
  

 

___________________________________________________________________________       

                                                                                                                    1                                      

B�N CÁO B�CH 

CÔNG TY C� PH�N  
NHI�T �I�N NINH BÌNH 

 
 

(Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký kinh doanh s� 0903000161 do S� K� ho	ch và  

�
u t� T�nh Ninh Bình c�p ngày 31 tháng 12 n�m 2007)         

NIÊM Y�T C� PHI�U TRÊN TRUNG TÂM  

GIAO D�CH CH	NG KHOÁN HÀ N
I 

(Gi�y ch�ng nh�n �ng ký niêm y�t s� 422/Q�- SGDHN do S� Giao d�ch Ch�ng 

khoán Hà N�i c�p ngày 22 tháng 7 n�m 2009) 

B�N CÁO B�CH ���C CUNG CP T�I 

CÔNG TY C� PH�N NHI�T �I�N NINH BÌNH 

Tr� s�: Ph��ng Thanh Bình- Thành ph� Ninh Bình- T�nh Ninh Bình 

�i�n tho	i: (030) 2 210.537                                      Fax: (030) 3 873.762 

CÔNG TY C� PH�N CH	NG KHOÁN AN BÌNH 

Tr� s�: 101 Láng H	, qu
n ��ng �a, Tp. Hà N�i  

�i�n tho	i: (04) 3 5.624.626                            Fax: (04) 3 5.624.628 

PH� TRÁCH CÔNG B� THÔNG TIN  

Ông Nguy�n Th Ti�m - �y viên H�i ��ng Qu�n Tr�    �i�n tho	i: (030) 2 210.531

S� GIAO D�CH CH	NG KHOÁN, TRUNG TÂM GIAO D�CH CH	NG KHOÁN CP ��NG 
KÝ NIÊM Y�T CH	NG KHOÁN CH� CÓ NGH�A LÀ VI�C NIÊM Y�T CH	NG KHOÁN 
�Ã TH�C HI�N THEO CÁC QUY ��NH C�A PHÁP LU�T LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM 
Ý ��M B�O GIÁ TR� C�A CH	NG KHOÁN. M�I TUYÊN B� TRÁI V�I �I�U NÀY LÀ 
BT H�P PHÁP. 



                                                 B�n cáo b�ch Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình                              

___________________________________________________________________________       

                                                                                                                    2                                      

CÔNG TY C� PH�N NHI�T �I�N NINH BÌNH 

(Gi�y ch�ng nh�n �ng ký kinh doanh s� 0903000161 do S� K� ho	ch và  

�
u t� T�nh Ninh Bình c�p ngày 31 tháng 12 n�m 2007) 

 

NIÊM Y�T C� PHI�U TRÊN TRUNG TÂM 

GIAO D�CH CH	NG KHOÁN HÀ N
I 

 

Tên c� phi�u : C� phi�u Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình 

M�nh giá : 10.000 ��ng/c� phi�u 

T�ng s� l��ng niêm y�t : 12.865.500 c� phi�u 

T�ng giá tr  niêm y�t : 128.655.000.000 ��ng 

  

T� CH	C KI!M TOÁN 

 

Công ty D ch v" Ki#m toán & T� v$n UHY 

��a ch�: T�ng 5-6, S� 136 Hoàng Qu�c Vi�t, Qu
n C�u Gi�y, Tp. Hà N�i 

�i�n tho	i: (04) 37.557.446 Fax: (04) 37.557.448 

 

T� CH	C T� VN 

Công ty C� ph%n Ch&ng khoán An Bình 

Tr� s� chính: 101 Láng H	, Qu
n ��ng �a, Tp. Hà N�i 

 

�i�n tho	i: (04) 35.624.626 Fax: (04) 35.624.628 



                                                 B�n cáo b�ch Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình                              

___________________________________________________________________________       

                                                                                                                    3                                      

  

M�C L�C 
I. CÁC NHÂN T� R�I RO .............................................................................................. 5 

1. R�i ro v� kinh t� ................................................................................................................ 5 

2. R�i ro v� t� giá và lãi su�t ................................................................................................ 5 

3. R�i ro ��c thù .................................................................................................................... 5 

4. R�i ro v� lu
t pháp ............................................................................................................ 7 

5. R�i ro khác ........................................................................................................................ 8 

II. NH'NG NG�(I CH�U TRÁCH NHI�M CHÍNH ��I V�I N
I DUNG B�N 
CÁO B�CH. ............................................................................................................................ 8 

1. T� ch�c niêm y�t : Công Ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình......................................... 8 

2. T� ch�c t� v�n : Công Ty C� ph�n Ch�ng khoán An Bình ........................................... 8 

III. CÁC KHÁI NI�M VÀ T) VI�T T*T ....................................................................... 9 

IV. TÌNH HÌNH VÀ �+C �I!M C�A T� CH	C NIÊM Y�T ................................. 10 

1. Tóm t�t quá trình hình thành và phát tri�n .................................................................... 10 

2. Danh sách c� �ông .......................................................................................................... 17 

3. Danh sách nh�ng công ty m� và công ty con c�a t� ch�c niêm y�t, nh�ng công ty 
mà t� ch�c niêm y�t �ang n�m gi� quy�n ki�m soát ho�c c� ph�n chi ph�i, nh�ng 
công ty n�m quy�n ki�m soát ho�c chi ph�i ��i v i t� ch�c niêm y�t. ...................... 19 

4. Ho	t ��ng kinh doanh ..................................................................................................... 20 

5. V� th� Công ty so v i các doanh nghi�p khác trong cùng Ngành ................................ 29 

6. Chính sách ��i v i ng��i lao ��ng ................................................................................ 33 

7. Chính sách c� t�c ............................................................................................................ 35 

8. Tình hình ho	t ��ng tài chính ........................................................................................ 35 

9. Các ch� tiêu c! b�n .......................................................................................................... 35 

10. Các ch� tiêu tài chính ch� y�u n"m 2007- 2008 ............................................................ 39 

11. H�i ��ng qu�n tr�, Ban giám ��c, Ban ki�m soát, K� toán tr��ng .............................. 40 

12. Tài s�n .............................................................................................................................. 54 

13. K� ho	ch s�n xu�t kinh doanh, l#i nhu
n và c� t�c trong các n"m ti�p theo ............. 56 

14. �ánh giá c�a t� ch�c t� v�n v� k� ho	ch l#i nhu
n và c� t�c ..................................... 58 

15. Thông tin v� nh�ng cam k�t nh�ng ch�a th$c hi�n c�a t� ch�c �"ng ký niêm y�t ... 58 



                                                 B�n cáo b�ch Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình                              

___________________________________________________________________________       

                                                                                                                    4                                      

16. Các thông tin, các tranh ch�p ki�n t�ng liên quan t i Công ty mà có th� �nh h��ng 
��n giá c� ch�ng khoán niêm y�t ................................................................................... 58 

V. CH	NG KHOÁN NIÊM Y�T ................................................................................... 59 

1. Lo	i ch�ng khoán ........................................................................................................... 59 

2. M�nh giá .......................................................................................................................... 59 

3. T�ng s� ch�ng khoán niêm y�t ...................................................................................... 59 

4. S� l�#ng c� phi�u b� h	n ch� chuy�n nh�#ng theo quy ��nh c�a pháp lu
t ho�c c�a 
t� ch�c phát hành ............................................................................................................ 59 

5. Ph�!ng pháp tính giá ...................................................................................................... 60 

6. Gi i h	n v� t� l� n�m gi� ��i v i ng��i n� c ngoài .................................................... 60 

7. Các lo	i thu� có liên quan .............................................................................................. 61 

VI. CÁC ��I TÁC LIÊN QUAN T�I VI�C NIÊM Y�T ........................................... 62 

1. T� ch�c niêm y�t............................................................................................................. 62 

2. T� ch�c t� v�n................................................................................................................. 62 

3. T� ch�c ki�m toán .......................................................................................................... 63 

VII. PH� L�C ....................................................................................................................... 64 

1. Ph� l�c 1: Báo cáo tài chính ki�m toán n"m 2008 ........................................................ 64 

2. Ph� l�c 2: Báo cáo tài chính Công ty Q1 n"m 2009 ..................................................... 64 

3. Ph� luc 3: Biên b�n Xác ��nh giá tr� doanh nghi�p ...................................................... 64 

4. Ph� l�c 4: �i�u l� Công ty ............................................................................................. 64 

5. Ph� l�c 5: S! y�u lý l�ch, cam k�t n�m gi� c�a thành viên H�i ��ng qu�n tr�, Ban 
T�ng Giám ��c, Ban Ki�m soát, K� toán tr��ng ......................................................... 64 

6. Ph� l�c 6: Quy ch� qu�n tr� Công ty .............................................................................. 64 

7. Ph� l�c 7: Quy trình công b� thông tin ......................................................................... 64 

8. Ph� l�c 8: Các tài li�u khác ............................................................................................ 64 

 



                                                 B�n cáo b�ch Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình                              

___________________________________________________________________________       

                                                                                                                    5                                      

I. CÁC NHÂN T� R�I RO 

1. R,i ro v- kinh t� 

Trong n�n kinh t� n� c ta, ngành �i�n �óng vai trò là ngành kinh t� trng �i�m, cung c�p 
nhiên li�u cho ho	t ��ng c�a các ngành công nghi�p khác. Do �ó, t�c �� t"ng tr��ng c�a 
n�n kinh t� s% có nh�ng �nh h��ng nh�t ��nh ��i v i ngành �i�n nói chung và Công ty C� 
ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình nói riêng. 

Kinh t� Vi�t Nam trong nh�ng n"m g�n �ây �	t t�c �� phát tri�n GDP khá cao: N"m 2003 
�	t 7,3%, n"m 2004 �	t 7,7%, n"m 2005 �	t 8,4%, n"m 2006 �	t 8,17%, n"m 2007 �	t 
8,48%, n"m 2008 kinh t� Vi�t Nam �	t t�c �� t"ng tr��ng 6,18% (Ngu�n: T�ng c�c Th�ng 
kê – B� k� ho	ch và 
u t� và Ngân hàng th� gi�i World Bank).T�c �� tiêu th� �i�n ch�u 
�nh h��ng tr$c ti�p b�i t�c �� t"ng tr��ng kinh t�. Khi thu nh
p c�a ng��i dân t"ng lên, 
nhu c�u s& d�ng �i�n t	o c�u cho ngành t"ng tr��ng nhanh chóng, ng�#c l	i, khi n�n kinh 
t� lâm vào kh�ng ho�ng, m�c c�u ��i v i s�n ph'm �i�n gi�m sút nên doanh thu và l#i 

nhu
n c�a Công ty s% b� gi�m sút t�!ng �ng. 

2. R,i ro v- t. giá và lãi su$t 

Hi�n t	i Công ty không phát sinh các giao d�ch b(ng ngo	i t�. Tuy nhiên, ngày 02/04/2008 
T
p �oàn �i�n l$c Vi�t Nam có Công v"n s� 1484/EVN-TCCB&�T g&i Công ty C� ph�n 
Nhi�t �i�n Ninh Bình. Trong �ó có nêu rõ: Chuy�n giao cho Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n 
Ninh Bình làm ch� ��u t� d$ án Nhà máy Nhi�t �i�n Thái Bình 1 (2x300MW), t�ng m�c 
��u t� d$ ki�n là 756,46 tri�u USD, sau khi Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình th$c 
hi�n ��y �� các th� t�c pháp lý có liên quan theo quy ��nh c�a Pháp lu
t và �i�u l� Công 
ty. Nhà máy này ��#c ��t t	i Huy�n Thái Thu), T�nh Thái Bình, c	nh sông Trà Lý, theo 
k� ho	ch d$ án s% kh�i công vào cu�i n"m 2009, d$ ki�n t� máy th� nh�t c�a Nhà máy s% 
phát �i�*+,-.+/+uý 4 n"m 2012 và hoàn thành toàn b� d$ án vào n"m 2013. Vì v
y, sau khi 
��#c giao, ngoài ngu�n v�n t$ có Công ty có kh� n"ng s% huy ��ng v�n d� i hình th�c 
vay v�n ODA ho�c/và vay th�!ng m	i trong n� c và n� c ngoài. Do �ó trong t�!ng lai 
Công ty s% ch�u r�i ro v� t� giá, lãi su�t trong tr��ng h#p giá và lãi su�t có nh�ng bi�n 
��ng l n. 

3. R,i ro /0c thù 

Chính sách ki#m soát giá /%u vào c,a s1n ph2m /i�n. 

Than, d�u DO và d�u FO là các ngu�n nguyên li�u chính cho ho	t ��ng c�a Công ty. Hi�n 
t	i, than và d�u là các m�t hàng thi�t y�u thu�c  di�n b� ki�m soát giá theo �i�u 6 Pháp 
l�nh Giá s� 40/2002/PL-UBTVQH 10 có hi�u l$c t0 ngày 01/07/2002 quy ��nh v� th�i 
h	n, lo	i hàng hóa/d�ch v� thu�c di�n b� ki�m soát do Chính ph� th$c hi�n. Vi�c thay ��i 
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các chính sách ��i v i m�t hàng than và d�u s% gây �nh h��ng ��n k�t qu� kinh doanh c�a 
Công ty. 

C3 ch� phân ph�i s1n ph2m /%u ra. 

S�n ph'm �i�n c�a Công ty hi�n ��#c bán cho T
p �oàn �i�n l$c Vi�t Nam-(EVN) trên 
c! s� h#p ��ng mua bán �i�n. Giá bán buôn �i�n s% do C�c �i�u ti�t �i�n l$c thu�c B� 
Công Th�!ng tham m�u cho B� tr��ng quy�t ��nh. Do �ó, nh�ng thay ��i trong chính 
sách giá c�a các c! quan nhà n� c s% �nh h��ng ��n k�t qu� kinh doanh c�a Công ty.  

Chính sách �n ��nh ngu�n �i�n cho h� th�ng �i�n qu�c gia 

Theo yêu c�u k1 thu
t, các t� máy s% th$c hi�n b�o d�2ng sau m�t th�i gian ho	t ��ng 
nh�t ��nh. Tuy nhiên, do yêu c�u �n ��nh ngu�n �i�n qu�c gia nh�t là t	i các th�i gian cao 
�i�m tiêu dùng �i�n trong n"m, công vi�c b�o d�2ng có th� không theo nh� k� ho	ch và 
do �ó tác ��ng ��n k�t qu� kinh doanh c�a Công ty. 

C4nh tranh trong l5nh v6c s1n xu$t /i�n 

L3nh v$c �i�n hi�n �ang có nhi�u ti�m n"ng do th$c tr	ng nhu c�u tiêu dùng �i�n ph�c v� 
sinh ho	t c�a dân chúng và yêu c�u phát tri�n kinh t� r�t cao nên các nhà ��u t� trong và 
ngoài n� c r�t quan tâm ��n l3nh v$c này. Hi�n nay, nhi�u t
p �oàn, t�ng công ty thu�c 
kh�i nhà n� c và ngoài nhà n� c �ã ti�n hành ��u t� vào s�n xu�t �i�n nh�: T
p �oàn D�u 
khí Vi�t Nam, T
p �oàn Công nghi�p Than và Khoáng s�n Vi�t Nam, các t�ng công ty 
nh� T�ng công ty Sông �à và các d$ án ��u t� theo c! ch� BOT, IPP. 

H!n n�a, ngoài các l3nh v$c s�n xu�t �i�n truy�n th�ng nh� nhi�t �i�n, th�y �i�n, các 
ngu�n n"ng l�#ng khác c4ng �ang ��#c nghiên c�u, khai thác �� s�n xu�t �i�n nh� �i�n 
khí, phong �i�n, �i�n s& d�ng n"ng l�#ng m�t tr�i, ��a nhi�t, �i�n sinh kh�i, �i�n h	t 
nhân... 

S$  tham gia c�a các thành ph�n vào s�n xu�t �i�n s% t	o ra th� tr��ng s�n xu�t �i�n c	nh 
tranh, m�t ph�n theo Quy ho	ch phát tri�n ngành �i�n, m�t ph�n do l#i ích l n khi ��u t� 
vào ngành �i�n. �ây c4ng là m�t y�u t� �nh h��ng ti�m tàng ��n l#i th� c	nh tranh c�a 
Công ty và t0 �ó �òi h5i Công ty ph�i có nh�ng �i�u ch�nh chi�n l�#c thích h#p �� thích 
nghi v i môi tr��ng canh tranh ngày càng t"ng. 

R,i ro v- nguyên v7t li�u 

Do ��c thù là Nhà máy nhi�t �i�n than nên ngu�n nguyên li�u chính �� s�n xu�t c�a Công 
ty là than và d�u. Trong vài n"m g�n �ây n�n kinh t� Vi�t Nam �	t ��#c m�c phát tri�n �n 
��nh, than là nguyên li�u chính cho m�t s� ngành công nghi�p nh�: �i�n, xi m"ng, 
gi�y…Bên c	nh �ó thì giá than th� gi i c4ng t"ng nhanh do nhu c�u than ngày càng cao, 
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trong khi ngu�n nguyên li�u này ch� có h	n. Do nh�ng y�u t� trên nên s$ bi�n ��ng c�a 
giá than c4ng �nh h��ng khá l n ��n y�u t� giá thành ��u vào c�a Công ty. 

D�u c4ng là m�t trong nh�ng nguyên li�u c�a quá trình s�n xu�t. Nhu c�u tiêu th� d�u 
trong n� c ch� y�u t0 ngu�n nh
p kh'u nên khi giá d�u trên th� gi i bi�n ��ng c4ng �nh 
h��ng t i giá d�u ��u vào c�a Công ty tuy nhiên do d�u không ph�i là nguyên li�u chính 
nên nh�ng bi�n ��ng này ch� �nh h��ng nh5 ��n ho	t ��ng s�n xu�t kinh doanh c�a Công 
ty.   

R,i ro v- s1n xu$t  

M�t �i�m ��c thù c�a nhà máy là nhà máy s�n xu�t �i�n nên các t� máy c�a Công ty ph�i 
ho	t ��ng 24h/ngày, ch� ng0ng ho	t ��ng trong th�i gian b�o d�2ng, �	i tu ho�c có s$ c�. 
��n nay các máy phát, Turbin, h� th�ng ���ng �ng n� c tu�n hoàn và m�t s� thi�t b� khác 
��u ho	t ��ng bình th��ng. Tuy nhiên do máy móc và công ngh� �ã ho	t ��ng trong m�t 
th�i gian dài nên trong quá trình s�n xu�t không tránh kh5i r�i ro. �� gi�m thi�u r�i ro s�n 
xu�t này, Công ty th��ng xuyên có k� ho	ch b�o d�2ng, tu s&a và ki�m tra thi�t b� trong 
su�t th�i gian v
n hành, th$c hi�n quy trình v
n hành nghiêm ng�t, ��t m�c tiêu an toàn 
lao ��ng và duy trì s�n xu�t liên t�c. 

