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VỐN NHÀ NƢỚC 
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I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế 

Rủi ro về kinh tế là một trong những rủi ro hệ thống có tác động trực tiếp lẫn gián tiếp đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Việc xem xét các thay 

đổi về cơ chế vận hành và khả năng tăng trưởng của nền kinh tế nói chung có ý nghĩa lớn trong 

việc đánh giá và dự báo tình hình kinh doanh của Công ty, đồng thời chuẩn bị trước các tình 

huống ứng phó cho sự thay đổi bất lợi có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Doanh 

nghiệp. 

Sau khi chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ đầu năm 2007, nền kinh 

tế Việt Nam đã dần hội nhập sâu hơn với nền kinh tế thế giới và ngày càng gắn kết chặt chẽ với 

xu thế phát triển chung của nền kinh tế quốc tế. Dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính 

toàn cầu kéo dài từ năm 2008, kinh tế Việt Nam đã gặp phải không ít khó khăn, tăng trưởng 

GDP hàng năm có dấu hiệu chậm lại so với giai đoạn trước đó. Theo số liệu của Tổng cục 

thống kê, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2013 là 5,42%, năm 2014 

là 5,9% và năm 2015 là 6,68%. 

Năm 2016, nền kinh tế trong nước đã có nhiều chuyển biến khả quan. Trong 6 tháng đầu năm, 

tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 6,28% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, 

chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tính đến hết tháng 06/2015 tăng 1,72% so với cùng kỳ năm trước.  

Theo Tổng cục Thống kê, CPI 6 tháng đầu năm 2016 có tốc độ tăng tương đối thấp so với cùng 

kỳ các năm trước, bình quân mỗi tháng tăng 0,39%. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước 

đạt 162,56 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2015, góp phần tạo điều kiện ổn định cho 

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, thực trạng kinh tế toàn cầu 

vẫn có thể tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế Việt Nam. Do đó, rủi ro từ kinh 

tế cũng sẽ có những tác động nhất định đến Công ty trong giai đoạn tới. 

2. Rủi ro về luật pháp 

Mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng và đã hình thành nên một môi 

trường pháp lý được xem là khá cởi mở, nhưng hành lang pháp lý của nước ta chưa thật sự 

hoàn chỉnh và ổn định, vẫn còn tồn tại nhiều quy định hành chính phức tạp chồng chéo, do đó 

ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, sẽ có rủi ro biến động 

pháp lý do hiệp định TPP, cần một hệ thống pháp lý hoàn thiện hơn để phù hợp với các chuẩn 

mực kinh tế pháp lý thế giới trong quá trình hội nhập. Thêm vào đó, các chuẩn mực kế toán - 

kiểm toán mới cũng đang được xây dựng và hoàn chỉnh. Những sự thay đổi này cũng có thể 

ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng và các công ty khác nói chung. 

Hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần trên lãnh thổ Việt Nam, Công ty Cổ phần Nhiệt điện 

Hải Phòng chịu sự điều tiết của Luật Doanh Nghiệp, cũng như các văn pháp luật chuyên ngành 
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có liên quan. Với đặc thù là một nền kinh tế đang phát triển, các chủ thể kinh tế cũng như các 

mối quan hệ kinh tế mới liên tục hình thành đòi hỏi phải có sự điều chỉnh của hệ thống quy 

phạm pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế. Những thay đổi của pháp luật, chính sách 

trong nước có thể ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, có thể Công 

ty sẽ phải điều chỉnh các chiến lược kinh doanh đã đề ra cho phù hợp với các chính sách mới. 

3. Rủi ro đặc thù 

Ngoài những rủi ro trên, hoạt động của Công ty còn phải đối mặt với các rủi ro đặc thù trong 

ngành điện như rủi ro về nguồn nguyên liệu đầu vào, biến động tỷ giá hối đoái và các rủi ro 

đặc thù khác.  

4. Rủi ro của đợt chào bán 

Mục đích của đợt chào bán là để Tổng Công ty Kinh doanh Vốn Nhà nước thoái vốn tại Công 

ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, do đó việc chào bán chỉ làm thay đổi cơ cấu cổ đông mà 

không làm thay đổi vốn điều lệ của Công ty. Số lượng cổ phần chào bán có thể được bán hết 

hoặc bán được một phần donhu cầu thực tế của nhà đầu tư và các yếu tố thị trường quyết định.  

5. Rủi ro khác 

Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ 

gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty nên cần phải đề 

phòng và có biện pháp để phòng chống các rủi ro. 

II. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN 

CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1. Tổ chức có cổ phần đƣợc chào bán:  

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 

Đại diện: Nguyễn Thường Quang  

Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Chúng tôi xác nhận rằng SCIC là cổ đông có quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp đối với số 

cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là 

phù hợp với tình hình thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp 

lý. Việc chào bán cổ phần này không phải là đợt chào bán để huy động vốn cho Công ty mà chỉ 

làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng 

ký của Công ty. 
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2. Tổ chức tƣ vấn :  

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)  

Đại diện: Ông Nguyễn Quang Bảo 

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (Giấy Ủy quyền số 17/2014/QĐ.VCSC ngày 1/7/2014 về 

việc ủy quyền Phó Tổng Giám đốc ký thay Tổng Giám đốc) 

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và 

kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện ở Hải Phòng do Công ty cổ phần 

Chứng khoán Bản Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Đầu tư và 

kinh doanh vốn nhà nước. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn 

từ trong Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ 

sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cung cấp. Bản công bố 

thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo. 

III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT 

Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

“Công ty”: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. 

“Cổ đông”: Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Hải Phòng. 

“Cổ phần”: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. 

“Cổ phiếu”: Chứng chỉ do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng phát hành xác nhận quyền 

sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty. 

“Cổ tức”: Số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Nhiệt điện 

Hải Phòng để chia cho cổ đông. 

“Điều lệ”: Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã được thông qua tại kỳ họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 04 năm 2013. 

“Vốn điều lệ”: Số vốn do tất cả cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ của Công ty Cổ 

phần Nhiệt điện Hải Phòng. 

Ngoài ra, những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh 

nghiệp năm 2005, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 năm 2006 của Quốc hội và các văn 

bản pháp luật khác có liên quan. 

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản Công bố thông tin này có nội dung như sau: 

Công ty : Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 

 CTCP  : Công ty cổ phần 
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 ĐHĐCĐ : Đại Hội Đồng Cổ Đông 

 HĐQT  : Hội Đồng Quản Trị 

 BGĐ  : Ban Giám Đốc 

 BKS  : Ban Kiểm Soát 

 TCHC  : Tổ chức hành chính  

 KHKD  : Kế hoạch kinh doanh 

 TGGS  : Truyền giống gia súc 

 QLDN  : Quản lý doanh nghiệp 

GVHB  : Giá vốn hàng bán 

 LNST  : Lợi nhuận sau thuế 

 TNDN  : Thu nhập doanh nghiệp 

IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

 Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC   

 Tên tiếng Anh: STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION  

 Trụ sở chính: Tầng 23, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội   

 Điện thoại: 04 3824 0703      

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập theo Quyết định 

số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ.  

