ph6 thong tiSm nang c6 tac d9ng suy giam do v~y vi~c trlnh 
bay 1ai suy giam tren c6 phi~u khong ap dt,mg . 

{p) Bao cao b() ph~n 

M9t b9 ph~n 1a m9t hgp ph~n c6 th@ xac djnh rieng bi~t cua Cong ty tham gia vao vi~c cung dp cac 
San phfrm ho~C djch VI,J)ien quan (bQ ph~ chia theo ho<;tt d<)ng kinh doanh), hO~C cung dp san phfrm 
ho~c djch VI,! trong mQt moi tru(mg kinh t~ CI,J th@ (bQ ph~ chia theo vllng dja Jy), m6i bQ ph~n nay 
chju rui ro va thu dugc Jgi ich khac bi~t v6i cac b9 ph~ khac. Mfru bao cao b9 ph~n ca ban cua 
Cong ty la dtJa theo b9 ph~ chia theo ho<;tt d9ng kinh doanh . 

( q) Cac ben lien quan 

4 . 

Cac ben dugc coi la ben lien quan cua Cong ty n~u m9t ben c6 kha nang, twc ti~p ho~c gian ti~p, 
ki@m soat ben kia ho~c gay anh hu6ng dang k@ t6i ben kia trong vi~c ra cac quy~t djnh tai chinh 
va ho<;tt d<)ng, ho~c khi Cong ty va ben kia cung chju SIJ ki@m soat chung ho~c anh hu6ng dang k@ 
chung. Cac ben lien quan c6 th@ la cac cong ty ho~c cac ca nhiin, bao g6m ca cac thanh vien gia 
dlnh than C~n cua cac ca nhan dUQ"C COila lien quan . 

Bao cao bQ ph~n 

Cong ty ho<;tt d9ng chu y~u trong m9t linh VIJC kinh doanh la san xu~t kinh doanh di~n nang va 
m9t b9 ph~n dja ly Ia Vi~t Nam . 

17 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Cong ty cA phin Nhi~t di~n Ba Rja 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

M~uB 09-DN 
(Ban himh thea ThOng tus6 20012014/TT-BTC 
ngay 22 thdng 12 nam 2014 cua B9 Tai chfnh) 

5. Ti~n va cac khoan tU"ong dU"ong ti~n 

TiSn m~t 
TiSn gui ngan h~mg 
C<ic khoan tuo·ng duong tiSn 

31112/2017 
VND 

106.372.377 
1.377.249.283 

325 .000.000.000 

326.483.621.660 

11112017 
VND 

285.353 .079 
3.558.082.652 

213.000.000.000 

216.843.435 .731 

Cac khoan tuang duang tiSn thS hi~n cac khoan tiSn gtri c6 kY h~n g6c m9t tMng t~i Ngan hang 
TMCP An Binh va huang liii suftt tu 4,8% t&i 5,2%/nam (2016: 4,8%/nam) . 

6. Diu tU' tai chinh 

(a) Diu trr n~m gifr d~n ngay dao h~n - ng~n h~n 

31/12/2017 

Dfiu tu n~m gifr d~n ngay 
dao h~n - ng~n h~n 
• Ti~n gui c6 IcY h~n t~i 

Gia g6c 
VND 

Gia tri hQP ly 
VND 

1/1/2017 
Gia g6c Gia tri hQp ly 

VND VND 

ngiin hang 502.000.000.000 502.000.000.000 540.500.000.000 540.500.000.000 
• Ti~n gui c6 IcY h~n t~i 

C6ng ty c6 phfin Tai 
chfnh Di~n h,rc 50.000.000.000 50.000.000.000 80.000.000.000 80.000.000.000 

552.000.000.000 552.000.000.000 620.500.000.000 620.500.000.000 

D~u tu n~m gifr d~n ngay dao h~n thS hi~n cac khoan tiSn gui c6 kY h~n tren 3 thang va du&i I 2 
thang t~i cac ngan hang va Cong ty Tai chinh C6 ph~n Di~n h,rc , m(>t ben lien quan, va huang liii 
suftt ttr 6,5% t&i 7,1 %/nam (2016: tu 5,8% t6'i 6,7%/nam) . 

T~i ngay bao cao, gia tri hQp ly cua cac khoan d~u tu n~m gifr d~n ngay dao h~ xftp xi gia tri ghi s6 
do tfnh chftt ng~n h~ CUa cac cong CI,J tai chfnh nay . 
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Cong ty CB ph~n Nhi~t di~n Ba Rja 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 (ti~p theo) 

M~uB09 -DN 
(Ban hanh theo ThOng tus6 200/201411T-BTC 
ngay 22 thang 12 nam 2014 cua B(J Tai chinh) 

(b) D~u tU' tai chinh dai h~n 

31112/2017 11112017 
% % 

quyen quy~n 
%so· bi~u %so· bi~u 
hiiu quy~t Gia g6c Dl}· phong Gia tri hQ'Jl ly hiiu quy~t Gia g6c Dl}· phong Gia tri hQ'Jl ly 

