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I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Thông tin khái quát 

-  Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 

- Tên tiếng anh: NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT 

STOCK COMPANY NO2- NEDI 2.,JSC 

-  Tên viết tắt: NEDI2 

-  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5300 21 55 27 tỉnh Lào cai cấp ngày: 05/07/2013 

-  Vốn điều lệ: 500 tỷ VNĐ 

-  Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 415.296.507.633 VNĐ 

-  Địa chỉ: Số 336 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

-  Số điện thoại: 0203 501 540 

-  Số fax: 0203 903 661 

-  Website: www.nedi2.com.vn 

-  Mã cổ phiếu (nếu có): ND2 

- Quá trình hình thành và phát triển: 

+ Được thành lập ngày 06 tháng 05 năm 2004, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển 

điêṇ Miền Bắc 2 (NEDI 2) là công ty thành viên đầu tiên của Tổng công ty cổ phần 

xuất nhâp̣ khẩu và xây dựng Viêṭ Nam (Vinaconex) hoạt động trong lĩnh vực đầu tư 

phát triển năng lượng.  

+ Kế thừa nhiều kinh nghiêṃ quý báu  trong liñh vực đầu tư của Vinaconex , môṭ tổng 

công ty đa doanh hàng đầu của ngành xây dựng Viêṭ Nam , trong giai đoaṇ hiêṇ nay 

NEDI 2 tâp̣ trung các hoaṭ đôṇg sản xuất kinh doanh chủ yếu vào liñh vực đầu tư 

thủy điện và bất động sản.  

+ Với những liñh vực đầu tư đầy tiềm năng , chắc chắn mang laị hiêụ quả kinh tế cao 

đó, NEDI 2 đã và đang sáng taọ không ngừng để vượt qua thách thức , tâṇ duṇg cơ 

hôị nhằm taọ ra nền tảng phát triển doanh nghiêp̣ môṭ  cách nhanh chóng và bền 

vững.  

+ Trải qua những năm tháng trưởng thành và phát triển , từng bước taọ dựng uy tín và 

thương hiêụ của mình trên thi ̣trường , luôn coi troṇg yếu tố con người , NEDI 2 hiêṇ 

nay có đôị ngũ cán bộ , kỹ sư với kiến thức chuyên môn sâu và giàu kinh nghiêṃ , 

được các đối tác trong và ngoài nước tôn troṇg , đánh giá cao và tin câỵ thiết lâp̣ 

quan hê ̣hợp tác trong nhiều liñh vực.  

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

- Ngành nghề kinh doanh:  

+ Đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án thuỷ điện tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh miền 

Bắc;Tư vấn thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, điện, 

thuỷ điện; 

+ Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, điện, bưu chính viễn thông, 

thuỷ lợi, giao thông đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu cống, các công trình 

kỹ thuật, hạ tầng, đô thị và các khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến 

thế, thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu, cấp thoát nước, lắp đặt đường 

ống công nghệ và áp lực, điện lạnh và trang trí nội thất; 

+ Đầu tư và kinh doanh bất động sản, nhà ở, văn phòng cho thuê; Kinh doanh nhà 

hàng, khách sạn, du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí; 

+ Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng, vật liệu 

xây dựng; 

http://www.vinaconex.com.vn/
http://www.vinaconex.com.vn/
http://www.vinaconex.com.vn/
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+ Khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng: đá, cát, sỏi.  

- Địa bàn kinh doanh: Tại nhà máy thủy điện Ngòi Phát thuộc xã Bản Vược huyện Bát Xát 

tỉnh Lào Cai. 

3. Thông tin về mô hình Quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

- Mô hình quản trị Công ty: 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 

CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 
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- Cơ cấu bộ máy quản lý: 

+ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 được tổ chức và điều hành theo 

mô hình công ty cổ phần bao gồm : Đaị hôị đồng cổ đông ; Hôị đồng Quản tri ;̣ Ban 

kiểm soát; Tổng Giám đốc và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

a. Đại hội đồng cổ đông: 

TT Tên cổ đông 

Tỷ lệ % so 

với vốn 

thực góp 

Người đại diện quản lý 

phần vốn 

(đối với cổ đông là tổ 

chức) 

CP Thực góp 

I Các cổ đông pháp nhân    

1 Tổng công ty CP Xuất 

nhập khẩu và XD Việt Nam 

   

  61,88% Nguyễn Ngọc Điệp 25.700.000 

  7,22% Nguyễn Hữu Ngoc̣ 3.000.000 

  7,22% Ứng Hồng Vận 3.000.000 

2 Công ty CP xây dựng CTN 

(VINAVICO) 

0,21% Nguyễn Thanh Hoàn 89.000 

3 Công ty chứng khoán SME 1,69% Phan Huy Chí 700.000 

II Các thể nhân và pháp 

nhân khác 

21,78%  9.040.650 

 Cộng 100%  41.529.650 

 

b. Hội đồng quản trị:  

 

 

TT 

 

 

Họ và tên 

 

Năm sinh  

Quê quán 

Đảng 

viên(1: 

có/0: 

không) 

 

Trình độ 

 

Chức 

danh đảm 

nhận Nam Nữ CM 
LLC

T 
NN 

1 
Nguyễn Ngọc 

Điệp 
1959  

Ba Đình, Hà 

Nội 
1 

KSXD-

Th. sỹ 

Cao 

cấp 
 Chủ tịch 

2 
Nguyễn Hữu 

Ngọc 
1973  

Đông Ngac̣, Từ 

Liêm, Hà Nội 
1 

Thạc 

sỹ 

Tr. 

Cấp 
 Ủy viên 

3 

Nguyễn 

Thành 

Phương 

1955  
Kim Đôṇg, 

Hưng Yên 
1 

Thạc 

sỹ 

Cao 

cấp 
 Ủy viên 

4 
Ứng Hồng 

Vận 
1962  

Từ Liêm, Hà 

Nội 
1 KSCK 

Tr. 

Cấp 
 Ủy viên 

c. Ban kiểm soát: 

 

 

TT 

 

 

Họ và tên 

 

Năm sinh  

Quê quán 

Đảng 

viên(1: 

có/0: 

không) 

 

Trình độ 

 

Chức 

danh đảm 

nhận Nam Nữ CM LLCT NN 
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1 

Đặng Thanh 

Huấn 

(Vinaconex) 

1964  

Bình 

Giang, Hải 

Dương 

1 

ĐH

TC

TD 

Cao 

cấp 
 

Trưởng 

ban kiểm 

soát 

2 
Nguyễn Xuân 

Dũng (BIDV) 
1980  

Tây Hồ, Hà 

Nội 
1 

Thạ

c 

sỹ 

Tr. 

cấp 
 Ủy viên 

3 
Hoàng Trọng 

Thạch (SME) 
1979  

Kim Động, 

Hưng Yên 
1 

CN 

luật 

Sơ 

cấp 
 Ủy viên 

d. Ban Giám đốc:  

- Giám đốc công ty - Phụ trách chung: 

Ông: Ứng Hồng Vận  

Giới tính:   Nam  

Ngày tháng năm sinh: 03/12/1962  

Số CMTND: 013479110  Công an Hà Nội cấp 06/10/2011 

Quốc tịch:   Việt Nam 

Dân tộc:   Kinh 

Quê quán: Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

Địa chỉ thường trú: Xã Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội   

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0976 292 488 

Trình độ văn hóa: 12/12  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí- Đại học kỹ thuật CN Việt Bắc 

Quá trình công tác:  

03/1987 – 02/2006 Công tác tại Tổng công ty LILAMA Việt Nam 

03/2006 – 07/2006: Phó giám đốc, Ban điều hành hồ chứa nước Cửa Đạt TCT cổ phần 

Vinaconex. 

07/2006 – 06/2008: PGĐ Ban quản lý xi măng Cẩm Phả TCT cổ phần Vinaconex 

06/2008 – 01/2010: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả TCT cổ phần 

Vinaconex 

01/2010 – 06/2010: Phó giám đốc công ty đá trắng Vinaconex 

07/2010 – 05/2011: Giám đốc công ty đá trắng Vinaconex 

05/2011 – 01/2013: Chuyên viên ban đầu tư TCT Vinaconex 

01/2013 – 04/2013: Phó Tổng giám đốc công ty Viwasupco – Tổng công ty CP vinaconex 

05/2013 – nay Giám đốc công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 

Chức vụ công tác hiện nay:  Ủy viên hội đồng quản trị - Giám 

đốc Công ty CP Đầu tư và Phát 

triển Điện Miền Bắc 2   

Số cổ phần nắm giữ: 3.005.500 CP 

Trong đó: 

 

+ Sở hữu cá nhân: 5.500 CP 

+ Đại diện sở hữu: 3.000.000CP 

Hành vi vi phạm pháp luật:   Không 
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Các khoản nợ đối với Công ty:   Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lương. thưởng và phụ cấp theo 

quy định của Công ty 

 

- Phó Giám đốc - Phụ trách kinh tế kế hoạch – đầu tư: 

Họ và tên:       Nguyễn Hải Đăng  

Chức vu:̣ Phó Giám đốc Công ty  

Giới tính: Nam  

Ngày sinh: 07 tháng 05 năm 1973  

Nơi sinh: Viện Quân y 103, phường Phúc La, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây  

Quốc tịch: Viêṭ Nam  

Dân tộc: Kinh  

Địa chỉ thường trú: Nhà 18/C5, Khu tập thể Học viện quân y , thành phố Hà Đông , tỉnh Hà 

Tây  

Trình độ văn hoá: 12/12  

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế  

Email: dang_nedi2@yahoo.com   

Quá trình công tác:   

Thời gian công tác  Chức vụ địa vị công tác  

1996 - 2001  Nhân viên phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty Sông Đà 6  

2001 - 2002  Phó Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch, Bí thư Đoàn thanh niên 

CSHCM Công ty Sông Đà 6  

2002 - 2003  Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch, Bí thư Đoàn thanh niên 

CSHCM Công ty Sông Đà 6  

2003 - 2004  Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Ban Quản lý đầu tư và xây 

dựng các nhà máy thủy điện ( Tổng công ty xuất nhập khẩu xây 

dựng Việt Nam - VINACONEX)  

7/2004 - 7/2007  Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ 

phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2  

7/2007 - nay  Phó giám đốc Công ty cổ phần Nedi2 

 

- Phó Giám đốc - Phụ trách Kỹ thuật: 

Họ và tên:  Trần Vĩnh Hào  

Chức vu:̣ Phó Giám đốc Công ty  

Giới tính: Nam  

Ngày sinh: 23/11976 

Nơi sinh: Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội  

Quốc tịch: Viêṭ Nam  

Dân tộc: Kinh  

Địa chỉ thường trú: Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội  

Trình độ văn hoá: 12/12  
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Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tự động hóa các xí nghiệp công nghiệp   

Quá trình công tác:  

Thời gian công tác  Chức vụ địa vị công tác  

06/1997 – 04/2002  Kỹ sư xưởng sản xuất công ty TNHH VIT-METAL km 9 đường 

Bắc thăng long Nội Bài xã Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc 

05/2002 – 04/2005  Kỹ sư giám sát liên danh VIKOWA (VINACONEX&KOLON) 

thầu dự án cấp nước 1 A 

05/2005 – 06/2008  Kỹ sư giám sát, chuyên viên Ban quản lý đầu tư XD hệ thống 

cấp nước Sông Đà Hà Nội – Tổng công ty VINACONEX 

06/2008 – 03/2009 Phó trưởng ban CBSX nhà máy nước VINACONEX  

03/2009 – 02/2011  Phó tổng giám đốc công ty nước sạch VINACONEX 

(VIWASUPCO) 

03/2011 – 04/2014  Chuyên viên ban điều hành thi công dự án khu đô thị Bắc An 

Khánh – Tổng công ty VINACONEX 

05/2014 – 09/2014  Chuyên viên BXD Tổng công ty biệt phái công tác tại công ty 

CP đầu tư và phát triển điện MB 2 đảm nhận Tổ trưởng tổ 

kiểm soát  hệ thống thiết bị đồng bộ NM thủy điện Ngòi Phát 

  10/2014 - nay  Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền 

Bắc 2  

- Các công ty con: không có 

4. Định hướng phát triển: 

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2016: 

+ Vận hành Nhà máy thủy điện Ngòi Phát an toàn, hiệu quả, tin cậy và tiết kiệm chi phí. 

+ Sản lượng điện thương phẩm đạt 346 triệu Kwh 

+ Doanh thu của Công ty năm 2016 đạt 345 tỷ đồng 

+ Lợi nhuận sau thuế 46 tỷ đồng 

+ Phấn đấu cổ tức chi trả cho cổ đông trên 10%. 

+ Làm chủ công nghệ thiết bị của Nhà máy thủy điện Ngòi Phát, kiện toàn bộ máy vận 

hành ổn định và nâng cao tay nghề cho đội ngũ vận hành, trưởng ca, trưởng kíp, 

đảm bảo vận hành nhà máy An toàn, tin cậy, hiệu quả và liên tục; và hoàn thành kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên 

công ty; quản lý, vận hành các hạng mục xây dựng và tài sản hình thành sau đầu tư 

đối với dự án thủy điện Ngòi Phát; 

+ Tập trung quyết toán dự án thủy điện Ngòi Phát theo đúng các quy định về quản lý 

đầu tư xây dựng cơ bản và các hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và hoàn thành 

phê duyệt quyết toán trong quý III/2016; 

+ Đầu tư xây dựng dự án Nâng công suất nhà máy thủy điện Ngòi Phát và tiếp tục triển 

khai tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới tại địa bàn Lào Cai. 

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

+ Vận hành an toàn, an ninh và hiệu quả Nhà máy thủy điện Ngòi Phát đảm bảo trả nợ 

đúng hạn và đảm bảo lợi ích của cổ đông, không ngừng nâng cao đời sống cán bộ, 

công nhân viên của Công ty. 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
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+ Tìm kiếm cơ hội để tiếp tục triển khai đầu tư xây d ựng ít nhất môṭ dự án thủy điêṇ 

đôc̣ lâp̣ quy mô nhỏ dưới 30 MW taị tỉnh Lào Cai và/hoặc vùng Tây Bắc; 

+ Tìm kiếm và tham gia vào các dự án kinh doanh khai thác khoáng sản và khai thác 

VLXD tại Lào Cai là những thế mạnh của tỉnh Lào Cai và phù hợp với định hướng 

phát triển KT-XH tỉnh Lào Cai được phê duyệt; 

+ Điều chỉnh lại quy hoạch, đầu tư và phát triển dự án đô thi ̣thương maị Thủy Hoa  tại 

thành phố Lào Cai thành một mô hình đầu tư và kinh doanh bất động sản có hi ệu 

quả trong khu kinh tế cửa khẩu giữa hai nước Viêṭ Nam - Trung Quốc.  

+ Tiến tới hình thành môṭ lực lượng thi công maṇh dựa trên nền tảng khoa hoc̣ công 

nghê ̣tiên tiến nhằm đáp ứng tính chủ đôṇg trong hoaṭ đôṇg đầu tư . Đẩy mạnh công 

tác khoa học và công nghệ, coi đó là một trong các giải pháp quan trọng để nâng cao 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; 

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình 

chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: 

5. Các rủi ro:(Nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối 

với việc thực hiện các mục tiêu của Công ty, trong đó có rủi ro về môi trường): 

- Khả năng công ty không hoàn thành kế hoạch năm 2016 chủ yếu phụ thuộc vào tình hình 

thủy văn năm 2016 tại khu vực Bát Xát tỉnh Lào Cai và các rủi ro khác khi vận hành nhà 

máy trong điều kiện quá tải. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM: 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:  

+ Năm 2015 là năm đầu đưa nhà máy thủy điện Ngòi Phát tỉnh Lào Cai đi vào vận 

hành sản xuất nên chưa có số liệu thủy văn thống kê của năm trước để so sánh. 

Trong năm 2015, về cơ bản đã đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất, hoàn thành vượt 

sản lượng được giao, công tác sản xuất đảm bảo an toàn. Trong năm có biến động 

lớn về kế hoạch sản xuất kinh doanh, sản lượng điện vượt 19,2%, doanh thu vượt 

23,4% lợi nhuận kế hoạch lỗ -0,5 tỷ đồng thực hiện lãi 67,78 tỷ đồng nguyên nhân 

đạt được Nhà máy đã tận dụng triệt để lượng nước để vận hành phát điện với công 

suất tối đa và sự phối hợp chặt chẽ với các cấp điều độ Ao,A1(thuộc EVN) đẫn đến 

các tổ máy luôn được nối lưới khi có nước về.  

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

+ Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty cùng toàn thể 

CBCNV với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với mục tiêu phải hoàn thành nhiệm 

vụ kế hoạch SXKD ngay trong năm đầu tiên. Kết quả cụ thể như sau: 

Stt Sản lƣợng Đvt 

SL kế 

hoạch và 

thực hiện 

Sản lƣợng 

theo công 

suất thiết 

kế 

Chênh 

lệch 
Tỷ lệ 

1 Sản lượng kế hoạch 2015 Tr.kwh 316,89 303,5 13,39 104,4% 

2 Sản lượng thực hiện 

2015 

Tr.kwh 377,94 303,5 74,94 124,5% 

 

http://www.nedi2.com.vn/Default.aspx?ModuleID=146&NewsID=47
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Stt Các chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế 

hoạch 

năm 

2015 

Thực 

hiện 

năm 

2015 

Chênh 

lệch 

(TH-

KH) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Sản lượng điện thương phẩm 
Triệu 

Kwh 
316,89 377,94 61,05 119,2% 

2 Doanh thu Tỷ đồng 312,4 386,34 73,94 123,4% 

3 Chi phí sản xuất kinh doanh Tỷ đồng 312,9 318,56 5,66 100,1% 

 Tiền lương Tỷ đồng 17,83 19,2 1,37  

 
BHXH, BHYT, BHTN, ăn ca, 

chế độ khác 
Tỷ đồng 2,4 2,76 0,36  

 Chi phí quản lý Tỷ đồng 2,78 2,5 -0,28  

 

Chi phí sản xuất nhà máy: sửa 

chữa thường xuyên, vật tư thay 

thế.. 

Tỷ đồng 12,5 12,5   

 Khấu hao Tỷ đồng 68,4 69,2 0,8  

 Phí DVMTR, thuế tài nguyên  25,4 30,4 5,0  

 Bảo hiểm tài sản HTSĐT Tỷ đồng 3,0 2,8 0,2  

 

Chi phí các dự án Chu Linh-Cốc 

San, Tà Thàng phân bổ vào 

năm 2015 

Tỷ đồng  8,9 8,9  

 

Chi phí đầu tư trước hoạt động 

theo ý kiến kiểm toán đầu tư 

phân bổ vào năm 2015 

Tỷ đồng  3,57 3,57  

 Chi phí bán hàng Tỷ đồng  2,0 2,0  

 Chi phí khác  Tỷ đồng  5,59 5,59  

 Lãi vay Tỷ đồng 154,3 142,4 -11,9  

 Phí bảo lãnh vay vốn Tỷ đồng 22,1 16,2 -5,9  

 
Phí Bảo lãnh mua cổ phần của 

Techcombank 
Tỷ đồng 4,2  -4,2  

4 

 

Lợi nhuận sau thuế 

 

Tỷ đồng (0,5) 67,78   

+ Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh: 

+ Hoạt động của nhà máy nhìn chung và hệ thống thiết bị nói riêng chưa ổn định: Do 

Công ty mới nhận bàn giao thiết bị để lâu từ các nhà thầu nên chưa hoàn toàn làm 

chủ được hệ thống thiết bị, vẫn thường xuyên xảy ra các lỗi nhỏ sự cố - thay thế dẫn 

đến phát sinh chi phí sửa chữa, thuê chuyên gia và mua sắm thiết bị dự phòng, thay 

thế. 
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+ Về công tác quản lý, công tác tài chính: Với tỉ lệ vốn vay chiếm 80% TMĐT nên dự 

án thủy điện Ngòi Phát có dư nợ vay tại các tổ chức tín dụng rất lớn: Chi phí lãi vay 

chiếm tỷ trọng gần 50% doanh thu, đồng thời gánh theo chi phí bảo lãnh vay vốn lớn 

trên số dư nợ hơn 1.000 tỷ đồng. Công tác thu hồi vốn, dòng tiền bán hàng đạt yêu 

cầu, bình quân tiền về sau 10 ngày làm việc kể từ khi chuyển đầy đủ hồ sơ thanh 

toán lên Công ty Mua bán điện, qua đó Công ty sử dụng dòng tiền linh hoạt, hiệu quả 

hơn. 

+ Trong năm 2015, Công ty cũng được quan tâm, ủng hộ tích cực của Tổng công ty 

Vinaconex thông qua việc được Tổng công ty giảm phí bảo lãnh vay vốn ngân hàng 

BIDV từ 2%/năm xuống 1%/năm trên tổng dư nợ vay của Ngân hàng BIDV kể từ 

tháng 07/2015 (giảm chi phí được khoảng 5 tỷ đồng). Ngoài ra, việc BIDV đồng ý 

giảm 0,5% lãi suất biên (giảm chi phí được khoảng 5 tỷ đồng) góp phần tăng đáng kể 

hiệu quả hoạt động SXKD của nhà máy. 