Với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sự ra đời của SCIC nằm trong 

tiến trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nhà nước nói riêng nhằm nâng 

cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh 

nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng cường 

vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường.  

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006, SCIC quản lý danh mục đầu tư gồm các 

doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: dịch vụ tài chính, 

năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công nghệ thông 

tin… 

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu đƣợc chào bán 

SCIC là cổ đông Nhà nước của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng.  
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3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/tổng số lƣợng cổ phiếu đang lƣu hành 

SCIC thực hiện thoái 45.000.000 cổ phiếu, chiếm 9% lượng cổ phiếu đang lưu hành của 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (500.000.000 cổ phiếu). 

4. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu 

SCIC chào bán toàn bộ số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại CTCP Nhiệt điện Hải Phòng, 

tương đương tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu là 100%. 

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY 

1. Giới thiệu về Công ty 

 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG  

 Tên tiếng Anh: HAI PHONG THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY 

 Trụ sở chính: Xã Tam Hưng - Huyện Thủy Nguyên - TP Hải Phòng  

 Email: ndhpvn@ndhp.vn     Website: ndhp.com.vn 

 Điện thoại: 03 1377 5161     Fax: 03 1377 5162 

 Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đổng) 

 Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (mười nghìn đồng) 

 Giấy Chứng nhận Đăng kí Kinh doanh số 0203000279 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 17 tháng 9 năm 2002 và các Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh sửa đổi bổ sung.  

 Logo Công ty  

 

 

 

 Ngành nghề kinh doanh của Công ty: 

- Đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành nhà máy nhiệt điện;  

- Khai thác khoáng sản;  

- Bảo dưỡng, sửa chữa các công trình nhiệt điện, các công trình kiến trúc của nhà 

máy điện;  

- Dịch vụ thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện;  

- Đào tạo, dạy nghề quản lý thiết bị vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà 

mailto:ndhpvn@ndhp.vn
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máy điện.  

2. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập năm 2002 và hoạt động theo Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000279 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải 

Phòng cấp lần đầu ngày 17 tháng 9 năm 2002 và các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa 

đổi bổ sung.  

Cuối năm 2002, Công ty được Thủ tướng Chính phủ giao làm Chủ đầu tư Dự án Nhà máy 

nhiệt điện Hải Phòng 1 theo Quyết định số 1186/QĐ-TTg ngày 13/12/2002, có quy mô công 

suất 2x300 MW, với tổng vốn đầu tư sửa đổi của án nhà máy 1 là hơn 12 nghìn tỷ VND, tương 

đương với 666,2 triệu USD. Nhà máy 1 đã chính thức phát điện thương mại trong tháng 7 năm 

2011.  

Năm 2005, Công ty tiếp tục được Thủ tướng tin tưởng giao làm Chủ đầu tư Dự án Nhiệt điện 

Hải Phòng 2 theo Quyết định 1195/QĐ-TTg ngày 09/11/2005,có quy mô công suất 2x300 

MW, với tổng vốn đầu tư của nhà máy 2 là hơn 13 nghìn tỷ VND tương đương với 640 triệu 

USD. Tháng 5/2014 cả hai tổ máy của nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2 chính thức hòa lưới 

điện quốc gia và phát điện thương mại.  

Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 đặt tại xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố 

Hải Phòng có công suất 4x300MW. Hai nhà máy thuộc Công ty chịu trách nhiệm quản lý đầu 

tư xây dựng, sản xuất và kinh doanh bán điện, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu điện cấp bách cho 

hệ thống điện và cung cấp ổn định cho khu vực tam giác kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao Hà 

Nội-Hải Phòng - Quảng Ninh với sản lượng điện 7,2 tỷ KWh điện hàng năm. 

Năm 2016, Công ty có kế hoạch đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán của 

các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM).  

3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng năm 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 
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Đại hội đồng Cổ đông: Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ 

quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có quyền thông qua định 

hướng phát triển của Công ty; Quyết định tổng số cổ phần được quyền chào bán; quyết định 

mức cổ tức hằng năm; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát; Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty; Quyết định sửa đổi; bổ sung Điều lệ 

Công ty...và một số quyền khác quy định tại Điều lệ Công ty. 

Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, được ĐHCĐ bầu ra.  HĐQT thay 

mặt công ty để quản lý thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty; quyết định, định hướng, 

xây dựng kế hoạch trình ĐHCĐ; Bổ nhiệm, chỉ đạo Tổng giám đốc; kiến nghị mức chi trả cổ 

tức trình ĐHCĐ...  

HĐQT Công ty có 07 thành viên. HĐQT bao gồm các thành viên:  

 Ông Trần Hữu Nam    Chủ tịch HĐQT  

 Ông Ngô Minh Quân    Thành viên 

 Ông Nguyễn Thường Quang  Thành viên 

 Ông Nguyễn Văn Quyên   Thành viên 

 Ông Nguyễn Văn Thanh   Thành viên 

 Ông Lê Ngọc Nam    Thành viên 

Phân xưởng 

Vận hành 1 

 

Phân 

xưởngĐiệ

n - Tự 

động 

Phân 

xưởng 

Nhiên liệu 

Phân 

xưởng 

Sửa chữa 

– Cơ nhiệt 

Phân 

xưởng 

Vận hành 

2  

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Phòng 

Tổ 

chức - 

Lao 

động 

Phòng 

Kế 

hoạch 

- Vật 

tư 

 

Phòng  

Kỹ 

thuật 

 

Phòng  

Tài 

chính - 

Kế 

toán 

 

Phòng Hành 

chính 
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 Ông Nguyễn Đức Luyện   Thành viên 

Ban kiểm soát: do ĐHCĐ bầu ra nhằm giám sát các hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc 

đúng theo Điều lệ, các nghị quyết của ĐHCĐ và pháp luật hiện hành; BKS xem xét kiểm tra 

tính hợp lý các sổ sách kế toán, các báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty... BKS của Công 

ty có 03 thành viên nhiệm kỳ 05 năm. 

BKS có 3 thành viên, do ĐHĐCĐ bầu và bãi nhiệm. BKS hoạt động độc lập với HĐQT và 

BGĐ. 

