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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 

NĂM 2012 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Thông tin khái quát:  

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nhiệt ñiện Phả Lại 

- Tên giao dịch quốc tế: Pha Lai Thermal Power Joint-Stock Company 

- Tên viết tắt: PPC 

- Vốn ñiều lệ: 3.262.350.000.000 VND 

- Địa chỉ: phường Phả Lại - thị xã Chí Linh - tỉnh Hải Dương 

- Điện thoại: 03203 881 126;   Fax: 03203 881 338 

- Website: http://www.ppc.evn.vn 

- Mã cố phiếu: PPC 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

2.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Nhà máy Nhiệt ñiện Phả Lại (nay là Công ty Cổ phần Nhiệt ñiện Phả Lại) ñược 
thành lập theo Quyết ñịnh số 22 ĐL/TCCB ngày 26/4/1982 của Bộ Điện lực là ñơn vị 
hạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực I. 

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 1995 Nhà máy là ñơn vị thành viên thuộc Tổng 
Công ty Điện lực Việt Nam (theo Quyết ñịnh số 121NL/TCCB-LĐ ngày 04/3/1995 
của Bộ Năng lượng), hạch toán phụ thuộc. 

Ngày 30 tháng 3 năm 2005 Bộ Công Nghiệp có Quyết ñịnh số 16/2005/QĐ-
BCN chuyển Nhà máy Nhiệt ñiện Phả Lại thành Công ty Nhiệt ñiện Phả Lại, hạch 
toán ñộc lập - thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Ngày 18 tháng 5 năm 2005 
Tổng Công ty Điện lực Việt Nam có văn bản số 2436/CV-EVN-TCKT hướng dẫn bàn 
giao tài chính khi chuyển các nhà máy ñiện thành Công ty hạch toán ñộc lập, Công ty 
TNHH một thành viên, theo ñó Nhà máy Nhiệt ñiện Phả Lại chính thức chuyển sang 
hạch toán ñộc lập từ ngày 01/7/2005. 

Thực hiện Quyết ñịnh số 3537/QĐ-TCCB ngày 31/12/2004 của Bộ Công nghiệp 
về việc cổ phần hóa, Công ty Nhiệt ñiện Phả Lại ñã hoàn thành công tác cổ phần hóa 
và chính thức chuyển ñổi sang hình thức công ty cổ phần với tên mới là Công ty Cổ 
phần Nhiệt ñiện Phả Lại theo Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh Công ty cổ phần 
0800296853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 26/01/2006; ñăng ký 
thay ñổi lần 5: ngày 18 tháng 12 năm 2012. 
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2.2. Các mốc sự kiện quan trọng 

 

Năm Sự kiện kiện 

1982 Thành lập Nhà máy Nhiệt ñiện Phả Lại theo quyết ñịnh của Bộ Điện 
lực, trực thuộc Công ty Điện lực I. 

1983 Tổ máy số 1 (dây chuyền I) ñược ñưa vào vận hành 

1984 Tổ máy số 2 (dây chuyền I) ñược ñưa vào vận hành 

1985 Tổ máy số 3 (dây chuyền I) ñược ñưa vào vận hành 

1986 Tổ máy số 4 (dây chuyền I) ñược ñưa vào vận hành 

1995 
Nhà máy là ñơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt 
Nam 

2001 Tổ máy số 5 (dây chuyền II) ñược ñưa vào vận hành 

2002 Tổ máy số 6 (dây chuyền II) ñược ñưa vào vận hành 

2005 Bộ Công nghiệp quyết ñịnh chuyển Nhà máy Nhiệt ñiện Phả Lại 
thành Công ty Nhiệt ñiện Phả Lại 

2005 Bộ Công nghiệp có quyết ñịnh về việc chuyển Công ty Nhiệt ñiện Phả 
Lại thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam thành Công ty Cổ phần 
Nhiệt ñiện Phả Lại. 

26/1/2006 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp giấy phép ñăng ký kinh 
doanh lần ñầu cho Công ty Cổ phần Nhiệt ñiện Phả Lại. 

13/3/2006 Bộ Công nghiệp ñã có văn bản số 1294/BCN-TCCB ñồng ý về chủ 
trương bán tiếp cổ phần Nhà nước. 