2. Tổ chức và nhân sự: 

- Danh sách Ban điều hành Công ty: 

 

 

 

TT 

 

 

Họ và tên 

 

Năm sinh  

Quê quán 

Đảng 

viên(1: 

có/0: 

không) 

 

Trình độ 

 

 

Chức 

danh 

Sở 

hữu 

CP tại 

công 

ty 
Nam Nữ CM 

LLC

T 
NN 

1 Ứng Hồng Vận 1962  
Duy Tiên, Hà 

Nam 
1 KSCK 

Sơ 

cấp 
 

Giám 

đốc 

C.ty 

 

5.500 

2 
Nguyễn Hải 

Đăng 
1973  

Hà Đông, Hà 

Nội 
1 CNKT 

C. 

cấp 
 PGĐ 26.000 

3 Trần Vĩnh Hào 1976  
Vân Canh, 

Hoài Đức 
1 

KS tự 

động 

Sơ 

cấp 
 PGĐ 3.000 

4 Đinh Tuấn Anh 1977  
Yên Khánh, 

Ninh Bình 
0 CNKT 

Sơ 

cấp 
 KTT  

 

- Những thay đổi trong ban điều hành 2015: Không có 

 

- Số lượng CBNV trong công ty và cơ cấu lao động: 

 Giới số lao động tại thời điểm 

01/3/2016 

Loại hợp đồng lao động Số LĐ 

Nam 85 Không thời hạn 32 

Nữ 16 Có thời hạn 62 

Tổng 101 Theo mùa vụ 07 

 

Trình độ lao động Số lao động tại thời điểm 01/3/2016 

Đại học và trên đại học 36 
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BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2015 

 

Trang 10/33 

Cao đẳng, trung cấp 29 

CNKT 28 

Lao động phổ thông 08 

 

(vẽ biểu đồ cơ cấu lao lao động theo giới, theo trình độ và theo loại hợp đồng lao động) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ LĐ theo giới   Biểu đồ LĐ theo trình độ  Biểu đồ loạiHĐLĐ 

- Nhận xét về cơ cấu lao động theo từng phân loại: 

+ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền bắc 2 là doanh nghiệp được thành 

lập theo Luật doanh nghiệp, là đơn vị Chủ đầu tư có nhiệm vụ quản lý vận hành nhà 

máy thủy điện Ngòi Phát đảm bảo an toàn, ổn định, hiệu quả và tin cậy; đảm bảo 

vượt sản lượng kinh doanh điện theo kế hoạch giao; thực hiện công tác quyết toán 

sau đầu tư dự án thủy điện Ngòi phát  và đầu tư dự án khu đô thị Thủy hoa tại thành 

phố Lào Cai vì vậy cơ cấu lao động của công ty trong giai đoạn triển khai thực hiện 

dự án trên là hợp lý. 

- Nêu nguyên nhân (đặc điểm của ngành) dẫn tới cơ cấu trên: 

+ Nhiệm vụ chính của công ty là đảm bảo VH nhà máy ổn điṇh – an toàn an ninh – tin 

câỵ và hoàn thành vượt mức sản lượng giao; hoàn thành phê duyêṭ quyết toán dự án 

thủy điện Ngòi Phát ; triển khai các dự án mới theo kế hoac̣h được duyêṭ . Vì vậy cơ 

cấu lao động trên là hợp lý. 

- Cơ cấu trên có ảnh hưởng gì tới chính sách với người lao động: 

+ Cơ cấu gọn và tinh của bộ máy quản lý điều hành tạo điều kiện cho CBNV phát huy 

được vai trò cá nhân trong công việc được giao, mặt khác Lãnh đạo công ty sẽ có 

điều kiện quan tâm chu đáo các chế độ chính sách đối với người lao động, tạo điều 

kiện người lao động yên tâm công tác và cống hiến phục vụ lâu dài cho công ty. 

- Chính sách đối với người lao động 

+ Công ty thành lập theo Luật doanh nghiệp và mọi chế độ chính sách của người lao 

động trong công ty được áp dụng theo quy định hiện hành của Bộ luật lao động. Hệ 

thống thang bảng lương, chính sách tiền lương áp dụng theo quy định taị Nghi ̣điṇh 

49/2013/NĐ-CP và TT 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của chính phủ khi Luâṭ 

BHXH có hiêụ lực thi hành kể từ 01/1/2016. 

16 
Nữ 

85 
 
 
  
Na
m 

08 

LĐ 

28 
 
CN
KT 

29 

CĐ 

TC 

36 
 
Đại 
học 
và 
trên 
Đại 
học 07 

HĐTV 

32 
HĐ 

không 

TH 

62 

 
HĐ 

Xác 

đinh 
thời 

han 
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BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2015 

 

Trang 11/33 

+ Phụ cấp của ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách được công 

ty trình Đaị hôị đồng cổ đông hàng năm phê duyêṭ ở mức phù hợp và đảm bảo; 

+ Bảng lương của Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng (Vâṇ duṇg theo 

Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ). 

+ Bảng phụ cấp giữ chức vụ Trưởng phòng , Phó phòng công ty (áp dụng theo TT 

17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của chính phủ); 

+ Bảng lương nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ của công ty (Áp dụng theo hệ thống 

thang, bảng lương của công ty ban hành năm 2016 theo Nghi  ̣điṇh 49/2013/NĐ-CP 

và TT 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của chính phủ) 

+ Việc thực hiện chế độ đối với người lao động (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...): 

+ Công ty thực hiện 100% CBNV làm việc tại công ty đều tham gia trích nộp BHXH, 

BHYT và lập sổ BHXH, cấp thẻ BHYT cho CBNV theo quy định của Luật BHXH, 

BHYT. 

+ Và các chính sách khuyến khích vật chất: Ngoài chế độ tiền lương hàng tháng công 

ty chi thêm tiền thưởng nhân dịp ngày lễ tết, tiền ăn trưa cho CBNV, trang bị quần áo 

đồng phục và tổ chức thăm quan, nghỉ mát, tặng quà sinh nhật cho CBNV công ty. 

- Chính sách đào tạo: 

+ Công tác đào tạo thường xuyên và đào tạo bổ sung: Hàng năm công ty lập kế hoạch 

đào tạo các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBNV công ty theo các lĩnh vực: Tư vấn 

giám sát công trình, Quản lý đấu thầu, công tác dự toán........vv. Kinh phí đào tạo, 

tiền lương đi học công ty chi trả 100%. 

- Các chính sách khuyến khích người lao động tự đào tạo: Các đối tượng CBNV có nguyện 

vọng tự học nâng cao nghiệp vụ, trình độ chuyên môn được công ty cân đối bố trí, công 

ty sẽ hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo/khóa học. 

- Chính sách trợ cấp: Lãnh đạo công ty phối hợp với BCH công đoàn công ty có chính sách 

hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng CBNV: Có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, gặp thiên tai, 

tai nạn rủi ro .... 

- Mức lương bình quân: Mức lương bình quân hàng tháng của người lao động trong Công 

ty năm 2015 là: 13.500.000 đồng/người/tháng. 

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

a) Các khoản đầu tư lớn 

- Dự án nghiên cứu, khảo sát nâng công suất NM thủy điện Ngòi Phát. 

+ Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát sau một năm đưa vào khai thác vận hành thực tế cho 

thấy lưu lượng nước tự nhiên về hồ lớn hơn lưu lượng phát điện lớn nhất của Nhà 

máy, qua báo cáo kết quả thực tế vận hành từ đầu năm đến nay đã có được số liệu 

thủy văn cần thiết. Để có thể tận dụng được một phần lượng nước dư thừa và tăng 

hiệu quả kinh tế vận hành của Nhà máy, Công ty NEDI2 đã làm việc với Công ty 

Andritz Hydro (Nhà thiết kế, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao thiết bị) về khả năng 

nâng công suất Nhà máy thủy điện Ngòi Phát. Trong năm 2015, công ty đã thực hiện: 

+ NEDI2 gửi thư mời AH đề nghị đánh giá phương án, Công ty AH có văn bản trả lời 

xác nhận Đề án nâng công suất có thể thực hiện được, đồng thời AH đề xuất sơ bộ 

về phương án kỹ thuật báo cáo NEDI2 và khẳng định nhà máy có thể nâng công suất 

lên 17% so với thiết kế hiện nay là 72 MW (tăng thêm 12 MW). Trên cơ sở tài liệu 

được cung cấp từ AH, NEDI2 mời Đơn vị Tư vấn là Công ty Cổ phần tư vấn xây 
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dựng Điện 1 (PECC1) hợp tác, tham gia thẩm tra, đánh giá sơ bộ về khả năng nâng 

công suất nhà máy.  

+ Theo báo cáo sơ bộ của Tư vấn PECC1 kết luận nhà máy có khả năng nâng công 

suất đến 15% (tăng thêm 10,8 đến 11 MW so với công suất TK 72 MW, tăng thêm 

4,8 -5MW so với công suất vận hành tối đa hiện nay). Đánh giá dự án nâng công 

suất nếu khả thi sẽ mang lại hiệu quả rất cao (doanh thu dự kiến sẽ tăng thêm 

khoảng 12 tỷ đồng/năm, tổng vốn đầu tư khoảng 35 tỷ đồng, suất đầu tư 7 tỷ/MW, 

thủ tục pháp lý sẽ không mất nhiều thời gian so với việc đầu tư nếu các dự án mới). 

Vì vậy, Công ty đặt mục tiêu triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư và thực hiện dự 

án này trong năm 2016. 

- Dự án thủy điện Suối Chăn 1. 

+ Năm 2015, thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty cổ phần Vinaconex về việc giao 

nhiệm vụ cho Công ty NEDI2 tổ chức nghiên cứu, triển khai các thủ tục xúc tiến đầu 

tư dự án thủy điện Suối Chăn 1. Công ty đã hoàn thành báo cáo đánh giá dự án và 

đề xuất phương án hợp tác đầu tư khai thác dự án trình Tổng công ty CP Vinaconex 

xem xét. Hiện nay, các bước triển khai tiếp theo đã và đang được Tổng công ty 

Vinaconex chủ trì và trực tiếp đàm phán với đối tác. NEDI2 tiếp tục bám sát, cập nhật 

kịp thời các thông tin cho Tổng công ty, đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn PECC1 

rà soát lại TMĐT dự án đảm bảo tính đúng, đủ theo quy định hiện hành khi các bên 

hợp tác thực hiện đầu tư dự án này. 

- Dự án khu đô thị thương mại Thủy Hoa. 

+ Dự án này được phê duyệt từ năm 2007, tuy nhiên do các nguyên nhân khác nhau 

NEDI2 đã trì hoãn tiến độ nhiều lần nên hiện nay UBND tỉnh Lào Cai không chấp 

thuận gia hạn tiến độ và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 

NEDI2, đồng thời yêu cầu trong trường hợp Chủ đầu tư tiếp tục triển khai Dự án thì 

sẽ phải thực hiện lại các thủ tục theo trình tự đầu tư. Với tình hình như trên, Công ty 

NEDI2 báo cáo đề xuất các phương án như sau: 

+ Phƣơng án 1 (tiếp tục thực hiện dự án): Công ty sẽ tiếp thu và thực hiện các yêu 

cầu theo kết luận chỉ đạo của UBND Tỉnh Lào Cai để nhanh chóng hoàn chỉnh thủ 

tục pháp lý về đất đai, thủ tục đầu tư, quy hoạch điều chỉnh dự án để sớm triển khai 

đầu tư, tuy nhiên Công ty đánh giá thực hiện phương án này sẽ gặp rủi ro lớn vì thực 

tế NEDI2 là đơn vị trái ngành về bất động sản - dịch vụ - khách sạn. Mặt khác, NEDI2 

mới bắt đầu thực hiện SXKD nhà máy thủy điện Ngòi Phát từ năm 2015, trong khi chi 

phí cho các thủ tục đầu tư ban đầu nếu triển khai dự án Thủy Hoa là khá lớn nên 

Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn về tài chính khi thực hiện. Đồng thời thị trường khách 

sạn cao cấp tại Lào Cai cũng không tốt. 

+ Phƣơng án 2 (nhượng bán dự án): Công ty sẽ khẩn trương, gấp rút phối hợp với 

Tổng công ty CP Vinaconex tìm kiếm và nhượng bán toàn bộ/hoặc hợp tác đầu tư 

với nhà đầu tư bên ngoài (đối tác có thể mua lại toàn bộ hoặc nắm quyền chi phối khi 

tham gia, NEDI2 sẽ rút dần ra khỏi dự án). Đây là phương án Công ty đang ưu tiên 

thực hiện.  

+ Phƣơng án 3 (không thực hiện dự án): Trong trường hợp không tìm được đối tác 

nhượng bán, Công ty chủ động báo cáo UBND tỉnh Lào Cai thông báo bàn giao lại 

dự án cho địa phương và đề nghị Tỉnh Lào Cai nhanh chóng hoàn trả lại số tiền 

NEDI2 đã đầu tư vào dự án trong giai đoạn trước đây (tổng số 10,36 tỷ đồng). 

b) Các công ty con, công ty liên kết: Công ty không có công ty con và công ty liên kết. 
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4. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2014 2015 % tăng giảm 

* Đối với tổ chức 

không phải là tổ chức 

tín dụng và tổ chức tài 

chính phi ngân hàng: 

      

Tổng giá trị tài sản   2.034.448.938.131   2.056.354.915.903 1,08% 

Doanh thu thuần 172.587.387  385.521.950.687  223.277,82% 

Lợi nhuận từ hoạt 

động kinh doanh 
161.168.170  66.994.905.834 

41.468,32% 

Lợi nhuận khác  29.281.602 794.350.559   2.610,80% 

Lợi nhuận trước thuế              190.449.772              67.789.256.393 35.494,30% 

Lợi nhuận sau thuế               148.550.823              67.789.256.393 45.533,71% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ 

tức 

                                -                                    -      

* Đối với tổ chức tín 

dụng và tổ chức tài 

chính phi ngân hàng: 

      

Tổng giá trị tài sản       

Doanh thu       

Thuế và các khoản 

phải nộp 

      

Lợi nhuận trước thuế       

Lợi nhuận sau thuế       

 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu 2014 2015 Ghi chú 

1.      Chỉ tiêu về khả 

năng thanh toán 

      

+  Hệ số thanh toán ngắn 

hạn: 

0,48 0,83   

Tài sản ngắn hạn/Nợ 

ngắn hạn 

    

+ Hệ số thanh toán 

nhanh: 

0,48 0,77  

Tài sản ngắn hạn - Hàng 

tồn kho 

    

/Nợ ngắn hạn     
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2.      Chỉ tiêu về cơ cấu 

vốn 

   

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 78,55 75,91   

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở 

hữu 

3,66 3,15    

3.      Chỉ tiêu về năng lực 

hoạt động 

  Sản xuất 

điện không 

+ Vòng quay hàng tồn 

kho: 

  Có hàng 

tồn kho 

Giá vốn hàng bán/Hàng 

tồn kho bình quân 

    

+ Doanh thu thuần/Tổng 

tài sản  

 0,19   

4.      Chỉ tiêu về khả 

năng sinh lời 

    

+ Hệ số Lợi nhuận sau 

thuế/Doanh thu  thuần 

60,41% 17,55%   

+ Hệ số Lợi nhuận sau 

thuế/Vốn chủ sở hữu  

0,04%  16,32%    

 

+ Hệ số Lợi nhuận sau 

thuế/Tổng tài sản 

0,01% 

 

3,30%   

+ Hệ số Lợi nhuận từ 

hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 

77,45% 17,55%  Miễn thuế 

TNDN 

      

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu. 

a. Cổ phần 

Tổng số cổ phiếu của Công ty   : 41.529.650 cổ phiếu 

- Số cổ phiếu của Công ty đang lưu hành : 41.529.650 cổ phiếu 

Trong đó:  

+ Đã lưu ký     :   8.504.550 cổ phiếu 

+ Chưa lưu ký     : 33.025.100 cổ phiếu 

+ Số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng  :   6.200.000 cổ phiếu 

b. Cơ cấu cổ đông 

STT Cổ đông Số cổ phiếu (CP) Tỷ lệ % 

I Pháp nhân   

1 TCT CP VINACONEX 31.700.000 76,33% 

2 
Công ty Cổ phần Chứng khoán 

SME 
700.000 

1,69% 

3 Công ty cổ phần xây dựng công 89.000 0,21% 
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trình ngầm 

4 
Công ty cổ phần bê tông và xây 

dựng Vinaconex Xuân Mai 
55.550 

0,13% 

5 Công ty cổ phần cơ điện lạnh 14.900 0,04% 

6 
Công Đoàn cơ sở chi nhánh Ngân 

hàng ĐT&PT Từ Sơn 
7.320 

0,02% 

7 
Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư 

Vinaconex 36. 
1.700 

0,0041% 

 Cộng (I) 32.568.470 78,42% 

II Thể nhân trong nƣớc 8.960.980 21,58% 

1 
Cổ đông lớn thể nhân (Bà Đồng Thị 

Lan) 3.457.500 8,33% 

2 Thể nhân khác 5.503.480 13,25% 

III Thể nhân nƣớc ngoài 200 0,00048% 

 Tổng cộng (I+II+III)               41.529.650 100% 

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu 

Trong năm 2015 không có thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ  

Không có 

e.  Các chứng khoán khác 

Không có 

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

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

a) Tổng lượng nhiên liệu được sử dụng để sản xuất: 20.000Kg/năm (Hợp đồng: 

08A/2015/NEDI2-CNTB ngày 06/10/2015); 

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nhiên liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất: 2.000 Kg/năm; 

6.2. Tiêu thụ năng lượng: 

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:  

- Năng lượng phục vụ trực sản xuất Nhà máy: 223.2 Mwh/năm (Trực tiếp); 

- Năng lượng phục vụ khối văn phòng và phục vụ sinh hoạt: 72Mwh/năm (Gián tiếp). 

Ghi chú: Năng lượng phục vụ sản xuất trực tiếp và gián tiếp năm 2015 được xác định 

tương đối bằng giá trị của tháng 1/2015 nhân với 12 tháng.  

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: 

Không có. 

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không có. 

6.3. Tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh: 

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: 

 Phía thượng lưu Nhà máy:  

- Thủy điện Mường Hum (nhánh chính); 

- Suối Bản Xèo (nhánh phụ). 

 Lượng nước sử dụng: 465.870.096 m3/năm. 
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b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có. 

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 

Không có. 

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi 

trường: Không có. 

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động: 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: 

 Số lượng lao động: 

- Trực tiếp: 49 người; 

- Gián tiếp: 12 người.  

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn của người lao động: 

 Về thời gian làm việc: 

- Bộ phận hành chính: 

+) Sáng: từ 7h30 đến 12h00; 

+) Chiều: từ 13h30 đến 17h00. 

- Bộ phận đi ca:  

+) Ca 1: từ 6h đến 14h; 

+) Ca 2: Từ 14h đến 22h;  

+) Ca 3: Từ 22h đến 6h. 

 Chính sách: 

- Có phụ cấp ca 3: 15% cơ bản; 

- Tham hỏi người lao động trong lúc ốm đau. 

c) Hoạt động đào tạo người lao động: 

 Đào tạo ngoài: 

- Đào tạo trưởng ca (EVN); 

- Đạo tạo thị trường điện (EVN); 

- Đào tạo quản lý, vận hành đường dây 110kV (EVN); 

- Đào tạo AT – VSLĐ (EVN); 

- Đào tạo PCCN (phòng PCCN Lào Cai); 

- Đào tạo các lớp ngắn hạn (phục vụ quản lý); 

 Tự đào tạo: 

- Đào tạo trưởng kíp, trực trung tâm, trực gian máy, trực cửa nhận nước; 

- Đào tạo sửa chữa đường dây 110 KV, điện – tự động hóa, cơ khí – thủy lực; 

- Đào tạo PCLB, PCCN. 

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: 

- Làm đường giao thông: San Bang- Mường Vi; VH1; VH2; Bản Xèo;Dền Thàng; 

- Hỗ trợ xây Nhà Văn Hóa; 

- Hỗ trợ gây quỹ hoạt động cộng đồng địa phương.  

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: 

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC: 

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

- Đánh giá điều kiện thủy văn, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả vận hành sản xuất: 

+ Năm 2015 là năm đầu đi vào vận hành sản xuất nên chưa có số liệu thủy văn thống kê 

của năm trước để so sánh, Công ty dựa vào số liệu thủy văn tổng hợp của 47 năm 

trong thiết kế làm cơ sở để lập kế hoạch vận hành SXKD 2015. Năm nay ít mưa và 

mùa mưa đến muộn đối với toàn khu vực miền Bắc nhưng tại lưu vực Ngòi Phát tình 
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hình thủy văn vừa phải và mưa đều. Do đặc điểm của Thủy điện Ngòi Phát là hồ dung 

tích nhỏ điều phối theo ngày nên khi lượng nước về đều Nhà máy sẽ tận dụng được 

nước phát điện tốt hơn so với trường hợp mưa nhiều và lớn dẫn đến phải xả lũ.  