 Ông Phạm Quốc Toàn   Trưởng BKS  

 Bà Huỳnh Thị Phượng Khanh Thành viên 

 BàLê Thị Thủy    Thành viên 

Ban Giám đốc: chịu trách nhiệm điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của Công ty, quyết 

định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm tổ 

chức thực hiện các quyết định của HĐQT về phương án kinh doanh và phương án đầu tư của 

Công ty, kiến nghị cách bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, bổ nhiệm, miễn 

nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc quyền quyết định của 

HĐQT, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động trong Công ty và thực hiện các 

nhiệm vụ khác có liên quan đến hay bắt nguồn từ các nhiệm vụ trên. 

BGĐ bao gồm các thành viên: 

 Ông Nguyễn Thường Quang   Tổng Giám đốc 

 Ông Hà Quang Giới    Phó Tổng Giám đốc 

 Ông Dương Sơn Bá    Phó Tổng Giám đốc 

 Ông Nguyễn Văn Thanh   Phó Tổng Giám đốc 

Ngoài ra  

 Ông Nguyễn Minh Thành  Kế toán trưởng 

Các phòng ban chức năng: Hiện Công ty có 5 phòng ban chuyên môn nghiệp vụ 

 Phòng Hành chính  

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện các công việc trong lĩnh vực hành chính - y 

tế - bảo vệ và điều hành các hoạt động hành chính trong phạm vi toàn công ty, thực hiện các 

giao dịch hành chính, kết nối thông tin giữa các đơn vị trong công ty và giữa công ty với các 

đơn vị, tổ chức bên ngoài. 
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Phòng Tổ chức – Lao động  

Tham mưu giúp Tổng giám đốc: Quản lý điều hành và thực hiện các chế độ chính sách (bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động), hợp đồng lao động, về công tác tổ chức, cán 

bộ, công tác đào tạo, công tác quản lý lao động, công tác quản lý tiền lương, thi đua khen 

thưởng, thi đua tuyên truyền. 

Phòng Kế hoạch - Vật tƣ 

Tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc về công tác đấu thầu, chào giá cạnh tranh và ký kết hợp 

đồng kinh tế bán hàng, tiếp thị quảng cáo, phát triển thị trường. Quản lý và nắm bắt tổng thể 

quá trình hoạt động SXKD của Công ty như tổng hợp các hợp đồng kinh tế đã thực hiện với 

khách hàng.Xây dựng hệ thống định mức nội bộ, soát xét lại việc áp dụng các đơn giá, định 

mức, quy chế khoán.Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổng hợp tình hình thực hiện kế 

hoạch.Xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm, kế hoạch dài hạn.Xây dựng phương án đầu tư góp 

vốn của công ty vào doanh nghiệp khác trình HĐQT phê duyệt.Quản lý các dự án đầu tư ra bên 

ngoài do công ty góp vốn.Thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư 

mua sắm thiết bị theo đúng quy định của Nhà nước. 

 Phòng Kỹ thuật  

Tham mưu giúp việc Tổng giám đốc về các Hợp đồng kinh tế sửa chữa bảo trì các nhà máy, xí 

nghiệp và các Hợp đồng kinh tế với các Công ty liên kết, công tác giao khoán nội bộ theo các 

Hợp đồng kinh tế, thu hồi vốn. Kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng khoán nội bộ, xây dựng 

định mức, đơn giá nội bộ. 

Phòng Tài chính – Kế toán  

Tham mưu giúp Tổng giám đốc: Quản lý vốn, tài sản, công nợ; nghiệp vụ tài chính, kế toán, 

ngân hàng theo quy định của Nhà nước, đảm bảo các nguồn vốn cho hoạt động SXKD. 

4. Danh sách cổ đông lớn; Cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông 

Tính đến ngày 20/9/2016, vốn cổ phần của Công ty là 5.000.000.000.000đồng, được chia thành 

500.000.000cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. 

4.1.  Cơ cấu cổ đông tại ngày 20/09/2016 

 

Bảng: Cơ cấu cổ đông tại ngày 20/09/2016 

Công ty  

Theo Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh 

doanh  

Tỷ lệ  Vốn đã góp tại ngày  Tỷ lệ 
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Tổng Công ty Phát điện 2 2.550.000.000.000 51,00% 2.550.000.000.000 51,00% 

Tổng Công ty Điện lực - 

Vinacomin  
360.500.000.000 7,21% 360.500.000.000 7,21% 

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo 

Việt  
87.228.350.000 1,74% 87.228.350.000 1,74% 

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân 

thọ  
37.771.650.000 0,76% 37.771.650.000 0,76% 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện 

Phả lại  
1.298.500.000.000 25,97% 1.274.500.000.000 25,49% 

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh 

doanh vốn Nhà nước  
450.000.000.000 9,00% 450.000.000.000 9,00% 

Cổ đông khác  216.000.000.000 4,32% 240.000.000.000 4,80% 

Tổng cộng  5.000.000.000.000 100,00% 5.000.000.000.000 100,00% 

Nguồn: CTCP Nhiệ   iện Hải Phòng 

4.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 

Bảng: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% tại ngày 30/07/2016 

STT Tên cổ đông Địa chỉ 

Số lƣợng cổ 

phần nắm 

giữ 

Tỷ lệ nắm 

giữ/ vốn 

điều lệ 

hiện tại 

(%) 

1 
Tổng Công ty Phát 

điện 2 

Số 01 Lê Hồng Phong - Phường Trà Nóc 

- Quận Bình Thủy - Thành phố Cần Thơ 
255.000.000 51,00% 

2 
Tổng Công ty Điện 

lực - Vinacomin  
226 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội 36.050.000 7,21% 

3 
Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Phả lại  

Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh 

Hải Dương 
127.450.000 25,49% 

4 
Tổng Công ty Đầu tư 

và Kinh doanh vốn 

Nhà nước  

Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 117 Trần 

Duy Hưng, Cầu Giấy- Hà Nội 
45.000000 9,00% 

Nguồn: CTCP Nhiệ   iện Hải Phòng 

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con 

Công ty không có công ty con, không có các công ty mà Công ty giữ quyền kiểm soát hoặc cổ 

phần chi phối. 

Tổ chức đang nắm quyền kiểm soát Công ty: 

Bảng: Tổ chức nắm quyền kiểm soát Công ty 
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Tên tổ chức Địa chỉ 
Số cổ phần sở 

hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 

Tổng Công ty Phát điện 2 
Số 01 Lê Hồng Phong - Phường Trà Nóc - 

Quận Bình Thủy - Thành phố Cần Thơ 
255.000.000 51,00% 

6. Hoạt động kinh doanh 

6.1. Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu    

Sản phẩm chính của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phònglà điện. Hai nhà máy Nhiệt điện 

Hải Phòng thuộc Công ty chịu trách nhiệm quản lý đầu tư xây dựng, sản xuất và kinh doanh 

bán điện, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu điện cấp bách cho hệ thống điện và cung cấp ổn định 

cho khu vực tam giác kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh với 

sản lượng điện thiết kế là 7,2 tỉ KWh điện hàng năm. 