VND VND VND VND VND VND 
Dfiu tu vao cong ty 
lien k~t 
C6ng ty c6 phfrn thuy 
di~n Bu6n Don (**) 25 % 25 % 83 .750.000.000 (*) 25 % 25 % 83 .750.000.000 (*) 

Dfiu tu· vao don vj 
khac 
C6ng ty c6 phfr n nhi~t 
di~n Hai Phong 2% 2% 108.730.000.000 123.300.000.000 2% 2% 108.730.000.000 - 108.730.000.000 
C6ng ty c6 phfrn n hi~t 
di~n Quang Ninh 2,3% 2,3% 114.770.927.800 29.914.646.400 84.856.281.400 2.3% 2.3% 114.770.927.800 42.716.257.907 72,054,669,893 
C6ng ty c6 phfrn Phu 
Th1:1nh My 8,09% 8,09% 50.000.000.000 (*) 8.09% 8.09% 50.000.000.000 (*) 

273.500.927 .800 29.914.646.400 273.500.927 .800 42.716.257.907 

(*) Cong ty chu·a xac dinh gia tri hQ-p Iy cua cac kho<'m dfru tu vao dan vi khac t~i ngay bao cao do khong c6 s~n thong tin v~ gia thi truang cua cac khoan dfru tu 
nay . 

(* *) Cong ty c6 phfrn Thuy Di~n Buon Don du<;rc thanh I~p theo Gi~y Chung nh~n Dang ky Kinh doanh s6 6000884487 ngay 20 thang 5 nam 2009 do Sa KS ho~ch 
va Dfru tu tinh Diik Liik dp. Nganh ngh~ kinh doanh chfnh cua Cong ty c6 phfrn thuy di~n Buon Don Ia san xu~t, truy~n tai va phiin ph6i di~n ; dfru tu xay dl,l'ng 
cac dl)' an ngu6n di~n, san xu~t va kinh doanh di~n nang. 
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Cong ty cA ph§n Nhi~t di~n Ba Rja 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

M~uB 09-DN 
(Ban himh thea ThOng tus6 200/2014/TT-BTC 
ngay 22 thdng 12 niim 2014 cua B9 Tai chfnh) 

BiSn d9ng trong nam cua dl! phong d~u tu tai chinh dai h~n nhu sau: 

s6 du d~u nam 
Hoan nMp d!J phong trong nam (***) 

s6 du cu6i nam 

2017 
VND 

42.716.257.907 
(12.801.611.507) 

29.914.646.400 

2016 
VND 

54.115.017.028 
(11.398.759.121) 

42.716.257.907 

(***) PhuOllg phap u6c tfnh dl! phong d~u tu tai chfnh dai h~ trong nam da thay dfli so v6i nam tru6c . 

Cong ty c6 ph~n nhi~t di~n Quang Ninh va cong ty c6 ph~n nhi~t di~n Hai Phong l~n luqt: dang 
ky giao dich tren thi tru<'mg giao dich cua ca.c cong ty d~i chung chua niem ySt (UPCoM) tu cac 
ngay 16 thang 3 nam 2017 va ngay 5 thang 10 nam 2016 ("ngay niem ySt"). Do d6, dl! phong d~u 
tu tai chfnh dai h~n cua Cong ty cho cac khoan d~u tu vao hai cong ty nay d!Ja vao gia thi truong 
kS tir ngay niem ySt. Tm6c ngay niem ySt, dt,r phong d~u tu tai chfnh dai h~n cua Cong ty cho cac 
khoan d~u tu vao hai cong ty nay duqc l~p khi hai cong ty nay phat sinh 16, ngo~i trlr tmong hqp 
khoan 16 d6 da n~m trong d!J kiSn cua Cong ty khi quySt d!nh d~u tu . 

7. Phai tho cua khach hang - ng~n h~n 

Ben lien quan 
Cong ty Mua ban di~n 

Ben thrr ba 
Cac khach hang khac 

31/12/2017 
VND 

1.247.143.908.447 

1.107.870.399 

1.248.251.778.846 

1/1/2017 
VND 

272.417.061.302 

6. 782.550.481 

279.199.611.783 

Khoan phai thu thuang m~i ttr cac ben lien quan khong c6 dam bao, khong huang lai va thu duqc 
trong vong 15 ngay lam vi~c kS tu thai diSm ben lien quan nh~n duqc h6a dOll thanh toan hqp 1~ 
va chfnh xac . 
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Cong ty CB phftn Nhi~t di~n Ba Rja 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

8. Phai tho ng~n h~n khac 

Uii d1,1· thu ti~n gtri c6 kY h~n 
C6 tli'C phai thu 
Cac khoan phai thu khac 

9. Hang t6n kho 

Nhien li~u va v~t tu 
Cong Cl,l va dl,lng Cl,l 
Chi phf san xu~t kinh doanh da dang 
Thanh phftm 

M~uB 09-DN 
(Ban hanh theo ThOng tus6 20012014/IT-BTC 
ngay 22 thdng 12 nam 2014 cua B9 Tai chfnh) 