R,i ro v- th  tr�8ng tiêu th" 

Theo mô hình ho	t ��ng c�a ngành �i�n hi�n t	i, �i�n s�n xu�t ra, ngoài vi�c tiêu dùng 
n�i b�, s% ��#c bán cho công ty truy�n t�i �i�n và t0 �ó ��#c truy�n t�i và phân ph�i ��n 
ng��i tiêu dùng cu�i cùng. Theo quy�t ��nh s� 38/2007/Q�-TTg ngày 20/03/2007 c�a Th� 
t� ng Chính ph� v� ban hành tiêu chí, danh m�c phân lo	i doanh nghi�p 100% v�n Nhà 
n� c, truy�n t�i �i�n là l3nh v$c nhà n� c ��u t� 100% v�n và theo Quy ho	ch �i�n VI 
l3nh v$c truy�n t�i �i�n s% ��#c t� ch�c thành m�t T�ng công ty 100% v�n nhà n� c. Mô 
hình t� ch�c trên hình thành th� tr��ng ��c quy�n mua ��i v i �i�n s�n xu�t. Hi�n t	i, h� 
th�ng truy�n t�i �i�n, g�m các công ty truy�n t�i �i�n I, II, III, IV, ��u do EVN s� h�u 
100% v�n, M�c dù, hi�n t	i EVN s� h�u 54,76% t�ng s� c� ph�n c�a Công ty, chính sách 
mua bán �i�n c�a EVN có th� thay ��i và do �ó s% �nh h��ng ��n k�t qu� kinh doanh c�a 
Công ty. 

4. R,i ro v- lu7t pháp 

Là m�t doanh nghi�p nhà n� c chuy�n ��i sang mô hình Công ty c� ph�n, ho	t ��ng theo 
Lu
t Doanh nghi�p và các v"n b�n pháp quy liên quan do �ó b�t k6 s$ thay ��i nào v� lu
t 
pháp liên quan c4ng s% gây khó kh"n cho Công ty nh�t là trong th�i k6 lu
t pháp n� c ta 
�ang trong giai �o	n xây d$ng và hoàn thi�n nh(m �	t ��#c m�c tiêu h�i nh
p qu�c t�. 
Bên c	nh �ó, Công ty niêm y�t c� phi�u trên Trung tâm giao d�ch ch�ng khoán Hà N�i 
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nên Công ty ph�i tuân th� Lu
t Ch�ng Khoán, và các v"n b�n pháp lu
t có liên quan c�a 
�y ban ch�ng khoán, Trung tâm giao d�ch Ch�ng khoán Hà N�i.  

Là m�t nhà máy nhi�t �i�n nên ít nhi�u ho	t ��ng s�n xu�t c�a Công ty c4ng �nh h��ng 
t i môi tr��ng, do �ó ch�u s$ �i�u ch�nh c�a Lu
t B�o v� Môi tr��ng và các v"n b�n pháp 
quy liên quan ��n vi�c b�o v� môi tr��ng.  

T
p �oàn �i�n l$c Vi�t Nam �ang n�m 54.76% t�ng s� c� ph�n c�a Công ty nên các chính 
sách qu�n lý c�a T
p �oàn c4ng tác ��ng ��n ho	t ��ng s�n xu�t kinh doanh c�a Công ty. 

5. R,i ro khác 

Các r�i ro b�t kh� kháng nh� ��ng ��t, thiên tai, bão l�t, ho� ho	n, chi�n tranh, kh�ng 
b�… là nh�ng r�i ro b�t kh� kháng. N�u x�y ra, thi�t h	i v� tài s�n, con ng��i có th� s% 
l n và �nh h��ng tình hình chung c�a doanh nghi�p. �ây là nh�ng r�i ro ��#c �ánh giá là 
kh� n"ng x�y ra th�p. 

II. NH'NG NG�(I CH�U TRÁCH NHI�M CHÍNH ��I V�I N
I DUNG B�N 
CÁO B�CH. 

1. T� ch&c niêm y�t : Công Ty C� ph%n Nhi�t /i�n Ninh Bình 

Ông Tr�n K� T�n  : Ch� t�ch H�i ��ng Qu�n Tr� 

Ông Ph	m Ngc Hòa : T�ng Giám ��c 

Ông L�!ng Quang Vi�t :  K� toán tr��ng 

Bà  L�!ng Th� Nguy�t : Tr��ng ban ki�m soát 

Chúng tôi ��m b�o r(ng các thông tin và s� li�u trong B�n cáo b	ch này là phù h#p v i 
th$c t� mà chúng tôi ��#c bi�t ho�c �ã thu th
p m�t cách h#p lý.  

2. T� ch&c t� v$n : Công Ty C� ph%n Ch&ng khoán An Bình 

�	i di�n theo pháp lu
t  : Ông Nguy�n H�ng Quân 

Ch�c v�   : Quy�n T�ng Giám ��c 

B�n cáo b	ch này là m�t ph�n c�a h� s! �"ng ký niêm y�t c� phi�u do Công ty C� ph�n 
Ch�ng khoán An Bình tham gia l
p trên c! s� h#p ��ng t� v�n v i Công ty C� ph�n Nhi�t 
�i�n Ninh Bình. Chúng tôi ��m b�o r(ng vi�c phân tích, �ánh giá và l$a chn ngôn t0 trên 
B�n cáo b	ch này �ã ��#c th$c hi�n m�t cách h#p lý và c'n trng d$a trên c! s� các thông 
tin và s� li�u do Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình cung c�p. 
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III. CÁC KHÁI NI�M VÀ T) VI�T T*T 

Công ty Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình 

NBTPC Tên vi�t t�t c�a Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình 

EVN  T
p �oàn �i�n l$c Vi�t Nam 

Vinacomin T
p �oàn Công nghi�p Than và Khoáng s�n Vi�t Nam 

ABS  Công ty C� ph�n Ch�ng khoán An Bình 

�H�C� �	i h�i ��ng c� �ông 

H�QT  H�i ��ng qu�n tr� 

BTG�  Ban T�ng Giám ��c 

BKS  Ban Ki�m soát 

KTT  K� toán tr��ng 

TSC�  Tài s�n c� ��nh 

TTGDCK Trung tâm giao d�ch ch�ng khoán 

CN�KKD Ch�ng nh
n �"ng ký kinh doanh 

C� phi�u C� phi�u Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình 

�i�u l�  �i�u l� T� ch�c và ho	t ��ng Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình 

CMND Ch�ng minh nhân dân 

CBCNV Cán b� công nhân viên 

BOT  Hình th�c xây d$ng – kinh doanh – chuy�n giao 

IPP  Hình th�c ��c l
p 

SXKD  S�n xu�t kinh doanh 

VN�  Vi�t Nam ��ng 

USD  �ô la M1 
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IV. TÌNH HÌNH VÀ �+C �I!M C�A T� CH	C NIÊM Y�T 

1. Tóm t9t quá trình hình thành và phát tri#n  

1.1 Gi:i thi�u chung v- Công ty 

1.2 Quá trình hình thành và phát tri#n 

Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình ti�n thân là Nhà máy �i�n Ninh Bình tr$c thu�c 
Công ty �i�n l$c mi�n B�c ��#c thành l
p theo Quy�t ��nh s� 119/�T-NCQLKT ngày 
17/01/1974 c�a B� tr��ng B� �i�n và Than. 

Theo Quy�t ��nh s� 113.NL/TCCB-L� ngày 04/03/1995 c�a B� N"ng l�#ng, Nhà máy 
�i�n Ninh Bình là �!n v� thành viên h	ch toán ph� thu�c, thu�c T�ng Công ty �i�n l$c 
Vi�t Nam (nay là T
p �oàn �i�n l$c Vi�t Nam) k� t0 ngày 01 tháng 4 n"m 1995. 

Ngày 30/03/2005, B� tr��ng B� Công nghi�p ra quy�t ��nh s� 13/2005/Q�-BCN-TCCB 
chuy�n Nhà máy Nhi�t �i�n Ninh Bình thành Công ty Nhi�t �i�n Ninh Bình, là �!n v� 
thành viên h	ch toán ��c l
p thu�c T�ng công ty �i�n l$c Vi�t Nam. 

Ngày 29/12/2006, B� Công nghi�p �ã có Quy�t ��nh s� 3954/Q�-BCN v� vi�c phê duy�t 
ph�!ng án CPH và chuy�n Công ty Nhi�t �i�n Ninh Bình thành Công ty C� ph�n Nhi�t 
�i�n Ninh Bình. 

T� ch�c niêm y�t : CÔNG TY C� PH�N NHI�T �I�N NINH BÌNH 

Tên giao d�ch qu�c t� : Ninh Binh Thermal Power Joint-Stock Company 

Tên vi�t t�t : NBTPC  

��a ch� : Ph��ng Thanh Bình- Thành ph� Ninh Bình- T�nh Ninh Bình 

�i�n tho	i : 030.3210.537                                

Fax : 030.3873.762 

Website  http://www.nbtpc.com.vn 

Logo Công ty  

 

V�n �i�u l� : 128.655.000.000 ��ng (M�t tr"m hai m�!i tám t� sáu tr"m n"m 
m�!i l"m tri�u ��ng) 

S� l�#ng niêm y�t :  12.865.500 c� phi�u 

M�nh giá : 10.000 ��ng/c� phi�u 
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Ngày 11/12/2007, �	i h�i ��ng c� �ông l�n ��u thành l
p Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n 
Ninh Bình �ã ��#c t� ch�c t	i H�i tr��ng Công ty. �	i h�i �ã nh�t trí th$c hi�n �"ng kí 
niêm y�t và giao d�ch c� phi�u c�a Công ty trên Trung tâm Giao d�ch Ch�ng khoán Hà 
N�i. �	i h�i �y quy�n cho H�i ��ng qu�n tr� ch� �	o th$c hi�n ch� tr�!ng và th�i �i�m 
niêm y�t. 

Ngày 01/01/2008 Công ty Nhi�t �i�n Ninh Bình chính th�c ho	t ��ng theo mô hình công 
ty c� ph�n theo Gi�y ch�ng nhân �"ng ký kinh doanh s� 0903000161 do S� K� ho	ch và 
��u t� t�nh Ninh Bình c�p . 

Tr�i qua h!n 30 n"m ho	t ��ng, Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình �ã vinh d$ ��#c 
��ng, Nhà n� c, Chính ph� và các ngành, các c�p trao t�ng nhi�u danh hi�u và ph�n 
th��ng cao quý: 

���� Huân ch�!ng Lao ��ng H	ng nh�t n"m 2003 

���� Huân ch�!ng Lao ��ng H	ng hai n"m 1978, 1986, 1997 

���� Huân ch�!ng Lao ��ng H	ng ba n"m 1975, 1982 

���� Huân ch�!ng Chi�n công H	ng ba n"m 1990 

���� C� thi �ua xu�t s�c Chính ph� n"m 2006 

���� C� thi �ua xu�t s�c t
p �oàn 2007 

���� C� thi �ua xu�t s�c t�nh Ninh Bình n"m 2006 

���� Gi�i nh�t gi�i th��ng Vifotech v� �ng d�ng khoa hc công ngh� n"m 2003 

���� Gi�i th��ng môi tr��ng c�a B� TNMT n"m 2005 

���� Gi�i th��ng th�!ng hi�u xanh b�n v�ng n"m 2008 

Cùng r�t nhi�u b(ng khen, gi�y khen, danh hi�u thi �ua xu�t s�c. �ây là nh�ng ph�n 
th��ng x�ng �áng công nh
n nh�ng n7 l$c và c� g�ng to l n c�a toàn th� cán b� công 
nhân viên Công ty trong su�t nh�ng n"m qua.  
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M;t s� hình 1nh c,a Công ty 

  

Toàn c�nh Công ty  
Phó th� t� ng Hoàng Trung H�i  và Lãnh 
�	o T�nh Ninh Bình v� th"m Công ty 

  

   

L� �ón nh
n 

 Huân ch�!ng Lao ��ng H	ng Nh�t n"m 2004 
Phòng �i�u khi�n trung tâm 

1.3 L5nh v6c /<ng ký kinh doanh 

Theo Gi�y ch�ng nh
n �"ng ký kinh doanh s� 0903000161 do S� K� ho	ch và ��u t� t�nh 
Ninh Bình c�p ngày 31 tháng 12 n"m 2007, ngành ngh� kinh doanh c�a Công ty bao g�m: 

� S�n xu�t �i�n n"ng; 

� Qu�n lý, v
n hành, b�o d�2ng, s&a ch�a, thí nghi�m, hi�u ch�nh thi�t b� �i�n; nhi�t, c!, 

công trình ki�n trúc nhà máy �i�n; 

� L�p ��t h� th�ng �i�n (���ng dây và tr	m bi�n áp); 

� S�n xu�t ��t �èn, v
t li�u xây d$ng, ph� gia xi m"ng; 
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� Buôn bán máy móc, thi�t b� và ph� tùng máy khác; 

� ��u t� tài chính xây d$ng các d$ án ngu�n �i�n; 

� Kinh doanh b�t ��ng s�n; 

� L
p d$ án ��u t�, xây d$ng, qu�n lý các d$ án xây d$ng; t� v�n, giám sát thi công l�p ��t 

công trình; 

� �ào t	o phát tri�n ngu�n nhân l$c v� qu�n lý, v
n hành, b�o d�2ng, s&a ch�a các thi�t b� 

nhà máy �i�n; 

� Kinh doanh các ngành ngh� khác phù h#p v i quy ��nh c�a pháp lu
t. 
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1.4 C3 c$u t� ch&c và b; máy qu1n lý c,a Công ty 

S3 /= 1: C3 c$u t� ch&c và b; máy qu1n lý c,a Công ty 
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1.5 �4i h;i /=ng c� /ông 

�	i h�i ��ng C� �ông là c! quan có th'm quy�n cao nh�t c�a Công ty, bao g�m t�t c� các 
c� �ông có quy�n b5 phi�u ho�c ng��i ��#c c� �ông u� quy�n. �H�C� có các quy�n 
sau: 

� Thông qua s&a ��i, b� sung �i�u l�; 

� Thông qua k� ho	ch phát tri�n c�a Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng n"m, các báo 

cáo c�a BKS, c�a H�QT và c�a các ki�m toán viên; 

� Quy�t ��nh s� l�#ng thành viên c�a H�QT; 

� B�u, bãi nhi�m, mi�n nhi�m thành viên H�QT và BKS; phê chu'n vi�c H�QT b� nhi�m 

T�ng Giám ��c �i�u hành; 

� Các quy�n khác ��#c quy ��nh t	i Lu
t Doanh nghi�p 2005 và �i�u l�.  

1.6 H;i /=ng qu1n tr  

S� thành viên H�QT c�a Công ty g�m 05 thành viên. H�QT là c! quan có ��y �� quy�n 
h	n �� th$c hi�n t�t c� các quy�n nhân danh Công ty, tr0 nh�ng th'm quy�n thu�c 
�H�C�. H�QT có các quy�n sau: 

� Quy�t ��nh c! c�u t� ch�c, b� máy c�a Công ty; 

� Quy�t ��nh chi�n l�#c ��u t�, phát tri�n c�a Công ty trên c! s� các m�c �ích chi�n l�#c do 

�H�C� thông qua; 

� B� nhi�m, mi�n nhi�m, cách ch�c, giám sát, ch� �	o ho	t ��ng c�a Ban T�ng Giám ��c và 

các cán b� qu�n lý Công ty; 

� Ki�n ngh� s&a ��i b� sung �i�u l�, báo cáo tình hình kinh doanh hàng n"m, báo cáo tài 

chính, quy�t toán n"m, ph�!ng án phân ph�i, s& d�ng l#i nhu
n và ph�!ng h� ng phát 

tri�n, k� ho	ch phát tri�n s�n xu�t kinh doanh và ngân sách hàng n"m c�a Công ty trình 

�H�C�; 

� Tri�u t
p, ch� �	o chu'n b� n�i dung và ch�!ng trình cho các cu�c hp �H�C�; 

� �� xu�t vi�c tái c! c�u l	i ho�c gi�i th� Công ty; 

� Các quy�n khác ��#c quy ��nh t	i Lu
t Doanh nghi�p 2005 và �i�u l�. 

1.7 Ban ki#m soát 

BKS do �H�C� b�u ra g�m 03 thành viên, thay m�t c� �ông �� ki�m soát mi ho	t ��ng 
qu�n tr� và �i�u hành s�n xu�t kinh doanh c�a Công ty. BKS ch�u trách nhi�m tr� c 
�H�C� và pháp lu
t v� nh�ng công vi�c th$c hi�n theo quy�n và ngh3a v� c�a Ban: 
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� Ki�m tra s� sách k� toán và các báo cáo tài chính c�a Công ty, ki�m tra tính h#p lý h#p 

pháp c�a các ho	t ��ng s�n xu�t kinh doanh và tài chính Công ty, ki�m tra vi�c th$c hi�n 

các ngh� quy�t, quy�t ��nh c�a H�QT; 

� Trình �H�C� báo cáo th'm tra các báo cáo tài chính c�a Công ty, ��ng th�i có quy�n 

trình bày ý ki�n ��c l
p c�a mình v� k�t qu� th'm tra các v�n �� liên quan t i ho	t ��ng 

kinh doanh, ho	t ��ng c�a c�a H�QT và Ban T�ng Giám ��c; 

� Yêu c�u H�QT tri�u t
p �H�C� b�t th��ng trong tr��ng h#p xét th�y c�n thi�t; 

� Các quy�n khác ��#c quy ��nh t	i Lu
t Doanh nghi�p 2005 và �i�u l�. 

1.8 Ban T�ng Giám /�c Công ty  

Ban T�ng Giám ��c g�m T�ng Giám ��c, Phó T�ng Giám ��c do H�QT b� nhi�m. Ban 
T�ng Giám ��c có nhi�m v�: 

� T� ch�c �i�u hành, qu�n lý mi ho	t ��ng s�n xu�t kinh doanh c�a Công ty theo ngh� 

quy�t, quy�t ��nh c�a H�QT, ngh� quy�t c�a �H�C�, �i�u l� Công ty và  tuân th� pháp 

lu
t; 

� Xây d$ng và trình H�QT các quy ch� qu�n lý �i�u hành n�i b�, k� ho	ch s�n xu�t kinh 

doanh, k� ho	ch tài chính hàng n"m và dài h	n c�a Công ty; 

� �� ngh� H�QT quy�t ��nh b� nhi�m, mi�n nhi�m, khen th��ng k� lu
t ��i v i Phó T�ng 

Giám ��c, K� toán tr��ng, Giám ��c chi nhánh, Tr��ng v"n phòng �	i di�n và các cán b� 

qu�n lý khác c�a Công ty; 

� Ký k�t, th$c hi�n các h#p ��ng kinh t�, h#p ��ng dân s$ theo quy ��nh c�a pháp lu
t; 

� Báo cáo H�QT v� tình hình ho	t ��ng, k�t qu� s�n xu�t kinh doanh, ch�u trách nhi�m 

tr� c H�QT, �H�C� và pháp lu
t v� nh�ng sai ph	m gây t�n th�t cho Công ty; 

� Th$c hi�n các ngh� quy�t c�a H�QT và �H�C�, k� ho	ch kinh doanh và k� ho	ch ��u t� 

c�a Công ty �ã ��#c H�QT và �H�C� thông qua; 

� Các nhi�m v� khác ��#c quy ��nh t	i �i�u l�. 