6.2. Doanh thu, lợi nhuận gộp, lợi nhuận sau thuế của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng 

giai đoạn 2012-2015 

Biểu đồ: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2012 – 6 tháng 2016 

ĐVT:  ỉ  ồng 

 

N uồ : BCTC    kiể    á   ă     3-2015 và BCTC soát xét 6 tháng 2016  

Về doanh thu, trước năm 2011, Công ty không có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh 

do nhà máy nhiệt điện vẫn còn trong quá trình xây dựng. Đến tháng 7 năm 2011, nhà máy nhiệt 

điện 1 đã tiến hành phát điện và trong những tháng cuối năm đã mang lại cho Công ty hơn 

2.206 tỉ đồng doanh thu. Năm 2012 và 2013, cả hai tổ máy của nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 

1 đã vận hành ổn định và phát điện lên lưới điện quốc gia với sản lượng trung bình hàng năm là 
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3,3 tỉ KWh, giúp doanh thu tăng trưởng lần lượt là 67,1% năm 2012 và 6,5% năm 2013 so với 

năm trước liền kề. Năm 2014, Công ty đã nghiệm thu thành công và đưa vào vận hành thương 

mại nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2 (nhà máy nhiệt điện 2 có công suất 600MW, tương đương 

với nhà máy 1). Năm 2015, cả hai nhà máy đã đi vào hoạt động ổn định, mang lại cho Nhiệt 

điện Hải Phòng doanh thu  là 9.111 tỉ đồng tăng trưởng 9% so với năm 2014. .  

Về lợi nhuận, do năm 2012 Công ty phải phân bổ số tiền hơn 1.338 tỉ đồng là lỗ chênh lệch tỷ 

giá phát sinh lũy kế trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản vào chi phí tài chính nên lợi nhuận 

sau thuế của Công ty chỉ đạt hơn 43 tỉ đồng. Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá tiếp tục được phân bổ 

vào chi phí tài chính năm 2013 gần 642 tỉ đồng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của Công ty đã 

cải thiện đáng kể, đạt  hơn 279 tỉ đồng, tăng 548% so với năm 2012. Năm 2014, khoản tiền 391 

tỉ đồng lỗ chênh lệch được tiếp tục phân bổ vào chi phí do vậy lợi nhuận sau thuế của Công ty 

là 330 tỉ đồng, tăng 18% so với năm 2013. Năm 2015, Công ty không phân bổ lỗ chênh lệch tỷ 

giá trong giai đoạn xây dựng cơ bản, lợi nhuận sau thuế là của Công ty tăng 18,4% so với năm 

2014. 6 tháng đầu năm 2016, Công ty thu về được 5.133 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 

209 tỷ đồng.  

6.3. Chi phí sản xuất kinh doanh 

 

Bảng: Cơ cấu chi phí Công ty giai đoạn 2013 – 6 tháng đầu 2016 

Đơ  vị: triệu  ồng 

 

Năm 2013 Năm2014 Năm2015 6 tháng năm 2016 

Giá trị 

Tỷ trọng 

trên 

DTT 

Giá trị 

Tỷ trọng 

trên 

DTT 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

trên 

DTT 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

trên 

DTT 

Giá vốn 

hàng bán 
2.795.784 71,19% 6.763.453 81,53% 7.529.526 82,64% 4.268.610 83,16% 

Chi phí 

tài chính 
1.113.736 28,36% 1.386.286 16,71% 1.174.001 12,89% 608.797 11,86% 

Chi phí 

quản lý 
58.012 1,48% 93.065 1,12% 96.844 1,06% 46.655 0,91% 

Chi phí 

khác 
14.879 0,38% 5.033 0,06% - 0,00% 2.752 0,05% 

Tổng chi 

phí  
3.982.411 101,41% 8.247.837 99,42% 8.800.371 96,59% 4.926.814 95,98% 

N uồ : BCTC    kiể    á   ă     3-2015 và BCTC soát xét 6 tháng 2016  

Tỷ lệ tổng chi phí/doanh thu thuần giảm dần từ 101,41% xuống còn 96,59% trong giai đoạn 

2013-2015. Năm 2014 và 2015 cả hai tổ máy đã đi vào vận hành ổn định và tỷ trọng chi phí 

trên doanh thu thuần giảm dần cho thấy tính hiệu quả trong vận hành nhà máy điện và kinh 

doanh điện của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng.  
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Chi phí tài chính là chi phí lớn thứ hai trong tổng chi phí, chiếm trên 12,89% đến 16,71% trong 

tổng doanh thu thuần bao gồm lãi tiền vay và phân bổ lỗ chênh lệch tỷ giá.  

Chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty dao động quanh mức hơn 90 tỷ đồng năm 2014 và 

2015, và giữ ổn định quanh mức trên 1% doanh thu thuần.  

6.4. Tình hình kiểm tra chất lƣợng 

 Kiểm tra, bảo dƣỡng máy móc thiết bị: 

Phòng Kỹ thuật là bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra toàn bộ máy móc, thiết 

bị. Công việc bảo trì, bảo dưỡng đượcthực hiện thường xuyên và đúng thời kỳ. Để chủ động 

trong việc bảo đảm hệ thống vận hành liên tục không ngắt quãng. 

 Thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị: 

Việc thay thế và sửa chữa thiết bị được tiến hành căn cứ vào các cơ sở là thời gian hữu dụng 

của thiết bị, kết quả kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thực tế sử dụng. Ngoài ra, bắt 

đầu từ năm 2015, Công ty đã tiến hành sửa chữa bảo dưỡng lớn các tổ máy. Năm 2015, Công 

ty tiến hành sửa chữa bảo dưỡng cho tổ máy 1 của Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1, các tổ 

máy khác sẽ được lần lượt sửa chữa bảo dưỡng trong các năm tiếp theo. 