31/12/2017 
VND 

24.723.238.888 
14.258.437.500 
35.669.771.927 

74.651.448.315 

31/12/2017 
VND 

148.689.737.108 
198.933 .350 
34.730.000 
37.786.573 

148.961.187.031 

1/1/2017 
VND 

20.224.558.334 

1.293.120.441 

21.517 .678.775 

1/1/2017 
VND 

149.793.509.327 
94.673.631 

40.411.465 

149.928.594.423 

Dl,f phOng giam gia hang t6n kho - nguyen v~t li~u (188.938.328) 

148.961.187.031 149.739.656.095 

Bien d(>ng trong niim cua dt,r phong giam gia hang t6n kho nhu sau: 

s6 du d~u nam 
Hoan nh~p dl,f phOng trong nam 

s6 du cu6i nam 

2017 
VND 

2016 
VND 

188.938.328 8.979.843.700 
(188.938.328) (8.790.905.372) 

188.938.328 
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Cong ty CB phftn Nhi~t di~n Ba Rja 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 (ti~p theo) 

10. Tai san c& djnh hiiu hinh 

Nguyen ghi 

s6 du d~u nam 
Tang trong nam 
Chuy~n ttr xay d1,rng w ban da dang 
Thanh ly 
Phan lo~i I~i 

s6 du cu6i nam 

Gia trj hao mon liiy k~ 

s6 du d~u nam 
Kh~u hao trong nam 
Thanh ly 
Phan Io~i I~i 

s6 du· cu6i nam 

Gia trj con I~i 

s6 du d~u nam 
s6 du cu6i nam 

Nha cifa va 
v~t ki~n true 

VND 

93.107 .314.527 

46.800.000 

93.154.114.527 

63.037.327 .724 
2.953.215 .312 

9.277.088 

65 .999.820.124 

30.069 .986.803 
27 .154.294.403 

May moe va 
thi~t bj 
VND 

2.311.460.047.793 
3.892.799.090 

57.933.380.000 

2.373.286.226.883 

2.190.071.181.557 

(30.372.331) 

2.206.053.682.312 

121.388.866.236 
166.372.389.781 

M~uB 09-DN 
(Ban himh theo ThOng tus6 200/2014/IT-BTC 
ngay 22 thang 12 nam 2014 cua B(J Tai chfnh) 

Phuong ti~n 
v~n tai 
VND 

30.431.664.365 
845.472.727 

31.277.137.092 

27.605.105.024 
647.518.856 

-

28.252.623.880 

2.826.559.341 
3.024.513 .212 

Dl]ngCl] 
quanly 
VND 

41.345 .102.529 
1.760.420.000 

(89.029.000) 
(46.800.000) 

42.969.693.529 

36.241.746.316 
4.631.840.566 

(89 .029.000) 
21.095.243 

40.805.653.125 

5.103.356.213 
2.164.040.404 

TAng 
VND 

2.476.344.129.214 
6.498.691.817 

57.933 .380.000 
(89 .029 .000) 

2.540.687.172.031 

2.316.955.360.621 
25 .064.253 .198 

(89 .029 .000) 

2.341.930.584.819 

159.388.768.593 
198.756.587.212 

Trong tai san cfJ dinh hi1"u hinh t~i ngay 31 thang 12 nam 2017 c6 cac tai san c6 nguyen gia 2.257 .688 .283.885 VND da kh~u hao h~t nhung v~n dang duqc str 
d1,mg (111/2017: 2.206.978 .764.830 VND). 
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Cong ty CB phin Nhi~t di~n Ba Rja 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

11. Tai san cB djnh vo hinh 

M~uB 09-DN 
(Ban hlmh thea ThOng tu s6 200/2014/IT-BTC 
ngay 22 thting 12 nam 2014 cua B(J Tai chfnh) 

Tai san c6 djnh vo hlnh bao g6m 3.011.117.583 VND quySn str d1,1ng d~t va 877.947.256 VND ph~n 
mSm may vi tfnh da kh~u hao h~t tu ngay 31 thang 12 nam 2016 nhung v~n dang dugc su d1,1ng . 

12. Xay dt}'ng cO' ban d(r dang 

s6 dtr d~u nam 
Tang trong nam 
ChuySn sang tai san c6 djnh hfru hlnh 

s6 dtr cu6i nam 

Cac c6ng trlnh xay dl!ng ca banda dang Jan nhu sau: 

H~ th6ng diSu khiSn t6 may tuabin hai 
Sua chua lon till san c6 djnh hfru hlnh 
Xay dlfng ca ban khac 

13. Tai san thu~ thu nh~p hoan l~i 

Tho~ su~t 

Dl! phong phai tra 20% 

2017 
VND 

18.648.769.392 
104.055 .791.756 
(57 .933.380.000) 

64.771.181.148 

31/12/2017 
VND 

32.141.000.000 
31.304.385.261 

1.325.795 .887 

64.771.181.148 

31/12/2017 
VND 

13.879.964.174 

2016 
VND 

3.957.034.333 
108.594.187.659 
(93 .902.452.600) 

18.648.769.392 

1/1/2017 
VND 

17.801.569.389 
84 7.200. 003 

18.648.769.392 

1/1/2017 
VND 

12.722.874.757 
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Cong ty CB phin Nhi~t di~n Ba Rja 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