1.9 Kh�i các phòng ban chuyên môn nghi�p v" bao g=m 

� V�n phòng: Th$c hi�n các ch�c n"ng Hành chính - Qu�n tr� - ��i s�ng - Y t� và công tác 

thi �ua khen th��ng. 

� Phòng T� ch�c lao �ng: Tham m�u th$c hi�n các ch�c n"ng v� công tác t� ch�c, cán b�, 

lao ��ng ti�n l�!ng, �ào t	o và th$c hi�n các ch� �� chính sách. 
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� Phòng Thanh tra - B�o v� - Pháp ch�: Tham m�u cho lãnh �	o Công ty v� công tác Thanh 

tra; gi� gìn an ninh tr
t t$ và công tác Pháp ch�, th��ng tr$c công tác t$ v� quân s$  và các 

nhi�m v� khác có liên quan. 

� Phòng K� ho	ch - V�t t�: Tham m�u và th$c hi�n các ch�c n"ng k� ho	ch, qu�n lý cung 

�ng v
t t�, nhiên li�u, xu�t nh
p kh'u thi�t b�, các ch�c n"ng kinh doanh khác. 

� Phòng K� thu�t An toàn: Tham m�u và th$c hi�n các ch�c n"ng qu�n lý k1 thu
t, k1 thu
t 

an toàn - BHL�, qu�n lý môi tr��ng và công ngh� thông tin ph�c v� s�n xu�t - kinh doanh 

c�a Công ty. 

� Phòng Tài chính - K� toán: Tham m�u và th$c hi�n các ch�c n"ng qu�n lý tài chính - v�n, 

th�ng kê - k� toán. 

� Phòng T�ng h�p d� án: Là �!n v� tham m�u th$c hi�n công tác qu�n lý d$ án xây d$ng 

Nhà máy Nhi�t �i�n Thái Bình 1. 

1.10  Kh�i các /3n v  s1n xu$t:  

Là các �!n v� s�n xu�t th$c hi�n nhi�m v� qu�n lý v
n hành, s&a ch�a toàn b� các thi�t b� 
trong dây truy�n công ngh� s�n xu�t �i�n c4ng nh� các thi�t b� ph�c v� ph� tr# có liên 
quan, g�m 05 phân x��ng s�n xu�t chính và 1 x��ng s�n xu�t ph�. 

� Phân x��ng V
n hành lò máy. 

� Phân x��ng Nhiên li�u. 

� Phân x��ng S&a ch�a C! - Nhi�t. 

� Phân x��ng �i�n - Ki�m nhi�t. 

� Phân x��ng Hoá. 

� X��ng S�n xu�t ph�. 

2. Danh sách c� /ông 

2.1 Danh sách c� /ông n9m gi> t? 5% v�n c� ph%n Công ty t4i th8i /i#m 16/3/2009 

Tên c� /ông � a ch@ S� CP sA 
h>u 

T. l� 
(%) 

 T
p �oàn �i�n l$c Vi�t 
Nam 

 
S� 18 Tr�n Nguyên Hãn, Qu
n 
Hoàn Ki�m, Tp. Hà N�i 7.045.440 54,76 

(Ngu�n: Công ty C� ph
n Nhi�t i�n Ninh Bình) 
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2.2 C� /ông sáng l7p t4i th8i /i#m 16/3/2009 

Theo Ngh� ��nh 139/2007/N�-CP ngày 05/09/2007 c�a Chính ph� h� ng d8n chi ti�t thi 
hành m�t s� �i�u c�a Lu
t Doanh nghi�p theo �ó Công ty ��#c chuy�n ��i t0 doanh 
nghi�p 100% v�n nhà n� c không nh�t thi�t ph�i có c� �ông sáng l
p. Do �ó,  Công ty C� 
ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình hi�n không có c� /ông sáng l7p. 

2.3 C3 c$u c� /ông c,a Công ty t4i th8i /i#m 16/3/2009  

C� /ông 
S� c� ph%n  
n9m gi> (c� 

ph%n) 

Giá tr  v�n  
c� ph%n (VN�) 

T. l�  
sA h>u 

(%) 

S� l��ng 
c� /ông 

Phân theo t� ch&c/cá 
nhân         

1. C� �ông t� ch�c 
             

7.880.440    78.804.400.000  61,25% 7 

C� �ông n� c ngoài 
                         

-   0 0 0 

C� �ông trong n� c 
             

7.880.440    78.804.400.000  
           

61,25%  7 

2. C� �ông cá nhân 
             

4.985.060    49.850.600.000  38,75% 
        

1.414  

C� �ông n� c ngoài 
                         

-   0 0 0 

C� �ông trong n� c 
             

4.985.060    49.850.600.000  38,75% 
    

1.414  

T�ng s� 
           

12.865.500  128.655.000.000 100% 
        

1.421  
          
Phân theo thành ph%n 
kinh t�         

1. C� �ông nhà n	
c 
             

7.045.440    70.454.400,000  54,76% 1 
2. C� �ông ngoài nhà 
n	
c 

             
5.820.060    58.200.600.000  45,24% 

        
1.420  

C� �ông n� c ngoài 0 0 0 0 

C� �ông trong n� c 
             

5.820.060    58.200.600.000  45,24% 
        

1.420  

T�ng s� 
           

12.865.500  128.655.000.000 100% 
        

1.421  

Ngu�n: Công ty CP Nhi�t i�n Ninh Bình 

� C"n c� Quy�t ��nh s� 3945/Q�-BCN ngày 29/12/2006 v� vi�c phê duy�t Ph�!ng án c� 

ph�n hóa và chuy�n Công ty Nhi�t �i�n Ninh Bình thành công ty c� ph�n c�a B� Công 

Nghi�p, v�n �i�u l� c�a Công ty là 128.655.000.000 ��ng, trong �ó c� ph�n nhà n� c do 

T
p �i�n l$c Vi�t Nam n�m gi� là 5.561.405 c� ph�n, chi�m 51% v�n �i�u l� 
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� Ngày 31/08/2007, B� Công Nghi�p có Quy�t ��nh s� 0421/Q�-BCT v� vi�c s&a ��i kho�n 

4, kho�n 6 �i�u 1 Quy�t ��nh s� 3495/Q�-BCN ngày  29/12/2006 c�a B� Công Nghi�p v� 

vi�c phê duy�t ph�!ng án c� ph�n hóa và chuy�n Công ty Nhi�t �i�n Ninh Bình thành 

Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình, trong �ó �i�u ch�nh ph�n v�n c� ph�n Nhà n� c 

(do T
p �oàn �i�n l$c Vi�t Nam) là 7.045.440 c� ph�n, chi�m 54,76% v�n �i�u l�, c� 

ph�n bán ��u giá cho ng��i lao ��ng trong Công ty là 2.213.900 c� ph�n, chi�m 17,21% 

v�n �i�u l� và c� ph�n bán ��u giá công khai là 2.213.900 c� ph�n, chi�m 28,03% v�n 

�i�u l�) 

3. Danh sách nh>ng công ty mB và công ty con c,a t� ch&c niêm y�t, nh>ng công 
ty mà t� ch&c niêm y�t /ang n9m gi> quy-n ki#m soát ho0c c� ph%n chi ph�i, 
nh>ng công ty n9m quy-n ki#m soát ho0c chi ph�i /�i v:i t� ch&c niêm y�t. 

3.1 Nh>ng công ty mà t� ch&c n9m c� ph%n chi ph�i 

Không có 

3.2 Nh>ng công ty liên doanh, liên k�t 

Công ty có góp v�n 2,5 t� VN�, chi�m 5% v�n �i�u l� vào Công ty C� ph�n D�ch v� S&a 
ch�a Nhi�t �i�n Mi�n B�c. �ây là công ty ��#c thành l
p ngày 17/07/2007 theo gi�y 
ch�ng nh
n �"ng ký kinh doanh s� 0403000636 do S� K� ho	ch và ��u t� t�nh H�i 
D�!ng c�p. Công ty C� ph�n D�ch v� S&a ch�a Nhi�t �i�n Mi�n B�c có v�n �i�u l� 50 t� 
��ng, ho	t ��ng s�n xu�t kinh doanh chính là cung c�p d�ch v� s&a ch�a cho các công ty 
phát �i�n trong và ngoài EVN. 

Công ty C� ph%n D ch v" sCa ch>a /i�n mi-n B9c  

���� Gi�y ch�ng nh
n ��u t�: s� 0403000636 do �y do S� K� ho	ch và ��u t� t�nh H�i D�!ng 
c�p ngày 17/07/2007. 

���� ��a ch�: S� Th� tr�n Ph� l	i, huy�n Chí Linh, t�nh H�i D�!ng 

���� �i�n tho	i: 033.3501087   Fax: 033.3818812 

���� Ngành ngh� kinh doanh: Cung c�p d�ch v� s�a ch�a cho các công ty phát �i�n trong và 
ngoài EVN 

���� V�n �i�u l�: 50.000.000.000 (N"m m�!i t� ��ng) 

���� Trong �ó v�n th$c góp tính ��n ngày 31/12/2008 là 50.000.000.000 ��ng. 

���� V�n góp c�a Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình: 2.500.000.000 ��ng Hai t� n"m tr"m 
tri�u ��ng), chi�m 5% v�n �i�u l� Công ty C� ph�n d�ch v� s&a ch�a �i�n Mi�n B�c, ��n 
ngày 31/12/2008, Công ty �ã hoàn t�t vi�c góp v�n  
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3.3 Nh>ng công ty n9m c� ph%n chi ph�i /�i v:i t� ch&c niêm y�t 

Tên c� /ông � a ch@ S� c� ph%n 
sA h>u T. l� (%) 

T
p �oàn �i�n l$c Vi�t 

Nam 

S� 18 Tr�n Nguyên Hãn, Qu
n 

Hoàn Ki�m, Tp. Hà N�i 7.045.440 54,76 

(Ngu�n : Công ty C� ph
n Nhi�t i�n Ninh Bình) 

4. Ho4t /;ng kinh doanh 

4.1 S1n l��ng s1n ph2m/giá tr  d ch v" qua các n<m 

S�n ph'm chính c�a Công ty là �i�n, chi�m �a s� trong t�ng doanh thu c�a Công ty. Các 
s�n ph'm ph� khác nh� ��t �èn, x� than và thu d�ch v� phí b�n c�ng chi�m ch�a ��n 3% 
t�ng doanh thu. 

� S1n l��ng s1n ph2m c,a Công ty trong các n<m 2007 -  2008, quý I/ 2009 

STT Kho1n m"c �VT N<m 2007 N<m 2008 Quý I/ 2009 

1 S�n l�#ng �i�n s�n xu�t Tri�u KWh 728,93 751, 666 208,8 
2 ��t �èn T�n 962 882 266,85 

(Ngu�n: Công ty C� ph
n Nhi�t i�n Ninh Bình) 

� C3 c$u doanh thu bán hàng và cung c$p d ch v" phân theo l5nh v6c ho4t /;ng n<m  
2007-  2008 , quý 1/2009 

��n v� tính: �ng 

Ch@ tiêu N<m 2007 T. 
trDng N<m  2008 T. 

trDng Quý I/ 2009 T. 
trDng 

DT bán �i�n 334.400.167.707 97,39% 442.052.162.419 97,62% 128.519.766.081 98,32
% 

DT  bán s�n 
ph'm khác 8.929.307.699 2,60% 10.675.981.481 2,36% 2.183.970.640 1,67% 

DT cung c�p 
d�ch v� 31.314.000 0,01% 89.449.766 0,02% 14.159.090 0,01% 

Các kho�n gi�m 
tr0 DT 0 0 9.171.424   0   

DTT v� bán 
hàng và cung 
c�p d�ch v� 

343.360.789.406 100% 452.808.422.242 100% 130.717.895.811 100.% 

 (Ngu�n: BCTC ki�m toán n�m 2008) 

 

Trong c! c�u doanh thu c�a Công ty, doanh thu bán �i�n chi�m �a s� và t� l� doanh thu 
bán �i�n trên t�ng doanh thu t"ng qua các n"m v i 97.39% n"m 2007 và 97.62% n"m 
2008. �i�u này th� hi�n tính chuyên môn hoá cao trong ho	t ��ng SXKD c�a Công ty. 
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Ngoài ra Công ty còn kinh doanh m�t s� s�n ph'm khác bao g�m s�n xu�t ��t �èn, bán 
than x�, l� phí b�n c�ng, thuê xe... 

� C3 c$u l�i nhu7n giai /o4n 2007 -   2008, quý I/ 2009 

                                                                                                               ��n v� tính:  �ng 

Ch� tiêu N�m 2007 N�m  2008 Quý I/ 2009 
L#i nhu
n bán �i�n 26.797.980.257 65.454.965.651 20.215.025.142 

L#i nhu
n bán s�n ph'm khác 839.307.024 1.030.643.449 2.432.702 

L#i nhu
n cung c�p d�ch v� (4.186.785.390) 2.020.760.066 754.444.999 

T�ng L�i nhu7n 23.450.501.891 68.506.369.166 20.971.902.843 

(Ngu�n:Công ty CP Nhi�t i�n Ninh Bình) 

�  L#i nhu
n cung c�p d�ch v� n"m 2007 là âm 4.186.785.390 ��ng là do t0 th�i �i�m n�p 

ti�n mua c� ph�n c�a Công ty cho ��n th�i gian chính th�c tr� thành Công ty C� ph�n kéo 

dài h!n 3 tháng do vây Công ty ph�i tr� ti�n lãi cho nhà ��u t� theo �úng quy ��nh c�a 

Lu
t hi�n hành, t�ng s� ti�n lãi ph�i tr� là  4.570 tri�u VN�. 

� L#i nhu
n  bán s�n ph'm khác là t0 kinh doanh bán ��t �èn, x�p, v
t t� ph� li�u.   

� L#i nhu
n bán �i�n n"m 2008 t"ng m	nh so v i n"m 2007 là do giá bán �i�n ��u ra t"ng t0 

511 �/kw lên 617,82 �/kw. Ngoài ra, khi nguyên li�u ��u vào bi�n ��ng thì giá bán �i�n 

��u ra c4ng s% ��#c �i�u ch�nh theo. 

4.2 Nguyên v7t li�u 

Ngu�n nguyên li�u chính c�a Công ty bao g�m: than, d�u FO và d�u DO.  

� Than: chi�m ch� y�u l�#ng nguyên li�u c�a Công ty. T� l� than tiêu th� theo thi�t k� là 

60% than cám 4b và 40% tan cám 5. Than ��#c mua c�a Công ty than mi�n B�c thu�c 

Vinacomin theo h#p ��ng �ã ��#c ký t0 tr� c. L�#ng nh
p này ��#c v
n chuy�n b(ng 

���ng sông và giao v� t
n n!i, t	i c�ng c�a Công ty. Giá than bình quân 6 tháng ��u n"m 

2008 là 412.000 ��ng/t�n bao g�m c� chi phí v
n chuy�n. Hi�n t	i l�#ng d$ tr� c�a Công 

ty �	t kho�ng 30.000 t�n, �� cho s�n xu�t liên t�c trong 20 ngày mà không ph�i nh
p 

thêm. 

� D�u FO: dùng �� kèm lò khi than có ch�t l�#ng x�u nên t� trng r�t nh5. D�u FO ��#c 

Công ty mua c�a Công ty X"ng d�u Hà Nam Ninh chi nhánh Ninh Bình, giá theo giá nh
p 

tháng 5 n"m 2006 là 5.700.000 ��ng/t�n 

� D�u DO: dùng �� kèm lò khi than có ch�t l�#ng x�u và là ph�!ng án thay th� cho s& d�ng 

d�u FO. D�u DO ��#c Công ty mua c�a Công ty X"ng d�u Hà Nam Ninh chi nhánh Ninh 



                                                 B�n cáo b�ch Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình                              

___________________________________________________________________________       

                                                                                                                    22                                      

Bình, giá mua bình quân 3 tháng ��u n"m 2008 là 12.523 ��ng/lít và khi nh
p thêm s% 

theo giá th� tr��ng. 

S6 �n / nh c,a ngu=n nguyên li�u 

��i v i các nguyên li�u chính, Công ty th$c hi�n ký h#p ��ng v i nh�ng nhà cung c�p l n 
nh� Công ty than mi�n B�c thu�c Vinacomin, Công ty 27 – B� Qu�c phòng, Vi�n c! khi 
n"ng l�#ng và m5, Công ty c� ph�n v
t t� t�ng h#p Hà N�i, Công ty v
t t� t�ng h#p 
PETEC, Công ty X"ng d�u Hà Nam Ninh chi nhánh Ninh Bình ...  �ây là nh�ng công ty 
�ã có quá trình h#p tác v i Công ty lâu dài, nên tính �n ��nh c�a ngu�n nguyên li�u là r�t 
cao.   

�nh h�Ang c,a giá c1 nguyên v7t li�u t:i doanh thu, l�i nhu7n 

Giá than và d�u thu�c m�t hàng nhà n� c ki�m soát giá nên s$ bi�n ��ng v� giá c� nguyên 
li�u do �nh h��ng c�a giá n"ng l�#ng trên th� gi i và chính sách c�a Chính ph�, cùng v i 
nh�ng �i�u ch�nh c�a giá bán buôn �i�n, nên có kh� n"ng gây �nh h��ng ��n k�t qu� kinh 
doanh c�a Công ty. Công ty xác ��nh �ây là m�t trong nh�ng r�i ro và th$c hi�n qu�n lý 
thông qua các �i�u kho�n trong h#p ��ng cung c�p nguyên li�u.  

4.3 Chi phí s1n xu$t 

Chi phí s1n xu$t n<m 2007- 2008 và quý 1/2009 
 
 

Ch@ tiêu 
N<m 2007 N<m 2008 Quý 1/2009 

Giá tr  ( VN�) %  
DTT Giá tr  ( VN�) % 

DTT Giá tr  ( VN�) % 
DTT 

Giá v�n 
hàng bán 297.721.947.612 86,71% 363.638.519.431 80,31 103.416.714.054 79,11% 
Chi phí tài 
chính  4.824.738.812 1,41% 0 0% 0 0,00% 
Chi phí 
bán hàng 379.480.584 0,11% 414.266.058 0,09% 98.045.417 0,08% 
Chi phí 
QLDN 17.590.759.929 5,12% 22.236.067.787 4,91% 6.980.343.706 5,34% 

T�ng c;ng 320.516.926.937 93,35% 386.288.853.276 85,31% 110,495,103,177 84,53% 

(Ngu�n: Báo cáo ki�m toán n�m 2008 và Báo cáo tài chính quý 1/2009) 

� Chi phí tài chính n"m 2007 t"ng là kho�n chi phí lãi ��#c tính trên ph�n v�n góp c� ph�n 

c�a các nhà ��u t� c"n c� theo �i�u 1 – Thông t� s� 95/2006/TT-BTC ngày 12/10/2006 

c�a B� Tài chính s&a ��i b� sung thông t� s� 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 c�a B� 

Tài chính h� ng d8n th$c hi�n ngh� ��nh s� 187/N�-CP ngày 16/11/2004 c�a Chính ph� 

v� chuy�n công ty Nhà n� c thành công ty c� ph�n.  
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� Qua b�ng t�ng h#p chi phí có th� th�y t� trng chi phí s�n xu�t trên doanh thu có xu 

h� ng gi�m d�n. N"m 2007 t� trng này là 93.35% n"m 2008 là 85.31%. �i�u này minh 

ch�ng cho hi�u qu� SXKD c�a Công ty, t	o ��#c tính c	nh tranh l n trong nh�ng n"m 

ti�p theo.  