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần nhất và 6 tháng năm 2016 

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần nhất và 6 

tháng năm 2016 

Bảng: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Đơ  vị:  ồ   

STT Chỉ tiêu 

2013 2014 2015 30/6/2016 

Giá trị Giá trị 
Tăng 

trƣởng 
Giá trị 

Tăng 

trƣởng 
Giá trị 

1 
Tổng giá trị tài 

sản 
21.429.852 20.181.813 -5,8% 18.787.390 -6,9% 18.738.075 

2 Vốn chủ sở hữu  5.527.065 5.175.910 -6,4% 4.835.635 -6,6% 4.752.963 

3 Doanh thu thuần  3.927.073 8.295.818 111,2% 9.110.956 9,8% 5.133.131 

4 

Lợi nhuận thuần 

từ hoạt động kinh 

doanh 

284.839 330.548 16,0% 392.518 18,7% 219.417 

5 
Lợi nhuận kế toán 

trước thuế  
279.450 330.600 18,3% 391.570 18,4% 219.687 

6 
Lợi nhuận sau 

thuế  
279.450 330.600 18,3% 391.570 18,4% 208.836 

7 
Lãi cơ bản trên 01 

cổ phiếu (đồng) 
559 592 5,9% 783 32,3% 418 
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STT Chỉ tiêu 

2013 2014 2015 30/6/2016 

Giá trị Giá trị 
Tăng 

trƣởng 
Giá trị 

Tăng 

trƣởng 
Giá trị 

8 

Tỷ lệ lợi nhuận 

sau thuế trên vốn 

chủ sở hữu  

5,1% 6,4% 26,3% 8,1% 26,8% 4,4% 

N uồ :BCTC    kiể    á   ă  2013-2015 và BCTC soát xét6 tháng 2016 

7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

Thuận lợi:  

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được sự quan tâm giúp đỡ của UBND thành 

phố Hải Phòng và các đơn vị có liên quan. Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 

4 năm, hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 

năm tiếp theo kể từ năm có thu nhập từ hoạt động sản xuất điện (năm 2011). 

- Công ty có được sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Hội đồng quản trị, các Cổ đông góp vốn và 

sự giúp đở có hiệu quả của các Cổ đông, đặc biệt là Tổng Công ty Phát điện 2. Tập thể lãnh 

đạo, cán bộ công nhân viên của Công ty luôn đoàn kết, gắn bó lâu dài với Công ty cũng 

như luôn chung sức, chung lòng, kiên trì thực hiện các mục tiêu Công ty đã đề ra. 

- Lực lượng cán bộ của Công ty không ngừng được trẻ hóa, có năng lực và nghiệp vụ quản 

lý, phát huy tốt nghiệp vụ quản lý trong hoạt động kinh doanh.Lực lượng vận hành đã làm 

chủ được thiết bị, tuân thủ các lệnh điều độ sản xuất của A0 đảm bảo phương thức trước và 

sau khi tham gia thị trường điện.  

- Sự tích cực thi công bàn giao các tổ máy 3 và tổ máy 4 đúng tiến độ của nhà thầu EPC Hải 

Phòng 2 đã góp phần làm nên sự phát triển khá tốt của Công ty hiện nay.  

Khó khăn: 

- Về sản xuất: Thị trường điện cạnh tranh quyết liệt về sản lượng và giá bán. Kinh nghiệm 

vận hành thiết bị của một số chức danh còn hạn chế.  

- Công tác sửa chữa lớn NMNĐ Hải Phòng 1 còn mới, năm 2015 còn chưa vững kinh 

nghiệm trong việc triển khai, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thi công.  

- Công tác đàm phán quyết toán của NMNĐ Hải Phòng 2 khó khăn, kéo dài, nhân lực nhà 

thầu ít, không tập trung. Công tác bảo hành khắc phục của nhà thầu còn chậm ảnh hưởng 

không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

8. Chính sách đối với ngƣời lao động 

Số lượng người lao động trong Công ty 

Đến ngày 30/7/2016 tổng số lao động Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng là 893 người, trong 

đó: 

Trình độ  Số lƣợng 

+ Trình độ đại học và trên đại học : 227 người 
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+ Trình độ cao đẳng   : 175 người 

+ Trình độ trung cấp và công nhân kỹ thuật  : 465 người 

+ Lao động phổ thông   : 26 người 

Trong năm những năm qua, mặc dù phải bù lỗ chênh lệch tỷ giá khá lớn tuy nhiên Công ty 

CP Nhiệt điện Hải Phòng vẫn đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, và các chế độ quyền lợi 

của người lao động như bảo hộ lao động, độc hại, chăm sóc y tế, điều dưỡng, nghỉ phép, bữa 

ăn ca, thi nâng bậc cho CBCNV Công ty. 

9. Chính sách cổ tức 

Tỷ lệ trả cổ tức 2013 – dự kiến 2016 

Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Dự kiến 2016 

Lợi nhuận sau thuế (triệu 

đồng) 
279.450 330.600 391.570 449.485 

Vốn góp của chủ sở hữu  

(triệu đồng) 
4.734.604 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ 5,5% 6% 7% 4% 

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn cổ tức cho cổ đông theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ 

và nghị quyết HĐQT đã đề ra. 

10. Tình hình hoạt động tài chính 

1.1. Các chỉ tiêu cơ bản 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, 

Báo cáo tài chính của Công ty trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ 

Tài chính ban hành.  

a. Trích khấu hao tài sản cố định 

Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá: Nguyên giá tài sản cố định hình thành do mua sắm bao gồm 

giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn 

sàng sử dụng.  

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 

dụng ước tính, cụ thể như sau: 

• Nhà cửa, vật kiến trúc:    06 – 50 năm 

• Máy móc, thiết bị:     06 – 20 năm 

• Phương tiện vận tải:    06 – 15 năm   

• Thiết bị văn phòng:     03 – 10 năm  

• Các tài sản khác:     10 năm    

Các khoản lãi, lỗ phát sinh khi thanh lý, bán tài sản là chênh lệch giữa thu nhập từ thanh lý và 

giá trị còn lại của tài sản và được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.  

b. Các khoản phải nộp theo luật định 
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Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, 

thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước. 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp: 

Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong 

15 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ năm có thu nhập từ hoạt 

động sản xuất điện (năm 2011). 

 Đối với hoạt động khác: áp dụng thuế suất theo quy định của pháp luật. 

c. Tình hình công nợ hiện nay đến thời điểm 30/06/2016 

 Các khoản phải thu:  

Bảng 10: Chi tiết các khoản phải thu  

Đơ  vị: riệu  ồ   

Chỉ tiêu  31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/6/2016 

Các khoản phải thu ngắn hạn 486.811 1.213.907 1.688.166 2.290.200 

Phải thu ngắn hạn của khách 

hàng 
421.394 1.087.006 1.567.145 2.167.430 

Trả trước cho người bán ngắn 

hạn 
7.946 10.679 3.177 3.637 

Phải thu ngắn hạn khác 57.471 116.223 117.844 119.132 

N uồ : BCTC    kiể    á   ă     3-2015 và BCTC soát xét 6 tháng 2016  

 Các khoản phải trả và các khoản vay 

Bảng 11: Chi tiết các khoản nợ phải trả  

Đơ  vị:  riệu  ồ   

Chỉ tiêu 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/6/2016 

Nợ ngắn hạn 3.607.839 3.051.301 3.243.253 4.078.523 

Phải trả cho người bán ngắn 

hạn 
1.339.163 458.796 593.282 472.208 

Người mua trả tiền trước 56 - -  

Thuế và các khoản phải nộp 

cho NN 
64 7.729 15.427 58.551 

Phải trả người lao động 30.893 40.177 41.861 27.524 

Chi phí phải trả ngắn hạn 254.586 346.157 362.241 483.646 

Phải trả ngắn hạn khác 40.806 32.278 111.584 797.631 

Vay ngắn hạn 1.929.187 2.147.775 2.081.716 2.187.869 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13.084 18.389 37.141 51.093 