15/5/2006 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội có quyết ñịnh số 12/QĐ-
TTGDHN chấp thuận ñăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần 
Nhiệt ñiện Phả Lại. 

19/5/2006 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt ñiện Phả Lại ñược chính thức giao 
dịch trên TTGDCK Hà Nội 

8/1/2007 TTGDCK Hà Nội có quyết ñịnh chấp thuận hủy ñăng ký giao dịch tự 
nguyện cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt ñiện Phả Lại ñể chuyển sang 
niêm yết tại TTGDCK TP Hồ Chí Minh. 

17/01/2007 UBCKNN có quyết ñịnh chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ 
phần Nhiệt ñiện Phả Lại tại TTGDCK TP Hồ Chí Minh. 

26/01/2007 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt ñiện Phả Lại ñược chính thức giao 
dịch trên TTGDCK TP Hồ Chí Minh. 

3. Ngành nghề kinh doanh  
- Hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh ñiện năng; 

- Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các công trình nhiệt ñiện, 
công trình kiến trúc của nhà máy ñiện; 

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị ñiện;  

- Lập dự án ñầu tư xây dựng, quản lý dự án ñầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi 
công xây lắp các công trình ñiện; 
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- Mua bán xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị; 

- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; 

-  Sản xuất, chế tạo các thiết bị, vật tư phụ tùng cơ, nhiệt ñiện; 

- Đầu tư các công trình nguồn và lưới ñiện; 

- Bồi dưỡng cán bộ công nhân viên về quản lý thiết bị vận hành, bảo dưỡng và 
sửa chữa thiết bị nhà máy ñiện. 

4. Thông tin về mô hình quản tr ị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
 4.1 Mô hình quản trị: 

 Công ty ñược tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần, ñứng ñầu là Đại hội ñồng 
cổ ñông; Ban Kiểm soát, Hội ñồng Quản trị; Ban ñiều hành ñứng ñầu là Tổng Giám 
ñốc và các Phó Tổng Giám ñốc. 

 4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
SẢN XUẤT 

PX CCNL 

PX VẬN HÀNH 
1 

PX VẬN HÀNH 
2 

PX VH ĐIỆN-
KN 

PX HOÁ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM 
SOÁT 

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM 
ĐỐC KINH T Ế 

VĂN PHÒNG 

P.TỔ CHỨC-LĐ 

P.TÀI CHÍNH-
KT 

P.KỸ THUẬT 

P. KẾ HOẠCH-
VT 

PX SX PHỤ 

P.BẢO VỆ-CH 
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4.3 Các công ty con, Công ty liên kết  

 - Các công ty con: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt ñiện Miền Bắc 

 + Địa chỉ: phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

 + Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy ñiện. 

 + Vốn ñiều lệ thực góp: 27.476.250.000 VND 

 + Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty CP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt ñiện Miền 
Bắc: 50% 

 - Các công ty liên kết: Công ty Cổ phần Nhiệt ñiện Hải Phòng 

 + Địa chỉ: thị xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng 

 + Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính:  Sản xuất và kinh doanh ñiện năng (nhiệt 
ñiện). Toàn bộ sản lượng ñiện Công ty phát lên ñiện lưới Quốc gia ñược bán cho Tập 
ñoàn Điện lực Việt Nam. 

 + Vốn ñiều lệ thực góp: 1.193.455.770.150 VND 

 + Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Nhiệt ñiện Hải Phòng: 21,49% 

5. Định hướng phát triển  
5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

- Đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn - liên tục - kinh tế. Sản lượng ñiện sản 
xuất hàng năm ñạt từ 6,0 tỷ kWh trở lên; 

- Đảm bảo hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ổn ñịnh và phấn ñấu hoàn thành vượt 
mức kế hoạch ñề ra; 

- Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp thiết bị máy móc, nâng 
cao ñộ sẵn sàng của thiết bị ñáp ứng nhu cầu ñiện năng của hệ thống ñiện quốc gia; 

- Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ ñông và nâng cao ñời sống vật chất, tinh 
thần cho người lao ñộng trong Công ty. 