4.4 Trình /; công ngh� 

Công ty ��#c t� ch�c s�n xu�t theo m�t chu trình khép kín, trang thi�t b� bao g�m t� lò, 
máy và các tr	m cao th�, h	 th� �i�n và h� th�ng truy�n t�i nhiên li�u b(ng b"ng t�i ��a 
than vào lò. K�t c�u dây truy�n s�n xu�t v
n hành liên t�c theo 3 ca 5 kíp không có th�i 
gian gián �o	n. 

S3 /= 2 : Dây truy-n s1n xu$t c,a Công ty 

  
N� c sông 

 

 
H� th�ng s& 

lý n� c  
 

Lò h!i (��t 
than làm 
n� c sinh 

h!i) 

 
Nghi�n than 

 

 
B"ng t�i 

 

 
Than cám 

 

Bao h!i 

H� th�ng s�y, h!i 
H!i khô 

 

H� th�ng n� c 
tu�n hoàn 

Bình ng�ng h!i Tu�c bin h!i (Quay 
sinh công) 

H� th�ng kích thích H� th�ng làm 
mát MF 

Máy phát �i�n 

H� th�ng �i�n t$ dùng 
(ph�c v� cho s�n xu�t) 

Máy bi�n áp 
(t"ng áp) 

L� i �i�n 
(35KV +110KV) 
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� Thuy�t minh s3 /= dây truy-n: 

Nhiên li�u chính c�a nhà máy là than cám 4b và than cám 5 ��#c mua t	i Qu�ng Ninh ��a 
v� c�ng t	i Công ty r�i v
n chuy�n vào kho ch�a than khô hay ��a th9ng vào lò. 

Tr� c khi ��a than vào bu�ng l&a, than ��#c chuy�n trên b"ng t�i �� �i nghi�n thành b�t 
nh� h� th�ng nghi�n (m7i lò có 2 h� th�ng máy nghi�n), than phun vào trong bu�ng l&a 
cháy sinh nhi�t truy�n vào ���ng �ng sinh h!i bi�n thành h!i bão hoà ��a lên bao h!i. 

Qua các h� th�ng phân ly trong bao h!i và các giàn �ng quá nhi�t t	o thành h!i quá nhi�t 
cao áp su�t 35-40kg/ cm2 nhi�t �� 450 �� và ��#c chuy�n qua ���ng �ng sang TURBINE. 

Khi sang TURBINE h!i quá nhi�t có m�t n"ng l�#ng r�t l n làm quay TURBINE v i t�c 
�� 3.000 vòng/phút và kéo theo máy phát �i�n quay t	o ra �i�n n"ng có �i�n áp 6.300V, 
qua máy bi�n áp nâng lên �i�n áp 110.000V c�p lên h� th�ng l� i �i�n qu�c gia và �i�n 
35.000V c�p �i�n cho khu v$c t�nh Ninh Bình và các t�nh lân c
n. 

H!i quá nhi�t sau khi sinh công trong TURBINE ��#c ng�ng t� thành n� c nh� bình 
ng�ng t� sau �ó ��#c ��a tr� l	i lò h!i và ti�p t�c nh
n nhi�t trong bu�ng l&a t	o thành 
h!i quá nhi�t ��a sang TURBINE �� sinh công t	o thành m�t chu trình tu�n hoàn khép 
kín.   

� �0c /i#m công ngh� s1n xu$t 

Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình bao g�m m�t nhà máy nhi�t �i�n do Trung Qu�c 
s�n xu�t và ��a vào v
n hành t0 n"m 1974. Lò h!i là lò ��t than phun, thi�t b� là thi�t b� 
trung áp. Nhà máy có 4 t� lò máy, m7i t� có công su�t l�p ��t là 25MW, t�ng công su�t là 
100MW. Bình ng�ng ��#c làm b(ng h#p kim ��ng, h� th�ng tu�n toàn l�y tr$c ti�p t0 
n� c sông, h� th�ng �i�u khi�n �o l��ng Anlog.  

Ngoài th$c hi�n s�n xu�t kinh doanh t	i Công ty nh� �ã nói � trên, hi�n nay Công ty �ang 
��#c giao nhi�m v� thay m�t EVN qu�n lý d$ án nhà máy nhi�t �i�n Thái Bình 1 ��#c 
xây d$ng t	i Xã M1 L�c, Huy�n Thái Th�y, T�nh Thái Bình v i t�ng công su�t l�p ��t là 
600 MW g�m 02 t� máy, m7i t� máy có công su�t 300MW. Nhà máy s& d�ng công ngh� 
lò h!i cao áp v i trình �� t$ ��ng hóa cao.   

4.5 Tình hình nghiên c&u và phát tri#n s1n ph2m m:i 

Do vi�c xác ��nh s�n xu�t chính c�a Công ty hi�n nay c4ng nh� m�t s� n"m ti�p theo v8n 
là s�n xu�t �i�n và s�n ph'm là �i�n n"ng nên vi�c nghiên c�u s�n ph'm m i g�p không ít 
khó kh"n. Nh
n th�c ��#c �i�u �ó nên Công ty có ��t ra chi�n l�#c nghiên c�u s�n ph'm 
m i �� nâng cao hi�u qu� ho	t ��ng s�n xu�t kinh doanh. 
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4.6 Tình hình ki#m tra ch$t l��ng s1n ph2m d ch v" 

Công ty v
n hành tuân th� theo các tiêu chu'n c�a Lu
t �i�n l$c n"m 2004 ��m b�o các 
thông s� k1 thu
t tiêu chu'n theo quy ��nh chung c�a ngành �i�n (t�n s�, �i�n áp, m�c �� 
�n ��nh l� i �i�n…). �� �	t ��#c các tiêu chu'n trên, do t� KCS �ã th$c hi�n nghiêm 
ch�nh các công tác �� ��m b�o cho máy móc, thi�t b�, các công trình ph� tr#, bãi nhiêu 
li�u, bãi x� v
n hành t�t nh� sau : 

� L
p k� ho	ch chu'n b� ��y �� các lo	i v
t t�, thi�t b� d$ phòng �� có th� k�p th�i thay th�, 

kh�c ph�c nhanh chóng n�u x�y ra các s$ c�; 

� Xây d$ng và tri�n khai th$c hi�n ch� �� b�o d�2ng s&a ch�a theo �úng ��nh k6. ��i v i 

nh�ng thi�t b� có yêu c�u nghiêm ng�t v� s& d�ng và an toàn lao ��ng, Công ty �ã cho 

ki�m ��nh ch�t l�#ng ��nh k6E t	i nh�ng trung tâm ki�m ��nh ch�t l�#ng có uy tín và n"ng 

l$c; 

� Xây d$ng và tri�n khai th$c hi�n các ch�!ng trình �ào t	o tay ngh�, nâng cao trình �� v
n 

hành cho công nhân, ph� bi�n và h� ng d8n k�p th�i các qui ��nh v� B�o h� lao ��ng và 

An toàn lao ��ng t i t0ng cán b� công nhân viên c�a Công ty qua �ó nâng cao ý th�c cho 

ng��i lao ��ng, phòng tránh các nguy c! x�y ra s$ c�, tai n	n lao ��ng. 

Nh� th$c thi t�t công tác ch�t l�#ng s�n ph'm và an toàn lao ��ng, Công ty v
n hành m�t 
cách an toàn, �	t hi�u su�t cao, gi�m thi�u s$ c� k1 thu
t c4ng nh� tai n	n lao ��ng. 

4.7 Ho4t /;ng Marketing 

Công ty m i chuy�n ��i mô hình t0 công ty nhà n� c sang công ty c� ph�n nên ho	t ��ng 
marketing ch�a ��#c chú trng, trong th�i gian t i v i c! ch� ho	t ��ng linh ho	t c�a 
Công ty c� ph�n thì ho	t ��ng Marketing s% ��#c thúc �'y và n(m trong m�t ph�n k� 
ho	ch c�a Công ty.  

4.8 Nhãn hi�u th�3ng m4i, /<ng ký phát minh sáng ch� và b1n quy-n 

Hi�n t	i Công ty �ang s& d�ng logo c�a EVN v i dòng ch� tên Công ty � bên d� i.  

 

Trong th�i gian t i Công ty s% chú trng t i v�n �� �"ng ký nhãn hi�u th�!ng m	i, phát 
minh và sáng ch� trong th�i gian t i �� tránh tranh ch�p th�!ng m	i. 
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4.9 Các h�p /=ng l:n /ang /��c th6c hi�n ho0c /ã /��c ký k�t 

 

STT Tên h�p /=ng ��i tác 
S1n l��ng ký H� 

�3n giá 
Th8i gian 
th6c hi�n 

H� (KWh) 

1 
01/2006/NVNPTC 

T
p �oàn 
�i�n l$c 

Vi�t Nam 

Tùy theo �i�u ph�i 
chung c�a T
p 

�oàn 

617,8 
��ng/KWh 

 
2007-2010 

( Ngu�n: Công ty CP Nhi�t i�n Ninh Bình) 

Công ty �ã ký H#p ��ng mua bán �i�n dài h	n t0 n"m 2007 - 2010 s� 01-2006/NBNPTC 
ngày 27/12/2006 ��#c ký k�t v i T
p �oàn �i�n l$c Vi�t Nam (EVN) v i giá bán �i�n 
c�a Công ty là 617,8 ��ng/kWh. Tr��ng h#p khi giá nhiêu li�u (than, d�u) có bi�n ��ng 
thì giá bi�n ��i s% ��#c �i�u ch�nh t�!ng �ng cho phù h#p v i t0ng giai �o	n b(ng các 
ph� l�c h#p ��ng. 

4.10 Tóm t9t m;t s� ch@ tiêu v- ho4t /;ng s1n xu$t kinh doanh c,a Công ty 

                                                                                                                    ��n v� tính:  �ng 

Ch@ tiêu N<m 2007 N<m 2008 % T<ng 
gi1m Quý 1/2009 

T�ng tài s�n 217.543.062.069 244.940.656.570 12,59% 260.102.666.975 

Doanh thu thu�n 343.360.789.406 452.808.422.242 31,88% 130.717.895.811 

L#i nhu
n t0 H�KD 23.326.154.873 68.638.462.367 194,26% 20.633.718.990 

L#i nhu
n khác 124.347.018 (132.093.201) -206,23% 338.183.853 

L#i nhu
n tr� c thu� 23.450.501.891 68.506.369.166 192,13% 20.971.902.843 

L#i nhu
n sau thu� 16.654.187.613 49.339.635.933 196,26% 19.466.464.770 

T� l� c� t�c  N/A 23%   - 

(Ngu�n: BCTC  ki�m toán n�m 2008 và Báo cáo tài chính Quý 1/2009)  

� L#i nhu
n t0 ho	t ��ng s�n xu�t kinh doanh n"m 2008 t"ng 194,26% so v i n"m 2007 (t0 

23.326.154.873 ��ng lên 68.638.462.367 ��ng) là do giá bán �i�n ��#c �i�u ch�nh t"ng t0 

511VN�/KW n"m 2007 lên 617,82 ��ng/kWh n"m 2008. 

� L#i nhu
n khác n"m 2008 c�a Công ty âm 132.093.201��ng nguyên nhân chính là do chi 

phí thanh lý tài s�n t"ng. 

� Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình m i ho	t ��ng theo mô hình công ty c� ph�n t0 

01/01/2008 nên trong n"m 2007 công ty ch�a th$c hi�n phân chia l#i nhu
n d� i hình th�c 

c� t�c. Theo Ngh� quy�t �	i H�i C� �ông th��ng niên n"m 2009 ngày 15/04/2009 c�a 
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Công ty C� phân Nhi�t �i�n Ninh Bình, t� l� c� t�c n"m 2008 là 23%. Công ty �ã th$c 

hiên tr� c� t�c �#t 1 trong n"m 2008 v i t� l� t�!ng �ng là 8%. Ph�n còn l	i Công ty d$ 

tính s% chi tr� vào Quý 2/2009 

4.11 Nh>ng nhân t� 1nh h�Ang /�n ho4t /;ng s1n xu$t kinh doanh c,a công ty 

trong n<m báo cáo  

� Thu7n l�i 

���� V i truy�n th�ng 35 n"m xây d$ng và tr��ng thành, t
p th� CBCNV ��u là nh�ng ng��i 
g�n bó v i Công ty, lúc thu
n l#i c4ng nh� khó kh"n luôn nêu cao tinh th�n truy�n th�ng 
�oàn k�t, v�#t qua khó kh"n, tr� ng	i, l	i ��#c rèn luy�n trong lao ��ng s�n su�t, luôn làm 
vi�c h�t mình vì s$ phát tri�n và t�n t	i c�a Công ty. 

���� ��#c k� th0a nh�ng �u �i�m c�a n� n�p qu�n lý t0 nh�ng n"m tr� c, khi b� c sang mô 
hình qu�n lý m i v8n phát huy ��#c hi�u qu�. N"m 2008, Công ty �ã ban hành ��#c nhi�u 
quy ch�, quy ��nh phù h#p v i mô hình qu�n lý m i, làm c! s� cho vi�c �i�u hành SXKD 
c4ng nh� nêu cao vai trò trách nhi�m c�a cán b� qu�n lý và CBCNV trong công ty. 

���� H�QT, Ban �i�u hành công ty ��u là nh�ng cán b� lâu n"m, tr��ng thành t0 các �!n v� c! 
s� nên hi�u r�t rõ tình hình ho	t ��ng c�a Công ty, vì v
y nhìn chung �ã có s$ ch� �	o 
�úng ��n, k�p th�i mi ho	t ��ng c�a công ty. 

���� Quá trình �	i tu và trung tu lò máy �ã ��#c th$c hi�n �úng ti�n �� do �ã chu'n b� t�t v
t 
t� thi�t b� ph�c v� cho công tác s&a ch�a, ��m b�o ch�t l�#ng khi ��a vào v
n hành, tính 
�n ��nh, hi�u qu�. Các lò máy không ph�i k6 �	i tu, trung tu ��#c b�o d�2ng th��ng 
xuyên nên v8n phát ��#c s�n l�#ng cao. 

���� Công tác �i�u hành � các �!n v� theo mô hình m i �ã d�n d�n �i vào n� n�p, ch� ��ng 
trong công vi�c nên hi�u qu� công vi�c cao h!n. 

���� Các phong trào thi �ua lao ��ng s�n xu�t, các phong trào thi �ua m4i nhn nh� thi �ua ca, 
thi �ua kíp v8n ��#c duy trì và d�n �i vào chi�u sâu, phát huy ��#c tác d�ng, góp ph�n 
tích c$c ��m b�o s�n xu�t �n ��nh, hi�u qu�, ��ng th�i c4ng nêu cao ��#c ý th�c trách 
nhi�m, ph�n ��u hoàn thành t�t nhi�m v� c�a CBCNV. 

� Khó kh<n 

���� N�n kinh t� th� gi i �ang trong giai �o	n kh�ng ho�ng, giá v
t t�, thi�t b�, nguyên nhiên 
v
t li�u luôn bi�n ��ng theo chi�u h� ng t"ng nên �ã gây r�t nhi�u khó kh"n cho công tác 
mua s�m v
t t�, thi�t b� ph�c v� s�n xu�t, làm t"ng chi phí ��u vào d8n ��n t"ng giá thành 
s�n xu�t �i�n n"ng. 

���� Th� tr��ng ch�ng khoán bi�n ��ng m	nh và có chi�u h� ng �i xu�ng nên làm �nh h��ng 
t i tâm lý c�a CBCNV và các c� �ông. 
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���� V i h!n 30 n"m ho	t ��ng trong c! ch� t
p trung bao c�p �ã h(n sâu trong tâm trí c�a mi 
ng��i. Tuy r(ng �ã có nhi�u chuy�n bi�n tích c$c, nhanh chóng n�m b�t k�p v i c! ch� 
m i nh�ng v8n còn b� ph�n CBCNV ch�a thoát ra kh5i l� l�i làm vi�c c�a c! ch� qu�n lý 
c4, c�a th�i bao c�p, trình �� chuyên môn nghi�p v�, tính ch� ��ng trong công vi�c, phong 
cách làm vi�c còn h	n ch� d8n ��n hi�u qu� làm vi�c ch�a cao. 

���� Khi chuy�n ��i sang ho	t ��ng theo mô hình công ty c� ph�n, do s�p x�p l	i mô hình c! 
c�u s�n xu�t, vi�c chia tách, sát nh
p các �!n v� thành các �!n v� m i theo mô hình m i 
nên công tác qu�n lý có nhi�u bi�n ��ng, không tránh kh5i nh�ng khó kh"n, b2 ng2. 

���� Nguy c! phát sinh s$ c� v8n luôn ti�m 'n trong quá trình s�n xu�t do ph�i yêu c�u v
n 
hành liên t�c v i ph�!ng th�c huy ��ng cao. 

���� Tình hình cung �ng than cho s�n xu�t trong nhi�u tháng v8n ti�p t�c g�p nhi�u khó kh"n. 
Kh�i l�#ng và ch�t l�#ng than cung �ng th��ng không �áp �ng ��#c yêu c�u. 

Phân tích SWOT 

� �i#m m4nh: 

� Là nhà máy nhi�t �i�n ch	y than nên không ph� thu�c nhi�u vào các �i�u ki�n t$ nhiên 

nh� các nhà máy th�y �i�n, ��ng th�i Công ty có chi phí giá thành s�n xu�t �i�n th�p h!n 

so v i các nhà máy �i�n ch	y b(ng d�u và khí trong và ngoài EVN. 

� V i trên 30 n"m ho	t ��ng, ��i ng4 CBCNV Công ty �ã tích lu1 ��#c nhi�u kinh nghi�m 

trong qu�n lý và v
n hành nhà máy, trình �� chuyên môn ��#c nâng cao, �áp �ng nhu c�u 

c�a s�n xu�t. 

� �i#m y�u: 

� T0 ngày thành l
p 01/1974 cho ��n tháng 6/2005, Công ty là �!n v� h	ch toán ph� thu�c 

EVN nên c! ch� ho	t ��ng còn h	n ch�, tính n"ng ��ng và t$ ch� c�a CBCNV ch�a cao. 

� Thi�t b� chính c�a nhà máy do Trung Qu�c ch� t	o �ã ��a vào v
n hành trên 30 n"m, do 

v
y hàng n"m ph�i ng0ng �� s&a ch�a, b�o d�2ng trong th�i gian dài ph�n nào �nh h��ng 

��n s�n l�#ng �i�n phát ra và làm t"ng chi phí giá thành. 

� C3 h;i: 

� S$ phát tri�n kinh t� xã h�i trong nh�ng n"m g�n �ây �ã có �nh h��ng tích c$c ��n l3nh 

v$c s�n xu�t �i�n. Nhu c�u dùng �i�n ngày càng cao và hi�n nay ngành �i�n ch�a �áp �ng 

��#c h�t nhu c�u v� �i�n c�a xã h�i. 