M~uB 09-DN 
(Ban himh theo ThOng tus6 20012014/JT-BTC 
ngay 22 thdng 12 nam 2014 cua B(J Tai chfnh) 

14. Phai tra nguOi ban 

Ben lien quan 
T~p doan di~n l\fc Vi~t Nam EVN, c6ng ty m~ cfrp cao nh~t 

Ben thtl' ba 
C6ng ty V~n chuy@n khf Dong Nam BQ 
C6ngty TNHH thuang m~i va dich Vl,J Thanh An 
C6ng ty san xu~t va ch~ bi~n kinh doanh cac san phfim khf 
C6ng ty c6 phlln Fuji CAC 
C6ng ty TNHH GE Power Vi~t Nam 
Cac nha cung dp khac 

S6 CO kha nang tra nQ' 

31/12/2017 
VND 

362.080.222 

1.126.367.411.677 
43 .746.132.443 

11.470.256.609 

1.181.945 .880.951 

1.181.945.880.951 

1/1/2017 
VND 

1.462.349.635 

1.589.673.730 
9.285.045.200 
8.143.313.455 
4.584.746.288 

25.065.128.308 

25.065.128.308 

J91oan phai tra thuang m~i ttr ben lien quan kh6ng c6 dam bao, kh6ng ch!u Iai va phai tra khi duQ'c yeu 
diu . 
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Cong ty C~ phAn Nhi~t di~n Ba Ria 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 (ti~p theo) 

15. Thu~ phai n{>p va phai thu Ngan sach Nha DU'cYC 

(a) Thu~ phai nt)p Ngan sach Nha DU'(YC 

Thw~ gia tri gia tang 
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p 
Thu~ thu nh~p ca nhan 
Thu~ kMc 

(b) Thu~ phai thu Ngan sach Nha DU'(YC 

Thu~ gia tri gia tang 
Thu~ thu nMp ca. nhan 

1/1/2017 
VND 

20.302.328.224 

20.302.328.224 

sa phai nc)p 
trong nam 

VND 

178.425.895.226 
17.032.695.915 
2.827.108.917 
1.301.309.309 

M~uB09-DN 
(Ban hlmh theo ThOng tus6 200/2014/TT-BTC 
ngay 22 thdng 12 niim 2014 cua B(j Tai chinh) 

sa da nc)p 
trong nam C~n trir 31/12/2017 

VND VND VND 

(1.304.129.408) (177.121.765.818) 
(20.302.328.224) - 17.032.695.915 

( 4.068.292.781) 1.241.104.358 
( 1.301 .309 .309) 

200.528.386.464 (26.976.059.722) (175.880.863 .378) 17.032.695.915 

1/1/2017 
VND 

sa phai tho 
trong nam 

VND 
C~n trir 

VND 
31/12/2017 

VND 

10.880.912.738 181.355.979.403 (177.121.765.818) 15.115.126.323 
1.386.383.116 - 1.241.104.358 2.627.487.474 
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Cong ty CB phin Nhi~t di~n Ba Rja 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

16. Chi phi phai tra 

Chi phi Iai vay 
Chi phi phiii tni khi da su d~:mg 

17. Phai tra khac 

Phai tra c6 tuc cho c6 dong 
Cic khoan phai tra khac 

M~uB 09-DN 
(Ban himh thea ThOng tu s6 200/2014/IT-BTC 
ngay 22 thdng 12 nam 2014 cua B9 Tai chfnh) 

31/12/2017 
VND 

1.693 .385 .381 

1.693 .385 .381 

31/12/2017 
VND 

3.734.935.870 
3.204.246.115 

6.939.181.985 

1/1/2017 
VND 

1.659.301.018 
936.960.195 

2.596.261.213 

1/1/2017 
VND 

3.429.138 .030 
6.713.324.303 

10.142.462.333 
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Cong ty CB phin Nhi~t di~n Ba Rja 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 (ti~p theo) 

18. Vay 

(a) Vay ng~n h~n 

Yay ng~n h:;m 
Yay dai h~n dSn h~n tni 

(b) Vay dai h~n 

Vay dai h~n 

1/1/2017 

Ghi trj ghi sA 
VND 

s6 co kha nang 
tra nQ' 
VND 

Bi~n dc)ng trong nam 

Tang 
VND 

Giam 
VND 

M~uB 09-DN 
(Ban himh thea ThOng tu s6 200/2014/TF-BTC 
ngay 22 tht:ing 12 nam 2014 cua B9 Tai chinh) 

Chenh I~ch 
danh gia I~i ty 

31112/2017 

gia Gia tr! ghi sA 
s6 co kha nang 

tra mt 
VND VND 

- 261 .000.000.000 (261 .000.000.000) 
48.778.733.097 48 .778.733.097 53 .039.375.511 (51.777.425.705) 4.835 .391.831 54.876.074.734 54.876.074.734 

48.778.733.097 48.778.733.097 314.039.375.511 (312.777.425 .705) 4.835.391.831 54.876.074.734 54.876.074.734 