+ Vào mùa khô, Nhà máy đã tận dụng triệt để lượng nước để vận hành phát điện, đồng 

thời thực hiện công tác sửa chữa bảo trì sửa chữa. Vào mùa mưa nhiều nước Nhà 

máy đã thường xuyên vận hành các tổ máy ở công suất tối đa 108% công suất (thiết 

kế cho phép). Mặt khác, mặc dù mới là năm đầu vào vận hành nhưng Công ty và Nhà 

máy đã có sự liên hệ và phối hợp rất tốt với các cấp điều độ Ao, A1 (thuộc EVN) dẫn 

đến các tổ máy luôn được nối lưới khi có nước về. 

+ Tối ưu công tác vận hành - BTSC - khắc phục sự cố tăng công suất vận hành tức thời, 

tăng thời gian vận hành so với thiết kế. 

+ Tổng hợp từ các yếu tố trên, Nhà máy đã đạt sản lượng năm 2015 như sau: 

Chỉ tiêu 
Sản lƣợng 

(triệu kWh) 

Tỷ lệ % so 

với thiết kế 

Tỷ lệ % 

so với kế 

hoạch 

Ghi chú 

1. Sản lượng điện thương 

phẩm theo công suất thiết kế 
303,5   

 

2. Sản lượng điện thương 

phẩm theo kế hoạch năm 2015 
316,89 104,4%  

  

3. Sản lượng điện thương 

phẩm thực hiện năm 2015 
377,94 124,5% 119,2% 

  

- Tình hình sản xuất, vận hành và bảo trì nhà máy: 

+ Trong năm qua, Nhà máy về cơ bản đã đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất, hoàn thành 

vượt sản lượng được giao, công tác sản xuất đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, CBCNV 

nhà máy đến nay mặc dù đã có nhiều tiến bộ so với thời gian đầu nhưng hiện nay vẫn 

chưa hoàn toàn làm chủ được công nghệ vận hành. Ngoài ra vẫn còn thiếu lao động 

có trình độ chuyên môn cao có thể nắm bắt và làm chủ hoàn toàn được công nghệ 

trong nhà máy. 

+ Trong năm cũng có vài đợt lũ tuy chưa gây nguy hiểm cho công trình nhưng do lượng 

bùn đất đổ về, cộng thêm việc các thủy điện bậc trên xả về cũng khá lớn nên Công ty 

cũng phải thường xuyên nạo vét kênh xả, lòng hồ để đảm bảo lưu lượng nước tối ưu.  

+ Đầu tháng 11, Nhà máy cũng phải dừng máy 05 ngày để xả cạn tuyến hầm năng 

lượng phục vụ cho công tác kiểm tra tình trạng hầm khi hết hạn bảo hành kết hợp 

dừng máy để BTSC. Kết quả kiểm tra cho thấy kết cấu hầm sau hơn một năm vận 

hành vẫn đảm bảo ổn định, an toàn. 

+ Nhà máy cũng bắt đầu tham gia thị trường phát điện cạnh tranh từ 01/12/2015. 

- Kết quả sản xuất kinh doanh của nhà máy. 

Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh: 

+ Hoạt động của nhà máy nhìn chung và hệ thống thiết bị nói riêng chưa ổn định: Do 

Công ty mới nhận bàn giao thiết bị để lâu từ các nhà thầu nên chưa hoàn toàn làm chủ 

được hệ thống thiết bị, vẫn thường xuyên xảy ra các lỗi nhỏ sự cố - thay thế dẫn đến 

phát sinh chi phí sửa chữa, thuê chuyên gia và mua sắm thiết bị dự phòng, thay thế. 

+ Tình hình thủy văn như đã báo cáo ở phần trên đánh giá chung là vừa phải và không 

có diễn biến thời tiết phức tạp, bất thường ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy. 

+ Về công tác quản lý, công tác tài chính: Với tỉ lệ vốn vay chiếm 80% TMĐT nên dự án 

thủy điện Ngòi Phát có dư nợ vay tại các tổ chức tín dụng rất lớn: Chi phí lãi vay chiếm 

tỷ trọng gần 50% doanh thu, đồng thời gánh theo chi phí bảo lãnh vay vốn lớn trên số 
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dư nợ hơn 1.000 tỷ đồng. Công tác thu hồi vốn, dòng tiền bán hàng đạt yêu cầu, bình 

quân tiền về sau 10 ngày làm việc kể từ khi chuyển đầy đủ hồ sơ thanh toán lên Công 

ty Mua bán điện, qua đó Công ty sử dụng dòng tiền linh hoạt, hiệu quả hơn. 

+ Trong năm 2015, Công ty cũng được quan tâm, ủng hộ tích cực của Tổng công ty 

Vinaconex thông qua việc được Tổng công ty giảm phí bảo lãnh vay vốn ngân hàng 

BIDV từ 2%/năm xuống 1%/năm trên tổng dư nợ vay của Ngân hàng BIDV kể từ tháng 

07/2015 (giảm chi phí được khoảng 5 tỷ đồng). Ngoài ra, việc BIDV đồng ý giảm 0,5% 

lãi suất biên (giảm chi phí được khoảng 5 tỷ đồng) góp phần tăng đáng kể hiệu quả 

hoạt động SXKD của nhà máy. 

+ Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty cùng toàn thể 

CBCNV với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với mục tiêu phải hoàn thành nhiệm 

vụ kế hoạch SXKD ngay trong năm đầu tiên. Kết quả cụ thể như sau: 

Stt Sản lƣợng Đvt 

SL kế 

hoạch và 

thực hiện 

Sản lƣợng 

theo công 

suất thiết 

kế 

Chênh 

lệch 
Tỷ lệ 

1 Sản lượng kế hoạch 2015 Tr.kwh 316,89 303,5 13,39 104,4% 

2 Sản lượng thực hiện 

2015 

Tr.kwh 377,94 303,5 74,94 124,5% 

 

Stt Các chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế 

hoạch 

năm 

2015 

Thực 

hiện 

năm 

2015 

Chênh 

lệch 

(TH-

KH) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Sản lượng điện thương phẩm 
Triệu 

Kwh 
316,89 377,94 61,05 119,2% 

2 

 

Doanh thu 

 

Tỷ đồng 312,4 386,34 73,94 123,4% 

3 Chi phí sản xuất kinh doanh Tỷ đồng 312,9 318,56 5,66 100,1% 

4 
 

Lợi nhuận sau thuế 
Tỷ đồng (0,5) 67,78   

5 Nộp ngân sách Nhà nƣớc Tỷ đồng  51,69   

2. Tình hình tài chính. 

a. Tình hình tài sản 

- Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử 

dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh). 

+ Chỉ tiêu cơ cấu tài sản: Theo số liệu trình bày Báo cáo tài chính cho năm kết thúc 

31/12/2015 Tổng tài sản năm 2015 là: 2.056,4 tỷ đồng so với Tổng tài sản năm 2014 là 

2.034,5 tỷ đồng đã tăng 22 tỷ đồng tương ứng tăng 1,08% so với năm 2014 nguyên 

nhân tăng không đáng kể so với Tổng tài sản năm 2014 do đầu năm 2015 Công ty đã 

hoàn thành nhà máy thủy điện Ngòi Phát đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Toàn bộ chi phí xây dựng dở dang của công trình nhà máy thủy điện Ngòi Phát kết 

chuyển sang tài sản cố định hữu hình.  
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b. Tình hình nợ phải trả 

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

+ Công ty không có biến động lớn về các khoản phải trả các khoản nợ phải trả là các 

khoản giữ lại của các hợp đồng thi công dự án thủy điện Ngòi Phát, các chi phí phải trả 

trong quá trình sản xuất kinh doanh, các khoản này sẽ thanh toán cho các Nhà thầu 

khi các nhà thầu quyết toán hợp đồng và các chi phí sản xuất kinh doanh đến kỳ thanh 

toán. 

+ Năm 2015 Công ty đưa nhà máy thủy điện Ngòi Phát đi vào sản xuất kinh doanh đã có 

doanh thu đảm bảo dòng tiền để thanh toán các khoản nợ vay Ngân hàng  

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

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay. Năm 2015 

Công ty đưa nhà máy thủy điện Ngòi Phát đi vào sản xuất kinh doanh đã có doanh thu 

đảm bảo dòng tiền để thanh toán các khoản nợ vay Ngân hàng nên không có khoản 

nợ xấu). 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý. 

- Ban lãnh đạo luôn luôn hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và đưa ra những chính sách hợp lý 

đáp ứng cho từng thời kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Cơ cấu tổ chức tinh gọn, không chồng chéo, chức năng nhiệm vụ rõ ràng và phân cấp 

quản lý từ Lãnh đạo Công ty đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc thống nhất quản lý 

điều hành. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:  

Định hướng 05 năm (2015-2020) tập trung vào các mục tiêu chính như sau: 

- Vận hành Nhà máy thủy điện Ngòi Phát an toàn, hiệu quả, tin cậy và tiết kiệm chi phí. 

- Phấn đấu cổ tức chi trả cho cổ đông trên 10%. 

- Làm chủ công nghệ thiết bị của Nhà máy thủy điện Ngòi Phát, kiện toàn bộ máy vận hành 

ổn định và nâng cao tay nghề cho đội ngũ vận hành, trưởng ca, trưởng kíp, đảm bảo vận 

hành nhà máy An toàn, tin cậy, hiệu quả và liên tục; và hoàn thành kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2015; đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên công ty; quản lý, vận 

hành các hạng mục xây dựng và tài sản hình thành sau đầu tư đối với dự án thủy điện 

Ngòi Phát; 

- Tập trung quyết toán dự án thủy điện Ngòi Phát theo đúng các quy định về quản lý đầu tư 

xây dựng cơ bản và các hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và hoàn thành phê duyệt 

quyết toán trong quý III/2016; 

- Đầu tư xây dựng dự án Nâng công suất nhà máy thủy điện Ngòi Phát. Tìm kiếm cơ hôị để 

tiếp tuc̣ triển khai đầu tư xây dựng ít nhất môṭ dự án thủy điêṇ đôc̣ lâp̣ quy mô nhỏ dưới 

30 MW taị tỉnh Lào Cai và/hoặc vùng Tây Bắc; 

- Tìm kiếm và tham gia vào các dự án kinh doanh khai thác khoáng sản và khai thác VLXD, 

nước sạch tại Lào Cai là những thế mạnh của tỉnh Lào Cai và phù hợp với định hướng 

phát triển KT-XH tỉnh Lào Cai được phê duyệt; 

- Tiến tới hình thành môṭ lực lượng thi công maṇ h dựa trên nền tảng khoa hoc̣ công nghê ̣

tiên tiến nhằm đáp ứng tính chủ đôṇg trong hoaṭ đôṇg đầu  tư. Đẩy mạnh công tác khoa 

học và công nghệ, coi đó là một trong các giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp; 

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) 

- Ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2015 được đính kèm theo Báo cáo thường 

niên mục IV. Báo cáo tài chính, trong đó nêu rõ ý kiến kiểm toán. 

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty. 
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 Thực hiện: 

- Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998; 

- Luật bảo vệ môi trường ngày 23/6/ 2014; 

- Luật PCCN ngày 12/07/2001 và luật PCCN sửa đổi ngày 22/11/2013; 

- Nghị định Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng ngày 14/01/2008; 

 Đánh giá các chỉ tiêu môi trường: 

- Tiêu thụ nước: 465.870.096 m3/năm; 

- Tiêu thụ năng lượng:295.2 Mwh/năm; 

- Phát thải thường xuyên: 3.920 kg/năm (sản xuất) và 1.000 kg/năm (sinh hoạt). 

 Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Không có. 

c. Đánh giá trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:  

Là doanh nghiệp có dự án thủy điện trên địa bàn của ba xã Bản Vược, Bàn Xèo, Dền 

Thàng doanh nghiệp có trách nhiệm bảo vệ môi trường nơi dự án hoạt động, trồng 

rừng, đào tạo, tuyển dụng lao động địa phương vào làm việc tại nhà máy, hỗ trợ, ủng 

hộ cho địa phương xây dựng nhà cộng đồng, đẩy mạnh phong trào làm từ thiện giúp 

đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn….   

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: 

Hội đồng quản trị 

- Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị: Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên đến 31/12/2015: 

1. Ông Nguyễn Ngọc Điệp  Chủ tịch HĐQT (đại diện phần vốn của Vinaconex) 

2. Ông Nguyễn Hữu Ngọc Thành viên HĐQT (đại diện phần vốn của Vinaconex) 

3. Ông Ứng Hồng Vận  Thành viên HĐQT (đại diện phần vốn của Vinaconex) 

4. Ông Nguyễn Thanh Hoàn Thành viên HĐQT 

5. Bà Mạc Thị Thanh Xuân Thành viên HĐQT (đại diện phần vốn BIDV) 

(Bà Mạc Thị Thanh Xuân đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty ngày 28/12/2015). 

Về hoạt động của Hội đồng quản trị 

- Trong năm 2015, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm 

việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định/nghị quyết chính xác, kịp thời 

mang lại hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban 

Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là: 

+ Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt 

chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các chủ trương, 

chiến lược đã đề ra. Đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của 

Ban Điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và  chỉ đạo của HĐQT. 

+ Duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định (03 tháng một lần) và họp bất thường khi 

cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết 

thông qua theo luật định các nội dung vấn đề được nêu ra. Đồng thời, thường xuyên 

trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên 

trong Hội đồng quản trị để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu 

về đầu tư và SXKD của Công ty. 

- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 

* Doanh thu và lợi nhuận: 

+ Năm 2015 là năm đầu đi vào vận hành sản xuất nên chưa có số liệu thủy văn thống kê 

của năm trước để so sánh, Công ty dựa vào số liệu thủy văn tổng hợp của 47 năm 

trong thiết kế làm cơ sở để lập kế hoạch vận hành SXKD 2015. Năm nay ít mưa và 

mùa mưa đến muộn đối với toàn khu vực miền Bắc nhưng tại lưu vực Ngòi Phát tình 

hình thủy văn vừa phải và mưa đều. Do đặc điểm của Thủy điện Ngòi Phát là hồ dung 
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tích nhỏ điều phối theo ngày nên khi lượng nước về đều Nhà máy sẽ tận dụng được 

nước phát điện tốt hơn so với trường hợp mưa nhiều và lớn dẫn đến phải xả lũ.  

+ Vào mùa khô, Nhà máy đã tận dụng triệt để lượng nước để vận hành phát điện, đồng 

thời thực hiện công tác sửa chữa bảo trì sửa chữa. Vào mùa mưa nhiều nước Nhà 

máy đã thường xuyên vận hành các tổ máy ở công suất tối đa 108% công suất (thiết 

kế cho phép). Mặt khác, mặc dù mới là năm đầu vào vận hành nhưng Công ty và Nhà 

máy đã có sự liên hệ và phối hợp rất tốt với các cấp điều độ Ao, A1 (thuộc EVN) dẫn 

đến các tổ máy luôn được nối lưới khi có nước về. 

+ Tối ưu công tác vận hành - BTSC - khắc phục sự cố tăng công suất vận hành tức thời, 

tăng thời gian vận hành so với thiết kế. 

+ Tổng hợp từ các yếu tố trên, Nhà máy đã đạt sản lượng năm 2015 như sau: 

Chỉ tiêu 
Sản lƣợng 

(triệu kWh) 

Tỷ lệ % so 

với thiết kế 

Tỷ lệ % 

so với kế 

hoạch 

Ghi chú 

1. Sản lượng điện thương 

phẩm theo công suất thiết kế 
303,5   

 

2. Sản lượng điện thương 

phẩm theo kế hoạch năm 2015 
316,89 104,4%  

  

3. Sản lượng điện thương 

phẩm thực hiện năm 2015 
377,94 124,5% 119,2% 

  

+ Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty cùng toàn thể 

CBCNV với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với mục tiêu phải hoàn thành nhiệm 

vụ kế hoạch SXKD ngay trong năm đầu tiên. Kết quả cụ thể như sau: 

Stt Các chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế 

hoạch 

năm 

2015 

Thực 

hiện 

năm 

2015 

Chênh 

lệch 

(TH-

KH) 

Tỷ lệ (%) 

1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 316,89 377,94 61,05 119,2% 

2 Doanh thu Tỷ đồng 312,4 386,34 73,94 123,4% 

3 Chi phí sản xuất kinh doanh Tỷ đồng 312,9 318,56 5,66 100,1% 

 Tiền lương Tỷ đồng 17,83 19,2 1,37  

 
BHXH, BHYT, BHTN, ăn ca, 

chế độ khác 
Tỷ đồng 2,4 2,76 0,36  

 Chi phí quản lý Tỷ đồng 2,78 2,5 -0,28  

 

Chi phí sản xuất nhà máy:sửa 

chữa thường xuyên, vật tư 

thay thế.. 

Tỷ đồng 12,5 12,5   

 Khấu hao Tỷ đồng 68,4 69,2 0,8  

 Phí DVMTR, thuế tài nguyên  25,4 30,4 5,0  

 Bảo hiểm tài sản HTSĐT Tỷ đồng 3,0 2,8 0,2  
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Stt Các chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế 

hoạch 

năm 

2015 

Thực 

hiện 

năm 

2015 

Chênh 

lệch 

(TH-

KH) 

Tỷ lệ (%) 

 

Chi phí các dự án Chu Linh-

Cốc San, Tà Thàng phân bổ 

vào năm 2015 

Tỷ đồng  8,9 8,9  

 

Chi phí đầu tư trước hoạt 

động theo ý kiến kiểm toán 

đầu tư phân bổ vào năm 2015 

Tỷ đồng  3,57 3,57  

 Chi phí bán hàng Tỷ đồng  2,0 2,0  

 Chi phí khác  Tỷ đồng  5,59 5,59  

 Lãi vay Tỷ đồng 154,3 142,4 -11,9  

 Phí bảo lãnh vay vốn Tỷ đồng 22,1 16,2 -5,9  

 
Phí Bảo lãnh mua cổ phần 

của Techcombank 
Tỷ đồng 4,2  -4,2  

4 

 

Lợi nhuận sau thuế 

 

Tỷ đồng (0,5) 67,78   

5 Nộp ngân sách nhà nƣớc Tỷ đồng  51,69   

- Tình hình tài chính của Công ty 

+ Với kết quả sản xuất kinh doanh trên, tình hình tài chính của Công ty đã đi vào ổn định 

và luôn đảm bảo được cân đối dòng tiền để phục vụ sản xuất kinh doanh, trả nợ gốc 

và lãi vay đúng hạn cho các tổ chức tín dụng.  

- Tình hình trả nợ gốc dự án thủy điện  Ngòi Phát (ĐVT: tỷ đồng). 

Stt 
Ngân hàng 

tài trợ vốn 

Dƣ nợ 

gốc vay 

đầu năm 

Kế hoạch 

trả nợ 

gốc vay 

Đã trả nợ 

gốc vay 

Giải ngân 

trong 

năm 

Dƣ nợ 

gốc vay 

cuối năm 

Tỷ lệ 

thực 

hiện (%) 

1 BIDV 1.059 32 82 70 1.047 256% 

2 VDB 351 15,8 15,8 48 386 100% 

 Cộng 1.410 47,8 97,8 118 1.433  

- Tình hình trả nợ lãi dự án thủy điện Ngòi Phát (ĐVT: tỷ đồng). 

Stt Ngân hàng tài trợ vốn 
Kế hoạch 

trả nợ lãi 

Đã trả nợ 

lãi vay 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

thực hiện 

(%) 

1 Ngân hàng BIDV 107,8 107,8 0 100% 

2 Ngân hàng VDB 34,4 34,4 0 100% 

 Cộng 142,2 142,2   

- Tình hình quyết toán dự án thủy điện Ngòi Phát 

Năm 2015, ngoài việc tập trung tổ chức SXKD, vận hành nhà máy thủy điện Ngòi Phát và 

triển khai nghiên cứu, xúc tiến chuẩn bị đầu tư một số dự án thủy điện mới, công tác quyết 
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toán công trình thủy điện Ngòi Phát được NEDI2 đặc biệt chú trọng quan tâm thực hiện. Kết 

thúc năm 2015, tổng hợp giá trị quyết toán dự án hoàn thành như sau: 

        Đơn vị tính: Tỷ đồng 

St Hạng mục công trình 
Tổng mức 

đầu tƣ Dự án 

Giá trị quyết 

toàn hoàn 

thành năm 

2015 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

1 Chi phí xây dựng 1.042,99 924,11  89% 

2 Chi phí thiết bị 390,11 403,72 100% 

3 Bồi thường, hỗ trợ và GPMB 29,52 17,52 59% 

4 Quản lý dự án  76,88 76,88 100% 

5 Tư vấn đầu tư xây dựng 61,23 2,04 3% 

6 Chi phí khác 73,15 67,80 93% 

6.1 Các chi phí khác 48,74 43,39 89% 

6.2 Chi phí bảo lãnh vốn vay 24,41 24,41 100% 

7 Lãi vay trong TGXD 483,36 483,36 100% 

8 Kết quả sản xuất thử -70,49 (70,49) 100% 

9 Dự phòng phí 42,99 

Dự phòng phí: đã sử 

dụng 24 tỷ đồng, được 

phân bổ vào quyết toán 

các gói thầu XB và TB 

 Tổng cộng 2.129,7 1.904,94 89% 

Đánh giá chung: Kết thúc năm 2015, giá trị quyết toán hoàn thành A-B đạt 1.904,94 tỷ 

đồng, tương đương 89% tổng mức đầu tư dự án. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty: 

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự đóng góp của Ban giám đốc công ty năm 2015 đã 

hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và thực thi các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội 

đồng cổ đông. Tuy nhiên cần lưu lý một số công việc sau để đảm bảo phát huy tinh thần 

sáng tạo và hoàn thành kế hoạch năm 2016.  

- Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy và vận hành thống nhất từ Công ty đến đơn vị trực 

thuộc thông qua hệ thống quản lý được chuẩn hóa và từng bước ứng dụng công nghệ 

thông tin, tăng cường và nâng cao hiệu qủa công tác quản lý và điều hành xuyên suốt từ 

Công ty đến đơn vị trực thuộc và các phòng ban, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng 

tạo của các đơn vị, kiện toàn bộ máy của Nhà máy thủy điện Ngòi Phát, đội ngũ vận hành 

nhà máy đảm bảo vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả. 

- Ban Điều hành và tập thể CBCNV trong Công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 

SXKD năm 2015, tạo ra lợi nhuận là 67 tỷ đồng và cơ bản đáp ứng tiếp độ quyết toán dự 

án thủy điện Ngòi Phát với giá trị quyết toán lên đến 1.912 tỷ đồng/2.129 tỷ đồng TMĐT 

đạt 90% TMĐT. Đánh giá đây là nỗ lực vượt bậc của Ban điều hành Công ty trong việc 

thực thi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty. 
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- Ban Điều hành cũng thường xuyên đưa ra được những đề xuất, kiến nghị kịp thời, giải 

pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu quả và chất 

lượng công việc, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí, cụ thể: 

- Với đề xuất của Ban điều hành Tổng công ty giảm phí bảo lãnh vay vốn ngân hàng BIDV 

từ 2%/năm xuống 1%/năm trên tổng dư nợ vay của Ngân hàng BIDV kể từ tháng 07/2015 

(giảm chi phí được khoảng 5 tỷ đồng) và đã làm việc với Ngân hàng BIDV giảm 0,5% lãi 

suất biên (giảm chi phí được khoảng 5 tỷ đồng) góp phần tăng đáng kể hiệu quả hoạt 

động SXKD của nhà máy. 

- Tuy nhiên Ban điều hành cần lưu lý một số công việc sau để đảm bảo phát huy tinh thần 

sáng tạo và hoàn thành kế hoạch năm 2016 đã được nêu trong Báo cáo Kế hoạch Sản 

xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty: 

- Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy và vận hành thống nhất từ Công ty đến đơn vị trực 

thuộc thông qua hệ thống quản lý được chuẩn hóa và từng bước ứng dụng công nghệ 

thông tin, tăng cường và nâng cao hiệu qủa công tác quản lý và điều hành xuyên suốt từ 

Công ty đến đơn vị trực thuộc và các phòng ban, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng 

tạo của các đơn vị, kiện toàn bộ máy của Nhà máy thủy điện Ngòi Phát, đội ngũ vận hành 

nhà máy đảm bảo vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả. 

- Trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty đã từng bước tạo dựng được môi 

trường làm việc dân chủ, khoa học, phát huy năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng 

thành viên; định kỳ tổ chức các phiên họp tập trung để thảo luận tình hình kinh doanh và 

đầu tư, chiến lược phát triển, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp và thương 

hiệu NEDI 2. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: 

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Công ty theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua 

năm 2015 và định hướng phát triển công ty giai đoạn 2015 – 2020; HĐQT đưa ra định 

hướng chung và nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2016 như sau: 

- Làm chủ công nghệ thiết bị của Nhà máy thủy điện Ngòi Phát, kiện toàn bộ máy vận hành 

ổn định và nâng cao tay nghề cho đội ngũ vận hành, trưởng ca, trưởng kíp, đảm bảo vận 

hành nhà máy An toàn, tin cậy, hiệu quả và liên tục; và hoàn thành kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2016; đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên công ty; quản lý, vận 

hành các hạng mục xây dựng và tài sản hình thành sau đầu tư đối với dự án thủy điện 

Ngòi Phát; 

- Tập trung quyết toán dự án thủy điện Ngòi Phát theo đúng các quy định về quản lý đầu tư 

xây dựng cơ bản và các hướng dẫn hiện hành của Nhà nước; 

- Nghiên cứu phương án đầu tư dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng và tiếp tục triển khai 

tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới tại địa bàn Lào Cai. 

- Triển khai đầu tư dự án Khu đô thị thương mại Thủy Hoa theo quy hoạch được UBND 

tỉnh Lào Cai phê duyệt. 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:  

(Tổ chức chào bán trái phiếu ra công chúng hoặc niêm yết trái phiếu không phải là công ty 

đại chúng không bắt buộc phải công bố các thông tin tại Mục này). 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣

Họ và tên Chƣ́c vu ̣ Ghi chú 

Nguyễn Ngọc Điệp Chủ tịch Thành viên độc lập không điều hành 

Nguyễn Hữu Ngọc Thành viên Thành viên độc lập không điều hành 
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Ứng Hồng Vận Thành viên Kiêm Giám đốc 

Mạc Thị Thanh Xuân Thành viên Thành viên độc lập không điều hành 

Nguyễn Thanh Hoàn Thành viên Thành viên độc lập không điều hành 

Nguyễn Thành Phương Thành viên Thành viên độc lập không điều hành 

- Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty ngày 10/4/2015, Đại 

hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên HĐQT ( nhiệm kỳ 2014-2019): 

+ Từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty của Ông Nguyễn Phúc Hưởng từ 

ngày 10/4/2015. 

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty của Ông Nguyễn Hữu Ngọc ( nhiệm kỳ 

năm 2014-2019) từ ngày 10/4/2015. 

- Ngày 28/12/2015 Bà Mạc Thị Thanh Xuân có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị Công ty Nedi2 

- Ngày 03/02/2016 Nghị quyết số 30/NQ2016/NEDI2-HĐQT của Hội đồng quản trị 

Công ty về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Mạc 

Thị Thanh Xuân và bổ nhiệm tạm thời Ông Nguyễn Thành Phương làm thành viên 

Hội đồng quản trị Công ty Nedi2 

- Việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Phương làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty 

NEDI2 sẽ được thông qua chính thức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. 

- Ngày 04/02/2016 Ông Nguyễn Thanh Hoàn có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị Công ty Nedi2 

TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT 

Họ và tên                    Đại diện phần vốn      Cổ phần cá nhân            tỷ lệ 

Nguyễn Ngọc Điệp            25.700.000     không có                  61,88% 

Nguyễn Hữu Ngọc              3.000.000     Không có                  7,22% 

          Ứng Hồng Vận                   3.000.000     5.500 CP                  7,24%      

          Mạc Thị Thanh Xuân                  5.200 CP                   

          Nguyễn Thanh Hoàn              89.000                                                     0,21% 

          Nguyễn Thành Phương                                                             

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ 

thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp. 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị của Công ty đã tiến hành họp 10 cuộc họp Hội đồng 

quản trị, thời gian cụ thể như sau: 

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị của Công ty đã tiến hành họp 10 cuộc họp Hội đồng 

quản trị, thời gian cụ thể như sau: 

Stt Lần họp HĐQT Ngày họp 

1 Lần 1 (số 07) 25/02/2015 Họp HĐQT về việc nhất trí thông qua ngày chốt 

danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2015 

2 Lần 2 (số 08) 14/03/2015 Họp HĐQT thông qua chương trình ĐHĐCĐ 

thường niên 2015 và báo cáo kết quả SXKD năm 2014, kế 

hoạch năm 2015, tóm tắt báo cáo tài chính năm 2014 của 

Công ty đã được kiểm toán. 
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3 Lần 3 (Số 09) 24/04/2015 Họp HĐQT V/v thống nhất chủ trương đầu tư 

mua sắm mới xe ô tô 7 chỗ ngồi 

4 Lần 4 (Số 10) 12/6/2015 Họp HĐQT V/v xin phê duyệt chủ trương cho 

phép tổ chức triển khai nghiên cứu, đánh giá và xúc tiến hợp 

tác đầu tư dự án thủy điện Suối Chăn 1, tỉnh Lào Cai. 

5 Lần 5 (Số 11) 28/07/2015 Họp HĐQT V/v thông qua nội dung hợp đồng 

chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa giữa Nedi2 và 

Vinaconex. 

6 Lần 6 (Số 12) 25/07/2015 Họp HĐQT V/v đánh giá tình hình hoạt động của 

Công ty 6 tháng đầu năm 2015 và định hướng kế hoạch 6 

tháng cuối năm 2015. 

7 Lần 7 ( Số 13) 14/10/2015 Hợp HĐQT V/v đánh giá tình hình hoạt động của 

Công ty 9 tháng đầu năm 2015 và định hướng kế hoạch 3 

tháng cuối năm 2015. 

8 Lần 8 (Số 14) 27/10/2015 Họp HĐQT V/v xin bổ sung quỹ lương năm 2015. 

nhằm mục tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 

2015 

9 Lần 10 (Số 16) 28/10/2015 Họp HĐQT V/v: Thông qua thành lập văn phòng 

đại diện tại Hà Nội; Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của văn phòng đại diện tại Hà Nội.Bổ nhiệm Trưởng 

văn phòng đại diện.  

10 11 (Số 17) 08/12/2015 Họp HĐQT V/v đánh giá tình hình hoạt động của 

Công ty trong tháng 11/2015 và rà soát tình hình xây dựng 

kế hoạch SXKD năm 2016.  

 

Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ Lý do không tham dự 

Nguyễn Ngọc Điệp 

 

Chủ tịch 

HĐQT 

10/10 100%  

Nguyễn Phúc Hưởng Thành viên 2/2 100% Từ nhiệm chức danh 

HĐQT Công ty từ ngày 

10/4/2015 

Mạc Thị Thanh Xuân Thành viên 10/10 100%  

Nguyễn Thanh Hoàn Thành viên 8/10 80% (02 buổi vắng mặt có lý 

do đi công tác) 

Ứng Hồng Vận Thành viên 10/10 100%  

Nguyễn Hữu Ngọc Thành viên 6/8 75% Thành viên HĐQT Công 

ty ( nhiệm kỳ năm 2014-

2019) từ ngày 10/4/2015 

(02 buổi vắng mặt có lý 

do đi công tác) 

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2015): 
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Stt Số Nghị quyết/ Quyết 

định 

Ngày Nội dung 

1 Số 18/NQ/2015/NEDI2-

HĐQT 

25/2/2015 Thông qua ngày chốt danh sách cổ 

đông thực hiện Tổ chức Đại hội đồng 

thường niên 2015. 

2 Số 19/NQ/2015/NEDI2-

HĐQT 

14/3/2015 Thông qua chương trình ĐHĐCĐ 

thường niên 2015 và Báo cáo kết quả 

SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015, 

tóm tắt báo cáo tài chính năm 2014 

của Công ty đã được kiểm toán. 

3 Số 20 /NQ/NEDI2-HĐQT 22/03/2015 Phê duyệt bổ sung nguồn vốn phát 

sinh cho gói thầu TB01: “ Cung cấp, 

lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công” dự án 

thủy điện Ngòi Phát, tỉnh Lào Cai  

4 Nghị quyết ĐHĐCĐ 

thường niên 2015 

10/04/2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2015 

5 Số 21 /NQ/2015/NEDI2-

HĐQT 

24/4/2015 Thống nhất chủ trương đầu tư mua 

sắm mới xe ô tô 7 chỗ ngồi cho Công 

ty phục vụ hoạt động SX kinh doanh. 

6 Số 22 /NQ/2015/NEDI2-

HĐQT 

28/05/2015 Đăng ký giao dịch chứng khoán niêm 

yết bổ sung thêm cho đợt phát hành 

riêng lẻ tăng vốn năm 2013 và năm 

2014 của Công ty Nedi2 

7 Số 23 /NQ/2015/NEDI2-

HĐQT 

12/6/2015 V/v phê duyệt chủ trương cho phép tổ 

chức triển khai nghiên cứu, đánh giá 

và xúc tiến hợp tác đầu tư dự án thủy 

điện Suối Chăn 1, tỉnh Lào Cai 

8 Số 24/NQ/2015/NEDI2-

HĐQT 

17/07/2015 Thông qua việc lựa chọn Công ty 

TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo 

cáo tài chính năm 2015 cho Công ty 

Nedi2. 

9 Số 25/NQ/2015/NEDI2-

HĐQT 

28/07/2015 Thống nhất thông qua nội dung của 

hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn 

hiệu hàng hóa với Tổng công ty 

Vinaconex 

10 Số 26/NQ/2015/NEDI2-

HĐQT 

14/09/2015 Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần 

Đức Cường Quyền Giám đốc nhà máy 

giữ chức Giám đốc nhà máy thủy điện 

Ngòi Phát  

11 Số 27/NQ/2015/NEDI2-

HĐQT 

27/10/2015 V/v yêu cầu Ban điều hành tập trung 

chỉ đạo SXKD để hoàn thành vượt 

mức kế hoạch sản xuất đã được 

ĐHĐCĐ đề ra năm 2015; Thông qua 

bổ sung quỹ lương khi hoàn thành 

vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra năm 

2015 
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d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. (không có) 

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có. 

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. 

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

trong năm. 

Họ và tên Chƣ́ng chỉ đào taọ 

Nguyễn Ngọc Điệp Thạc sỹ quản trị doanh nghiệp 

Nguyễn Phúc Hưởng Thạc sỹ quản trị doanh nghiệp 

Mạc Thị Thanh Xuân Thạc sỹ kinh tế 

Nguyễn Thanh Hoàn Thạc sỹ quản trị doanh nghiêp̣ 

 2/ Ban kiểm soát. 

a/ Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát: 

BAN KIỂM SOÁT 

Họ và tên Chƣ́c vu ̣ Ghi chú 

Đặng Thanh Huấn Trưởng ban Thành viên độc lập không điều hành 

Hoàng Trọng Thạch Thành viên Thành viên độc lập không điều hành 

Nguyễn Xuân Dũng Thành viên Thành viên đôc̣ lâp̣ không điều hành 

TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT 

Họ và tên                    Đại diện phần vốn      Cổ phần cá nhân    Cổ phần khác 

Đặng Thanh Huấn                Không có     9.900 CP                  Không có 

Hoàng Trọng Thạch             Không có     Không có                  Không có 

          Nguyễn Xuân Dũng             Không có     5.200 CP                  Không có 

b/ Hoạt động của Ban kiểm soát 

- Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công 

ty. 

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật 

và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, 

Ban Giám đốc Công ty năm 2015, cụ thể:  

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội 

đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2015 theo các quy định của pháp 

luật và của Công ty. 

+ Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn 

đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm. 

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông thường niên 2015 đối với HĐQT và Ban Giám đốc. 

+ Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý 

của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách 

tài chính hiện hành của Việt Nam. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét 

ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; 

giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra. 

+ Ban Kiểm soát đã thực hiện 01 đợt kiểm tra, soát xét BCTC 6 tháng năm 2015 tại 

Công ty. 

- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị: 

+ Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp định kỳ (và bất thường) 

theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng 
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đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm 

soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với các quy định của pháp 

luật và công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động của công ty trong năm. 

+ Hội đồng quản trị đã ban hành 11 Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt 

động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị 

quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp 

căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2015, Hội đồng 

quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt 

động của công ty như sau: 

 Phê duyệt bổ sung nguồn vốn phát sinh cho gói thầu TB01:”Cung cấp, lắp đặt thiết 

bị cơ khí thuỷ công” dự án thuỷ điện Ngòi Phát, tỉnh Lào Cai. 

 Đăng ký giao dịch chứng khoán niêm yết bổ sung thêm cho đợt phát hành riêng lẻ 

tăng vốn năm 2013 và năm 2014 của Công ty Nedi 2. 

 Thông qua việc  lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc 

lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015. 

 Thống nhất thông qua nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu 

hàng hoá với Tổng công ty Vinaconex. 

 Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Đức Cường quyền Giám đốc nhà máy giữ 

chức Giám đốc nhà máy thuỷ điện Ngòi Phát. 

 Thông qua bổ sung quỹ lương khi hoàn thành vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra 

năm 2015. 

 Và các Nghị quyết khác liên quan đến việc định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản 

trị đối với Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2015. 

+ Hội đồng quản trị cũng thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban điều hành 

trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ động và Hội đồng quản trị; trong việc 

tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty trong năm 2015. 

+ Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

- Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc 

+ Tình hình SXKD và vận hành nhà máy thuỷ điện: Năm 2015 là năm đầu hoạt động 

chính thức của nhà máy. Ban điều hành đã chỉ đạo Nhà máy bố trí, sắp xếp, kiện 

toàn bộ máy tổ chức hoạt động; ban hành các quy trình, quy chế cho việc vận hành 

nhà máy. Do đó, hoạt động của nhà máy đã sớm đi vào hoạt động ổn định, góp phần 

quan trọng vào thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015. 

+ Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 2015 về giá trị sản lượng đã thực hiện. 

Giá trị sản lượng điện thương phẩm đạt 377,94 triệu kwh (bằng 119,2%  kế hoạch 

năm), doanh thu đạt 386,34 tỷ đồng (bằng 123,4% kế hoạch năm), có lợi nhuận vượt 

xa so với kế hoạch. 

+ Công tác quyết toán dự án nhà máy thủy điện Ngòi Phát: Việc quyết toán dự án 

được Công ty đặc biệt quan tâm, kết thúc năm 2015 đã hoàn thành được 89% giá trị 

thực hiện.  

+ Đánh giá chung: Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực, cố gắng vượt bậc trong năm, đã 

hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2015. Bên cạnh đó Công ty cần hoàn thiện hệ 

thống quản lý thống nhất bằng các qui định cụ thể, áp dụng các ứng dụng công nghệ 

thông tin để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác điều hành trong toàn Công ty. Ban 

điều hành cần chỉ đạo các Phòng, Ban, cá nhân có liên quan sớm hoàn thành quyết 

toán Nhà máy và trình Hội đồng quản trị phê duyệt. 

- Thẩm định Báo cáo tài chính 

+ Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính 

 Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ 

kế toán Việt Nam hiện hành. 
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 Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam 

là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán Công ty niêm yết.  

 Ý kiến của kiểm toán về Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính năm 2015 đã phản 

ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2015, kết quả 

hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2015, phù hợp với chuẩn 

mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan. 

+ Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 

 Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/12/2015 là 415.296.507.633đ.  

 Số dư vay ngắn hạn và dài hạn tại ngày 31/12/2015 là 1.441 tỷ đồng.   

 Trong năm 2015, công ty đã trả đúng hạn nợ gốc và lãi vay các tổ chức tín dụng. 

 Nguyên giá tài sản cố định là 1.974 tỷ đồng, trong đó nguyên giá Nhà máy thủy 

điện Ngòi Phát tạm tăng chờ quyết toán để khấu hao khi nhà máy đi vào hoạt 

động là 1.970 tỷ đồng. 

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2015 

+ Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014 và trả cổ tức  

+ Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông theo 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. 

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 của Công ty nhƣ sau: 

Các chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 

2015 

Thực hiện 

2015 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Sản lượng điện thương phẩm Tr.kwh 316,89 377,94 119% 

2. Doanh thu Tỷ đồng 312,4 386,34 123% 

3. Chi phí SXKD Tỷ đồng 312,9 318,56 100% 

4. Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng -0,5 67,78 - 

5. Cổ tức (dự kiến) % 0 10%  

 

Căn cứ số liệu trong các bảng tổng hợp nêu trên, năm 2015 Công ty hoàn thành vượt mức 

các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 đã thông qua, trong đó: sản lượng 

điện thương phẩm đạt 119% kế hoạch. tổng doanh thu đạt 123% kế hoạch; lợi nhuận sau 

thuế đạt 67,78 tỷ đồng, tăng 68,28 tỷ đồng so với kế hoạch;  tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 

10% (kế hoạch 0). 

- Tình hình thực hiện quyết toán Dự án Thủy điện Ngòi Phát  

Trong năm 2015, Công ty đã phối hợp với công ty kiểm toán vốn đầu tư dựa án thủy điện 

Ngòi phát tổng hợp số liệu, tài liệu pháp lý với tổng giá trị 1.904,94 tỷ đồng, chi tiết như sau: 

                                                                                

 Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Hạng mục công trình Tổng mức 

ĐT dự án 

GT quyết 

toán 

Tỷ lệ HT 

1. CP xây dựng 1.042,99 924,11 89% 

2. CP thiết bị 390,11 403,72 100% 

3. CP Giải phóng mặt bằng 29,52 17,52 59% 

4. CP Quản lý dự án 76,88 76,88 100% 

5. CP tư vấn ĐTXD 61,23 2,04 3% 
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6. CP khác 73,15 67,80 93% 

7. Lãi vay 483,36 483,36 100% 

8. Bù trừ bằng DT phát điện thử -70,49 -70,49 100% 

9. Dự phòng 42,99 -  

Tổng cộng 2.129,7 1.904,94 89% 

- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2015 

+ Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH KPMG Việt Nam 

thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015 theo đúng Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. 

- Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015. 

+ Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 

theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua. 

- Về thực hiện kế hoạch đầu tƣ 

+ Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 đã thông qua, năm 2015: Công ty sẽ thực hiện 

đầu tư dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng với giá trị đầu tư là 2,85 tỷ đồng và dự án 

khu đô thị Thủy Hoa là 14,16 tỷ đồng. Trong năm 2015, Công ty chưa hoàn thành kế 

hoạch đầu tư tại 02 dự án này, chi tiết đã được trình bày trong Báo cáo của Hội đồng 

quản trị và Ban điều hành công ty trình Đại hội cổ đông năm 2016. 

- Kiến nghị 

+ Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Công ty hoàn thành quyết toán dự án Thủy điện 

Ngòi Phát. 

+ Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hanh xây dựng mới, hoàn thiện 

các quy chế quản trị doanh nghiệp: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy 

chế tài chính,… để hoạt động của công ty được minh bạch, hiệu quả hơn.  

+ Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Công ty năm 2015 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 

ban Kiểm soát. 

a/ Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác. 

Tổng mức thù lao và chi phí của Hôị đồng quản tri ̣và Ban Kiểm soát trong năm 2015 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua là: 508.800.000đồng, trong đó của Hôị đồng 

quản trị là : 360.000.000 đồng, của Ban  kiểm soát là : 132.000.000 đồng và tiền điện 

thoại cho 07 thành viên là 16.800.000 đồng 

Giá trị các khoản thù lao và chi phí chi tiết cho từng người cụ thể như sau: 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣

Chƣ́c danh  Chủ tịch Thành viên  

Thù lao 10.000.000 đ/tháng 5.000.000 đ/tháng 

Chi phí điêṇ thoaị 200.000 đ/tháng 200.000 đ/tháng 

BAN KIỂM SOÁT 

Chƣ́c danh  Trƣởng ban Thành viên  

Thù lao 5.000.000 đ/tháng 3.000.000 đ/tháng  

Chi phí điêṇ thoại 200.000 đ/tháng 200.000 đ/tháng 
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BAN GIÁM ĐỐC 

Chƣ́c danh                     Giám Đốc điều hành Phó Giám đốc 

Lương cố định                  35.000.000 đ/tháng              29.400.000 đ/tháng 

Chi phí điện thoại                  800.000 đ/tháng                   500.000 đ/tháng 

Tiền ăn trưa                           800.000 đ/tháng                   800.000 đ/tháng 

Ngoài các quyền lợi trên, các lợi ích khác của thành viên Hôị đồng quản tri ̣ , Ban kiểm soát, 

Giám đốc điều hành được quy định theo Điều lệ công ty và các văn bản chính sách hiện 

hành của nhà nước đối với công ty cổ phần.  

b/ Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  

STT 

Người thực 

hiện giao 

dịch 

Quan 

hệ với 

cổ đông 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 
Lý do tăng 

giảm (mua, 

bán, 

chuyển 

nhượng) 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu 

tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu 

tỷ lệ 

1 

Công ty cổ 

phần xây 

dựng công 

trình ngầm 

Ủy viên 

HĐQT 
276,600 0,67% 89,000 0,21% 

Giảm do 

bán 

2 

Ngân hàng 

ĐT&PT 

Việt Nam - 

Chi nhánh 

Sở Giao 

dịch 1 

Ủy viên 

HĐQT 
1,308,325 3,15% 0 0% 

Giảm do 

bán 

3 
Nguyễn Hải 

Đăng 

PGĐ 

Công ty 
23,100 

 
26,000 

 

Tăng do 

mua 

4 
Trần  Vĩnh 

Hào 

PGĐ 

Công ty 
- 

 
3,000 

 

Tăng do 

mua 

5 
Trần Ngọc 

Thủy 

Người 

Công bố 

TT 

16,000 
 

17,400 
 

Tăng do 

mua 

6 
Đồng Thị 

Lan 

Cổ đông 

lớn 
- 

 
3,457,500 8,32% 

Tăng do 

mua 

c/ Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:  

Thông tin về hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với 

Công ty, các công ty con, các công ty mà Công ty nắm quyền kiểm soát của thành Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Giám đốc, Phó Giám đốc, các cán bộ quản lý và những 

người có liên quan tới các đối tượng nói trên.  

Không có 

d/ Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: 

Công ty thực hiện theo quy định của Pháp luật về quản trị công ty, đảm bảo tuân thủ quy 

định của Nhà nước về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng. 
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Ý kiến kiểm toán 

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía 

cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 

tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm 

kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh 

nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài 

chính. 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán  

Kèm theo Báo cáo này là Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. 

 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CÔNG TY 

Giám đốc Công ty 

 

 

 

Ứng Hồng Vận 

(Đã ký) 

 



s6: 8 o cBTTt2o16/ND2
COng b6 thong tin bao cAo tai chinh ndm 2015

dd cluqc Ki6m toan.

Kinh gui: 0y ban Chrlng kho6n Nhi Nwcvc

Scv Giao dlch Chtrng kho6n Ha NQi

Cin cu thong tu s6 52t2CI12lTT-BTC ngdry 05/4nAQ v6 viQc c6ng b6 thong tin trr3n

thi trurong chung kho6n.

Cong ty c6 phAn dAu tu vd ph6t tri6n diOn Mi6n B5c 2 xin trAn trgng thong b6o tcvi

Quyi don vi nhw sau:

1. Ten t6 chrrc phAt hanh: Cong ty c6 phAn ddu tu va ph6t trien diQn Mien Bic 2

- Ma chung kho6n: ND2

- Tru s& chinh. S6 eaO Eucrng Hodrng Li6n, phucrng Kim Tan, thdnh ph6 Lao Cai,

tinh Ldo Cai.

- Eien thoai: 020 33 501 540 Fax: 0203 906 661

- Ngucri thqrc hiQn cOng O6 ttrOng tin: Ong Lfng Hong Vin Giam d6c COng ty ngucri

" dai diQn theo Phrip LuQt.

2 Nqi dung cong bo thong tin:

- Cong n6 tnOng tin b6o c6o tdi chlnh ndm 2015 ket thuc ngay 3111212015 c0a

Cong ty c6 phdn ddu tu vir phdt tri6n di$n Mien Bic 2 dwqc lqp ngay 2WA2\2O16

dd duqc Kiem todrn b&i Cong ty tr6ch nhiem h0u han KPMG.

3. Thong tin niry d6 duqc cong b6 tr6n trang thong tin dien t& crla Cong ty vdo ngdy
2910212015 Tai duong d5n http://www.nedi2.com.vn cOa Cong ty.

Chung toi xin cam k6t c6c thong tin cOng b6 tren day la dung sEr that vd hodn todn
chiu tr6ch nhiQm trucvc Ph;ip luQt vr6 nQi dung c6c thong tin d5 c0ng b6.

Noi nh6n:
- Nhu kinh giri;
- Luu TCHC, thu kli.

cONG TY GP sAU T[y VA PHAT TRIEN
EIEN MIEN BAC 2

GQNG HOA XA HOr CH0 NGHIA VrEr NAM
Dqc l0p - Tu do - Hanh ph0c

------oOo------
Lao Cai, ngay 29 thang 02 ndm 2016

Titi liQu dinh kdm:
01 bdn cOng chung 86o c6o tai chinh nim 2015

Ph{p nat !/

qb,g gtd,W'7/6m



COng ty CO phffn Dflu tu vir Ph6t tri5n tliQn
Midn Bilc 2

B6o c6o tdi chinh cho ndm k6t thirc

ngey 3l thang lf, ndm 2015



Cdng ry C6 phfln Diu tuvi Phit tri6n iliQn Midn Bic2
Th6ng tin vG C6ng ty

Gi6y chrri'ng nh$n tllng lcf
kinh doanh sd

IIQi il6ng Quin tri

nail ciam a6c

Trg s& dnng kf

C6ng ty ki6m toin

1203000019

6ng Nguy6n Ngqc DiPp
Ong Nguy6n Thanh Hoan
Ong Nguy6n Hiru Nggc

0ngNguy6n Phric Huong

6ng Ung H6ng Vfln
Bd Mac Thi Thanh Xudn

Qng LIng $,6ng V{n
Ong Nguydn Hii D[ng
Ong Trdn Vinh Hdo

COng ty TNHH KPMG
VietNam

ngdy6th6ng5 ndm2004

Cht tich
Thanh vi6n
Thanh vi6n
(ti, n4dy 10 thdng 4 ndm 2015)
Thanh vi6n

@en ngay t0 thdng 4 ndm 2015)
Thanh vi6n
Thanh vi6n

@An ngay t8 thdng 12 ndm 2015)

Gi6m <t6c

Ph6 Gi6m d6c
Ph6 GiSm <t5c

Gi6y Chung nh{n DIng hi Kinh doanh cria C6ng ty dd ctuqc didu chinh
8 lAn, vi mn AiCu chinh gdn tldy nh5t h gi6y Chimg nhfln Ddng lci Kinh
doanh sO S:OOZ|SS2T ngity 5 th6ng 7 ndm20l3.Gi6y Chimgnhfn D[ng
hi Kinh doanh do Sd Kti hoach vd Ddu tu Tinh Ldo Cai c6p.

SO 336, Dulng Hoang Li6n
Phucrng Kim Tdn, Thanh phi5 tao Cai
Tinh Ldo Cai, Vi€t Nam



COng fy CO phAn Diu tuvi Phit tri6n tliQn Midn Biilc2
86o c6o cfia Ban Gi6m il(6c

Ban Girim d5c C6ng ty C6 phen DAu tu vd Ph6t tri6n ttiQn MiAn Bic 2 ("C6ng ty") trinh bdy b5o c6o

ndy vd bto c6o tni ;hfnh dfnh kdm cria C6ng ty cho n[m k6t thirc ngdy 31 thdng 12 ndm20l5.

Ban Gi6m et6c C6ng ty chfu tr6ch nhiQm lfp vd trinh bdy trung thlrc vd hqp $ b5o c6o tdi chinh theo

c6c ChuAn mgc Ki5 toin ViQt Nam, Ch6 dO K6 to6n Doanh nghiQp ViQt Nam vi c6c qu.y dlnh ph6p I
-Aco lren quan oen vrgc lfp vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh. fheo j [i6n cria Ban Girim dric C6ng ty:

(a) b6o c6o tai chinh trinh bdy tu trang 5 <ti5n trang 31 dA phan 6nh trung thgc vd hqp ly tinh hinh

tdi chinh cria C6ng ty tAi ngdy 31 th6ng 12 ndm 2015, k6t qui ho4t dQng kinh doanh vd luu
chuy6n ti6n tq c,ia COng ty "tt nam ki5t thnc cirng ngdy, phu-hqp v6i c6c ChuAn mpc Kti torln

ViCi Nam, ChC dO f6 to,an Doanh nghiQp Vi€t Nam va .a. quy Aiot pftap li c6 li6n quan itiSn

viQc l{p vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh; vi

(b) t4i ngiy lfp b6o c6o ndy, kh6ng c6 ly do gi <t6 Ban Gi6m diic C6ng ty cho ring C6ng ty sC

khdng the thanh to6n chc khoin nq ph6i tri khi d6n hqn.

T4i ngdy lfp b6o ciio niry, Ban Gi6m d5c C6ng ty de ph6 duyQt ph6t hanh b6o c6o tai chffi <tinh kdm.

rhanh ph5 Ldo cai, 2 I -02- 2016
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Chirng t9i da ki6m toan b6o c6o tdi chinh clinh kdm cta COng ty C6 phAn DAu tu vd Ph6t triiSn diQn
Mi6n B6c 2 (C6ngty"), bao g6m bdng cAn d6i k6 to6n tai ngay 3l th6ng 12 ndm 2015, b6o cfo k6t
qui hopt ctQng kinh doanh vd b6o c6o luu chuytin ti6n t0 Ii6n quan cho n6m ktit thric cirng ngdy vd c6c
thuy6t minh kdm theo dugc Ban Gi6m d5c C-6ng ty ph6 duyQi ph6t hanh ngdy 29 th6ng2 ia^ZOt6,
cluo. c trintfbiy tir trang 5 ddn32.

Trich nhiQm cfra Ban Gi6m tl6c

Ban Gi6m d6c C6ng ty chfu tr5ch nhi6m l4p vd trinh biy trung thqc vd hqp l! b6o c6o tdi chinh niy
theo c6c ChuAn ryuc Ki5 to6n ViQt Nam, Chii clQ K6 to6n Doanh nghiQp ViQt itam vd c6c quy dinh ph6b
ly c6 li6n quan d6n viQc lfp vd trinh bdy b6o c6o tii chinh, vd chiu tratn nhipm ve Uem .oat nQi bO mA
Ban Gi6m <l6c xric.clinh li cAn thi6t dadam b6o viQc [6p b6o c6o tdi chinh kh6ng c6 sai s6t trqngy6u
do gian lfn hay nhAm l5n.

Trrich nhiQm cria ki6m tofn vi6n

Tr6ch nhiQm cria chring t6i Id clua ra ;i ki6n vd b6o c6o tdi chinh ndy dga tr€n kr5t qu6 kii5m to6n cria
chring tdi. Chring t6i cl6 thyc hi6n c6ng viQc ki6m to6n theo c6c ChuAn muc Kitim to6n Vigt Nam. C6c
chuin mgc ndy y6u cAu chring t6i tuan tnri chu6n mgc vd c6c quy dfnh vA dpo clirc ngh6 nghiQp vd lfp
k6 hoach vd thpc hiQn cuQc kiiSm to6n AC dat clugc sg tt6m b6o hqp llf vC viQc ligu b6o c6o tdi chinh c6
cdn sai s6t trgng y6u hay kh6ng.

.C6ng,vi6c ki6m to6n bao g6m viQc thgc hiQn c5c thri tpc nhim thu thfp c6c bing chirng kiiSm to6n v€
c6c s5.lieu vi c6c thuy6t minh trong b6o c6o tii chinh. C6c thri tpc clugc lUa chqn dga tr6n xdt ilorin
cria kiiSm todn vi6n, bao g6m Oanh gia rrii ro c6 sai s6t trong y6u trong b6o c6o tai chinh do gian l$n
ho{c nhAm 6n. Khi thuc hiQn c6c d6nh gi6 rrii ro ndy, ki6m io6n vi6n xem xdt ki6m soSt nQibQ cria
C6ng ty li6n quan t6i vi6c lflp vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh trung thgc vd hqp l;f nhim ttri6t ti5 c6c thi
tgc ki€m toal nly tron vdi tinh hinh thpc t6, tuynhi€n kh6ng nhimmpc <lich tlua ra y kii5n vii hi6u qui
cua ki6m so6t n0i.b6 cria Cdng ty. C6ng viQc ki6m to6n cfrng bao g6m vi6c rl6nh giaiinh thich hqp cta
c5c chinh s6ch ki5 to6n dugc 6p dpng ,d tfnh hqp ly cria c6c udc*tinh t6 toan ,,i Bun Gi6m d6c cria
C6ng ty, cfrng nhu cl6nh gi6 viQc trinh bdy t6ng the b6o c6o tdi chinh.

Chirng t6i tin"ring c6c bing chring ki6m to6n md chring t6i thu duoc ld dAy dt ve thich hqp ldm co sd
cho y kitin kiiSm to6n cria chring t6i.

BAo cAo xrf,vr roAN Doc LAp

Kinh giri Cic CO tl6ng
Cdng ty CA phin Diu tuvir Phdt tri6n iliQn Midn Bic2

KPMG Limited. a Vietnamese limited liability company and a member
fim of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG lntemational Cmperative {"KPMG lnternational"),
a Swis entfty.



V tri6n cf,a ki6m toin vi0n

Theo y ki(h cfia chfing t6i, b6o c6o tai chinh tl6 phin anh trung thgc vd hqp ly, tren c6c khia c4nh hgng
y6u, tinh hinh tdi chinh cria C6ng ty C6 phin DAu tu vd Ph6t tri6n cliQn Mi6n 96c 2 tqi ngiry 3l th6ng

tZ ne^ 2015, krlt qui ho4t. tlQnikinh aoantr vd luu chuyiSn tiAn tQ cho n6m tctit ttr0c cirng ngdy, phi
hqp vdi crlc ChuAn muc K6 to6; Viet Nam, Ch6 dO K6 to6n Doanh nghipp ViQt Nam vi c6c quy dinh

ph6p lj c6 li6n quan cttin viQc lfp vd trinh biy b6o c6o tii chinh.

vdn ad khic

86o c6o tii chinh cta C6ng ty cho nim k6t thric ngdy 31 thang 12 .ndm 2014 du-o. c ki6m to6n bdi mOt

cong ty ki6m to6n kh6c, vi r-Ong ty ki6m to6n naida dua ra y ti6, ch6p nhan toin phin v6i mOt si5

ili6m iin nhAn manh O5i vOi caihao c6o tii chinh niy trong b6o c6o ki6m to6n ngiy 10 th6ng 2 ndm
2015. /

Gi6y chung nhfln il6ng \f hinh ngh6
kiiim to6n s6: 0861-2013-007-1
Ph6 T6ng Gidm diic

He NQi, ngiry 29 th6ng2 nlm 201 6

L6 Vipt Hing
Gi6y chung rtt6n aarg kf hdnh nghd

kii5m to6n s6: 0296-201 3-007-l

Cdng ty TNHH KPMG

t5-02-203

/,:a/cortrc 
rv

-' itnacn ruNeN



C6ng ty C6 phin Diu trvi Phit tri6n tliQn Midin Bilc2
BAng can aiii k6 to{n Qi ngiy 31 thing l) nilm20l5

(B an hdnh t he o rh6ng," #j;t irfrt--;'#
ngay 22/12/2014 c{ra BQ Tdi chinh)

TAI SAI\

Tiri sin ngin hgn
(100 = 110 + 130 + 140 + 150)

Ti6n vdr c6c khoin tuong ttucrng tidn
I len
C6c khoan tuong duong tidn

Cdc khoin phii thu ngin hgn
Phii thu ng[n h4n cua kh6ch hang
Tri trudc cho ngudi b6n ngln h4n
Phii thu ngin hp, thac

Hing tiinkho
Hdng t6n kho

Tiri sin ngin h4n khric
Thu6 gi5 tr! gia ting dugc kh6u tni

hu6 vd c6c khoin kh5c phii thu
Nhd nu6c

Tdri s:fln diri han
(200 : 220 +;40 + 260\

Tii sfln c6 tlinh
Tdi sin c6 ttinh hiru hinh

NguyAn gid
Gid tri hao mdn lfiy kA

. i-., ^Tdi sin c6 ilinh vo hinh
NguyAn gid
Gid tri hao mdn tW kii

Tii sin d& dang diri h4n
XAy dgng co bin dd dang

Tdri sin diri h4n khic
Chi phi tri tru6c ddi hqn

TONG TAr sAN (270:1oo + 2oo)

Thuy5t 3ul2l2ol5
minh VND

100 132.513.934.486

UU20t5
\rND

147.791.262.206

16.878.405.960
16.878.405.960

130.651.657.263

23.890.9t7.076
t06.760.744.187

261.198.983
229.460.925

31.738.058

1.886.657.675.925

8.651.32s.048
360.019.9t7

t.740.3t5.924
(1.380.296.007)
8.291.305.13 r
8.291.30s.13 t

1.867.447381354
t.867 .447 .381.354

10.s58.969.523
t0.ss&.969.523

MA
so

110 5
111

112

130
131 6
t32
t36 7

71.538.546.625
lt.538.546.625
60.000.000.000

50.641.709.611
3t.727.542.578
9.490.807.062
9.423.359.97t

150
152

153

140 8 9.713.934.067
t4t 9.713.934.067

r 619.744.183
574.264.161

t4 45.480.022

200 1.923.840.981.417

220 1.912.588.214.027
22t 9 1.904.296.908.896
222 t.974.089.893.197
223 (69.792.984.30t)
227 10 8.291.305.131
228 8.291.305.131
229

10.681.315.849
11 10.681.315.849

' s71.451.541
t2 s71.451.541

240
242

260
26t

2.056.354.915.903 2.034.448.938.131

Cac ttruyit minh elinh kdm td bA phQn hqp thdnh cfia bdo cdo tdi chinh nay



Cdng ry C6 pnb Eiu tuvi Phit tri6n diQn Midn Biic 2

Bing cfln tltii kd todn tai ngey 3l thing 12 nIm 2015 (ti6p theo)

MAu B 01-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu sii zoo/zot+/rr-src

ngdy 22/12/2014 cila B0 Tdi chinh)

NGUON V6N

NqPHAT TRA (300:310 + 330) 300 1.560.888.3 1 1.785

159.376.699.203
13 66.987.475.179
t4 5.015.305.141

7.695.446.046
15 27.48t.t42.375

l6(a) 11.343.330.462
t7(a) 40.854.000.000

1.401.511.612.582
_ 203.000.000

1.401.308.6t2.582

49s.466.604.118

495.466.604.118
415.296.507.633

41s.296.507.633
t0.642.450.000-

69.527.646.485

1.738.390.092
67.789.256.393

Ng ngin h4n
Phai tra ngudi b6n ngin hqn
Thui5 ph6i nQp Nhd nu6c
Phii tri ngudi lao dQng

Chi phi phni trn ngdn hpn
Phii tr6 ngdn hpn kh6c
Vay ngdn hgn

Ng dii h4n
Phei tra dii han kh6c
Vay ddi han

V6n chri s& hilu
V6n c6 phdn
- C6 phiAu ph6 th6ng, ; ,.;

cd quy2n bi0u quy€t
Th{ng du vi5n 

"O 
pLfo

chcnh lQch t'j gi6 h6i do6i
Lgi nhufln sau thu6

TONG NGUON V6N
(440:300 + 400)

Ngudi lip:

ll.
Lam Thi Hd

Kd todn t6ng hqp

I410 '18

4tt t9

4l1a
412
417

440

2 I -02- 2016

310
311

313
3t4
315
3t9
320

Mi Thuy6t 3tn2l20ts
s6 minh VI\D

ut/2015
VI\D

1.598.r42.634.338

308.393.077.387
122.729.726.738

5.462.248.239
4.266.308.565

26.t52.042.285
28.377.284.454

t2t.405.467.106

1.289.749.556.951
210.000.000

| .289 .539 .556.95t

436.306.303.793

436.306.303.793
4t5.296.507.633

415.296.507.633
t0.642.450.000
8.628.956.068

t.738.390.092

1.s89.839.269
148.550.823

16(b)
17(b)

330
337
338

voN crr0 soH0u (400 = 410) 400

chua ph6n phi5i 421 18

- I:NST chaa phdn phiSi hty ki den
cu6i @ trtcdc 421a

- LNST chua phdn phiii ki ,ay 421b

2.0s6.354.915.903 2.034.448.938.131

.