� Chi�n l�#c phát tri�n ngành �i�n giai �o	n 2006 – 2015 ��#c phê duy�t theo Quy�t ��nh 

110/2007/Q�-TTg c�a Th� t� ng Chính ph� ngày 18 tháng 7 n"m 2007, theo �ó phát tri�n 
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ngu�n �i�n ��#c chia làm 03 giai �o	n. Trong �ó, giai �o	n ��u t0 n"m 2006-2010 d$ 

ki�n s% �'y s m ti�n �� m�t s� nhà máy nhi�t �i�n than. 

� Thách th&c: 

� Khi nhu c�u v� �i�n ngày càng t"ng nhanh thì công nghi�p �i�n ��#c m�t s� T
p �oàn, T� 

ch�c kinh t� r�t quan tâm ��n vi�c ��u t� vào xây d$ng các nhà máy s�n xu�t �i�n nh� 

T
p �oàn D�u khí Vi�t Nam, T
p �oàn Công nghi�p Than và Khoáng s�n Vi�t Nam và 

m�t s� t
p �oàn khác. �ây có th� là m�t thách th�c ��i v i các công ty thu�c T
p �oàn 

�i�n l$c nh�ng do nhu c�u dùng �i�n t"ng r�t nhanh � Vi�t Nam nên thách th�c này trong 

th�i gian tr� c m�t ch�a ph�i là thách th�c l n. 
 

5. V  th� Công ty so v:i các doanh nghi�p khác trong cùng Ngành 

Bi#u /= 4: C3 c$u /i�n s1n xu$t th6c hi�n n<m 2007 

12%

26%

19%

43% Th�y �i�n

Nhi�t �i�n
Tua bin khí & Diesel
Khác

 

5.1 V  trí c,a Công ty trong ngành 

Công ty là m�t �!n v� s�n xu�t và cung c�p �i�n l n cho mi�n B�c v i s�n l�#ng �i�n 
cung c�p cho h� th�ng kho�ng 700 tri�u KWh/n"m. N"m 2007, v i s�n l�#ng g�n 729 
tri�u kWh, Công ty chi�m kho�ng 1% t�ng l�#ng �i�n s�n xu�t ra trong n"m c�a ngành 
�i�n Vi�t Nam. 

Bi#u /= 5: So sánh /i�n s1n xu$t th6c hi�n n<m 2007 c,a Công ty v:i m;t s� nhà máy 
nhi�t /i�n khác 
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(Ngu�n: Báo cáo Tình hình th�c hi�n k� ho	ch n�m 2007 và Tri�n khai nhi�m v� k� ho	ch n�m 
2008 c�a  EVN) 

V i nhu c�u �i�n n"ng c�a Vi�t Nam ngày càng t"ng m	nh, t�c �� bình quân l n h!n 16% 
hàng n"m cùng v i t�c �� t"ng tr��ng kinh t� c�a Vi�t Nam d$ báo duy trì trên 7% trong 
nh�ng n"m t i s% ti�p t�c t	o �à cho nhu c�u v� �i�n n"ng ngày càng t"ng cao, Công ty C� 
ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình s% v8n �óng vai trò là m�t ngu�n �i�n quan trng. Bên c	nh �ó, 
v i ch�c n"ng là ch� ��u t� và qu�n lý nhà máy nhi�t �i�n Thái Bình 1, v� th� c�a Công ty 
trong ngành s% ��#c nâng cao. 

5.2 Tri#n vDng phát tri#n Ngành 

D6 báo nhu c%u ngành �i�n Vi�t Nam 

Khi m�c s�ng c�a ng��i dân càng cao, trình �� s�n xu�t c�a n�n kinh t� ngày càng hi�n 
�	i thì nhu c�u v� n"ng l�#ng ngày càng l n. 

Hi�n t	i, các d$ báo phát tri�n kinh t�-xã h�i Vi�t Nam cho các giai �o	n t i n"m 2050 
��#c xây d$ng trên c! s� nhi�u nghiên c�u các nhau. Theo �ó, các k�ch b�n t"ng tr��ng 
��#c chia thành các c�p �� t�!ng �ng v i các t� l� t"ng tr��ng. C� th� nh� sau : 

D6 ki�n T@ l� t<ng tr�Ang GDP 

��n v� : %/n�m 

STT Ch@ tiêu 2006-
2010 

2011-
2020 

2021-
2030 

2031-
2040 

2041-
2050 Bình quân 

1 Nhanh 8,5 8,5 8,0 7,0 6,3 7,56 
2 Th�p 6,2 7,0 7,0 6,5 5,0 6,33 
3 C! s� 7,6 7,2 7,0 6,5 5,0 6,54 

(Ngu�n: Quy ho	ch Phát tri�n �i�n l�c qu�c gia giai o	n 2006-2015 có xét tri�n v�ng �n 2050) 
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Theo các k�ch b�n t"ng tr��ng kinh t�, trong quy ho	ch �i�n VI �ã ��a ra d$ báo v� nhu 
c�u �i�n toàn qu�c ��n n"m 2025. 

Nhu c%u /i�n toàn qu�c /�n n<m 2025 

��n v� : GWh 

 Ch@ tiêu 2005 2010 2015 2020 2025 
Nhanh             
  �i�n th�!ng ph'm 45.603 101.148 187.329 292.39 432.335 
  �i�n s�n xu�t 53.462 117.341 215.817 334.16 489.621 
  Bình quân ��u ng��i 

(kWh/ng��i) 
548 1.152 2.014 2.988 4.2 

Th�p             
  �i�n th�!ng ph'm 45.603 91.948 146.898 216.433 308.511 
  �i�n s�n xu�t 53.462 106.669 169.238 247.352 349.39 
  Bình quân ��u ng��i 

(kWh/ng��i) 
548 1.048 1.579 2.189 2.997 

C! s�             
  �i�n th�!ng ph'm 45.603 97.111 164.961 257.26 381.16 
  �i�n s�n xu�t 53.462 112.658 190.047 294.012 431.664 
  Bình quân ��u ng��i 

(kWh/ng��i) 
548 1.106 1.774 2.629 3.703 

(Ngu�n : Quy ho	ch Phát tri�n �i�n l�c qu�c gia giai o	n 2006-2025 có xét tri�n v�ng �n 

2050) 

Nhu c�u �i�n n"m 2010 d$ ki�n theo k�ch b�n c! s� là 97.111 GWh và �i�n s�n xu�t là 
112.658GWh. Qua �ó, nhu c�u ��u t� phát tri�n �i�n s�n xu�t là r�t l n. Ngoài vi�c tri�n 
khai xây d$ng các nhà máy s�n xu�t �i�n m i thì vi�c duy trì, b�o d�2ng các nhà máy có 
s:n c4ng r�t quan trng �� �áp �ng nhu c�u �i�n ngày càng t"ng cao. 

V i nhu c�u �i�n ngày càng c�p thi�t thì Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình s% �óng 
vai trò quan trng trong vi�c cung c�p �i�n cho Qu�c gia. 

� nh h�:ng phát tri#n ngành �i�n 

��nh h��ng chung: phát tri�n ��ng b� ngu�n và l� i �i�n theo h� ng hi�n �	i. Phát tri�n 
th�y �i�n, �i�n than, nhi�t �i�n khí, �i�n h	t nhân, k�t h#p trao ��i, liên k�t l� i �i�n v i 
các n� c trong khu v$c.  

� nh h�:ng phát tri#n th  tr�8ng /i�n :  

� Nguyên t�c: (i) ��i v i khâu phát �i�n, các nhà máy thu�c EVN chuy�n d�n sang h	ch 

toán ��c l
p, tham gia c	nh tranh, th$c hi�n bán buôn �i�n qua công ty truy�n t�i �i�n 

ho�c th� tr��ng thông qua h#p ��ng bán �i�n; (ii) ��i v i khâu truy�n t�i, mang tính ��c 
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quy�n t$ nhiên d$ ki�n s% ��#c t� ch�c thành m�t Công ty truy�n t�i duy nh�t th$c hi�n 

ch� �� h	ch toán ��c l
p; (iii) ��i v i khâu phân ph�i �i�n, các công ty �i�n l$c s% ch�u 

trách nhi�m bán �i�n ��n các h� khách hàng trên ��a bàn và ch�u trách nhi�m ��u t� l� i 

�i�n phân ph�i, khuy�n khích thành l
p các công ty �i�n l$c ��c l
p theo hình th�c c� 

ph�n hay t� nhân liên doanh v i n� c ngoài. 

� Các giai �o	n hình thành th� tr��ng �i�n c�a Vi�t Nam 

���� Giai �o	n I - th� tr��ng n�i b�: EVN là t�ng công ty nhà n� c qu�n lý c� ba khâu: s�n 
xu�t-truy�n t�i và phân ph�i �i�n. 

���� - Giai �o	n II-hình thành và phát tri�n th� tr��ng phát �i�n c	nh tranh. 

���� - Giai �o	n III- hình thành và phát tri�n th� tr��ng bán buôn �i�n c	nh tranh. 

���� - Giai �o	n IV – hình thành th� tr��ng bán l;. 

Ngày 26/01/2006, Th� t� ng Chính ph� �ã ký ban hành Quy�t ��nh s� 26/2006/Q�-TTg 
phê duy�t l� trình, các �i�u ki�n hình thành và phát tri�n các c�p �� th� tr��ng �i�n l$c t	i 
Vi�t Nam. Trong �ó t	i Kho�n 2 �i�u 1 có nêu rõ l� trình c� th� nh� sau: 

Bi#u /= 6: L; trình phát tri#n th  tr�8ng /i�n Vi�t Nam 2005 - 2025 
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5.3 S6 phù h�p / nh h�:ng phát tri#n c,a Công ty v:i / nh h�:ng c,a Ngành, 

chính sách c,a Nhà n�:c và xu th� chung c,a th� gi:i 

Vi�c chuy�n ��i mô hình t0 công ty Nhà n� c sang công ty c� ph�n phù h#p v i chính 
sách c�a Nhà n� c v� vi�c c� ph�n hóa các doanh nghi�p Nhà n� c, bên c	nh �ó c4ng 
giúp Công ty m� r�ng kh� n"ng ho	t ��ng kinh doanh �áp �ng ��#c v i s$ phát tri�n c�a 
��t n� c khi chúng ta v0a gia nh
p WTO. 

Ti�n hành c� ph�n hóa và tri�n khai niêm y�t trên Trung tâm Giao d�ch Ch�ng khoán Hà 
N�i th� hi�n s$ ��nh h� ng phát tri�n phù h#p v i ��nh h� ng c�a Ngành, chính sách c�a 
Nhà n� c. Vi�c niêm y�t trên Trung tâm Giao d�ch Ch�ng khoán Hà N�i còn qu�ng bá 
hình �nh và nâng m�c tín nhi�m c�a Công ty  t0 �ó t	o �i�u ki�n cho Công ty ti�p c
n v i 
th� tr��ng v�n trong n� c. V i k�t qu� kinh doanh kh� quan và � �i�u ki�n th� tr��ng 
thu
n l#i, Công ty có th� th$c hi�n huy ��ng v�n d� i hình th�c t"ng v�n ch� s� h�u ho�c 
s& d�ng các công c� n# �� ch� ��ng cung c�p tài chính cho d$ án mà Công ty làm ch� ��u 
t� ho�c qu�n lý. �i�u này hoàn toàn phù h#p v i ��nh h� ng phát tri�n th� tr��ng s�n xu�t 
�i�n c	nh tranh c�a Chính ph�. 

6. Chính sách /�i v:i ng�8i lao /;ng 

6.1 S� l��ng ng�8i lao /;ng trong Công ty, phân lo4i theo trình /; 

T�ng s� lao ��ng c�a Công ty tính ��n ngày 31/12/2008 là 972 ng��i. Lao ��ng phân lo	i 
theo trình �� ��#c th� hi�n � b�ng sau: 

C3 c$u lao /;ng (t4i ngày 31/12/2008) 

Trình /; S� l��ng lao /;ng (Ng�8i) 
T. l� 
(%) 

�	i hc 150 15,44 
Cao �9ng và trung c�p 160 16,46 
Công nhân k1 thu
t 536 55,14 
Lao ��ng khác 126 12,96 
T�ng s� 972 100% 

(Ngu�n: Công tyC� ph
n Nhi�t i�n Ninh Bình) 

6.2 Th8i gian làm vi�c, ngh@ phép, ngh@ �m, /i-u ki�n làm vi�c 

Th8i gian làm vi�c 

Công ty t� ch�c th�i gian làm vi�c 8h/ngày, 5 ngày/tu�n. 

��i v i cán b� và công nhân tr$c ti�p s�n xu�t, Công ty t� ch�c s�n xu�t theo ca, ��m b�o 
�áp �ng nhu c�u ho	t ��ng s�n xu�t kinh doanh, tuân th� theo quy ��nh c�a pháp lu
t. 
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Khi có yêu c�u ��t xu�t v� ti�n �� s�n xu�t kinh doanh, các nhân viên Công ty có trách 
nhi�m làm thêm gi�. Công ty ��m b�o quy�n l#i cho ng��i lao ��ng theo quy ��nh c�a 
Nhà n� c và có �ãi ng� tho� �áng cho ng��i lao ��ng. 

Ngh@ phép, ngh@ �m 

Th�i gian ngh� phép, ngh� l�, T�t, ngh� �m thai s�n ��#c b�o ��m theo �úng quy ��nh c�a 
B� lu
t Lao ��ng. 

�i-u ki�n làm vi�c 

V"n phòng làm vi�c, nhà x��ng khang trang, thoáng mát. ��i v i l$c l�#ng lao ��ng tr$c 
ti�p, Công ty trang b� ��y �� các ph�!ng ti�n b�o h� lao ��ng, v� sinh lao ��ng, các 
nguyên t�c an toàn lao ��ng ��#c tuân th� nghiêm ng�t. 

6.3 Chính sách /ào t4o, l�3ng th�Ang, phúc l�i, tr� c$p 

Chính sách /ào t4o 

Trong nh�ng n"m qua Công ty �ã h�t s�c chú trng ��n công tác �ào t	o ngu�n nhân l$c 
thông qua các khoá �ào t	o v� chuyên môn, �ào t	o lý lu
n chính tr�, �ào t	o nâng cao theo 
chuyên �� v i các tiêu chí và ch� tiêu ��#c quy ��nh rõ ràng trong Quy ch� Tuy�n d�ng – 
�ào t	o c�a Công ty. V i m�c tiêu �ào t	o ph�i xu�t phát t0 nhu c�u c�a s�n xu�t và qu�n 
lý c�a Công ty, thông qua tuy�n chn và �ào t	o nh(m cung c�p cho Công ty nh�ng cán b� 
k1 thu
t và nghi�p v� gi5i, Công ty �ã �ào t	o và t� ch�c nhi�u �#t thi nâng b
c cho ��i 
ng4 công nhân k1 thu
t và �ào t	o chuyên môn cho các cán b� qu�n lý. 

Chính sách l�3ng, th�Ang, phúc l�i và tr� c$p 

L	ng: Công ty áp d�ng chính sách l�!ng theo quy ��nh Nhà n� c phù h#p v i ��c tr�ng 
ngành ngh� v i các nguyên t�c: 

� Làm công vi�c nào h��ng l�!ng theo công vi�c �ó; 

� Trình ��, n"ng l$c � c�p nào thì h��ng l�!ng theo c�p �ó và theo thang b�ng l�!ng �ã quy 

��nh ch�c danh ngành ngh� c�a Nhà n� c; 

� Nh�ng ng��i ��#c �� ngh� v
n d�ng nâng b
c l�!ng ti�p theo tr� c khi v� ngh� ch� �� 2 

n"m (n�u thang b�ng l�!ng �ó còn b
c), v i �i�u ki�n �ã h��ng b
c l�!ng d� i li�n k� là 

2 n"m (�� 24 tháng) tr� lên. 

Th�Ang: nh(m khuy�n khích, ��ng viên CBCNV làm nhi�m v� s�n xu�t �i�n không ch� 
ph�n ��u hoàn thành t�t nhi�m v� s�n xu�t mà còn ph�i ��m b�o v
n hành an toàn v i các 
ch� tiêu kinh t� k1 thu
t t�t nh�t �áp �ng t�t yêu c�u c�a h� th�ng, Công ty có ��a ra quy 
ch� th��ng v
n hành an toàn và hoàn thành nhi�m v� cho công nhân viên ch�c. ��i t�#ng 
áp d�ng: 
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� Công nhân tr$c ti�p qu�n lý v
n hành thi�t b� theo ch� �� 3 ca 5 kíp c�a các phân x��ng: 

Nhiên li�u, V
n hành lò máy, Hoá, �i�n-ki�m nhi�t, Tr��ng ca;  

� Công nhân s&a ch�a, thí nghi�m, gia công c! khí thu�c các phân x��ng: Nhiên li�u, V
n 

hành lò máy, Hoá, S&a ch�a, S&a ch�a c!-nhi�t, �i�n-ki�m nhi�t, Hoá; 

� Cán b� lãnh �	o, cán b� qu�n lý, cán b� k1 thu
t nghi�p v� và ph�c v� c�a các phòng, 

phân x��ng và cán b� chuyên trách ��ng và �oàn th�, 

M�c th��ng v
n hành an toàn ��#c tính � m�c 20% l�!ng c�p b
c và ch�c v� d$a trên 
t�ng s� �i�m t0ng tháng và quy ��i t�ng s� �i�m v� khung �i�m chu'n t�!ng �ng v i m�c 
% ti�n th��ng.  

Ngoài vi�c th$c hi�n th��ng v
n hành an toàn và hoàn thành nhi�m v� t0ng tháng, Công 
ty th$c hi�n ch� �� th��ng ��t xu�t, th��ng cu�i n"m khi Công ty có l#i nhu
n.  

B�o hi�m và phúc l�i: Vi�c �óng b�o hi�m xã h�i, b�o hi�m y t� cho ng��i lao ��ng ��#c 
Công ty trích n�p theo �úng quy ��nh c�a pháp lu
t. 

Tr� c�p : Công ty có �ã Quy ��nh s� 116/NBTPC/TCL� ngày 28/04/2008 v� vi�c H7 tr# 
kinh phí t0 Qu1 d$ phòng tr# c�p m�t vi�c làm c�a Công ty ��i v i Ng��i lao ��ng có �!n 
tình nguy�n v� ngh� ch� �� ��i v i các tr��ng h#p : 

� V� h�u tr� c tu�i 

� Xin ngh� h��ng tr# c�p m�t l�n 

� Xin chuy�n công tác ra ngoài Công ty 

7.  Chính sách c� t&c 

�i�u l� Công ty quy ��nh vi�c chi tr� c� t�c cho c� �ông t0 ngu�n l#i nhu
n sau thu� c�a 
Công ty nh�ng không v�#t quá m�c do H�i ��ng Qu�n tr� �� xu�t sau khi �ã tham kh�o ý 
ki�n c�a c� �ông t	i �	i h�i ��ng c� �ông. 

H�i ��ng Qu�n tr� có th� quy�t ��nh thanh toán c� t�c gi�a k6 n�u xét th�y vi�c chi tr� này 
phù h#p v i kh� n"ng sinh l�i c�a Công ty. 