1/112017 

Gia tr! ghi sA 
VND 

s6 co kha nang 
tra nQ' 
VND 

487.787.330.771 487.787 .330.771 

~~~>'Yo~ 

Bi~n dc)ng trong nam 

Tang 
VND 

Giam 
VND 

Chenh I~ch 
danh gia I~i 

ty gia 

31112/2017 

Gia tr! ghi sA 
VND 

s6 co kha nang 
tra nQ' 
VND 

(53.039.375 .511) 59.136.717.125 493 .884.672.385 493.884.672.385 
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Cong ty C6 phftn Nhi~t di~n Ba Rja 
Thuy~t minh bao cao tai cbinh cho nam k~t thtic ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

Vay dai h~n 

Roan trii trong vong 12 thang 

Roan trii sau 12 thang 

MiuB 09-DN 
(Ban hanh theo ThOng tus6 200/2014/IT-BTC 
ngay 22 thdng 12 nam 2014 cita B9 Tai chfnh) 

31/12/2017 
VND 

1/1/2017 
VND 

548.760.747.119 536.566.063.868 

(54.876.074.734) (48 .778.733.097) 

493.884.672.385 487.787.330.771 

Vay dai h~n T~p doan Di~n lt,rc Vi~t Nam thea hqp d6ng cho vay l~i s6 2015/EVN-BARIA/EDCF 
ngay 119/2015, k~ thtra ttr hqp d6ng vay v6n ODA s6 21/TNDN ngay 20112/2004 gi i:i"a Chi Nhanh 
Quy H6 Trq Phat TriBn Ba Ria- Vung Tau (nay Ia Chi Nhanh Ngan Hang Phat TriBn Ba Ria -
Vung Tau) va Nha May Di~n Ba Ria (nay Ia C6ng ty C6 phfrn Nhi~t di~n Ba Ria) v&i t6ng mtrc 
nq vay Ia 49.978.210.130 Won . Khoiin vay nay tu ngu6n v6n vay quy hqp tac phat triBn kinh t~ 
Han Qu6c - EDCF cho m1,1c dfch thl,l"c hi~n dl,l" an Du6i Hoi 306-2 Nha May Di~n Ba Ria. Thbi 
h~n cho vay l~i Ia 13 nam v6i Hii su~t 2,4%/nam . 

S6 du cua khoiin vay t~i ngay 31 thang 12 nam 2017 tuong duang 24.989.105.060 Won se duqc 
hoan trii dfrn d6u trong 19 IcY nt!a nam v&i s6 ti6n phiii thanh toan m6i IcY Ia 1.249.455.253,5 Won 
va lfrn thanh toan cu6i cung cua s6 du con l~i Ia 1.249.455.243,5 Won Ia ngay 20 thang 11 nam 
2027 . 

19. Dt! phong phai tra 

Dll phong phiii trii thB hi~n s6 trfch l~p d1,1· phong cho vi~c sua chu·a 16n cac t6 may phat di~n se 
duqc thi,I"C hi~n trong nam ti~p thea . 

Bi~n d9ng cua khoiin d1,1· phong trong nam nhu· sau: 

2017 2016 
VND VND 

s6 du· dfru nam 63.614.373.786 49.938 .670.000 
Trfch l~p trong nam 69.399.820.871 101.121.568.109 
St! d1,1ng trong nam ( 63 .614.3 73 . 786) (72.631.396.836) 
Roan nMp trong nam (14.814.467.487) 

s6 du cu6i nam 69.399.820.871 63.614.373.786 
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Cong ty CB phin Nhi~t di~n Ba Iqa 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

20. Quy khen thrr6ng, phuc l(}'i 

MiuB 09-DN 
(Ban himh thea ThOng tus6 200/2014/TT-BTC 
ngay 22 thdng 12 nam 2014 cua B9 Tai ch{nh) 

Quy nay dU'Q'C trfch J~p ttr ]gi nhu~n chua phan ph6i theo S\J' phe duy~t cua ccl.C c6 dong t1;1i CUQC 
h9p c6 dong. Quy dugc sir d~;mg d~ chi trii d.c khoiin khen thuemg va phuc lgi cho cac nhiin vien 
cua Cong ty theo chfnh sach khen thuemg va phuc lgi cua Cong ty. Bi@n dong cua guy khen thuemg, 
phuc lgi trong nam nhu sau: 

s6 du dfru nam 
Trfch l~p trong nam 
Sir d~;mg trong nam 

s6 du cu6i nam 

2017 
VND 

4.896.972.054 
16.375.8 26.000 
(15.386.255.477) 

5.886.542.577 

2016 
VND 

7.414.924.661 
13.444.7 50.000 

(15.962.702.607) 

4.896.972.054 
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Cong ty CB phi n Nhi~t di~n Ba Rja 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 (ti~p theo) 

MiuB 09-DN 
(Ban hanh theo ThOng tus6 20012014/TT-BTC 
ngay 22 thting 12 nam 2014 cua B(J Tai chfnh) 

21. Thay dBi van chu sO' hfru 

L¢ nhu~n sau 
Th~ng dtr v&n Quy <tAu ttr va Quy khac thu{)c thu~ 

v &n cA phAn cA phAn phat tri~n v&n chu sO' hfru chU'a phan ph&i TBng 