Nợ dài hạn 12.294.948 11.954.601 10.708.501 9.905.588 

Vay và nợ thuê tài chính dài 

hạn 
12.294.948 11.954.601 10.708.501 9.905.588 

Nợ phải trả  15.902.787   15.005.902   13.951.755  13.984.111 
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N uồ : BCTC    kiể    á   ă     3-2015 và BCTC soát xét 6 tháng 2016  

Các khoản vay dài hạn của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 – BCTC đã kiểm toán 2015 

1. Tậ    à  Điện lực Việt Nam - khoản vay 1 

Khoản vay ngoại tệ (USD), nhận nợ lại khoản vay giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ngân 

hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc theo Hợp đồng tín dụng tài trợ số BLA 05135 với tổng giá 

trị khoản vay 278.0344.200 USD cộng 85% giá trị phí bảo hiểm tín dụng xuất khẩu của Công 

ty Bảo hiểm Tín dụng Xuất khẩu Trung Quốc. Khoản vay được sử dụng để thanh toán phần 

khối lượng công việc hoàn thành của dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1. Thời hạn vay 

166 tháng, ân hạn 46 tháng. Khoản vay chịu lãi suất 5,08%/năm; phí cam kết khoản vay 

0,3%/năm; phí bảo lãnh của Bộ Tài chính và phí cho vay lại lần lượt là 0,5%/năm và 0,2%/năm 

trên dư nợ gốc vay. Kỳ trả nợ gốc đầu tiên vào ngày 21 tháng 01 năm 2012. Gốc vay được trả 6 

tháng/lần.  

2. Tậ    à  Điện lực Việt Nam - khoản vay 2 

Khoản vay ngoại tệ (USD), nhận nợ lại khoản vay giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ngân 

hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc theo Hợp đồng tín dụng tài trợ số BLA 0701 với tổng giá trị 

khoản vay 327.182.260 USD. Khoản vay được sử dụng để thanh toán phần khối lượng công 

việc hoàn thành của dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2. Khoản vay chịu lãi suất 

5,62%/năm; phí cam kết khoản vay 0,3%/năm; phí bảo lãnh của Bộ Tài chính và phí cho vay 

lại lần lượt là 0,25%/năm và 0,2%/năm trên dư nợ gốc vay. Gốc vay được trả trong 19 kỳ bán 

niên, ngày trả nợ gốc đầu tiên vào ngày 21/10/2014. 

3. Tậ    à  Điện lực Việt Nam - khoản vay 3 

Khoản vay ngoại tệ (JPY), nhận nợ lại khoản vay giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ngân 

hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) với tổng giá trị khoản vay 7.740.469.321 JPY. Khoản 

vay được sử dụng để thanh toán phần khối lượng công việc hoàn thành của dự án Nhà máy 

Nhiệt điện Hải Phòng 1. Khoản vay chịu lãi suất 1,76%/năm, phí cam kết khoản vay 

0,1%/năm; phí rủi ro tín dụng, phí bảo lãnh của Bộ Tài chính và phí cho vay lại lần lượt là 

1,45%/năm, 0,5%/năm và 0,2%/năm trên dư nợ gốc vay. Gốc vay được trả 6 tháng/lần với thời 

hạn trả nợ gốc là 11 năm 6 tháng, kỳ trả nợ gốc đầu tiên vào ngày 20 tháng 8 năm 2009.  

4. Tậ    à  Điện lực Việt Nam - khoản vay 4 

Khoản vay ngoại tệ (JPY), nhận nợ lại khoản vay giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ngân 

hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) với tổng giá trị khoản vay 7.139.484.004 JPY. Khoản 

vay được sử dụng để thanh toán phần khối lượng công việc hoàn thành của dự án Nhà máy 

Nhiệt điện Hải Phòng 2. Khoản vay chịu lãi suất 2,44%/năm, phí cam kết khoản vay 

0,04%/năm; phí rủi ro tín dụng, phí bảo lãnh của Bộ Tài chính và phí cho vay lại lần lượt là 

1,52%/năm, 0,25%/năm và 0,2%/năm trên dư nợ gốc vay. Gốc vay được trả 6 tháng/lần với 

thời hạn trả nợ gốc là 11 năm 6 tháng, kỳ trả nợ gốc đầu tiên vào ngày 20 tháng 12 năm 2010. 

5. N â   à   TMCP Đ u  ư và P á   riển Việt Nam  

Khoản vay hợp vốn theo hợp đồng tín dụng “Dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng” ngày 07 

tháng 3 năm 2005 ký giữa Công ty với các ngân hàng thương mại Việt Nam, trong đó Ngân 

hàng TMCP Đầu tư và Phát triên Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng làm đầu mối. Hạn mức tín 
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dụng là 42.500.000 USD và 1.306.775.000.000 VND, được sử dụng để đầu tư xây dựng nhà 

máy Nhiệt điện Hải Phòng 1. Khoản vay USD chịu lãi suất bằng lãi suất huy động tiết kiệm 

USD bình quân 12 tháng trả lãi sau cộng 2,7%/năm. Khoản vay bằng VND chịu lãi suất bằng 

lãi suất huy động tiết kiệm VND bình quân trả lãi sau cộng 3%/năm. Tiền gốc của các khoản 

vay bằng USD và VND sẽ được hoàn trả trong vòng 16 lần, 6 tháng/lần với tỷ lệ trả nợ bằng 

6,25% trên tổng số dư nợ gốc của các khoản vay bằng USD và VND, bắt đầu từ ngày 25 của 

tháng kết thúc kỳ hạn 42 tháng sau ngày giải ngân đầu tiên. Khoản vay đã được giải ngân lần 

đầu vào ngày 25 tháng 11 năm 2005. Khoản vay này được đảm bảo bằng các tài sản cầm cố, 

thế chấp của Công ty hình thành từ việc xây dựng nhà máy và được bảo lãnh bằng việc cầm cố 

cổ phần của các cổ đông.  