8. Tình hình ho4t /;ng tài chính  

K6 k� toán n"m c�a Công ty b�t ��u t0 ngày 01 tháng 01 và k�t thúc vào ngày 31 tháng 12 
n"m D�!ng l�ch. Báo cáo tài chính ��#c trình bày b(ng ��ng Vi�t Nam (VND) theo 
nguyên t�c giá g�c và phù h#p v i các Chu'n m$c K� toán Vi�t Nam, Ch� �� K� toán 
Vi�t Nam và các quy ��nh hi�n hành khác v� k� toán t	i Vi�t Nam. 

9. Các ch@ tiêu c3 b1n 

� Trích kh$u hao TSC� 

Tài s�n c� ��nh h�u hình ��#c trình bày theo nguyên giá và giá tr� hao mòn l4y k�. 
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Nguyên giá tài s�n c� ��nh h�u hình bao g�m giá mua và toàn b� các chi phí khác liên 
quan tr$c ti�p ��n vi�c ��a tài s�n c� ��nh vào tr	ng thái s:n sàng s& d�ng. 

��i v i các tài s�n c� ��nh �ã ��a vào s& d�ng nh�ng ch�a có quy�t toán chính th�c s% 
��#c t	m ghi t"ng nguyên giá tài s�n c� ��nh và trích kh�u hao, khi có quy�t toán chính 
th�c s% �i�u ch�nh l	i nguyên giá và kh�u hao t�!ng �ng. 

Tài s�n c� ��nh h�u hình ��#c kh�u hao theo ph�!ng pháp ���ng th9ng d$a trên th�i gian 
h�u d�ng � c tính. Th�i gian kh�u hao c� th� nh� sau: 

   Nhóm tài s1n c� / nh Th8i gian sC d"ng (n"m) 

Nhà c&a, v
t ki�n trúc 10 – 35 

Máy móc thi�t b� s�n xu�t 7 – 10 

Ph�!ng ti�n v
n t�i, truy�n d8n 5 – 8 

Thi�t b�, d�ng c� qu�n lý 3 – 5 

Trong n"m 2008, Công ty thay ��i chính sách kh�u hao tài s�n c� ��nh theo h� ng d8n t	i 
Công v"n s� 13762/BTC-TCDN ngày 12 tháng 10 n"m 2007 c�a B� tài chính v� vi�c 
Kh�u hao c�a các Công ty �i�n l$c và Công ty Phát �i�n. Theo �ó tài s�n c� ��nh ��#c 
tính kh�u hao trên c! s� giá tr� còn l	i và th�i gian s& d�ng còn l	i c�a chúng t	i ngày 
31/12/2007 theo k�t qu� xác ��nh giá tr� doanh nghi�p �� c� ph�n hóa. Vi�c thay ��i chính 
sách kh�u hao này d8n ��n chi phí kh�u hao tài s�n c� ��nh n"m 2008 t"ng lên so v i n"m 
2007 là 30.856.493.739 ��ng.  

� M&c l�3ng bình quân 

Thu nh
p bình quân c�a ng��i lao ��ng trong n"m 2007 là 3.500.000 ��ng, n"m 2008 là 
4.500.000 ��ng. �ây là m�t m�c khá cao ��i v i các �!n v� khác trong ��a bàn t�nh Ninh 
Bình. 

� Các kho1n n� /�n h4n ph1i tr1 

Các kho�n n# ��n h	n ��u ��#c Công ty thanh toán ��y �� trong các n"m qua, hi�n t	i 
Công ty không có n# quá h	n. 

� Các kho1n ph1i n;p theo lu7t / nh 

Công ty th$c hi�n vi�c n�p thu� cho Nhà n� c theo �úng lu
t ��nh. 
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Tình hình th6c hi�n ngh5a v" n;p ngân sách Nhà n�:c n<m 2007- 2008 

                                                                                                             ��n v�: �ng 

STT Ch@ tiêu 01/01/2008 31/12/2008 
1 Thu� GTGT        1.992.223.531     4.157.616.007  
2 Thu� TNDN        6.124.759.264     5.962.790.668  
3 Thu� thu nh
p cá nhân             77.799.300     1.200.000.000  

4 Thu� Tài nguyên           102.036.977        126.115.320  
T�ng        8.296.819.072   11.446.521.995  

(Ngu�n: Báo cáo ki�m toán n�m 2008) 

� Trích l7p các quF theo lu7t / nh 

T0 01/01/2008 công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình chính th�c ho	t ��ng theo mô hình 
công ty c� ph�n theo Gi�y ch�ng nh
n �"ng ký kinh doanh s� 0903000161 do S� K� 
ho	ch và ��u t� t�nh Ninh Bình c�p ngày 31/12/2007. Vi�c trích qu1 s% d$a trên k�t qu� 
kinh doanh và quy�t ��nh c�a �	i h�i ��ng c� �ông phù h#p v i �i�u l� Công ty và các v"n 
b�n pháp lu
t liên quan. 

S� d� các quF cu�i n<m  2008 nh� sau: 

��n v� tính: �ng 

Ch@ tiêu 31/12/2008 

Qu1 ��u t� phát tri�n 660.970.370 
Qu1 d$ phòng tài chính 2.466.981.797 
Q4y khác thu�c v�n ch� s� h�u 493.396.359 
Qu1 khen th��ng, phúc l#i 15.094.663.554 
T�ng 18.716.012.080 

(Ngu�n: BCTC  ki�m toán n�m 2008) 

� T�ng d� n� vay 

Tính ��n ngày 31/12/2008 Công ty không có các kho�n d� n# vay. 
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� Tình hình công n� 

Công n� ph1i thu c,a Công ty 2 n<m 2007 – 2008 và quý 1/2009  nh� sau: 

Ch@ tiêu 

1/1/2008 31/12/2008 31/03/2009 

S� ti-n ( VN�) 
% 

T�ng 
tài s1n 

S� ti-n (VN�) 
% 

T�ng 
tài s1n 

S� ti-n (VN�) % T�ng 
tài s1n 

Các kho1n 
ph1i thu 

          
29.096.303.088  13,37% 

          
57.078.710.701  23,30% 

 
69.813.071.907  26,84% 

Ph�i thu 
khách hàng 

           
718.470.251  0,33% 

             
39.485.505.204  16,12% 

     
53.186.573.255  20,45% 

Tr� tr� c cho 
ng��i bán 

                    
90.222.409  0,04% 

                      
4.612.303  0,00% 

          
323.663.724  0,12% 

Ph�i thu n�i 
b� ng�n h	n 

         
26.569.639.506  12,21% 

             
14.762.235.919  6,03% 

     
14.762.235.919  5,68% 

Các kho�n 
ph�i thu khác 

               
1.717.970.922  0,79% 

               
2.826.357.275  1,15% 

       
1.540.599.009  0,59% 

(Ngu�n : Báo cáo ki�m toán n�m 2008 và Báo cáo tài chính Quý 1/2009) 

� Ch� tiêu “Ph�i thu c�a khách hàng” n"m 2007 là 718.470.251 ��ng, n"m 2008 là 

39.485.505.204 ��ng. Nguyên nhân c�a vi�c t"ng ��t bi�n này là do n"m 2007, EVN ch�a 

thành l
p công ty mua bán �i�n nên ti�n �i�n công ty bán cho EVN ��#c h	ch toán vào 

m�c “Ph�i thu n�i b� ng�n h	n”. Nh�ng sang n"m 2008 thì doanh thu bán �i�n này ��#c 

thu tr$c ti�p t0 Công ty mua bán �i�n nên công ty h	ch toán vào tài kho�n ph�i thu khách 

hàng.C� th� là ��n 31/2/2009 N# ph�i thu là 53.186.573.255 ��ng 

� T	i th�i �i�m 31/03/2009, giá tr� 14.762.235.919 ��ng, kho�n Ph�i thu n�i b� là kho�n ti�n 

do T
p �oàn �i�n l$c Vi�t Nam chia th��ng cho CBCNV c�a n"m 2007 và �ã ��#c B� tài 

chính ch�p thu
n. 

Công n� ph1i ph1i tr1 c,a Công ty 2 n<m 2007 – 2008 và quý 1/2009  nh� sau: 

Ch@ tiêu 

1/1/2008 31/12/2008 31/03/2009 

S� ti-n ( VN�) 
% 

T�ng 
tài s1n 

S� ti-n (VN�) 
% 

T�ng 
tài s1n 

S� ti-n (VN�) % T�ng 
tài s1n 

Các kho1n 
ph1i tr1 

          
88.888.062.069  40,86% 

          
72.011.684.270  29,40% 

 
92.517.836.742  28,15% 

N� ng9n h4n 
          

88.888.062.069  40,86% 
          

71.481.304.770  29,18% 
 

92.257.086.342  28,05% 
Ph�i tr� ng��i 
bán 

               
8.496.179.708  3,91% 

             
16.159.276.491  6,60% 

     
18.477.207.145  7,10% 

Thu� và các 
kho�n ph�i 
n�p nhà n� c 

   
8.296.819.072  3,81% 

             
11.446.521.995  4,67% 

     
13.629.892.110  5,24% 

 Ph�i tr� 
ng��i L� 

             
28.488.898.055  13,10% 

             
16.668.622.688  6,81% 

       
8.229.832.130  3,16% 
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Ch@ tiêu 

1/1/2008 31/12/2008 31/03/2009 

S� ti-n ( VN�) 
% 

T�ng 
tài s1n 

S� ti-n (VN�) 
% 

T�ng 
tài s1n 

S� ti-n (VN�) % T�ng 
tài s1n 

 Chi phí ph�i 
tr� 

               
7.583.528.799  3,49% 

               
5.267.360.457  2,15% 

       
9.606.183.003  3,69% 

 Ph�i tr� n�i 
b� 

                  
264.503.190  0,12% 

                  
159.517.573  0,07% 

          
159.517.573  0,06% 

 Các kho�n 
ph�i tr�, ph�i 
n�p khác 

             
35.758.133.245  16,44% 

             
21.780.005.566  8,89% 

     
22.856.204.381  8,79% 

N� dài h4n  -    
               

530.379.500  0,22% 
       

260.750.400  0,10% 
 D$ phòng tr# 
c�p m�t vi�c 
làm  -    

                  
530.379.500  0,22% 

          
260.750.400  0,10% 

Ngu�n: Báo cáo tài chính Q1/2009 và BCTC ki�m toán n�m 2008 

� T	i th�i �i�m 31/12/2008, các kho�n ph�i tr�, ph�i n�p khác bao g�m:  

 

���� Ph�i tr� v� c� ph�n hoá 6.761.443.549 ��ng 

���� Ph�i tr� EVN v� tài s�n t	m t"ng 2.039.112.399 ��ng 

���� L#i nhu
n n"m 2007 ch�a tr� EVN 6.683.814.104 ��ng 

���� Ph�i tr� v� ti�n V"n phòng D$ án 2.929.941.622 ��ng 

���� Ph�i tr�, ph�i n�p khác 3.365.693.892 ��ng 

         T�ng 41.078.255.566 /=ng 

   

10. Các ch@ tiêu tài chính ch, y�u n<m 2007- 2008 

Các ch@ tiêu tài chính ch, y�u n<m 2007 - 2008 

Ch@ tiêu �3n v  N<m 2007 N<m 
2008 

Ch@ tiêu v- kh1 n<ng thanh toán       
H� s� thanh toán ng�n h	n 

L�n 1,18 1,87  (TSL�/N# ng�n h	n) 
H� s� thanh toán nhanh 

L�n 0,67 1,32  (TSL� - hàng t�n kho)/N# ng�n h	n 
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Ch@ tiêu �3n v  N<m 2007 N<m 
2008 

Ch@ tiêu v- c3 c$u v�n 
N#/T�ng tài s�n % 40,9% 37,3% 
N#/V�n ch� s� h�u % 69,1% 45,62% 
Ch@ tiêu v- n<ng l6c ho4t /;ng       
Vòng quay hàng t�n kho 

L�n - 7,64 (Giá v�n hàng bán/ Hàng t�n kho BQ) 
Doanh thu thu�n/ T�ng tài s�n % 158% 185% 
Ch@ tiêu v- kh1 n<ng sinh l8i       
L#i nhu
n sau thu�/ Doanh thu  thu�n % 5% 11% 
L#i nhu
n sau thu�/ V�n ch� s� h�u % 12,94 % 31,62% 

L#i nhu
n sau thu�/ T�ng tài s�n % 8% 20% 
L#i nhu
n t0 ho	t ��ng kinh doanh/ DTT % 6,79% 15% 

(Ngu�n: Báo cáo tài chính ki�m toán 2008) 

11. H;i /=ng qu1n tr , Ban giám /�c, Ban ki#m soát, K� toán tr�Ang 

11.1 Danh sách 

� H
I �GNG QU�N TR� 

STT Tên N<m sinh Ch&c v" S� CMTND 

1 Tr�n K� T�n 1951 Ch� t�ch H�QT 160062079 

2 Ph	m Ngc Hòa 1955 �y viên H�QT 164065863 

3 Nguy�n Quang Vi�t 1960 �y viên H�QT 011259010 

4 �7 Hoành Khôi 1955 �y viên H�QT 164234372 

5 Nguy�n Th Ti�m 1951 �y viên H�QT 161430611 

 

� BAN GIÁM ��C 

STT Tên N<m sinh Ch&c v" S� CMTND 

1 Ph	m Ngc Hòa 1955 T�ng Giám ��c 164065863 

2 �7 Hoành Khôi 1955 Phó T�ng giám ��c 164234372 

3 D�!ng Thúy ��c 1959 Phó T�ng giám ��c 161533919 
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� BAN KI!M SOÁT 

STT Tên N<m sinh Ch&c v" S� CMTND 

1 L�!ng Th� Nguy�t 1963 Tr��ng BKS 161309069 

2 Nguy�n H�ng S!n 1955 �y viên BKS 161928788 

3 Cao Anh Tu�n 1973 �y viên BKS 164001912 

 

� K� TOÁN TR��NG 

STT Tên N<m sinh Ch&c v" S� CMTND 

1 L�!ng Quang Vi�t 1953 K� toán tr��ng 164162342 

 

11.2 S3 y�u lý l ch 

A. H
I �GNG QU�N TR�   

1) Ông Tr%n K� T$n   

Gi i tính : Nam 

Ngày sinh : 05/08/1951 

Qu�c t�ch : Vi�t nam 

Dân t�c : Kinh 

CMND : 160062079, Ngày c�p : 10/12/2005, N!i c�p : CA 
Ninh Bình 

��a ch� th��ng trú : SN 126 ���ng 10 Ph� Ngc M1, Ph��ng Thanh 
Bình, TP Ninh Bình 

Ch�c v� hi�n t	i : Ch� t�ch H�QT 

Ch�c v� �ang n�m gi� t	i các 
t� ch�c khác 

: Không 

�i�n tho	i : (030) 2 210.515 

Trình �� v"n hoá : 10/10 

Trình �� chuyên môn : K1 s�  Nhi�t 

Quá trình công tác   

1974-1980 : K1 thu
t viên phân x��ng Lò nhà máy �i�n Ninh 
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Bình 

4/1981-10/1986 : Phó qu�n ��c phân x��ng Lò 

11/1986-6/1987   : Quy�n Qu�n ��c phân x��ng Lò 

7/1987-5/1999     : Qu�n ��c phân x��ng Lò 

6/1999- 12/2007 : Giám ��c Công ty Nhi�t �i�n Ninh Bình 

1/1/2008 ��n nay : Ch� t�ch H�QT Công ty CP Nhi�t �i�n Ninh Bình 

2000-2005 : �y viên BCH ��ng b� th� xã Ninh Bình 

T0 04/2004 ��n nay : �	i bi�u H�ND T�nh Ninh Bình 

T0 2005 ��n nay : U� viên BCH ��ng b� Thành ph� Ninh Bình 

T0 07/2008 ��n nay : �y viên ban ch�p hành ��ng b� kh�i Doanh nghi�p 
tinh Ninh Bình 

S� c� ph%n n9m gi>   

S� c� ph�n cá nhân s� h�u : 56.000 CP 

S� c� ph�n �	i di�n ph�n v�n 
nhà n� c 

: 2.573.100 CP (20%) 

Nh�ng ng��i có liên quan n�m 
gi� c� phi�u 

: Không 

Hành vi ph	m pháp   : Không 

Quy�n l#i mâu thu8n v i Công 
ty   

: Không 

Các kho�n n# ��i v i Công ty : Không 

L#i ích liên quan khác ��i v i 
Công ty 

: Không 

2) Ông Ph4m NgDc Hoà   

Gi i tính : Nam 

Ngày sinh : 13/10/1955 

Qu�c t�ch : Vi�t Nam 

Dân t�c : Kinh 

CMTND : 164065863, Ngày c�p : 14/05/1997, N!i c�p : CA 
Ninh Bình 

��a ch� th��ng trú : SN41 Ngõ 2, ���ng B�c Giang, Ph� 4, Ph��ng �ông 
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thành, TP Ninh Bình 

Ch�c v� hi�n t	i : T�ng Giám ��c, U� viên H�QT 

Ch�c v� �ang n�m gi� t	i các 
t� ch�c khác 

: Không 

�i�n tho	i : (030) 2 210.517 

Trình �� v"n hoá : 10/10 

Trình �� chuyên môn : K1 s� H� th�ng �i�n 

   

Quá trình công tác   

2/1979-6/1979 : Phòng qui ho	ch,Vi�n qui ho	ch và thi�t k� �i�n, B� 
�i�n và than 

6/1979-10/1979 : �ào t	o chuy�n ng	ch s1 quan t	i tr��ng s1 quan 
phòng không không quân 

11/1979-12/1979 : B�i d�2ng nghi�p v� k1 thu
t t	i c�c k1 thu
t Quân 
ch�ng phòng không 

1/1980-12/1980 : Tr��ng Ban k1 thu
t trung �oàn 295 Binh ch�ng ra 
�a, Quân ch�ng Phòng không 

1/1981-7/1987 : Tr��ng Ban ngu�n �i�n B� t� l�nh binh ch�ng ra �a, 
Quân ch�ng Phòng không  

7/1987-11/1995 : Tr��ng ca v
n hành Nhà máy �i�n Ninh Bình 

11/1995-9/2000 : Phó phòng K1 thu
t Nhà máy �i�n Ninh Bình 

10/2000 – 12/2007 : Phó Giám ��c Công ty Nhi�t �i�n Ninh Bình 

1/1/2008 ��n nay : T�ng Giám ��c Công ty CP Nhi�t �i�n Ninh Bình 

S� c� ph%n n9m gi>   

S� c� ph�n cá nhân s� h�u : 12.600 CP 

S� c� ph�n �	i di�n ph�n v�n 
nhà n� c 

: 2.236.170 (17,38%) 

Nh�ng ng��i có liên quan n�m 
gi� c� phi�u 

: Không 

Hành vi ph	m pháp   : Không 

Quy�n l#i mâu thu8n v i Công : Không 
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ty   

Các kho�n n# ��i v i Công ty : Không 

L#i ích liên quan khác ��i v i 
Công ty 

: Không 

   