I
,l

1.

o): I
=,*tP

s
Ki| todn trrtng

Cac tfuydt minh itinh Hm ld bA phdn hqp thdnh cfia bdo cdo tdi chfnh nay



a
a
a
a
7
?
7
a
a
7
a
a
a
7
7
=a
a
a
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a
7
a
a
a
a
5
a
P
a
Ia
b
5
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C6ng ry C6 phin Diu tuvi Phit tri6n diQn Mi6n Biic 2

3i6o c6o k6t qui hog ilQng kinh doanh cho nIm k6t thric nghy 31 thing 12 nnm 2015

MfiuB02-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tw s6 zootzotlnr-arc

ngay 22/12/2014 cila B0 Tdi chinh)

Doanh thu bdn hing

Gi6 v6n hing b6n

Lqi nhu{n eQp (20 = 01 - 11)

Doanh thu ho4t ilQng tii chinh
Chi phi tdi chinh

Trong il6: Chi phi ldi vay
Chi phi qu6n l;f doanh nghiQp

Lgi nhufn thuin tir ho4t ttQng kinh doanh
(30=20 +21-22-26)

Thu nh4p kh6c
Chi phi kh6c

K5t qui tir c6c hoqt tlQng khdc
(40=31-32)
f,gi nnu$n k6 to6n trufc thu6
(50:30 + 40)

chi phi thu6 TNDN hiQn hil.nh

Lqi nhufn sau thu6 TI\DN
(60: 50 - 51)

Lfli tr6n cd phi6u

LEi co bdn tr6n c6 phii5u

Ngudi lap:

Lim Thf Hd
Ki! todn tiing hqp

Me Thuy6t 2015
s6 minh YND

0l 374.485.952.024

11 116.647.759.738

20t4
VND

20

2t 21

22 22
23
26 23

257.838.t92.286

l 1.035.998.663
t62.381.604.250
143.603.067.699

39.497.680.865

172.587.387
tt.4t9.217

66.994.905.834 161.168.170

3l
32

826.673.260
32.322.701

73.337 .083
44.055.481

40'

51

794.350.559 29.28t.602

67.789.256.393 190.449.772

41.898.949

67.789.256.393 148.550.823

r.632

2 I -02- 2010

Kd ndn ffudng

Cdc thuyiit minh ilinh kim ld b0 phdn hqp thdnh cila bdo cdo tdi chtnh nay



C6ng ty CO phin Dffu tuvi Phit trifu iliQn Miiin Bdc2
86o c6o luu chuy6n ti6n t$ cho nlm t5t tnric ngiy 31 thdng 12 nilm2015
(Phumrg phip gi6n ti6p)

Thuy6t
minh

LUU CHTIYEN TTEN TTITTOAT DONG KINH DOAI\H

Lcri nhuffn trudc thu6
Di6u chinh cho c6c khoin

Kh6u hao vn phdn b6 .
L6 ch6nh lQch tj, gi5 h6i do6i do
dirith,gi6l4icfuc kho6n mpc ti6n tQ
c6 g6c ngopi tQ

Lai tu ho4t dQng dAu tu
Chi phi ldivay

Lqi nhufln tir hoat tlQng kinh doanh
trufc nhfrng thay il6i v6n luu tlQng

Bii5n dQng c5c kho6n phii thu
,3

vd tdi sin ngdn h4n kh6c
Bii5n dQng hang t6n kho
Bi6n dQng c5c khoin phhitrir
vd nq phii tr|kJrrfic
Biiin rtQng chi phi tri tru6c

Ti6n Hi vay ddtrh
ThuO thu nhfp doanh nghiQp <15 nQp

Luu chuy6n tiijn thuin tir ho4t ilQng
kinh doanh

Lw CilrrtN TrEN TrI HOAr DQNG oAu rrl
Ti6n chi mua sim, xdy dpg
tdi san cO Ainn 21

Ti6n thu tu thanh $, nhugng b6n
tii san c6 dinh 22
-.). ., ,-...).
Ti6n thu hi ti6n gui 27

Luu chuy6n tidn thuin tir ho4t ilQng
;i;t" " 30

MAu B 03 -DN
(Ban hdnh theo Th6ng tE sii 200/20t4TT-BTC

ngay 22/12/2014 cita BQ Tdi chinh)

Mfl
A

so

2015
vND

67.789.256.393

68.4t2.688.294

2.842.349.448
(870.063.9s 1)

143.603.067 .699

2014
VNI)

190.449.772

(238.s87.387_)

01

02

04
05
06

08 281J77.297.883 (48.137.61s)

09
10

11

12

79.6s1.402.4s2
(9.713.934.067)

(t6.99t.047 .239)
2.391.222.917

(3 .3t0.29t .433_)

t2.7st.792.277
225.r84.026

t4
t5

337.114.941.946

(156.794.0t1.7 53)
(20.s62.869)

9.618.547.255

(116.029.706)

20 180.300.367.324 9.502.517.549

(ts1.727.879.13s) (494.602.2t3.sr1)

I
U

I,

I

870.063.esi
66.000.000

t72.587.387

(1s6.8s7.81s.184) (494.363626.124\

Cda thuyiit minh ilinh kim ld bA phqn hqp thdnh cila bdo cdo tdi chinh nay



C6ng ty CO phin Eiu trvi Ptit ri6n iliQn Midn Bic 2
geo-cel tuuinuy6ntihechonim tSttn,nc ngiy 31 thing 12 nilm20l5
(Phuong phtflp gi6n tiSp-fi6p theo)

MiuB03-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu sii 200/2014IT-BTC

ngay 22/12/2014 cila BQ Tdi chinh)

Ma Thuy6t 2015r .,sO minh YNI)

LtrU CHUTTN TIEN TTT cAc HoAT DoNG TAI CI{INII

Ti6n thu tu ph6t hnnh cO phiiSu 3l
Ti6n thu tu tli vay 33
Ti6n tri ng gdc vay 34

Luu chuy6n tidn thuin tir ho4t itQng 
40tiri chinh

31.217"588.s2s 464.216.305.055

167.897 "332.295
(136.679.743.770)

2014
VND

62.000.000.000
490.047.30s.05s
(87.831.000.000) (

I

I

:

50

60

54.660.140.665

16.878.40s.960

Q0.644.80s.s20)

37.s23.209.480

Lru chuy6n tidn thuin trong nim
(50 = 2d+ 30 + 40)

Ti6n vir cic khoin tuong tlucrng tidn
tliu nim
Tidn vir c6c khoin tuong tluong tidn
cu5i nim (70 = 50 + 60)

Ngudi lap:

lx-
Ldm Thi Hd

Kd todn tiing hqp

71.538.546.625 16.878.405.960

2g -02- 2016

!il

/
\

I.9{g}
Ngudi

Kii todn traong

Cac ttntyiit minh ifmh kDm ld b0 phqn hqp thdnh crta bdo cdo tdi chinh nay



(b)

1.

(a)

(c)

C6ng ly C6 phin Diu trvi Phdt fii6n rliQn Midn Bic2_
Thuy6t minh b6o c6o tii chinh cho nIm k6t thfc ngiy 31 th6ng 12 nIm 2015

Mdu B 09 -DN
(Ban hdnh theo Th6ng w sii zootzoturr-trrc

ngay.22/12/2014 cim BQ Tdi ch{nh)

C6c thuy6t minh ndy h bO phfln hqp thanh vd cAn dugc clgc <16ng thdi v6i b6o c6o tdi chinh ctinh kdm.

Don vi b6o c6o

Hinh thrfrc s& hfru viin

Cdng ty CO phan DAu tu.vd Ph6t tri6n diQn MiAn Bhc 2 ("C6ng ty") ld mQt c6ng ty c6 ph6n <luo. c

thdnh l{p tai Vi€tNam.

Hopt rlQng chinh

C6c ho4t <lQng chinh cria C0ng ty li:
,/. ilAu tu xdy dung v0n hdnh c6c d1r 6n thriy <liQn tai tinh Lio Cai vd c6c tinh mi6n Bdc;

! mua b6n vflt liQu xdy dpg;
r tu v6n thitit k6 c6c cdng trinh ddn dgng, cong nghiQp, cAu dudrirg , cfip thofutnudc, thiry diQn, diQn,

thty lqi;

. nhan thAu x6y lh1 
31c 

c6ng trinh qan dllg, c6ng nghiQp, diQn, buu chinh vi6n th6ng, thriy lgi,
giao th6ng auog b0 c6c c6p, sAn bay, b6n cing,.giu, cong, c6c c6ng trinh tf qh"61, ha tAng d6

tfri ra n o 
"Ong 

nghiqp, c6c c6ng trinh <lucrng diy,trqmbirSn th6, thi c6ng san l6p ndn m6ng, xri

I ndn d6t y6u, c6p, thoSt nu6c, l6p dflt ttuong 6ng c6ng nghQ vi 5p lgc, diQn lanh vd trang tri nQi

thAt;

dAu tu kinh doanh U6t A6ng sin, nhi d vd v[n phong cho thu6;

kinh doanh nhd hdng, kh6ch s4n, du lich sinh th6i, khu vui choi gihitri;

s6n xu6t vi mua b6n, xu6t nhfp ktdu mdy m6c, thi6t bi, phuc vu x6y dpg; vd

khai th5c, san xu6t vat fiCu xdy dr,mg: d6, c6t, s6i.

Chu k) sin xu6t kinh doanh th6ng thuimg

Chu kj sin xu6t kinh doanh th6ng thudng cria COng ty rri* trong ph4m vi 12 thring.

C6c il{c tli6m hopt ilQng c6 inh hu&ng l6m tl6n b6o c6o tiri chinh

Tpi ngdy 1 th6ng 1 nim 2015, dg rin c6ng trinh thriy ttiQn Ngdi Ph6t chinh thric <li vdo ho4t cl6.ng.

Tai ngdy 31 th6ng 12 ndm 2015, C6ng ty c6 98 nhdn vi6n (llll20l5:92 nhdn vi6n).

I

I

I

I

(d)

10



a
-=,a
a
a
7
a
a
a
a
a
a
a
b
b
bI
b
b
b
b
b
5
5
b
b
b
b
b
b
b
b
b
F

2.

(a)

(c)

(b)

C6ng ty CA phin Elu mvi Phit tri6n diQn Miiin B{cZ
fnui6i minh bdo c6o tii chinh cho nlm t<6t tnnc ngiy 31 thing 12 nEm 2015 (ti5p theo)

MduB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu si5 zOOtzOtAff-afC

ngay.22/12/2014 cila B0 Tdi chinh)

Co sO l$p b6o c6o tiri chinh

Tuy6n bti vdituffn thri

86o c5o tdi chfnh duo. c l{p theo cic Chudn mpc K6 toSn ViQt Nam, Ch6 dO Ki- torln Doanh nghigp

Viet Nam vd c6c quy ttintr-ph6ply c6li6n quan di5n vipc lfp vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh.

Ctr s& do lulng
86o c6o tdi chffi, tru b6o c6o luu chuyi5n tiAn tQ, du-o. c lfp tr6n co sd d6n tich theo nguy€n tic gi6
g6c. 86o c5o luu chuy6n ti6n tQ duqc lap theo phucrng phSp gir{n titip.

Ky k6 tmfln nIm

Ky k6 toSn nlm cria C6ng ty ld tu ngdy 1 th6ng 1 cttin ngdy 3l rhing12.

Dcrn vi ti6n tQ t<6 torln

Ecrn vf tiAn tQ kt5 to6n cria C6ng ty ld D6ng ViCt Nam (*\IND") cfing ld <lcrn vi ti6n tQ ctuo. c sir dpng
cho mpc dich lfp vd trinh biy b6o c5o tii chfnh. .r

Ap d+ng Hur6,ng d6n Ch6 dO K6 toSn doanh nghiQp mfi ban hirnh

Ngdy 22 thfung 12 ndm2}l4,Bo Tni chfnh ban hinh Th6ng n s6 ZOO\ZO|4ITT-BTC hogrg aan Cnti
AO f6 toSn doanh nghiQp ("Th6ng fi 2OO-). Thdng tu 200 thay thti cho quy <Iinh vC Che dO K6 to5n

doanh nghiQp ban hinh theo Quy6t dlnh s6 l5l2006lQD-BTC ngdy 20 thitng 3 nlm 2006 vd Th6ng
tu sO 24412009/TT-BTC ngdy 31 th6ng 12 ndm 2009 c:ioa B0 Tdi chfnh. Th6ng tu 200 c6 hi$u lr,rc

sau 45 ngdy kC tu ngdy lc1i vd 5p dgng cho ky kti tor{n nnm bit dAu tu hoflc sau ngdy 1 thr{ng 1 nim
20t5.

K6 tu ngdy 1 th6ng I ndm}}l5,Cdng ty dd 6p dgng phi hOit6 c6c qyy dinh cua 
Thgog.to 

200. Nhtng
thay tl6i quan trgng trong chinh s6ch k6 toiin cria C6ng ty vd c6c anh huong d€n b6o c6o tdi chinh cria

C6ng ty, n6u c6, duqc trinh bdy trong c6c thuytit minh b6o c6o tdi chinh sau cl6y:

. Ghi nh0n ch€nh lQch t! gi6 h6i dorli (Thuyiit minh sr5 4(a)); vd

. Ldi tr6n c6 phi6u (Thuytit minh sO +1m;1.

(d)

3.

11



Cdng ly Cit phin Eiu tuvi Phit tri6n iliQn Midin Bic2
Thuy6t minh brflo cdo tii chinh cho nim k6t thfc ngiy 31 thring 12 nim 2015 (ti6p theo)

MAuB09-DN
(Ban hdnh theo Th1ng tu s6 zoo/zolilrr-nrc

ngcry22/12/2014 cfia BQ Tdi chinh)

4. T6m tit,nhfrng chinh sich k6 to6n chfr y6u

Sau <lAy ld nhirng chinh sSch kti toan chri ytiu <tugc C6ng ty 6p dqng trong viQc lfp b6o c6o tdi chinh
ndy.

(a) Cdc giao dich blng ngo4i tQ

C6c giao dfch beng c5c dcrn vitidn khSc VND trong lcj,dugc quy <t6i sang VND theo f! gi5 thgc tii
t4i ngiy giao dich. Ty giethUc t6 6p dpng cho c5c giao dlch bing ngo4i tQ clugc x5c dinh nhu sau:

. Ti gi5 giao dich thuc tii khi mua b6n ngo4i t. ln fi eiir$ k6t trong hqp d6ng mua biln ngopi tQ

gifra Cdng ty vd ng6n hang thucrng mpi.

Ty gilgiao dlch thgc t6 khi g6p vi5n ho{c nhfn v5n g6p ld tj'girl mua ngo4i tQ cria ngdn hing noi
C6ng,ty md tdi kho6n d6 nhfln vtin g6p t4i ngdy g6p vdn.

Ty gilgiao dlch thlrc t6 khi ghi nhfn ng ph6i thu ld tj' gi6 mua ngoai tQ cria ngdn hang noi C6ng
ty nhQn ti6n tt kh6ch hang hoflc <16i t6c.

. Ty gi6 giao dich thUc tC khi ghi nhfn ng phAi tri h tj'gi6 brln ngo4i tQ cria ngdn hang noi C6ng
ty dU ki6n thanh tor{n khoan phii tri 116.

. D6i voi citc giao dich mua sdm tdi sin ho{c c5c khoiLn chi phi thanh toSn ngay bing ngopi tQ, fj'
gi6 giao dich thUc t6 h ti gi5 mua cria ng6n hang fioi COng ty thUc hiQn thanh torin.

C5c khoin mpc tii s6n vd ng phii tri c6 g6c bnng don v! ti6n tQ kh6c VND <lu-o. c quy ddi sang VND
theo tj,gi5 giao dich thpc tt5 t4i ngdy ktit thuc lc) k6 to5n. Tf gi6 giao dich thuc t6 khi <l5nh gi|lai
c6c khoin mpc ti6n tQ c6 g6c ngopi tQ tai ngdy lflp b5o c6o tai chinh clugc x6c ctinh nhu sau:

OOi vOi c6c kho6n mpc tidn t€ c6 g6c ngo4i tQ ld tdi sin (ti6n m[t vd phii thu): dirng rj' gi6 mua
ngoal rc cua ngan nang thucrng mpi noi COng ty thuong xuy6n c6 giao dich tai ngdy k6t thric lcj
k6 to5n. Ti6n grii ng6n hdngbing ngo4i tQ <lugc dfuih gi6l4i theo fj' gi6 mua ngoai tQ cria chinh
ng0n hdng noi C6ng ty grii ti6n ho{c md tdi khoan ngo4i tQ.

OOi vOi vang ti6n tQ: dung giil mua vdng cria Ngdn hdng Nhd nu6c ViQt Nam, ho{c trong trudng
hqp kh6ng c6 gi5 mua cria NgAn hing Nhd nu6c Viet Nam thi 5p dpng gi5 mua vdng cira ttcrn vi
<lugc ph6p kinh doanh vdng theo luflt dinh.

OOi vOi c5c kho6n mr,rc tidn tQ c6 giic ngo4i tQ ld nq phii tri: dtng ty gi|bin ngopi tQ cria ng6n

hdng thuong m4i noi C6ng ty thudng xuy6n c6 giao dich tai ngiy k6t thric lcj kO torln.

Tru6c ngdy 1 th6ng 1 ndm 2015, t6t ci cilc kho6n ch6nh lQch tl gi5 h6i <lo6i cluo. c ehi nhfln vdo b6o

c6o ktit qui hopt ilQng kinh doanh, tru c5c khoan ch6nh lQch tj'gi6 h6i doSi ph6t sinh li6n quan d6n

hoat clQng xay dpg co bin de frintr thanh tei sin c,5 dlnh vd chenh lech tI gi6 h6i cto6i ph6t sinh khi
d5nh gi6 l4i cdc khoin mr,rc tidin tQ c6 gi5c ngoni t9 trong giai dopn tru6c hopt <tQng cria C6ng ty, thi
duqc ghi nhfln vdo Tdi khoin Ch6nh lQch rj gi6 h6i doSi thuQc ngron.v5n chri sd hiru cho d6n kni
C6ng ty Uit aAu ho4t <lQng. Khi Cdng ty bit dAu hoat ctQng vd tdi san cO Ainn hodn thanh dua vio sri
dpng, c6c khoan l6i hodc 16 ch€nh lQch rj' gie h6i doSi thudn c6 li€n quan du-o. c k6t chuy,ln vdo Tdi
khoan Doanh thu chua thUc hiQn hofc vdo Tdi khoin Chi phi tri tru6c ddi han. Cdc khoan l6i ho[c
16 ch6nh lQch tj' gi6 h6i ilo6i thudn ndy du-o. c phdn b6 theo phucrng ph6p <lucrng thing trong vdng nim
ndm.
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(b)

Cdng ty CO phin Eiu tuvi Phit tui6n iliQn Miiin Bilc2
Thuy6t minh b6o c6o tii chfinh cho nIm tr5t tUrfc ngiry 31 thing 12 nIm 2015 (ti6p theo)

MfruB09-DN
(Ban hdnh theo Th,ng tu si5 ZOO.ZOtUff-afC

ngay 22/12/2014 cita BA Tdi chinh)

K6 tt ngiy 1 thSng 1 nIm 2015, do 6p dgng Th6ng tu 200, tdt cil chc khoan ch6nh lQch t'j gi6 bao
gdm ci ch6nh lQch tj, gi6 ph6t sinh trong giai clo4n tru6c hopt dQng du-o. c ghi nhan vdo b5o c5o k6t
qui ho4t dQng kinh doanh. SO Ou tai ngdy 31 thring 12 ndm 2014 cin khoin lii ch6nh lQch fj' gi6
tru6q ddy <tuqc ghi nh|n vdo Tii khoan Chenh lgch tj' gilhdi do5i ld 8.629 trieu VND <tugc k6t
chuy€n vio b6o c6o k6t qui hopt <tQng kinh doanh cho nim t6t ttrtrc ngiy 31 thSng 12 ndm2015.
Thay d6i chinh s6ch k6 toran ndy dugc 6p dung phi h6i tri. Do sp thay OOi ctrintr s5ch kli toSn ndy, lgi
nhuQnsauthu6thunhflpdoanhnghiQpchonimti5tttrtrcngdy3l thfung12ndm2015t[ng8.629triQu
\TND.