VND VND VND VND VND VND 

s & dtr t~i ngay 
604.856.000.000 7.560.228.689 75.099.676.551 20.017.897. 139 353.129.672.863 1.060.663.475.242 

1 thang 1 nam 2016 
LQi nhu~n trong niim - - - - 119.839.882.160 119.839.882.160 
Pharr b6 vao cac quy - - 14.396.872.678 323 .146.250 (14 .720.018.928) 
Pharr b6 vao quy khen thu<'mg, 
phuc l<;>·i - - - (13.444.750.000) (13.444.750.000) 
c6 tuc (ThuySt minh 23) - - - - (60.485.600.000) (60.485 .600.000) 
Si:r dt,mg cac quy - - - (305.942.781) - (305.942.781) 

s& dtr t~i ngay 
604.856.000.000 7.560.228.689 89.496.549.229 20.035.100.608 384.319.186.095 1. 106.267.064.621 

1 thang 1 nam 2017 
L<;>i nhu~n thufrn trong niim - - - - 92.149.646.406 92.149.646.406 
Pharr b6 vao cac quy - - 17.975.982.324 - (1 7 .975.982.324) 
Phan b6 vao quy khen thu<'mg, 
phuc lgi - - - - (16.375.826.000) (16 .375.826.000) 
c6 t(rc (ThuySt minh 23) - - - (60.485 .600.000) (60.485 .600.000) 

s& dtr t~ ngay 
604.856.000.000 7.560.228 .689 107 .472.531.553 20.035.100.608 381.63 1.424.177 1.121.555.285.027 

31 thang 12 nam 2017 
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Cong ty CB phin Nhi~t di~n Ba Rja 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

MftuB 09-DN 
(Ban himh thea ThOng tu s6 20012014/TT-BTC 
ngay 22 thdng 12 niim 2014 cua Bi} Tai chfnh) 

22. van cA ph~n 
V6n c6 phftn duqc duy~t va da phat hanh cua Cong ty Ia: 

31112/2017 11112017 
S6 cB phi~u VND S6 cB phi~u VND 

V6n cB phin dlfQ'C duy~t va da phat hanh 

c6 phi~u ph6 thOng 60.485.600 604.856.000.000 60.485.600 604.856.000.000 

T&t ca cac c6 phi~u ph6 thong c6 m~nh gia 10.000 VND. M6i c6 phi~u tuong duong v&i m()t 
quySn biSu quy~t t;;ti cac CUQC hQp c6 dong cua Cong ty. Cac c6 dong duqc nMn c6 tuc duqc cong 
b6 vao tt'rng thm diSm. T&t cii c6 phi~u ph6 thong dSu c6 thu tv uu tien nhu nhau d6i v&i tai san 
con l;;ti cua Cong ty . 

Cong ty khong c6 bi~n d()ng v6n c6 phftn trong nam. 

Cac c6 dong cua Cong ty bao g6m: 

TfJng cong ty Phat di~n 3 
Cac c6 dong khac 

23. cA ttrc 

31112/2017 
s6 cA phi~u % 

48.123 .557 
12.362.043 

60.485 .600 

79,56 
20,44 

100 

11112017 
s6 cA phi~u % 

48.123.557 79,56 
12.362.043 20,44 

60.485.600 100 

Vao ngay 31 thang 5 nam 2017, D;;ti hQi d6ng c6 dong Cong ty da quy~t djnh phan ph6i khoan c6 
tuc 60.485.600.000 VND (2016: 60.485.600.000 VND) . 
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Cong ty CB phin Nhi~t di~n Ba Ria 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

M~uB 09-DN 
(Ban hanh theo ThOng tu s6 200/201411T-BTC 
ngay 22 thcing 12 nam 2014 cita B{J Tai ch fnh) 

24. Cac khmin ml}c ngoai bang din dBi k~ toan 

(a) Tai san thue ngoai 

(b) 

Cac khoim tiSn thue t6i thiSu phiii trii cho cac hqp dflng thue ho~t d(>ng khong duqc huy ngang 
nhu sau: 

Trong vong m(>t niim 
Trong vong hai d~n niim niim 
Sau niim niim 

31112/2017 
VND 

1.273.866.000 
5.201.619.500 

41.825 .267.000 

48 .300.752.500 

11112017 
VND 

1.208.935.800 
4.835.743.200 

41 .003.072.550 

47 .047.751.550 

Cam k~t thue ho~t d(>ng thS hi~n s6 tiSn thue d~t t~i Khu ph6 Huang Giang, Phucmg Long Hung, 
Tinh Ba Ria- Vung Tau, Vi~t Nam trong 50 niim kS tt:r ngay 9 thang 5 niim 2005 . 

Cam k~t chi tieu vfin 

T~i ngay 31 thang 12 niim 2017, Cong ty c6 cac cam k~t v6n sau da du9·c duy~t nhung chua duqc 
phiin anh trong bang can d6i k~ toan: 

Da duqc duy~t va chua ky k~t hqp dflng 
Da duqc duy~t va da kY k~t hqp dflng 

31112/2017 
VND 

58 .669.975 .000 
81.909.435.610 

11112017 