6. N â   à   TMCP Cô     ươ   Việt Nam – Khoản vay 1  

Khoản vay theo hợp đồng tín dụng ngày 24 tháng 9 năm 2009 ký giữa Công ty và Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam –Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hạn mức tín dụng là 900 tỉ VND, 

được sử dụng để thanh toán các chi phí của dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Hải 

Phòng 2. Khoản vay chịu lãi suất bằng lãi suất huy động tiết kiệm VND 12 tháng trả lãi sau của 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cộng (+) 3,0%/năm. Thời gian ân hạn 36 tháng kể 

từ ngày giải ngân đầu tiên, thời gian trả nợ gốc 120 tháng kể từ ngày 31/5 /2013. Gốc khoản 

vay được hoàn trả trong 20 kỳ bán niên. Khoản vay này được bảo đảm bằng tài sản hình thành 

từ vốn vay.  

7. N â   à   TMCP Cô     ươ   Việt Nam – Khoản vay 2 

Khoản vay theo hợp đồng tín dụng ngày 18/02/2014 ký giữa Công ty và Ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam –Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hạn mức tín dụng là 349 tỉ VND, được sử 

dụng để thanh toán các chi phí của dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2. 

Thời hạn giải ngân trong vòng 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Khoản vay chịu lãi suất bằng 

lãi suất huy động tiết kiệm trả lãi cao nhất của cùng loại đồng tiền nhận nợ của Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam cộng (+) 3,0%/năm. Khoản vay này được bảo đảm bằng tài sản 

hình thành từ vốn vay.  

1.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ số Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)  
  

 
Hệ số thanh toán ngắn hạn 29,5% 61,9% 68,9% 

 
Hệ số thanh toán nhanh 4,2% 8,9% 12,3% 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  

  
 

Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản 74,2% 74,4% 74,3% 

 
Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 287,7% 289,9% 288,5% 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (vòng)  

  
 

Vòng quay hàng tồn kho 9,6 14,1 14,0 

 
Doanh thu thuần/Tổng tài sản 18,3% 41,1% 48,5% 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  
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Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 7,1% 4,0% 4,3% 

 
Hệ số LNST/VCSH (ROE) 5,1% 6,4% 8,1% 

 
Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA) 1,3% 1,6% 2,1% 

 

Hệ số Lợi nhuận từ  hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 7,3% 4,0% 4,3% 

 

Thu nhập trên một cổ phần (EPS) 

đồng 85 559 661 

N uồ : BCTC    kiể    á   ă     3-2015, VCSC tính toán 

11. Tài sản 

Giá trị tài sản cố định của Công ty theo BCTC tại ngày 31/12/2015 như sau: 

Bảng 12: Chi tiết tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2015 

Đơ  vị: triệu  ồng 

 

Chỉ tiêu Nguyên giá Giá trị còn lại 

Nhà cửa, vật kiến trúc 10.466.902 7.820.487 

Máy móc, thiết bị 11.021.793 7.862.306 

Phương tiện vận tải 550.702 357.913 

Thiết bị văn phòng  217.438 111.824 

Tài sản cố định khác  1.058 832.685 

Tài sản cố định hữu hình  22.257.893 16.153.362 

Tài sản cố định vô hình  1.506 737 

12. Tình hình sử dụng đất đai 

Bảng: Chi tiết về quyền sử dụng đất thuê của Công ty 

Stt Địa điểm 
Diện tích 

(m2) 

Mục đích sử 

dụng 
Tình trạng pháp lý Thời hạn thuê 

1 
Xã Tam 

Hưng  

332.084,5  

Nhà máy Nhiệt 

điện Hải Phòng 1 

HĐ số 61/HĐ-TĐ 

ngày 17/11/2005  

13/8/2003 đến 

13/8/2043 

70.845,9 

Đang trình UBND 

Thành phố Hải 

Phòng xin thuê dài 

hạn  

2 
Xã Phục 

lễ, Phả Lễ  
630.200 Bãi tro xỉ  

HĐ số 189/HĐ-TĐ 

ngày 31/12/2013  

10/12/2003 đến 

10/12/2043 



24 

 

Stt Địa điểm 
Diện tích 

(m2) 

Mục đích sử 

dụng 
Tình trạng pháp lý Thời hạn thuê 

3 

 Xã Phả 

Lễ, Phục 

Lễ, Tam 

Hưng  

119.749 
Kênh thải nước 

tuần hoàn  

 HĐ số 188/HĐ-TĐ 

ngày 31/12/2013  

15/4/2004 đến  

15/4/2044   

4 
Xã Ngũ 

Lão  
61.942,5 

Khu nhà vận hành 

sửa chữa giai đoạn 

1  

Quyết định 

1112/QĐ-UB ngày 

15/4/2004 

15/4/2004 đến 

15/4/2044  

5 
Xã Ngũ 

Lão  
 2.391 

Trạm bơm nước 

ngọt  

HĐ số 141/HĐ-TĐ 

ngày 18/12/2007  

23/8/2005 đến 

23/8/2045 

6 
Xã Ngũ 

Lão  
343 

Đất để làm đường 

chung 
Không có quyết định thuê  

7 
Xã Tam 

Hưng  
149.478,8  

Mở rộng cầu cảng 

và trạm bơm nước 

tuàn hoàn  

Quyết định 

2041/QĐ-UB ngày 

14/9/2006, Đang 

làm thủ tục thuê 

14/9/2004 đến 

14/9/2054 

8 

Xã Tam 

Hưng  

238.888,1 

Nhà máy Nhiệt 

điện Hải Phòng 2  

Quyết định 

1828/QĐ-UB ngày 

16/8/2006, Đang 

làm thủ tục thuê 

16/8/2006 đến 

16/8/2056  

9 55.340,6 

Đang trình UBND 

Thành phố Hải 

Phòng xin thuê dài 

hạn 

10  
Xã Tam 

Hưng 
65.754,76 

Mở rộng kênh 

ngoài đê, đường 

tránh mộ và cầu 

qua đê   

HĐ số 50/HĐ-TĐ 

ngày 06/5/2013  

07/3/2011 đến 

16/8/2056  

11 
Xã Ngũ 

Lão  
40.605,2 

Khu vận hành sửa 

chữa giai đoạn 2 

Quyết định 

2472/QĐ-UB ngày 

09/12/2009 

Đất bồi thường, 

giải phóng mặt 

bằng 

12 
Xã Tam 

Hưng  
541,3 

Đường công vụ 

vận chuyển thiết 

bị  

HĐ số 51/HĐ-TĐ 

ngày 06/05/2013 

05/01/2011 đến 

16/8/2056 

13 
Xã Tam 

Hưng  

      