Tidn vi c6c khoin tuong tluong ti6n

TiAn bao gdm tiAn m[t vd ti6n giri ngdn hang kh6ng ky han. C6c khoan tucrng duong ti6n ld cic
kho6n dAu tu ngin hpn c6 tffi thanh khoin cao, c6 th0 dA dang chuy,5n d6i thdnh mQt lugng ti6n xac
<tinh, kh6"ng c6 nhiAu rui ro v6 thay tt6i giiltrivd du-o. c sri dqng cho mpc <tich el6p img c5c cam kiit
chi ti€n ng6n trqn hon ld cho mpc clich clAu tu hay ld c5c mpc <tich kh5c.

Cdc khoin phii thu

Cric khoan phii thu kh6ch hang vd c5c khoin ph6i thu kh6c <lugc phin 6nh theo nguydn gi6 tru <li dU
phdng phii thu kh6 ddi.

Tiii sin cii ainn hiru hinh

NguyAn gid

Tdi sin c6 ai*r hfru hinh dury. c thti hi6n theo nguy6n gi6 tnr di gi5 tr! hao mdn lfiy kti. Nguy6n gi5 tai
sin cii dinh hiru hinh bao g6m gi6 mua, thu6 nhfp khAu, cfuc loqi thu6 mua hdng kh6ng hodn l4i vd
chi phi li6n quan tr.uc titip dC dua tai sin <llin vi tri vd tr4ng th6i hoat d6ng cho mpc <tich sri dpng tld
du ki6n. C6c chi phi ph6t sinh sau khi tAi san c6 dinh hru hinh da dua vdo hopt tlQng nhu chi phi sta
chta, bio du0ng vd dai tu du-o. c ghi nhan vdo b5o c5o k6t qu6 hopt tlQng kinh doanh trong lcj,md chi
phi ph6t sinh. Trong c5c trulng hqp c6 th6 chrmg minh mQt c6ch 16 rang ring cdc khoin chi phi niy
Hm teng loi ich kinh t6 trong tucrng lai dU tinh thu du-o. c tu viQc sri dpng tdi sin cO dintr htu hinh vuqt
tr6n mric hoat dQng ti6u chuAn theo nhu d6nh gi5 ban ctAu, thi c6c chi phi ndy <Iugc vrin h6a nhu m61

khoin nguydn gi|tdngth6m cria tdi san cO Ointr hfu hinh.

Khiiu hao

Khliu hao <lugc tfnh theo phuong ph6p ducrng thdng dpa tr6n thdi gian hiru dpng udc tinh cria tii san
c5 Ainn hiru hinh. Thdi gian hfru drJng udc tinh nhu sau:

. c6ng trinh thriy tliQn

. thi6t b! vdn phong

. mey m6c vd thi6t bi

. phucrng tiQn v{n chuytin

35 nim
3-5ndm

20ndm
6 ndm
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(e)

C6ng ty CA phin DAu tuvir Phit triGn rliQn lVliiin Bie2
ThuySt minh b6o c6o tiri chinh cho nim t<5t tnrnc ngiry 31 thing 12 nilm2015 (ti6p theo)

MiuB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tn si5 200/20|4,/TI-BTC

ngdy 22/12/2014 cita BA Tdi chinh)

Tiri sin cd ai"n vd hinh

Quy6n sri dpng d6t

QuyAn sri dpng <t6t gdm c6:

. Quy6n sri dgng <l6t ducv. c Nhd nu6c giao c6 thu ti6n sri dpng dAt;

' Quy6n sir dpng A6t *ran chuytin nhugng hqp ph6p; vd

. Quyen sri dung d6t thud tru6c ngdy c6 hiQu lgc cria Luflt D6t dai ndm 2003 md tidn thu6 AAt Aa

du-o. c tri tru6c cho thdi hpn dii hon 5 nim vd dugc co quan c6 thAm quyAn cdp g16y chung nhan
quyAn sri dpng d6t.

Quy6n sri dpng d6t dugc th6 hien theo nguyGn gi6 tru gi6 tri hao mdn lfiy k6. Quydn sri {rng d6t
kh6ng c6 thdi han n6n kh6ng phii trich khdu hao.

Xiy dgng co bin d0 dang

Xdy dpg co bin d& dang phan 6nh c5c khoin chi phi xAy dpg vi m6y m6c chua dugc hoan thanh
ho[c chua 6p ttat xong. Kh6ng tinh kh6u hao cho xdy dpg co bin do dang trong qu5 trinh xdy dpg
vd ldp <l{t.

t'

Chi phi tri trut6,c dii h4n

Chi phi tri tru6c ddi han ld c6c chi phi di trA cta c5c hpng mgc c6ng trinh chua <tri <1i6u kiQn quytit
to6n.

Cric khoin phii tri ngrrdi bfn vi cfc khoin phii tri khic

C6c khoan ph6i trn nguoi b6n vi khoin phii tri kh6c th6 hiQn theo nguy6n gi6.

(r) Yiin c6 phAn

CO phiifu pna tnang

C.tri ntri ph6t sinh li6n qu3n tr.uc fit5p d6n vigc phSt hanh c6 phi6u, trt di enh hudng thu6, dugc ghi
giim vdo thdng du vdn c6 phdn.
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C6ng ry C6 phin Diu tuvi Phit tri6n iliQn Midn Bic2
Thuy6t minh b6o c6o tii chi,nh cho nim t<6t tnrnc ngiry 31 thing 12 nlm 2015 (ti6p theo)

Mfiu B 09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu si5 zOOtzOlUff-nfC

ngay 22/12/2014 ctra BQ Tdi chinh)

CI) rhu5

Thuti thu nhflp doanh nghiQp tfnh tren lqi nhuan hoac 15 cria lcj,bao g6m thuti thu nhfp hiQn hdnh vd
thu6 thu nhfp ho6n lpi. Thu6 thu nhfp doanh nghiQp duqc ghi nh{n trong b6o c6o ktit qun hoat dQng

kinh doanh ngopitrir trudng hqp c6 c6c kho6n thuiS thu nhfp li6n quan d6n cic khoin mgc ctu-o. c ghi
nhfn theng vdo v5n chri sd hiru, thi khi d6 c5c thu6 thu nhflp niy cfing ttu-o. c ghi nhan thlng vdo v5n
chri s0 hiru.

Thu6 thu nhfp hiQn hdnh ld khoin thu6 dg ki6n phii nQp dga tr6n thu nhap chlu thu6 trong ky, sri
dung c5c mirc thu6 su6t c6 hi6u luc tpi ngiy k6t thric hj,k6 to5n, vd c6c khoan di6u chinh thu6 phni

, nQp li6n quan d6n nhtng lcj,tru6c.

thu6 thu nhfp hodn lpi du-o. c tfnh theo phucrng ph6p bang cAn et6i k6 to6n cho c6c ch6nh lQch tam thoi
giira giittri ghi si5 cho mpc dich b5o c6o tdi chinh vd gi6 tri sri dpng cho mqc dich tinh thuti cria c6c
kho6n muc tdi s6n vd no phii tri. Gi6 tr! cria thu6 thu nhfp hodn l4i dugc ghi nhfln dUa tr6n c6ch thric
dU kitin thu h6i ho{c thanh to6n giittri ghi s6 cria c5c kho6n mr,rc tdi s6n vd ng phii tri sri dpng c6c
mirc thu6 su6t c6 hiQu luc ho[c co bin c6 hi€u lUc tpi ngdy ktit thirc lcy kti toren.

Tdi san thuti thu nhfp ho6n lai chi <tu-o. c ghi nhfn trong phpm vi ch6c chin c6 ehi lgi nhufln tinh thu6
trong tucrng lai de tai san thu6 thu nhfp ndy c6 th6 sri dpng dugc. Tdi san thuiS thu nhfp ho6n lpi <tugc
ghi ginm trong ph4m vi khdng cdn chic cfriin U c5c lgi ich vd thuti li6n quan ndy sE st dgng <Iugc.

Doanh thu vi thu nh$p khrlc

Dounh thu t* bdn iliQn

Doanh thu dugc ghi nhan frong b5o c6o k6t qui ho4t dQng kinh doanh khi C6ng ty c6 khi ning thu
dugc c6c lqi ich kinh t6 vd doanh thu c6 th6 do lucrng dugc. Doanh thu kh6ng tlugc ghi nhfn niSu nhu
c6 nhirng ytSu t6 kh6ng chic chin trgng ytiu li6n quan t6i kha ndng thu hdi cac khoin phii thu.

Doanh thu tu viQc brin diQn <tugc x6c dinh vd tffi torin dqa tr€n Hqp ddng Mua b6n DiQn gita C6ng
ty vd C6ng ty Mua brin DiQn - Tap doan DiQn lUc Vi€t Nam. Doanh thu chi bao g6m ti6n brin <liQn

do Nhd m5y thriy diQn Ngdi Ph5t sin xu5t ra. Doanh thu ducv. c ghi nhAn m5i th6ng mQt ldn.

Ti6n b6n cliQn tlugc tinh torin dpa tr6n bi6u gi5 dugc x6c dinh tu tru6c nhAn v6i san lugng diQn C6ng
ty san xu6t duo. c.

Doanh thu t* tiin lfii

Doanh thu tu ti6n l6i <luo. c ghi nhfn theo f! lQ tucrng img v6i thdi gian dpa tr6n si5 du giic vd l6i su.it
5p dpng.

Chi phivay

Chi phi vay dugc ghi nhan h chi phi trong kj,khi chi phi ndy ph6t sinh, {IgoAi tmtrucrng hqp chi phi
,uy ii6n quan d6n c6c kho6n vay cho mpc <Iich hinh thdnh tdi sin dri di6u ki6n v6n h6a chi phf vay
thi khi tt6 chi phi vay sE dugc v6n h6a vi <Iugc ghi vdo nguyOn gi|chc tdi san ndy.
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Cdng ty CO phAn DAu tuvi Phit tri6n ili€n Midin Bilc2
Thuyiit minh b6o crflo tdri chinh cho nIm t<5t tntc ngiry 31 thing 12 nilm2015 (ti6p theo)

Miu B 09 -DN
(Ban hdnh theo ThOng tu sii ZOOlZOllff-AfC

ngay 22/12/2014 cita BQ Tdi chinh)

(m) Lfli tr6n c6 phi6u

C6ng ty trinh bdy ldi co ban tr6n c6 phi6u ("EPS") cho c6c cri phitiu ph6 th6ng. Ldi co bin tr6n c6
phitiu etu-o. c tinh blng cfuchlily l6i hoflc 15 thuOc vC cO dOng ph6 thOng cria C6ng ty chia cho s6 lugng
c6 phitiu ph6 thOng binh qudn gia quyAn luu hanh trong kj,.

Tru6c |Bdy 1 th6ng I ndm2015, hi ho[c.15 thuQcvA cO d6ng ph6 th6ng cria C6ng ty bao gdm ci sti
phen bO vio qu! khen thu0ng phirc lgi, nliu c6. KC tu ngdy 1 thr{ng 1 n6m 2}ls,ldihoic 15 thuQc vO

cii d6ng ph6 th6ng cria C6ng ty ilugc x5c dlnh sau khi tru cti khoan phan b6 vdo qu! khen thudng
phric loi. Thay <I6i chfnh s5ch ki5 toan ndy <luoc 6p firng phi hOi t6.

(n) Crlc b6n li6n quan

C6c b€n tlgo. c coi ld b6n li€n quan cria COng ty ntiu m6t b6n c6 khi ndng, tryc titip hoac girln tiiip,
ki6m so6t b6n kia ho{c g6y Anh huong d5ng k6 t6i b€n kia trong vi6c ra c6c quytit dinh tei chinh vd
hopt dQng, hoflc khi i6ng ty vd b6n kia chjchiu sU ki6m so6t ci'ung froac af,iu*g ae"g ta 

"t ""j.C6c b6n li6n quan c6 th6 ld c5c c6ng ty ho[c c6c chnh6n, bao g6m ci c6c thdnh vi6n gia dinh than
cfn cria chc c|nhdn dugc coi ld li€n quan.

5. Tidn vi c6c khoin tuong tluong ti6n

Ti6n mat
-.;.Ilen gul ngan nang
C6c khoan tuong duong ti€n .

Phf,i thu ngin h4n cria kh6ch hirng

Khoan phii thu ngin tran cria kh6ch hang tpi ngdy 31

ty Mua brin DiQn - TQp <loan DiQn lUc Vi€t Nam.

71.538.546.625 t6.878.405.960

thfing 12 nim 2015 ld khoin phii thu tu C6ng

31n2t20ts
YI\D

tt6992.36t
11.421.554.264
60.000.000.000

uu20t5
YI\D

2.272.396.028
14.606.009932

6.
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7.

C6ng ly Cit phAn Diu tuvir Phit tri6n iliQn Midn Bilc2
Thuyiit minh b6o c6o tiri chinh cho nlm tr6t tntc ngiry 31 thing 12 ndm2015 (ti5p theo)

Mfru B 09 -DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu sii zootzolurr-src

ngay 22/12/2014 cila BQ Tdi chinh)

Phii thd ng6n h4n kh6c

Phii thu ngudi lao dQng

C6c khoan chi h0
Phii thu tu C6ng ty CO phan Mua b6n diQn (*)
Tam t?ng

Ky cu<r. c, ky qu}
Phii thu khSc

3t/12t2015
\niD

12.09t.828
1 .508. 108. 163

6.551.257.t79
250.972.7t4

1.100.930.087

uu20t5
VNI)

11.811.871
2.276.093.4s5

98.160.494.316
5.305.572.372

250.972.7t4
755.795.459

9.423.359.971 t06.760.740.187

(*) Khoan phii thu khSc tai ngiy I thing I ndm 2015 li khoin ph6i thu tu C6ng ty C6 phan Mua
brin ttiQn phan rinh doanh thu b6n tliQn trong giai tlopn cfuy thft cta dq rin c6ng trinh thriy t1iQn

Ngdi Ph6t.

8. Hing tdn kho

Nguy6n vet liQu
C6ng cp vd dpng cg

.f

3ut2t20t5 uu20t5
Dg phdng

VNI)
Gid giic
VI\D

Dy phdng
yliD

ula goc
VNI)

489.503.623
9.224.430.444

9.713.934.067
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11.

COng.ty CA phfln Diu tuvi Phit tri6n iliQn Midn Bic2
Thuy5t minh b6o c6o thi chinh cho nlm t<tit tnrnc ngiy 31 thing 12 nim 2015 (ti6p theo)

MAu B 09 -DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu si5 ZOO.ZOtUtf-AfC

ngdy 22/12/2014 cia B0 Tdi chinh)

Tii sin c6 dinh v6 hinh

Tdi san c5 Ainfr v6 hinh th6 hien gi6 tri quy6n st dpng dAt hu ddi vd chi phi san trer, giii ph6ng m[t
bing li6n quan <ttin 16 d6t tai Dudng Thty Hoa, Phudng Duy6n Hai, Thenh phii tao Cai.

Xfly dgng co bin dO dang

56 du dAu nem
T[ng trong ndm
Chuy6n.tlr chi phi hi tru6c ddi han
Chuyiin sang tdi s6n cti dinh hru hinh (*)
xoa so

^t , ,..
50 du cuol nam

C6ng trinh Thriy tliQn Ngdi Ph6t
Cdng trinh Khu d6 thf thucrng mai Thty Hoa
C6ng trinh Thriy diQn Chu Linh - Ctic San (*)
C0ng trinh Thty diQn Sri P6n (*)
C6ng trinh Thty diQn Td Thang (*)
Dg 5n Ngdi Ph6t md rQng

DU 6n su6i Ch[n

10.681.315.849 t.867.447 .38t.354

3ut2t20t5
VNI)

r.867 .447 .38t.354
1 1 1.84s.316.131

7.596.295.065
(t.970.020.000.000)

(6.187.676.70t)

tnn0t5
YND

t.350.242.716.519
517.204.664.83s

(*) Tai ngdy 1 thdng 1 ndm20l5, dy rin cdng trinh ttfuy <IiQn Ngdi Ph6t di vdo hopt ddng chinh thr?c

vd dugc chuytin sang tdi san cti dinh htu hinh theo quytSt Ointr cria Ban Girim d5c C6ng ty. C6ng

., ty dd ghi nh6n nguy€n gi6 cria dy 5n cdng trinh thfiy diQn ndy b5ng t6ng mric ctAu tu cta dg rin
dugc duyQt lill.97O.O20 triQu VND, xAp xi v6i chi phi thgc tti ph6t sinh t4m tinh cria dU 5n. Gi6
tri dg 5n c6ng trinh thriy diQn Ngdi Ph6t sC clugc <li6u chinh khi hO so quy6t tor{n c6ng trinh dugc
hodn thi€n vd ph6 duyQt.

T4i ngdy phSt hdnh b6o citotdi chinh niry, c5c h6 so quy6t tor{n v6n chua du-o. c hoan thign.

C5c c6ng trinh x6y dlmg co ban dd dang bao g6m:

3Ut2t20l5
\rND

utD0ls
YNI)

7.s62.220.37 4 t.859.169.067.017
2.3et.822.7 4e- r^.i?i\)1.\:ri

480.355.360
1.450.000.000

36.363.636
690.909.090

10.681.315.849 1.867.447.38t.354

(*) C5c khoan chi phi cho c6c c6ng trinh thriy etiQn Chu Linh - C6c San, Sri Pdn, Td Thdng v6i ti5ng

phi ph6t sinh ld 6. 188 triQu MrlD <16 <Iugc Vinaconex thr,rc hi€n <tAu tu tu c5c n[m tru6c vi chuytin
giao cho C6ng ty. Hign t+i, ftr 6n niy tl6 duo. c Uy ban NhAn dAn tinh Lio Cai chuy6n giao cho
chtr dAu tu kh6c. Trong nrm 2015, HQi ddng qu6n tri cria C6ng ty da quy6t dinh ghi nhfn c6c

khoan tr6n vio chi phi tnong nIm-
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COng ry C6 phin DAu tuvir Phit triGn diQn Midn Bic2
fnui6i minh b6o c6o thi chinh cho nlm t<6t tltnc ngiry 31 thing 12 nIm 2015 (ti6p theo)

M6u B 09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu sii zoo/zotl/r"r-nfc

nedy 2.2/12/2014 cita B0 Tdi chinh)

12. Chi phi tri trufc diri hgn

Chi phi tri
cho c6c c6ng
trinh chua tIfr

ilidu kiQn
quy6t to6n Dg 6n
Thriy iliQn Chu

Linh - Cdc San (*)
VND

2.938.96r.039_

(2.938.96t.039)

Chi phi tri
cho cic cdng
trinh chua tIfr

rli6u kiQn
quy6t toin - Dr;

6n Thfiy DiQn
Ngdi Phit

VNI)

7.596.295.065-

(7.se6.29s.06s)

chi phi thi6t bi
vln phdng

\[D

23.713.419
4.490.390.892

(3942.6s2.770)

T6ng cQng
VND

10.s58.969.s23
4.490.390.892

(7.s96.29s.065)
(2.938.961.039)
(3.942.6s2.770)

SO du dAu n6m
Tdng trong nlm
Chuy6n sang xdy
dlmg g0 ban dd dang
X6a s6
Phdn b6 trong nlm

s5 du cu6i nem

(*) C6c kho6n chi phi cho DU 6n Thriy dien Chu Linh,- C5c San <15 duo. c Vinaconex thgc hiQn diu
tu tir c6c nim tru6c vi chuy6n giao cho C6ng,ty. HiQn t4i, dg 6n ndy cl6 dugc Uy ban Nhdn ddn

tinh Ldo Cai chuy,5n giao cho chri <lAu tu kh6c. Trong nim 2015, HQi d6ng qu6n tri cira C6ng ty
' <II quytit ghi nhfln c6c khoin tr6n vio chi phi tron$ ndm.