3) Ông NguyHn Quang Vi�t   

Gi i tính : Nam 

Ngày sinh : 06/01/1960 

Qu�c t�ch : Vi�t Nam 

Dân t�c : Tày 

CMTND : 011259010, Ngày c�p : 14/03/2007, N!i c�p : CA Hà 
N�i 

Ch�c v� hi�n t	i : U� viên H�QT 

Ch�c v� �ang n�m gi� t	i các 
t� ch�c khác 

: Phó tr��ng ban KHCN&MT T
p �oàn �i�n l$c Vi�t 
Nam 

�i�n tho	i : 0962.001.968 

Trình �� v"n hoá : 10/10 

Trình �� chuyên môn : Th	c s1 chuyên ngành K1 thu
t �i�n 

   

Quá trình công tác   

1978-1982 : B� ��i 346 ti�u �oàn 16 �	i ��i C1, tham gia chi�n 
��u gi� ch�c ti�u ��i tr��ng 

1982-1987 : Xu�t ng4 v� hc t	i tr��ng �	i hc Bách khoa Khoa 
H� th�ng �i�n 

1987-1992 : Công tác t	i phòng k1 thu
t thu�c ban qu�n lý các 
công trình �i�n mi�n B�c - Công ty �i�n l$c 1, gi� 
ch�c ch� nhi�m công trình 

1992-1994 : Công tác t	i chi nhánh A7 thu�c A500 gi� ch�c t� 
tru�ng 

1995-2006 : Ban qu�n lý xây d$ng TCT �i�n l$c Vi�t Nam 

2006- 2007 : Công tác t	i Ban KHCN&MT T
p �oàn �i�n l$c Vi�t 
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Nam, gi� ch�c Phó tr��ng ban 

01/01/ 2008 ��n nay : �y viên H�QT Công ty CP Nhi�t �i�n Ninh Bình  

Phó tr��ng ban KHCN&MT T
p �oàn �i�n L$c Vi�t 
Nam 

S� c� ph%n n9m gi>   

S� c� ph�n cá nhân s� h�u : Không 

S� c� ph�n �	i di�n ph�n v�n 
nhà n� c 

: 2.236.170 CP (17,38%) 

Nh�ng ng��i có liên quan n�m 
gi� c� phi�u 

: Không 

Hành vi ph	m pháp   : Không 

Quy�n l#i mâu thu8n v i Công 
ty   

: Không 

Các kho�n n# ��i v i Công ty : Không 

L#i ích liên quan khác ��i v i 
Công ty 

: Không 

   

4) Ông �I Hoành Khôi     

Gi i tính : Nam 

Ngày sinh : 07/11/1955 

Qu�c t�ch : Vi�t Nam 

Dân t�c : Kinh 

CMTND : 164234372, Ngày c�p : 08/03/2006, N!i c�p : CA 
Ninh Bình 

��a ch� th��ng trú : SN113 ���ng �inh Tiên Hoàng, Ph� Phú S!n, 
Ph��ng Nam Bình, TP Ninh Bình 

Ch�c v� hi�n t	i : Phó T�ng Giám ��c - U� viên H�QT        

Ch�c v� �ang n�m gi� t	i các 
t� ch�c khác 

: Không 

�i�n tho	i : (030) 2 210.516 

Trình �� v"n hoá : 10/10 
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Trình �� chuyên môn : K1 s� ch� t	o máy 

Quá trình công tác   

1/1979-3/1988 : K1 s� Phòng k1 thu
t nhà máy �i�n Ninh Bình 

4/1988-5/1999 : Phó qu�n ��c PX Lò Nhà máy �i�n Ninh Bình 

6/1999-7/2002 : Qu�n ��c PX Lò Nhà máy �i�n Ninh Bình 

8/2002 – 12/ 2007 : Phó giám ��c Công ty  Nhi�t �i�n Ninh Bình 

1/2008 ��n nay   : Phó T�ng giám ��c Công ty CP Nhi�t �i�n Ninh Bình 

S� c� ph%n n9m gi>   

S� c� ph�n cá nhân s� h�u : 11.000 CP 

S� c� ph�n �	i di�n ph�n v�n 
nhà n� c 

: Không 

Nh�ng ng��i có liên quan n�m 
gi� c� phi�u 

: - V# : Lã Th� Kim Oanh n�m gi� 14.500 c� phi�u 

Các kho�n n# ��i v i Công ty : Không 

L#i ích liên quan khác ��i v i 
Công ty 

: Không 

Hành vi ph	m pháp   : Không 

Quy�n l#i mâu thu8n v i Công 
ty   

: Không 

   

5) Ông NguyHn ThD Ti�m     

Gi i tính : Nam 

Ngày  sinh : 03/10/1951 

Qu�c t�ch : Vi�t Nam 

Dân t�c : Kinh 

CMTND : 161430611, Ngày c�p : 03/10/2006, N!i c�p : CA 
Ninh Bình 

��a ch� th��ng trú : SN 26 ���ng �ông H�, ph� Ngc M1, P,Thanh Bình, 
TP Ninh Bình 

Ch�c v� hi�n t	i : Tr��ng phòng T� ch�c Lao ��ng Công ty CP Nhi�t 
�i�n Ninh Bình - U� viên H�QT 
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Ch�c v� �ang n�m gi� t	i các 
t� ch�c khác 

: Không 

�i�n tho	i : (030) 2 210.531 

Trình �� v"n hoá : 10/10 

Trình �� chuyên môn : C& nhân qu�n tr� kinh doanh 

   

Quá trình công tác   

10/1971-2/1974 : CN thu�c Ban Chu'n b� S�n xu�t Nhà máy �i�n Ninh 
bình 

3/1974-2/1976 : Phó bí th� �oàn chuyên trách Nhà máy �i�n Ninh 
Bình 

3/1976-12/1978 : Cán b� Ban Công nghi�p t�nh �oàn Hà Nam Ninh 

1/1979-6/1983 : Cán b� Phòng T� ch�c Lao ��ng Nhà máy �i�n Ninh 
Bình 

7/1983-3/1986 : Bí th� �oàn chuyên trách Nhà máy �i�n Ninh Bình 

4/1986-5/1989 : Phó Phòng T� ch�c Lao ��ng Nhà máy �i�n Ninh 
Bình 

6/1989-3/1997 : Chuyên viên kiêm ch� t�ch Công �oàn Nhà máy �i�n 
Ninh Bình 

4/1997-31/12/2007 : Tr��ng Phòng T� ch�c Lao ��ng Công ty Nhi�t �i�n 
Ninh Bình 

01/01/2008 ��n nay  �y viên H�QT, Tr��ng Phòng T� ch�c Lao ��ng 
Công ty CP Nhi�t �i�n Ninh Bình 

S� c� ph%n n9m gi>   

S� c� ph�n cá nhân s� h�u : 12.400 CP 

S� c� ph�n �	i di�n ph�n v�n 
nhà n� c 

: Không 

Nh�ng ng��i có liên quan n�m 
gi� c� phi�u 

: - V# : V4 Th� Dung n�m gi� 3.000 c� phi�u 

- Con gái : Nguy�n Th� Thanh An n�m gi�  400 c� 
phi�u 

Hành vi ph	m pháp   : Không 

Quy�n l#i mâu thu8n v i Công : Không 
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ty   

Các kho�n n# ��i v i Công ty : Không 

L#i ích liên quan khác ��i v i 
Công ty 

: Không 

  

B) BAN T�NG GIÁM ��C  

   

1) Ông Ph4m NgDc Hoà  T�ng Giám ��c 

Xin xem n�i dung ph�n 10. 2 
A 2 

  

   

2) Ông �I Hoành Khôi  Phó T�ng Giám ��c 

Xin xem n�i dung ph�n 10.2 
A 4 

  

   

3) Ông D�3ng Thu. �&c   

Gi i tính : Nam 

Ngày  sinh : 15/3/1959 

Qu�c t�ch : Vi�t Nam 

Dân t�c : Kinh 

CMTND : 161533919, Ngày c�p : 04/03/2007, N!i c�p : CA 
Ninh Bình 

��a ch� th��ng trú : SN13 Ph� Ngô Quy�n , Ph��ng Nam Bình, TP Ninh 
Bình 

Ch�c v� hi�n t	i : Phó T�ng Giám ��c 

Ch�c v� �ang n�m gi� t	i các 
t� ch�c khác 

: Không 

�i�n tho	i : (030) 210.547 

Trình �� v"n hoá : 10/10 

Trình �� chuyên môn : K1 s� kinh t� N"ng l�#ng 
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Quá trình công tác   

4/1982-8/1992    : Cán b� Phòng K� ho	ch Nhà máy �i�n Ninh Bình 

9/1992-3/1999 : Phó Phòng K� ho	ch Nhà máy �i�n Ninh Bình 

4/1999- 9/2004   : Tr��ng Phòng K� ho	ch Nhà máy �i�n Ninh Bình 

10/2004-9/2006 : Phó Ban qu�n lý D$ án Công ty Nhi�t �i�n Ninh Bình 

10/2006-12/2007 : Phó Giám ��c Công ty Nhi�t �i�n Ninh Bình 

1/1/2008 : Phó T�ng Giám ��c Công ty CP Nhi�t �i�n Ninh 
Bình 

S� c� ph%n n9m gi>   

S� c� ph�n cá nhân s� h�u : 6.300 CP 

S� c� ph�n �	i di�n ph�n v�n 
nhà n� c 

: Không 

Nh�ng ng��i có liên quan 
n�m gi� c� phi�u 

: V# : Hoàng Th� Huy�n n�m gi� 5.000 c� phi�u  

Hành vi ph	m pháp   : Không 

Quy�n l#i mâu thu8n v i 
Công ty   

: Không 

Các kho�n n# ��i v i Công 
ty 

: Không 

L#i ích liên quan khác ��i 
v i Công ty 

: Không 

   

C) BAN KI!M SOÁT   

   

1) Bà L�3ng Th  Nguy�t   

Gi i tính : N� 

Ngày  sinh : 08/01/1963 

Qu�c t�ch : Vi�t Nam 

Dân t�c : Kinh 

CMTND : 161309069, Ngày c�p : 18/04/2007, N!i c�p : CA 
Ninh Bình 
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��a ch� th��ng trú : S� 20 ph� Ngc M1, Ph��ng Thanh Bình, TP Ninh 
Bình 

Ch�c v� hi�n t	i : Tr��ng Ban ki�m soát - Chuyên viên phòng t�ng h#p 
d$ án 

Ch�c v� �ang n�m gi� t	i các 
t� ch�c khác 

: Không 

�i�n tho	i : (030) 2 210.547 

Trình �� v"n hoá : 10/10 

Trình �� chuyên môn : C& nhân qu�n tr� kinh doanh 

   

Quá trình công tác   

1/10/1985-9/2004 : K� toán Phòng Tài v� Công ty Nhi�t �i�n Ninh Bình 

20/09/2004-31/12/2007 : Chuyên viên Phòng T�ng h#p D$ án Công ty Nhi�t 
�i�n Ninh Bình 

01/01/2008 ��n nay : Tr��ng ban ki�m soát, chuyên viên Phòng T�ng h#p 
D$ án Công ty CP Nhi�t �i�n Ninh Bình 

S� c� ph%n n9m gi>   

S� c� ph�n cá nhân s� h�u : 3.900 CP 

S� c� ph�n �	i di�n ph�n v�n 
nhà n� c 

: Không 

Nh�ng ng��i có liên quan 
n�m gi� c� phi�u 

: - Ch�ng : Hà V"n Giang n�m gi� 3.100 c� phi�u 

Hành vi ph	m pháp   : Không 

Quy�n l#i mâu thu8n v i 
Công ty   

: Không 

Các kho�n n# ��i v i Công 
ty 

: Không 

L#i ích liên quan khác ��i 
v i Công ty 

: Không 
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2) Ông NguyHn H=ng S3n   

Gi i tính : Nam 

Ngày sinh : 05/06/1955 

Qu�c t�ch : Vi�t Nam 

Dân t�c : Kinh 

CMTND :  161928788, Ngày c�p : 16/05/2006, N!i c�p : CA 
Ninh Bình 

��a ch� th��ng trú : SN9 Ph� Ngc S!n, Ph��ng Thanh Bình, TP Ninh 
Bình 

Ch�c v� hi�n t	i : U� viên Ban ki�m soát - CB chuyên trách v"n phòng 
��ng u�      

Ch�c v� �ang n�m gi� t	i các 
t� ch�c khác 

: Không 

�i�n tho	i : 0912.455.866 

Trình �� v"n hoá : 10/10 

Trình �� chuyên môn : C& nhân k� toán doanh nghi�p 

   

Quá trình công tác   

10/1976-8/1981 : B� ��i �!n v� C12-D6-E2-F330 Quân khu 9  

8/1981-6/1995 : Nhân viên Phòng b�o v� Nhà máy �i�n Ninh Bình 

6/1995- 31/12/2007 : CB chuyên trách V"n phòng ��ng u� Công ty Nhi�t 
�i�n Ninh Bình 

01/01/2008 ��n nay : �y viên Ban ki�m soát, chuyên viên chuyên trách v"n 
phòng ��ng �y Công ty CP Nhi�t �i�n Ninh Bình 

S� c� ph%n n9m gi>   

S� c� ph�n cá nhân s� h�u : 2.800 CP 

S� c� ph�n �	i di�n ph�n v�n 
nhà n� c 

: Không 

Nh�ng ng��i có liên quan 
n�m gi� c� phi�u 

: Không 

Hành vi ph	m pháp   : Không 
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Quy�n l#i mâu thu8n v i 
Công ty   

: Không 

Các kho�n n# ��i v i Công 
ty 

: Không 

L#i ích liên quan khác ��i 
v i Công ty 

: Không 

   

3) Ông Cao Anh Tu$n   

Gi i tính : Nam 

Ngày sinh : 13/11/1973 

Qu�c t�ch : Vi�t Nam 

Dân t�c : Kinh 

CMTND : 164001912, Ngày c�p : 19/09/1995, N!i c�p : CA 
Ninh Bình 

��a ch� th��ng trú : S� 111 Tr�!ng Hán Siêu, ph��ng Phúc Thành, TP 
Ninh Bình 

Ch�c v� hi�n t	i : U� viên ban Ki�m soát 

Ch�c v� �ang n�m gi� t	i các 
t� ch�c khác 

: Phó phòng k� toán Công ty CP v
t t� x"ng d�u 
PETEC 

�i�n tho	i :  

Trình �� v"n hoá : 10/10 

Trình �� chuyên môn : C& nhân k� toán 

   

Quá trình công tác   

1/1994-11/2005 : K� toán viên Công ty V
t t� Hà Nam Ninh 

11/2005-7/2006 : Tr	m phó tr	m Ninh Bình thu�c chi nhánh PETEC 

7/2006-8/2007 : Phó giám ��c chi nhánh Ninh Bình thu�c Công ty CP 
V
t t� x"ng d�u Petec 

8/2007- nay : Phó phòng tài chính k� toán Công ty CP v
t t� x"ng 
d�u PETEC 

01/01/2008- nay : �y viên BKS Công ty CP Nhi�t �i�n Ninh Bình 
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S� c� ph%n n9m gi>   

S� c� ph�n cá nhân s� h�u : Không 

S� c� ph�n �	i di�n ph�n v�n 
nhà n� c 

: Không 

Nh�ng ng��i có liên quan 
n�m gi� c� phi�u 

: Không 

Các kho�n n# ��i v i Công 
ty 

: Không 

L#i ích liên quan khác ��i 
v i Công ty 

: Không 

Hành vi ph	m pháp   : Không 

Quy�n l#i mâu thu8n v i 
Công ty   

: Không 

   

D) K� TOÁN TR��NG   

   

Ông L�3ng Quang Vi�t   

Gi i tính : Nam 

Ngày sinh : 20/07/1953 

Qu�c t�ch : Vi�t Nam 

Dân t�c : Kinh 

CMTND : 164162342, Ngày c�p : 19/04/2001, N!i c�p : CA 
Ninh Bình 

Ch�c v� hi�n t	i : K� toán tr��ng    

Ch�c v� �ang n�m gi� t	i các 
t� ch�c khác 

: Không 

��a ch� th��ng trú : N98 Ph� 3, P, �ông Thành, TP Ninh Bình 

�i�n tho	i : (030) 210.527 

Trình �� v"n hoá : 10/10 

Trình �� chuyên môn : C& nhân k� toán doanh nghi�p 
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Quá trình công tác   

4/1973-8/1982 : Nhân viên kinh t� Phân x��ng C! khí nhà máy �i�n 
Ninh Bình 

9/1982-3/1988 : K� toán Phòng Tài chính Nhà máy �i�n Ninh Bình 

4/1988-12/1989 : Phó Phòng K� toán Tài chính Nhà máy �i�n Ninh 
Bình 

1/1990-8/1990 : Tr��ng phòng k� toán tài chính Nhà máy �i�n Ninh 
Bình 

9/1990- 31/12/2007 : K� toán tr��ng Công ty Nhi�t �i�n Ninh Bình 

01/01/2008 ��n nay : K� toán tr��ng  Công ty CP Nhi�t �i�n Ninh Bình 

S� c� ph%n n9m gi>   

S� c� ph�n cá nhân s� h�u : 10.200 CP 

S� c� ph�n �	i di�n ph�n v�n 
nhà n� c 

: Không  

Nh�ng ng��i có liên quan 
n�m gi� c� phi�u 

: - V# : Lê Th� Mai n�m gi� 1.400 c� phi�u 

Hành vi ph	m pháp   : Không 

Quy�n l#i mâu thu8n v i 
Công ty   

: Không 

Các kho�n n# ��i v i Công 
ty 

: Không 

L#i ích liên quan khác ��i 
v i Công ty 

: Không 

 

12. Tài s1n  

12.1 Tài s1n c� / nh 

T�ng giá tr� Tài s�n c� ��nh c�a Công ty tính ��n ngày 31/12/2008 là 67.553.585.449 
��ng, trong �ó: 
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Tài s1n c� / nh c,a Công ty t4i th8i /i#m 31/12/2008 

��n v� tính: �ng 

Tài s1n Nguyên giá Giá tr  còn l4i T. l� %  
còn l4i 

Nhà c&a, v
t ki�n trúc 
74.916.504.532 23.993.516.743 32,03% 

Máy móc, thi�t b� 
320.821.378.377 38.058.162.884 11,86% 

Ph�!ng ti�n v
n t�i 
13.194.925.584 4.957.026.490 37,57% 

Thi�t b� qu�n lý 
2.346.524.451 544.879.332 23,22% 

T�ng c;ng 
411.279.332.944 67.553.585.449 16,43% 

                                                                             (Ngu�n: BCTC ki�m toán n�m 2008) 

12.2 �$t /ai, nhà x�Ang 

Hi�n t	i Công ty �ang s& d�ng 04 khu ��t, v i t�ng di�n tích là 290.753,5 m2, bao g�m: 

� Khu ��t t	i Ph��ng Thanh Bình, Th� xã Ninh Bình, r�ng 12.216 m2 ��#c thuê trong th�i 

h	n 49 n"m, b�t ��u t0 01/01/1996 theo h#p ��ng s� 45/H�-T� ngày 20/11/1997. M�c 

�ích s& d�ng: xây d$ng khu � t
p th� cho CBCNV. 