7.049,00  

Đường ống nước 

tuần hoàn  

HĐ số 120/HĐ-TĐ 

ngày 05/09/2013  

04/03/2011 đến 

16/8/2056 

14 
Xã Tam 

Hưng  
509,10 

Tuyến băng tải 

than  

HĐ số 52/HĐ-TĐ 

ngày 06/05/2013  

31/12/2010 đến 

16/8/2056 

N uồ : CTCP N iệ   iệ  Hải P ò   

13. Kế hoạch kinh doanh 2016 

Bảng: Kế hoạch kinh doanh năm 2016 

Chỉ tiêu 

Năm 2015 Năm 2016 

 
Kế hoạch 

% tăng giảm so 

với năm 2015 
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Sản lượng điện sản xuất (triệu 

kWh)  
6.937,67 6.975,19 0,5% 

Tổng doanh thu (triệu đồng)  9.128.358 9.023.595 -1,1% 

Tổng chi phí (triệu đồng) 8.736.789 8.574.110 -1,9% 

Tổng lợi nhuận trước thuế (triệu 

đồng) 
391.570 449.485 14,8% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh 

thu thuần 
4,3% 5,0% 16,1% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ 

sở hữu 
78,3% 89,9% 14,8% 

Cổ tức (%/Vốn điều lệ) 7% 4% -42,9% 

Nguồn: Nghị quyế  Đại hội  ồng c   ô      6 của CTCP Nhiệ   iện Hải Phòng 

Căn cứ để đạt đƣợc kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trên:  

Kế hoạch lợi nhuận và lợi nhuận và cổ tức của Công ty được lập theo dự đoán và ước tính dựa 

trên các thông tin quá khứ và giả định tại thời điểm lập kế hoạch. Các tổ máy hiện đã đi bào 

hoạt động ổn định, do vậy Công ty dự phóng sản lượng điện năm 2016 sẽ vào khoảng 6.975,19 

triệu kWh, và đạt được tổng doanh thu là trên 9.023 tỷ đồng. Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh 

doanh hiện nay, Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức 

năm 2016.  

14. Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của tổ chức chào bán 

Không có. 

15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hƣởng 

đến việc chào bán 

Không có.  

VI. PHƢƠNG ÁN THOÁI VỐN 

Nội dung phương án thoái vốn do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và CTCP 

Chứng khoán Bản Việt thống nhất công bố. CTCP Nhiệt điện Hải Phòng không chịu trách 

nhiệm về các nội dung thông tin liên quan mục này. 

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng  

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

3. Tổng số cổ phiếu chào bán: 45.000.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 9% tổng số cổ phiếu đang 

lưu hành) 

4. Phƣơng thức thoái vốn:  
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Chào bán cạnh tranh công khai 45.000.000 cổ phiếu CTCP Nhiệt điện Hải Phòng qua 

CTCP Chứng khoán Bản Việt.  

5. Số cổ phiếu chào bán cạnh tranh: 45.000.000 cổ phiếu.  

6. Giá khởi điểm của cổ phiếu chào bán cạnh tranh: 12.800 đồng/cổ phiếu.   

7. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tƣ tham gia mua cổ phiếu:  

Theo quy định của quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP Nhiệt điện Hải Phòng do 

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu.  

8. Phƣơng án xử lý trong trƣờng hợp chào bán cạnh tranh không thành công:  

Thực hiện theo quy định của pháp luật và theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP 

Nhiệt điện Hải Phòng do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu 

9. Phƣơng pháp tính giá: Theo Quyết định số 79/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 31/10/2016 của 

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc chào bán cạnh tranh phần vốn 

của công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Nhiệt điện Hải Phòng, trong đó 

phê duyệt bán cổ phần CTCP Nhiệt điện Hải Phòng với giá khởi điểm chào bán là 12.800 

đồng/cổ phần.  

10. Thời gian phân phối cổ phiếu: Theo quy định của quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần 

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu.  

11. Đăng ký mua cổ phiếu: Việc đăng ký mua cổ phiếu sẽ được thực hiện theo theo quy định 

của quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP Nhiệt điện Hải Phòng do Tổng công ty 

Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu. 

12. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với ngƣời nƣớc ngoài: Theo quy định của quy chế chào 

bán cạnh tranh cổ phần CTCP Nhiệt điện Hải Phòng do Tổng công ty Đầu tư và Kinh 

doanh vốn Nhà nước sở hữu.  

13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhƣợng: Không có. 

14. Các loại thuế có liên quan: Theo quy định của pháp luật. 

15. Ngân hàng mở tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu: Đề nghị nhà đầu tư tham khảo tại Quy 

chế chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP Nhiệt điện Hải Phòng do Tổng công ty Đầu tư và 

Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu. 

VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 

Mục đích của việc chào bán cổ phần của SCIC tại Công ty nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo 

chủ trương thoái vốn đầu tư của SCIC tại các doanh nghiệp mà SCIC không cần giữ cổ phần. 
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Việc chào bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng chỉ làm thay đổi tỷ 

lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký. 

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 

1. Tổ chức có cổ phiếu đƣợc chào bán 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 

Trụ sở chính:  Thôn Đoan - Xã Tam Hưng - Huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải 

Phòng 

Điện thoại:  0313775161  Fax: 0313775162 

Website:  http://ndhp.com 

2. Tổ chức tƣ vấn 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 

Địa điểm:  Tháp Tài chính Bitexco, lầu 15, 2 Hải Triều, Q1, TPHCM 

Điện thoại:  (84-8) 39143588    Fax: (84-8) 39143209 

Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 

Địa điểm :  Tầng 6, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Điện thoại:  (84 4) 6 262 6999  Fax: (84 4) 6 278 2688 

Website:  vcsc.com.vn 

3. Tổ chức Kiểm toán 

Tổ chức Kiểm toán BCTC 2013-2015 

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

Địa chỉ:  Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại:  04 6288 3568   Fax: 04 6288 5678 

Website:   deloitte.com/vn 

Tổ chức Kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng 2016  

KPMG  

Địa chỉ:   Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM  

Điện thoại:  08 3821 9266   Fax: 048 3821 9267  

Website:   http://www.kpmg.com/  

4. Tổ chức chào bán 

Tổng công ty Đầu tƣ và Kinh doanh Vốn Nhà nƣớc 

Địa điểm :  Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại:  (84 4) 3 8240703  Fax: (84 4) 6 278 0136 

http://ndhp.com/
http://www.deloitte.com/vn
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IX. LỜI KẾT  

Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về doanh 

nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm 

ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu.  

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt, 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng khuyến nghị nhà đầu tư nên tham khảo bao gồm nhưng 

không giới hạn thông tin trong Bản công bố thông tin, Quy chế chào bán cạnh tranh, Điều lệ 

doanh nghiệp, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các 

Báo cáo của Ban Kiểm soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp 

v.v.. trước khi quyết định mua cổ phần.Nhà đầu tư mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh 

giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016 

 

 

 

 

 