VND 

25. Doanh thu ban hang va cung c~p djch Vl} 

Doanh thu tieu th1,1 di~n 
Doanh thu djch v1,1 khac 
Doanh thu khac 

2017 
VND 

2.438.661.318.782 
2.964.169.198 
2.288.865.328 

2016 
VND 

1.659.571.756.501 
6.625.431.873 
1.650.062.446 

2.443.914.353.308 1.667.847 .250.820 
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Cong ty cA phAn Nhi~t di~n Ba Ria 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

M~uB 09-DN 
(Ban himh theo ThOng tu s6 200/2014/IT-BTC 
ngay 22 thdng 12 nam 2014 cua B(J Tai ch{nh) 

26. Gia van hang ban va djch Vt} cung c~p 

27 . 

28 . 

Gia v6n tieu thv di~n 
Gia cung dp dich vv khac 
Gia v6n khac 

Doanh tho ho~t d()ng tai chinh 

L~i ti~n giri 
Co tuc dugc chia 
Uii chenh l~ch cy gia hfli doai 

Chi phi tai chinh 

Chi phf lfu vay 
L6 chenh l~ch ty gia 
Hoan nh~p dl! phong dftu tu tai chfnh dai h~n 

2017 
VND 

2.316.010.610.635 
2.310.006.921 
1.880.449.986 

2016 
VND 

1.535.369.469.304 
4.547 .067 .682 
2.608.481.046 

2.320.201.067.542 1.542.525 .018.032 

2017 2016 
VND VND 

51.541.856.136 53.905 .381.158 
28.958.002.000 12.443.750.000 
15.255.848 .638 65.021.651.370 

95.755.706.774 131.370.782.528 

2017 2016 
VND VND 

13 .441. 028 .109 13.535 .204.068 
77.616.160.317 72.318.470.048 

(12.801.611.507) (11.398.759.121) 

78.255.576.919 74.454.914.995 

33 

·./ 

rr 
j 

~ 

~ 
~ 

~ 
? 

~ 



• • • • 
• 
• • • 
• • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • 
• • • • • • • 

Cong ty CB ph~n Nhi~t di~n Ba Rja 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

MiiuB 09-DN 
(Ban hcmh thea ThOng tus6 200/2014/IT-BTC 
ngay 22 thdng 12 nam 2014 cua B(J Tai chinh) 

29. Chi phi qmin ly doanh nghi~p 

Chi phf nhan cong 
Chi phf djch v1,1 mua ngoai 
ThuS, phf va I~ phf 
Chi phf kh~u hao 
Chi phf khac 

2017 
VND 

17.926.087.220 
2.650.736.809 
1.581 .652.879 
1.274.100.416 
9.845 .905.769 

33.278.483.093 

30. Chi phi san xufit va kinh doanh theo y~u tB 

Chi phf nguyen v~t li~u trong chi phf sim xdt 
Chi phf nhan cong 
Chi phf kh~u hao 
Chi phf djch vv mua ngoai 
Chi phfkhac 

31. Tho~ thu nh~p 

2017 
VND 

2.148.210.728.720 
71.090.199.688 
25.064.253.198 
16.789.207.853 
91.683.532.898 

(a) Ghi nh~n trong bao cao k~t qua ho~t d(}ng kinh doanh 

2017 
VND 

Chi phi thu~ hi~n h~mh 
Nam hi~n hanh 
Dv phong thiSu trong nhu·ng nam tmoc 

LQ'i ich thu~ thu nh~p hoan l~i 
Phat sinh va hoan nMp cac chenh I~ch tt;tm thai 

Chi phf thuS thu nh~p 

17.032.695.915 

17.032.695.915 

(1.157.089.417) 

15.875.606.498 

2016 
VND 

20.224.552.064 
1.160.949.998 
1.598.928.737 
1.267.480.876 
7.670.341.752 

31.922.253.427 

2016 
VND 

1.361.390.594.475 
83.844.300.834 
20.463 .008.501 
15.440.111.897 
93.355.017 .726 

2016 
VND 

30.493 .102.953 
1.159.974.611 

31.653.077.564 

(2.735 .140.757) 

28.917.936.807 

34 



• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • 
• • 
• • • 
• • 

Cong ty Cfi phin Nhi~t di~n Ba Ria 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

MftuB 09-DN 
(Ban hanh theo ThOng tusJ 20012014/TT-BTC 
ngay 22 thdng 12 nam 2014 cua B9 Tai chinh) 

(b) DBi chi~u thu~ su~t thl!c t~ 

Lqi nhu~n k~ toan tm6·c thu~ 

Thu~ tfnh theo thu~ su&t cua Cong ty 
Chi phi khong duqc kh&u tr.:r thu~ 
Thu nh~p khong chiu thu~ 
Dv phong thi~u trong nhfrng nam tm&c 

(c) Thu~ su~t ap dl}ng 

2017 
VND 

108.025.252.904 

21.605.050.581 
62.243.417 

(5.791.687.500) 

15.875.606.498 

2016 
VND 

148.757.818.967 

29.751.563.793 
495 .148.403 