13t

(a)

llll20l5
S5 cd khi ning

Gi6 gdc tri ng
VI\D VI{D

29.982.262.161 29.982.262.161

22.274.338.788 22.274.338.788

24.567 .691 .077 24:567 .691.077
13.887.490.766 13.887.490.766
32.017.943.946 32.017.943.946

66.987.475.179 66.987.475.r79 122.729.726.738 122.729.726.738

Phei tri nguli bin ngin h4n

Phii tri nguiri bin chi tiSt theo nhir cung cdp ltfn

3ut2t20t5

Cdng ty Cd phAn Vimeco
C0ng ty TNHH tu nhAn

Andritz Hydro

96nS ty TNHH Xdy dung vd
ldp tl{t thriy <liQn tinh Tri6t Giang
COng ty CO phen XAy dyng sd 7

Cdc nhd cung c5p kh6c

Gla goc
VND

13.597.592.229

8.823.871.182

27.882.953.914
r.749.442.970

14.933.614.884

56 c6 khi ning
tr6 nq
vND

13.597.592.229

8.823.871.182

27'.882.953.914
1.749.442.970

14.933.614.884

571.45r.541 571 .451 .541

20



C6ng, CA phAn DAu tuvi Phit tri6n diQn Midn BEc2
Thuy6t minh b6o c6o tiri chinh cho nIm t6t tntc ngiy 31 thing 12 nlm 2015 (ti6p theo)

(Ban hdnhtheorh6ng tw sY;;,ilff;]il
ngdy 22/12/2014 c{ta BO Tdi chinh)

Phii tri nguli brin li cic b6n li6n quan

3ut2t20ts

C6ng ty CO phAn
Vimeco
C6ng ty Cd phAn
Xdy dpng s6 7
C6ng ty C6 phen
Xdy dpng s6 5
C6ng ty CO phan Xay
dlmg C6ngtrinh ngAm
C6ng ty c6 phin Vimeco
Co khi vd Thuong mai

Gi6 giic
YI\D

t3.597.592.229

1.749.442.970

125.740.469

201.343.070

1.116.943.700

Sii c6 khi ning
tni ng
YI\D

13.597.592.229

t.749.442.970

t25.740.469

20t.343.070

1.rt6.943.700

uu20t5
55 c6 khi ning

,,Girl g6c tri ng
YND YI\D

29.982.262.161 29.982.262.t61

13.887.490.766 13.887.490.766

8.354.286.295 8.354.286.295

t.469.266.060 r.469.266.060

1.027.3t6.t57 t.027.3t6.1s7

(h)

14..

16.79t.062.438 16.79t_062.438 54.720.62t.439 54.720.62t.439

Khoan phii tri thuong mai <t5i vdi cdc b6n li6n quan \h6ng duoc cl6m b6o, kh6ng chfu lai vd ph6i
hodn tri khi duo. c y6u cAu.

T4i.4gdy 31 th6ng 12 ndm 2015, C6ng ty kh6ng c6 khodn phii tri ndo qu6 han chua thanh torln.

ThuG vi cic khoin kh6c phAi thu vir phAi nQp Nhn nufc
Sii phni nQp Sii ae nQp/khdu

llll20l5 trong nim trir trong nlm
YI\D VND \TND

- 34.309.907.208 (34.309.907.208)
- 2.362.96s.493 (992.302.338)

Thui5 gi6 hi gia tdng
'thuri nnathAu
Thuti nhfp khAu
Thuti thu nhflp
doanh nghiQp
Thuri thu nhflp c5 nh6n
Thu€ tai nguyCn

(t0.326.04s)

(14.s91.108)
(6.820.90s) 670.248.336

5.462.248.239 24.3t9.138.971

(20.s62.869)
(s40.64e.26e)

(26.2s9.s23.386)

31fi2t201s
vf[D

1.370.663.Lss
(10.326.04s)

(3s.1s3.977)
122.778.162

3.52r.863.824

Trong d6:

Thu6 vd c6c khoin kh6c phii thu Nhd nu6c
Thu6 phni nQp Nhi nu6c

s.430.s10.18r 6t.662.260.008 (62.122.94s.070) 4.969.82s.1t9

3llt2/2015 Utq0ts
\rI\D , \ri\D

(4s.480.022) (31.738.0s8)
5.015.305.14t 5.462.248.239

4.969.825.119 5.430.510.181
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COng ty Cd phin Diu tuvi Phit tri6n diQn Midn Blilc2
ThuySt minh br{o c6o tdri chinh cho nlm t<6t tntc ngiy 31 thing 12 nilm2015 (ti5p theo)

MAu B 09 -DN
(Ban hdnh theo Th6ng ta sii ZOO/ZOtUff-AfC

ngdy 22/12/2014 cia BQ Tdi chinh)

15. Chi phi phei tri ngin h4n

Ldivay phii tr6
Chi phi ph6i tri cho tai sin cii dinh hru hinh

16. Cfc khoin phAi tri khSc
I

(a) Phii tri ngin h4n khic

Kinh phi c6ng dodn
Bio hi6m x5 hQi
86o hi6m y t6
86o hiiim th6t nghiQp
C6c khoin phii fi6 khSc

Phii tri diri h4n khfc

C6c kho6n phii trn dii han khSc

(c) Phii tri kh6c cho cfc b6n li6n quan

Phei tre cho c6ng ty me
Phei tre c6c b€n li6n quan kh6c

3ut2t20t5 uu20t5
\TND \ri\D

12.961.098.23t 26.152.042.285
14.520.044.144 -

27.481.142.375 26.152.042.285

3Ut2t20t5-YND

t09.262.259_

t1.234.068.20;

utD0t5
vfD

234.330.272
1.6s2.727

275.455
91.818

28.r40.934.r82

11.343.330.462 28.377.284.4s4

(b)

3ut2t20t5
YNI)

203.000.000

t/U2015
y1\D

210.000.000

3ut2t20t5
VI\D

5.970.230.412
41.158.810

UtD0t5
vt\tD

25.957.226.776
33.423.282

Khoan phni trn c6ng ty m9 kh6ng duo. c clim b6o, kh6ng chiu ldi vd phii hoan tri khi <tugc ydu cAu.
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C6ng ly Ci phin DAu tuvi Phit tri6n rliQn Midn Bfrc2
Thuy6t minh b6o c{o t}ri chfnh cho nIm tr5t tntc ngiy 31 thing 12 nilm2015 (ti6p theo)

(Ban hdnh theo Th6ng tu sY;;r*ff;?il
ngdy 22/12/2014 cia B0 Tdi chinh)

(b) Vay dii h3n

Vay ddi h4n
Khoin <1t5n hgn tri trong vQng 12 th6ng

Khoin diin han trd sau 12thdng

Ng6n hdng TMCP
DAu tu vd Ph5t hitin
VietNam \,rND
Ng6n hdng Ph6t tri6n
Vi6tNam \fND

3yl2t20ts
YNI)

1.44t.662.6t2.582
(40.3s4.000.000)

Uu20t5
\,rNI)

I .4t0 .445 .024.057
(120.90s .467 .106)

Di6u khoan vd tli6u ki6n cria c6c kho6n vay ddi h4n hiQn cdn s6 du nhu sau:

. Loai Lii su6t Nim 3tnzt2lts
ti6n nim tl6o han yt\D

I .40t .308 .6t2.582 1.289.539.s56.9s1

tlu20ts
\rND

1.059.1t4.67r.057

351.330.3s3.000

l0,5Yo 2027 1.04i.081.517.s82

6,9-ll,4Yo 2020 400.581.095.000

Kh; cl6n hpn tritrong vdng 12 thring

Kho6n tttin han tri sau l2thfung t .401 .308 .612.s82 1.289.s39.ss6.951

r.44t .662.6t2s82

(40.3s4.000.000)

I .410 .445 .024.057

(120.90s .467 .106)

Cdc tAi san dim bho crta c6c kho6n vay ld todn bQ dp r{n c6ng trinh thriy rliQn Ngdi Phrit bao g6m
quy,-An sri dpng O6t, tC c6 nhd m6y,9tng v6i c6c tda nhd, cOng-trinfr xdy-dpg vdlqi U6t A6ng"san
kh6c dugc xAy d1mg, ndng c6p vd gin li6n hay tga lpc vinh vi6n tai du rin hay tren khu d6t trong-ttrOi
di6m hiQn tai vd tuong lai;todn b0 m6y m6c thii5t bi (trong phqm vi tiii da eusc ciic vdn b6n quylham
ph6p luft c6 li6n quan cho ph6p) vd c5c ttQng san li6n qual <tt5n loflgthuQc vA ap ren (cho di <Ia1S c6
hay sE hinh thanh trong tuong lai) cria C6ng ty theo hqp d6ng th,S ch6p v6i NgAn hdng TMCP Oiu tu
vd Ph6t tri6n ViQt Nam vd NgAn hang Ph6tti6n Viet Nam tluoc chia io*g ung theo t1 lQ v6n vay tu
c5c ng6n hang ndy.

Ngdy 25 tf.rring 3 nim 2015,.C6ng ty da lqf Phu lpc hqp <tdrrg tfn dpng si5 $.2015lPLv6i Ng6n hang
TMCP DAu tu vi Ph6t hi6n ViQt Nam sria AOi m6t sii eie, khoin cria Hqp d6ng tin dung s5
01/20084{EDI2-SGD/I{DTDDH ky ngdy i8 th6ng 10 nlm 2008. Php lpc ndy sria d6i thdi gian thanh
toiin ng gi5c cria Hqp d6ng ndy thanlr iZW, m6i ty c6ch.nhau:.thqne, ry AAu ti6n s6 dulc bat eAu
tu ngiy 1 th6ng 1 nnm 2015. Do s6 tcy tfrantr torin ng g5c vd sO ti6n thanh tor{n tung ky thay rt6i,
khoan vay ddi han <ltin han tri t4i ngiy 31 thring 12 ndm 2OI5 dd gi6m so v6i ngdy t tn,e"g i nam
20t5.
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C6ng ty CO phin DAu tuvi Phit tri6n iliQn Midn Bic2
fnuy6t minh b6o c6o tii chinh cho nlm t<5t tntc ngiy 31 th6ng 12 nIm 2015 (ti6p theo)

(Ban hdnh theo rhong ," ,Y*;,*f?;?il
ngdy'22/12/2014 cfia B0 Tdi chinh)

(c) Vay quf h4n chua thanh toin
3Ut2t20t5 UtD0t5

Vay ngiin han -
C6ng ty CO phan Vimeco(*) s00.000.000 240.772.000 s00.000.000 149.800.000

Lei
VNI)

Gric
VNI)

Lfri
VND

Gdc
VND

(*) T4i ngdy 31 th6ng 12 nLm 2015 vi I th4ng I nlm 2015, C6ng ty chua ghi nhan chi phi ldi vay
cho khoan ,uy qo6 han tu Cdng ty CO phan Vimeco lAn luqt ld 241 trieu VND vd 1 50 tri€u VND.
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19.

C0ng ry C6 phin DAu tuvi Phft tri6n diQn Midn Bic}
Thuy6t minh bio c6o thi chinh cho nIm t<6t tnrric ngiry 3l thing 12 nIm 2015 (ti6p theo)

M6u B 09-DN
(Ban hdnh theo Th1ng at sd zootzotlnf-afc

ngay 22/12/2014 cila BQ Tdi chinh)

--A t.' , tvon co pnan

Vdn c6 ph6n duqc duyQt vi <I5 phSt hanh cria C6ng fy ld:

31t1212015 tnt20t5
56 c6 phiSu YI\D 56 c6 phi6u VND

V5n c6 phAn tlugc AuyQt 50.000.000 500.000.000.000 50.000.000 500.000.000.000

V5n c6 phin iln phit hirnh
C6 phiiSu ph6 th6ng

/
55 cd phi6u dang luu hinh

Cd phi6u ph6 th6ng

4t.529.6s0 4rs.296.507.633 4t.s29.650 415.296.507.633

4r.529.6s0 41s.296.s07.633 41.529.650 415.296.s07.633

20.

CO phi6u ph6 thOng c6 mQnh gi6ld 10.000 \fND. M6i c6 phiiSu ph6 thdng tucrng ung vdi mQt phi6u
bi6u quy6t tpi c6c cuQc hgp c6 d6ng cria C6ng ty. Cic c6 d6ng <lugc nhfn ciS tuc mi C6ng ty c6ng
bli vdo tung thdi <li6m. T6t c6 c6 phi5u ph6 th6ng <l6u.c6 thri tu uu ti6n nhu nhau OOi vOi tdi sin cdn
l4i cria C6ng ty.

Cfc khoin mgc ngoiri Bing cffn tl5i k6 toin
Ngo4i tQ cic lo4i

USD

31t12t2015
Tuong ducrng

Nguy6n tQ VI\D

421 8.947.295

utD0t5
Tuong tluong

Nguy6n tQ VI\D

487 10.389.848
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C6ng ty CO phin EAu tuvir Phit tri6n iliQn Mi6n Bic}
Thuy6t minh b6o c6o tiri chinh cho nlm tr6t tnrnc ngiy 3l thing 12 nim 2015 (ti6p theo)

MfiuB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu sii ZOO|ZOtqfff-Afc

ngdy 22/12/2014 cila BO Tdi chinh)

21. Doanh thu ho4t tlQng tiri chinh

2015
YNI)

870.063.951
10.16s.934.712

2014
YNI)

t72.587.387- -. ..1Lal Uen gur
L6i chenh lech fj gi6 da thuc hien

22. Chi phi thi chfnh
/

Chi phi ldi vay
L6 ch6nh lQch tj gi6 chua thUc hiQn
Phi b6o l6nh cho c6c kho6n vay
Chi phi tdi chinh kh6c

23. Chi phi qu6n lf doanh.nghiQp

I 1.035.998.663 172.s87.387

2015
VND

t43.603.067.699
2.842.349.448

15.870.375.014
6s.812.089 n.419.2t7

20L4
VNI)

t62.381.604.250 n.4r9.217

2015
\TND

16.882.709.850
352.520.t37

44.340.454
6.248.717.700

15.969.392.724

2014
VNI) iz

n

,^t,

Chi phi nhdn c6ng
Chi phi ttO dtrng vdn phdng phAm
Chi phi kh6u hao
Chi phi dich vU mua ngodi
Chi phi khdc

39.497.680.865
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COng ry C6 phAn Dflu tuvir Ph6t tri6n diQn Midn Bic2
fnui6i minh b6o c:io tiri chinh cho niim tr6t tnrric ngiy 31 thing 12 nilm2015 (ti6p theo)

M6uB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu sii ZOO.ZOtlfl"f-ofC

ngdy 22/12/2014 c*a Bf Td.i chinh)

24. Chi phf sf,n xu6t vh kinh doanh theo y6u td

2015
vlu)

2.126.r42.572
24;771.762.164
68.412.688.294
9.594.293.048

sl.240.554.525

2014
VI\D

Chi phf nguydn vflt liqu trong chi phi s6n xu6t
Chi phi nhdn c6ng
Chi phi kh6u hao
Chi phi dich vu mua ngoii
Chi phi kh6c

Thu6 thu nhfp
/

Ghi nhfn trong b6o c6o kdt qui ho4t tlQng kinh doanh

chi phi thu6 hion henh

o5i cni6u thu6 sudt thuc t6

Loi nhu0n k6 to6n tru6c thu6

thu6 tinh theo thui5 su6t cria C6ng ty
Chi phi hgng clugc kh6u trtr thu6
tlu tldi thu6

25.

(a)

2015
vND

2014
VND

4r.898.949

(b)

67.789.256.393

2014
\TNI)

190.449.772

2015
\TNI)

14.9t3.636.406
14.221.989

(14.927 .8s8.395)

41.898.949_

4t.898.949

(c) Thu6 sudt 6p dBng

Theo c6c di6u kho6n trong Gi6y chimg nhin dAu tu dy 6n ilu-o. c hu&ng c6c uu <I6i theo Lu0t DAu ff
nam 2005 vd c6c quy dinh phap h4t trign nann. C6c quy dinh hi€n hinh vO thu6 cho ph6p Cdng ty
dugc mi6n thuti thu nnAp t.ong 04 ndm te tu nam dAuti6n c6 lgi nhu4n chlu thu6 tu hoat dQng sin
xu6t kinh doanh chinh (tu nam ZOIS d6n nim 2018) vi giim 50% thu6 thu nhfp trong 09 nIm ti6p

theo (tir nim 2019 d6n ndm 2017). Mirc thul5 uu tl6i 10% tlu-o. c 6p dpng trong thdi gian 15.n[m k6 tir
khi dU 6nbbt rlAu bu6c vdo giai do4n kinh doanh. Sau d6, C6ng ty sE 6p dpng mric thu6 thu nhfp
doanh nghipp hiQn hdnh. Luflt thuti thu nhflp dourl, nghiQp cffpg Quy clinh ring ndu Cdng ty kh6ng

ph6t sinh lqinnuan chiu thu6 trong ba namliCn ti6p tu ndm dAu ti6n C6ng ty c6 doanh thu thi thdi
gian mi6n thu6 tr6n sE tlugc tinh bit dAu tu nlm thrltu dtr c6 lqi nhu{n chiu thu6 hay kh6ng,

f dt citcric miSn gi6m thu6 tr6n sE khdng 6p dqng v6i c6c khoin thu nhflp khSc; c6c khoin thu nhfp

kh6c ndy sE chiu thui5 suAt 22o/otrongnlm 2015 vit20% tu n6m 2016trb di(2014:22%).



26.

27.

C6ng ty CO phAn Diu tu vir Phit tri6n iliQn Midn Bfrc 2
fnuy6i minh b6o c6o tdri chinh cho nIm f6t tnrnc nghy 31 thdng 12 ndm2015 (ti6p theo)

M6uB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu sii 200/2014/TT-BTC

ngdy 22/12/2014 c*a BO Tdi chtnh)

L6i ccr bin tr6n c6 phi6u

Tr) ngdy 1 thang I n[m 2015, viQc tinh to6n l6i co bin tr6n c6 phi6u cho nlm k6t thirc ngiy 3l th6ng

12 nim20l5 tlugc dga tr6ns6 lqi nhufn thuQc v6 c6 d6ng ph6 ttrOng ld 67 .789 trieu VND (2,014: 149

triQu VND) vd si5 luqng cO phi6u ph6 thOng binh qu6n gia quydin ld 41.529.650 c6 phi6u (2014:

3s.329.650 c6 phi6u).

C6c giao dich chfi y6u vcri cdc b6n li6n quan

Ngoii c6c sti du vdi b6n li6n quan dugc trinh bdy tpi c6c thuy6t minh kh6c ctra b6o c6o tdi chinh,
trong nim C6ng ty c6 cdc giao dlch chri y6u sau v6i c6c b€n li6n quan:

2015
\TND

15.870.375.014
34.992.938.026

75.81s.138.525
82.000.000.000

46.036.091962

10.982.857.6s 1

2.882.050.749

3.587.752.290

2.250.393.332

18.748.307.558

62.000.000.000

360.740.023.055
s.831.000.000

s9.653.478.790
8.3 87.000.000

33.893.164.257

28.444.544.483

8.666.381.032

1.456.321.385

20t4
VND,.

T6ng c6ng ty CO phin Xudt nnfp khiu vdr

XAy dgng ViQt Nam
Phi b6o l6nh kho6n vay ngdn hdng
Thanhto6n phi b6o l6nh khoin vay ngdn hdng
G6p vdn

Ngin hirrg Thucrng mqi C6 phin Diu tuvir
Phdt tri6n Vi$t Nam
SO ti6n vay nhfn trong nlm
55 g6c vay trltrong nlm

C6ng ty C6 phin Vimeco
Mua hdns
G6p v6n

Cdng ty CO phAn Xiy dgng s6 7
Mua hing

C6ng ty C6 phin X6y Dgng s5 5
Mua hdng

COng ty c6 phin Vimeco Co khi vir Thucrng m4i
Mua hdng

Thirnh vi6n Ban Gi6m tISc
Ti6n lucrng vd thu&ng

)

Ii
/g

I
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C6ng fy C6 phin DAu tu vir Phit tri6n tliQn Mi6n B{c2
in"V6iminil bao cao tii chinh cho niim f6t tnfc ngiy 31 thfng 12 nIm 2015 (ti6p theo)

(Ban hdnh theo rh6ng," rY\t,ilff;?|,
ngdy 22/12/2014 c*a B0 Tdi chinh)

Nhu il6 trinh biy trong Thuy6t minlr 3, k,5 t& ngdy I thr[ng I n[m 2015 C6ng ty 6p dpng Th6ng tu

200. Do vi€c thay d6i;hinh s6ch ki5 to6n ndy, viQc trinh bdy mQt sl5 khoen mpc b6o c6o tdi chinh c6

thay rl6i. MQt s6 rO tieu so s6nh t4i ngdy I th6ng I n[m 2Ol5 ddttugc phdn.loai lai d6 phn hqp v6i

quy ainn trong Th6ng tu 200 vd trinniay b6o c6o tii chinh. BAng so s6nh s6 [Qu d6 trinh bdy trong

n[m tru6c, tru6c vd sau khi cluo. c phdn lo4i l4i nhu sau:

Bing cin tISi k6 toin

28. S5 ti6u so s6nh

uu20r5 Lfinus
VND VI\D

(theo b6o c6o
(phdn to4i [i) trudc ilflY)

106760.740.187- "i ?3i.1?! l3l
,.

Phii thu ngin hpn kh6c
"!Ial san ngan nan Knac

Ngudi lfp:

lfl.
LAm ThiHd

Ki! todn tiing hqp
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