� Khu ��t t	i Ph��ng Thanh Bình, Th� xã Binh Bình, r�ng 157.236,3 m2 ��#c thuê trong 

th�i h	n 49 n"m, b�t ��u t0 01/01/1996 theo h#p ��ng s� 46/H�-T� ngày 20/11/1997. 

M�c �ích s& d�ng: xây d$ng tr� s� và khu s�n xu�t. 

� Khu ��t t	i Ph��ng Bích �ào, Th� xã Ninh Bình, r�ng 44.643,6 m2 ��#c thuê trong th�i 

h	n 45 n"m, b�t ��u t0 01/07/2007 theo h#p ��ng s� 423/H�-T� ngày 25/10/2001. M�c 

�ích s& d�ng: làm bãi x�. 

� Khu ��t t	i Ph��ng Bích �ào, Th� xã Ninh Bình, r�ng 76.657,6 m2 ��#c thuê trong th�i 

h	n 45 n"m, b�t ��u t0 29/05/2001 theo h#p ��ng s� 241/H�-T� ngày 29/05/2001. M�c 

�ích s& d�ng: làm bãi x�. 
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Hi�n tr4ng các khu /$t c,a Công ty 

S� gi$y ch&ng 
nh7n sC d"ng /$t Ngày c$p Di�n tích 

(m2) 
M"c /ích sC 

d"ng 
Th8i h4n 
sC d"ng 

Ngày b9t 
/%u thuê 

415 QSD�/�KTK 10/5/2000  12.216 

Xây d$ng khu 
t
p th� cho 
CBCNV 49 1/1/1996  

414 QSD�/�KTK 10/5/2000  157.236,3 
Làm tr� s� và n!i 

s�n xu�t 49 1/1/1996  

500 QSD�/�KTK 16/11/2001  44.643,6 Làm bãi x� than 45 1/7/2001  

467 DSD�/�KTK 11/6/2001  76.657,6 Làm bãi x� than 45 29/05/2001  

(Ngu�n: Công ty C� ph
n Nhi�t i�n Ninh Bình) 

13. K� ho4ch s1n xu$t kinh doanh, l�i nhu7n và c� t&c trong các n<m ti�p theo 

K� ho4ch kinh doanh trong các n<m ti�p theo 

 

Ch@ tiêu 

K� ho4ch n<m 2009 K� ho4ch n<m 2010 

Giá tr  (tri�u 
/=ng) 

% t<ng gi1m 
so v:i n<m 

2008 

Giá tr  (tri�u 
/=ng) 

% t<ng gi1m 
so v:i n<m 

2008 
Doanh thu thu�n 410.012 -9,45 466.062 16,67 

 L#i nhu
n sau thu� 18.738 -62,02 13.021 -30,51 

L#i nhu
n sau thu�/DTT 4,57% -58,06 2,79 -38,87 

L#i nhu
n sau thu�/V�n 
�i�u l� 14,56% -62,02 10,12% -30,51 

 T� l� tr� c� t�c 10% -56,52 10% - 

(Ngu�n: Ngh� quy�t �HC� n�m 2009 Công ty C� ph
n Nhi�t i�n Ninh Bình) 

Các ch� tiêu k� ho	ch doanh thu thu�n, l#i nhu
n n"m 2009, 2010 th�p h!n 2008 do n"m 
2009, 2010 Công ty có k� ho	ch ph�c h�i b�n t� máy vì v
y ph�i ng0ng thi�t b� �� ph�c 
h�i d8n ��n s�n l�#ng �i�n phát ra s% th�p h!n �nh h��ng ��n doanh thu và l#i nhu
n c�a 
Công ty. Tuy nhiên, trên th$c t� do các t� máy c�a Công ty v8n ho	t ��ng hi�u qu� cùng 
v i nhu c�u phát �i�n nên Công ty v8n ch�a có k� ho	ch ph�c h�i t� máy, k�t qu� ho	t 
��ng SXKD 3 tháng ��u n"m 2009 �ã v�#t so v i m�c k� ho	ch ��t ra cho n"m 2009. 
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13.1 C<n c& /# /4t /��c k� ho4ch l�i nhu7n và c� t&c nói trên 

� S$ phát tri�n kinh t� xã h�i trong nh�ng n"m g�n �ây �ã có �nh h��ng tích c$c ��n l3nh 

v$c s�n xu�t �i�n. Nhu c�u tiêu dùng �i�n trong n� c �áp �ng t�c �� t"ng tr��ng kinh t� 

và nâng cao m�c s�ng c�a ng��i dân theo k� ho	ch phát tri�n kinh t� - xã h�i là r�t cao. 

Trên th$c t�, Vi�t Nam hi�n �ang nh
p kh'u �i�n �� ��m b�o nhu c�u tiêu dùng �i�n.  

� Là nhà máy Nhi�t �i�n ch	y than nên không ph� thu�c nhi�u vào các �i�u ki�n thiên 

nhiên, giá thành th�p h!n so v i các nhà máy �i�n dùng D�u và Khí. 

� V i trên 30 n"m ho	t ��ng, ��i ng4 CBCNV Công ty �ã tích l4y ��#c nhi�u kinh nghi�m 

trong qu�n lý và v
n hành, trình �� chuyên môn ��#c nâng cao, �áp �ng nhu c�u c�a s�n 

xu�t. 

� Các h#p ��ng cung c�p nguyên li�u chính ��#c ký k�t v i các ��i tác cung c�p nguyên 

li�u l n, �ã có quá trình h#p tác kinh doanh v i công ty lâu dài ��m b�o s$ �n ��nh v� kh�i 

l�#ng c4ng nh� giá c�.  

� H#p ��ng mua, bán �i�n v i T
p �oàn �i�n l$c Vi�t Nam �ã th�ng nh�t theo m�c giá bình 

quân có �i�u ch�nh t"ng ho�c gi�m tùy theo s$ bi�n ��ng v� giá nhiên li�u, t	o �i�u ki�n 

cho Công ty t
p trung vào s�n xu�t, ��m b�o t�t s�n l�#ng, h	n ch� ��#c các r�i ro v� bi�n 

��ng giá nhiên li�u. 

� Do có quá trình ho	t ��ng và tích l4y lâu dài nên tình hình tài chính c�a công ty t�!ng ��i 

�n ��nh và lành m	nh. 

13.2 K� ho4ch /%u t� d6 án /ã /��c H�QT, �H�C� thông qua 

 K� ho4ch sCa ch>a l:n 
Do máy móc và thi�t b� �ã ho	t ��ng trong m�t th�i gian dài, t	i �	i h�i ��ng c� �ông 
th��ng niên n"m 2009, Công ty �ã thông qua k� ho	ch s&a ch�a l n n"m 2009 v i giá tr� 
31.785,06 tri�u ��ng nh(m ph�c h�i b�n t� máy ��ng th�i th$c hi�n b�o d�2ng, tu s&a và 
ki�m tra thi�t b� khác. 

 K� ho4ch /%u t� xây d6ng 

Theo Công v"n s� 1484/EVN-TCCB&�T ngày 02/04/2008 v� vi�c qu�n lý d$ án NMN� 
Thái Bình 1 c�a T
p �oàn �i�n l$c Vi�t Nam g&i Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình 
trong �ó có nêu rõ: 

“ … Chuy�n giao cho Công ty c� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình làm ch� ��u t� d$ án Nhà 
máy Nhi�t �i�n Thái Bình 1 (2x300MW) sau khi Công ty c� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình 
th$c hi�n ��y �� các th� t�c pháp lý có liên quan theo quy ��nh c�a Pháp lu
t và �i�u l� 
Công ty. 
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T
p �oàn �i�n l$c Vi�t Nam thuê Công ty c� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình qu�n lý d$ án 
Nhi�t �i�n Thái Bình 1 cho ��n khi hoàn thành th� t�c chuy�n giao d$ án cho Công ty c� 
ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình làm ch� ��u t�…”. 

D$ án Nhà máy Nhi�t �i�n Thái Bình 1 d$ tính ��#c ��t t	i xã M1 L�c, huy�n Thái Th�y, 
t�nh Thái Bình; t�ng m�c ��u t� d$ ki�n là 756,46 tri�u USD, hi�n nay Công ty CPN� 
Ninh Bình �ang ti�n hành nghiên c�u ph�!ng án ��u t� và tính toán hi�u qu� c�a d$ án.  
Theo d$ ki�n nhà máy s% ��a vào v
n hành n"m 2013. 

14. �ánh giá c,a t� ch&c t� v$n v- k� ho4ch l�i nhu7n và c� t&c  

V i t� cách là t� ch�c t� v�n chuyên nghi�p, Công ty C� ph�n Ch�ng khoán An Bình �ã 
ti�n hành thu th
p thông tin, nghiên c�u, phân tích và ��a ra nh�ng �ánh giá, d$ báo v� 
ho	t ��ng kinh doanh c�a Công ty C� ph�n Nhi�t �i�n Ninh Bình. D$a trên n"ng l$c s�n 
xu�t và tình tr	ng tài chính hi�n t	i c�a Công ty, ABS nh
n th�y ngoài nh�ng r�i ro �ã nêu 
� trên k� ho	ch l#i nhu
n và c� t�c c�a Công ty có tính kh� thi. 

Công ty C� ph%n ch&ng khoán An Bình xin l�u ý rJng, các ý ki�n nh7n xét trên /ây 
/��c /�a ra d�:i góc /; /ánh giá c,a m;t t� ch&c t� v$n, trên c3 sA các thông tin do 
/3n v  cung c$p và thu th7p có chDn lDc d6a trên nh>ng lý thuy�t v- tài chính và 
ch&ng khoán mà không hàm ý /1m b1o giá tr  c,a ch&ng khoán cKng nh� tính ch9c 
ch9n c,a nh>ng s� li�u /��c d6 báo. Nh7n xét này ch@ mang tính tham kh1o v:i nhà 
/%u t� khi t6 mình ra quy�t / nh /%u t�. 

15.  Thông tin v- nh>ng cam k�t nh�ng ch�a th6c hi�n c,a t� ch&c /<ng ký niêm 
y�t  

 Không có 

16. Các thông tin, các tranh ch$p ki�n t"ng liên quan t:i Công ty mà có th# 1nh 
h�Ang /�n giá c1 ch&ng khoán niêm y�t 

Không có 
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V. CH	NG KHOÁN NIÊM Y�T  

1. Lo4i ch&ng khoán 

C� phi�u ph� thông 

2. M�nh giá 

10.000 (M��i nghìn) ��ng/c� phi�u 

3. T�ng s� ch&ng khoán niêm y�t 

12.865.500 (M��i hai tri�u tám tr"m sáu m�!i l"m ngàn n"m tr"m) c� phi�u 

4. S� l��ng c� phi�u b  h4n ch� chuy#n nh��ng theo quy / nh c,a pháp lu7t ho0c 
c,a t� ch&c phát hành 

T�ng s� l�#ng c� ph�n c�a các c� �ông là thành viên H�QT, BKS, BG�, KTT t	i 
th�i �i�m 16/3/2009 là 115.200 c� ph�n. Các c� �ông này cùng nhau cam k�t n�m gi� 

100% s� c� ph�n do mình s� h�u trong th�i gian 6 tháng k� t0 ngày niêm y�t và 50% s� 
c� ph�n này trong th�i gian 6 tháng ti�p theo, không tính s� c� ph�n thu�c s� h�u Nhà 
n� c do các cá nhân trên �	i di�n n�m gi�. 

Danh sách c� /ông là thành viên H�QT, BKS, BG�, KTT 

STT HD và tên Ch&c v" SLCP /ang 
n9m gi> 

1 Tr�n K� T�n Ch� t�ch H�QT 56.000 
2 Ph	m Ngc Hoà TG� - �y viên H�QT 12.600 
3 �7 Hoành Khôi PTG� - �y viên H�QT 11.000 
4 Nguy�n Th Ti�m Tr��ng P.T� ch�c - UVH�QT 12.400 
5 D�!ng Thu� ��c PTG� 6.300 
6 L�!ng Th� Nguy�t Tr��ng BKS 3.900 
7 Nguy�n H�ng S!n �y viên BKS 2.800 
8 L�!ng Quang Vi�t KTT 10.200 
  T�ng   115.200 

(Ngu�n: Công ty c� ph
n Nhi�t i�n Ninh Bình) 
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5. Ph�3ng pháp tính giá 

���� Giá tr� s� sách t	i th�i �i�m 31/12/2008 

��n v� tính : ��ng 

STT Ch@ tiêu 31/12/2008 

1 V�n ch� s� h�u 172.928.972.300 
2 Qu1 khen th��ng, phúc l#i 15.094.663.554 

3 T�ng s� c� phi�u �ang l�u hành 12.865.500 

4 M�nh giá c� phi�u 10.000 

5 Giá tr� s� sách [(5)=((1)-(2))/3] 12.268 

(Ngu�n: BCTC ki�m toán n�m 2008) 

���� Giá tr� s� sách t	i th�i �i�m 31/03/2009 

��n v� tính : ��ng 

STT Ch@ tiêu 31/03/2009 

1 V�n ch� s� h�u 186.883.080.233 
2 Qu1 khen th��ng, phúc l#i 9.582.306.709 

3 T�ng s� c� phi�u �ang l�u hành 12.865.500 

4 M�nh giá c� phi�u 10.000 

5 Giá tr� s� sách [(5)=((1)-(2))/3] 13.781 

(Ngu�n: Công ty C� ph
n Nhi�t i�n Ninh Bình) 

6. Gi:i h4n v- t. l� n9m gi> /�i v:i ng�8i n�:c ngoài 

�i�u l� t� ch�c và ho	t ��ng c�a Công ty không quy ��nh c� th� gi i h	n t� l� n�m 
gi� ��i v i nhà ��u t� n� c ngoài. Vì v
y, khi c� phi�u ��#c niêm y�t t	i Trung 
tâm Giao d�ch Ch�ng khoán, các nhà ��u t� n� c ngoài có th� tham gia mua bán c� 

phi�u theo các quy ��nh c�a pháp lu
t Vi�t Nam hi�n hành t	i Quy�t ��nh s� 
55/2009/Q�-TTg ngày 15/4/2009 c�a Th� t� ng Chính ph� v� t� l� tham gia c�a 
nhà ��u t� n� c ngoài vào th� tr��ng ch�ng khoán Vi�t Nam. Theo Quy�t ��nh này, 

t� l� s� h�u t�i �a c�a nhà ��u t� n� c ngoài là 49% t�ng s� c� phi�u niêm y�t c�a 
công ty.    

T� l� n�m gi� c�a các c� �ông n� c ngoài t	i Công ty tính t i th�i �i�m 16/3/2009 
là 0%. 
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7. Các lo4i thu� có liên quan  

Thu� Thu nh
p doanh nghi�p: Công ty th$c hi�n theo Ngh� ��nh 24/2007/N�-CP 

ngày 14/02/2007 c�a Chính ph� quy ��nh chi ti�t Lu
t thu� thu nh
p doanh nghi�p 
theo �ó m�c thu� thu nh
p doanh nghi�p c�a Công ty ph�i n�p là 28%. T0 n"m 
2009 tr� �i thu� thu nh
p doanh nghi�p là 25%. 

Thu� GTGT: Công ty th$c hi�n tính thu� GTGT theo ph�!ng pháp kh�u tr0 ��u 

vào, thu� su�t thu� GTGT ��i v i s�n ph'm �i�n th�!ng ph'm theo quy ��nh hi�n 
hành là 10%. 

Thu� tài nguyên: Thu� tài nguyên ��#c tính theo công th�c sau : 

Thu� tài 
nguyên ph�i 
n�p trong k6 

= 

S�n l�#ng tài 
nguyên th�!ng 
ph'm th$c t� 

khai thác 
(N� c) 

x 
Giá tính 

thu� �!n v� 
tài nguyên 

x 
Thu� 
su�t 

- 
S� thu� tài nguyên 
��#c mi�n, gi�m 

(n�u có) 

 Ti�n thuê ��t, các lo	i phí và các kho�n ph�i n�p khác Công ty kê khai và n�p theo quy 
��nh c�a pháp lu
t 
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VI. CÁC ��I TÁC LIÊN QUAN T�I VI�C NIÊM Y�T  

1. T� ch&c niêm y�t 

 

T� ch�c niêm y�t : CÔNG TY C� PH�N NHI�T �I�N NINH BÌNH 

Tên giao d�ch qu�c t� : Ninh Binh Thermal Power Joint-Stock Company 

Tên vi�t t�t : NBTPC  

��a ch� : 
Ph��ng Thanh Bình- Thành ph� Ninh Bình- T�nh Ninh 
Bình 

�i�n tho	i : (030) 2 210.537                                

Fax : (030) 3873.762 

Website  http://www.nbtpc.com.vn 

 

2. T� ch&c t� v$n 

 

Tên Công ty : Công ty C� ph�n Ch�ng khoán An Bình 

Tr� s� : 101 Láng H	, ��ng �a, Hà N�i 

Tel : (04) 35.624.626                             

Fax : (04) 35.624.628 

Website : www.abs.vn 

T4i Tp. H= Chí Minh   

V"n phòng : 118 Nguy�n C� Trinh – Qu
n 1 – TP. H� Chí Minh 

Tel : (04) 38.389.655 

Fax : (04) 38.389.656 
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3. T� ch&c ki#m toán 

 

 
 

Tên Công ty : Công ty d�ch v� Ki�m toán & T� v�n UHY 

Tr� s� : 5 – 6, s� 136 Hoàng Qu�c Vi�t, Qu
n C�u Gi�y, Hà N�i 

Tel : (04) 37.557.446 

Fax : (04) 37.557.448 

Website : www.uhyvietnam.com.vn 
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VII. PH� L�C  

1. Ph" l"c 1: Báo cáo tài chính ki#m toán n<m 2008 

2. Ph" l"c 2: Báo cáo tài chính Công ty Q1 n<m 2009 

3. Ph" luc 3: Biên b1n Xác / nh giá tr  doanh nghi�p 

4. Ph" l"c 4: �i-u l� Công ty  

5. Ph" l"c 5: S3 y�u lý l ch, cam k�t n9m gi> c,a thành viên H;i /=ng qu1n tr , 
Ban T�ng Giám /�c, Ban Ki#m soát, K� toán tr�Ang 

6. Ph" l"c 6: Quy ch� qu1n tr  Công ty 

7. Ph" l"c 7: Quy trình công b� thông tin 

8. Ph" l"c 8: Các tài li�u khác 
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��I DI�N T� CH	C NIÊM Y�T 

CÔNG TY C� PH�N NHI�T �I�N NINH BÌNH 

CH� T�CH H
I �GNG QU�N TR� 

 

 

 

 

TR�N K� TN 

T�NG GIÁM ��C 

 

 

 

 

PH�M NG�C HOÀ 

TR��NG BAN KI!M SOÁT 

 

 

 

 

L�LNG TH� NGUY�T 

K� TOÁN TR��NG 

 

 

 

 

L�LNG QUANG VI�T 

 

��I DI�N T� CH	C T� VN 

CÔNG TY C� PH�N CH	NG KHOÁN AN BÌNH 

Q. T�NG GIÁM ��C 

 

 

 

 

NGUYMN HGNG QUÂN 

 