(2.488.750.000) 
1.159.974.611 

28.917.936.807 

Theo Lu~t thu~ Thu nh~p Doanh nghi~p hi~n h?mh, Cong ty c6 nghla v1,1 n9p cho Nha nu&c thu~ 
thu nh~p b~ng 20% tren lqi nhu~n tfnh thu~ . 

32. Lai cO' ban tren cB phi~u 

Vi~c tfnh toan liii ca ban tren c6 phi~u duqc dva tren lqi nhu~n thu9c v~ c6 dong ph6 thong va s6 
lu9ng c6 phi~u ph6 thong blnh guan gia guy~n duqc tfnh nhu sau: 

(a) LQi nhu~n thuin thu()c v~ cA dong ph& thong 

Lqi nhu~n thu~n thu9c v~ c6 dong ph6 thong (*) 

2017 
VND 

92.149.646.406 

2016 
VND 

119.839.882.160 

(*) T~i ngay bao cao, Cong ty chua u&c tfnh du9·c m9t each dang tin c~y s6 lqi nhu~n c6 thS duqc 
phan b6 vao guy khen thu<'mg, phtic lqi cho leY k~ toan nam bao cao do D~i hQi d6ng C6 dong 
chua guy~t dinh ty I~ trfch vao guy nay. N~u Cong ty trfch guy khen thuang, phtic lqi, lqi nhu~n 
thu~n thu9c v~ c6 dong va Hii ca ban tren c6 phi~u se giam di . 

(b) sa cA phi~u ph& thong blnh quan gia quy~n 

C6 phi~u ph6 thong da phat hanh d~u nam va s6 lu9ng blnh 
guan gia guy~n cua c6 phi~u ph6 thOng cu6i nam 

2017 

60.485 .600 

2016 

60.485 .600 

T~i ngay 3~ thang 12 nam 2017 va 1 thang 1 nam 2017, Cong ty khong c6 c6 phi~u c6 tac d9ng 
suy giam tiem nang . 
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Cong ty CB phin Nhi~t di~n Ba Rja 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

MiuB 09-DN 
(Ban himh thea ThOng tus6 200/2014/IT-BTC 
ngiq 22 thang 12 nam 2014 cua B9 Tai chinh) 

33. Cac ho~t dqng d~u tu va tai chinh phi ti~n t~ 

2017 
VND 

c6 ttrc da cong b6 nhung chua chi tni 3.734.935.870 
Hti san c6 djnh hfru hlnh va xay d1J11g ca ban dcr dang 
da mua nhung chua chi tra 1.308.872.360 

34. Cac giao djch chu y~u v6i cac ben lien quan 

2016 
VND 

3.429.138.030 

10.200.621.262 

Ngoai cac s6 du v&i ben lien quan dugc trlnh bay t~i ca.c thuy~t minh kMc cua bao cao tai chinh, 
trong nam Cong ty c6 cac giao djch sau v&i cac ben lien quan: 

Gia trj giao djch 
2017 2016 
VND VND 

Cong ty m~ dp cao nh~t 
T~p doan di~n ll}'c Vi~t Nam EVN 
Chi phi Iai vay 
Lai vay da tra 
Trang g6c vay 

Cac ben lien quan khac 
Cong ty Mua ban di~n 
Doanh thu tieu th1.1 di~n 

13 .441. 028 .109 
13.119.050.257 
50.165.628.428 

2.438 .635.132.097 

Lrrong va thrrimg cho H{)i dAng qmin trj, Ban giam dBc, Ban ki~m soat 
+ Chu tich H9i d6ng quan tri (1 nguai) 786.216.000 
+ T6ng giam d6c (1 ngum) 763.365.000 
+ Ph6 T6ng giam d6c (2 nguai) 929.845.000 
+ K~ toan tru<'rng (1 nguai) 613 .921.000 
+Thanh vien H9i d6ng quan tri 193.214.000 
+ Ban kiSm soat 

- Thanh vien tn,rc ti~p tham gia ho~t d<)ng SXKD 
- Thanh vien kh6ng tn,rc ti~p tham gia SXKD 
- Truong ban kiSm soat chuyen trach 

226.416.000 
695.590.000 

13.535.204.068 
13.494.869.738 
47.079.473.952 

1.659.543.468.331 

836.756.000 
812.361.000 

1.441.512.000 
653.545.000 
265.464.000 

49.950.000 
245.115.000 
431.715.000 
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Cong ty CB phin Nhi~t di~n Ba Rja 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

MiuB 09-DN 
(Ban hlmh theo ThOng tus6 200/2014!IT-BTC , 
ngay 22 thang 12 nam 2014 cita B() Tai chinh) 

35. sa li~u so sanh 

S6li~u so sanh t;;ti ngay 1 thang 1 niim 2017 duqc mang sang tu s6li~u trlnh bay trong 
chfnh cua Cong ty t;;ti ngay va cho niim k~t thuc ngay 31 thang 12 niim 2016 . 

Nguai l~p: 

Huynh Thi Huy~n Trang 
Ki toan t6ng h(Yp 

Ngay 26 thang 3 niim 2018 

Ki toan truimg 
Nguy~n Ti~n Dung 

T6ng Giam a6c 
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