5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

- Tham gia ñầu tư góp vốn xây dựng các nhà máy ñiện theo ñịnh hướng của Tập 
ñoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công thương; 

- Đầu tư tài chính dài hạn và ngắn hạn ñể sử dụng có hiệu quả nguồn vốn khấu 
hao cơ bản, lợi nhuận hàng năm ñể lại và các nguồn khác, tạo niềm tin và ñem lại lợi 
ích cao nhất cho các cổ ñông; 

5.3. Các mục tiêu ñối với môi trường, xã hội và Cộng ñồng của Công ty: 

- Tiếp tục duy trì khai thác bán xỉ, tro bay và thạch cao ñể góp phần cải tạo môi 
trường và nâng cao lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung. 

- Tiếp tục ñầu tư cải thiện môi trường và cải thiện ñiều kiện làm việc cho người 
lao ñộng, tham gia các chương trình từ thiện, giáo dục… khẳng ñịnh trách nhiệm với 
cộng ñồng góp phần hướng tới sự phát triển bền vững của xã hội. 

6. Các rủi ro  

Rủi ro thị trường 

Hoạt ñộng kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay ñổi về 
tỷ giá hối ñoái, lãi suất và giá. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi 
ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này. 
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Quản lý rủi ro tỷ giá 

Công ty thực hiện một số các giao dịch có gốc ngoại tệ, theo ñó, Công ty sẽ chịu 
rủi ro khi có biến ñộng về tỷ giá. Công ty chủ yếu chịu ảnh hưởng của thay ñổi tỷ giá 
của ñồng Yên Nhật Bản. 

Quản lý rủi ro lãi suất 

Công ty chịu rủi ro lãi suất lớn phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất. Đối với 
các khoản vay chịu lãi suất với lãi suất cố ñịnh, Công ty có khả năng sẽ phải chịu rủi ro 
lãi suất theo giá trị hợp lý của các khoản vay này. 

Quản lý rủi ro về giá hàng hóa  

Công ty mua nguyên vật liệu, hàng hóa từ các nhà cung cấp trong và ngoài 
nước ñể phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Do vậy, Công ty sẽ chịu rủi ro từ 
việc thay ñổi giá bán của nguyên vật liệu, hàng hóa.  

Rủi ro tín dụng 

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc ñối tác không ñáp ứng ñược các 
nghĩa vụ trong hợp ñồng dẫn ñến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có chính 
sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình ñể ñánh giá xem Công ty có 
chịu rủi ro tín dụng hay không. Tại ngày kết thúc niên ñộ kế toán, Công ty có khoản rủi 
ro tín dụng tập trung từ khoản phải thu các bên liên quan. Rủi ro tín dụng tối ña ñược 
thể hiện là giá trị ghi sổ của số dư phải thu các bên liên quan. 

Quản lý rủi ro thanh khoản 

Mục ñích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm ñảm bảo ñủ nguồn vốn ñể ñáp ứng 
các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng ñược Công ty 
quản lý nhằm ñảm bảo mức phụ trội giữa công nợ ñến hạn và tài sản ñến hạn trong kỳ 
ở mức có thể ñược kiểm soát ñối với số vốn mà Công ty tin rằng có thể tạo ra trong kỳ 
ñó. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện 
tại và dự kiến trong tương lai nhằm ñảm bảo Công ty duy trì ñủ mức dự phòng tiền 
mặt, các khoản vay và ñủ vốn mà các cổ ñông cam kết góp nhằm ñáp ứng các quy ñịnh 
về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn hơn. 

II. TÌNH HÌNH HO ẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012 

1. Tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 
- Kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trong năm:  

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 ñã ñược Hội ñồng Quản trị 
phê duyệt và Đại hội ñồng cổ ñông thường niên thông qua, Ban ñiều hành Công ty ñã 
ñề ra những mục tiêu và các giải pháp trọng tâm ñể thực hiện kế hoạch năm 2012 
ñảm bảo sản xuất ñiện an toàn và kinh tế; Sử dụng linh hoạt các nguồn vốn của Công 
ty trên nguyên tắc bảo toàn và hiệu quả cao, tích cực triển khai kế hoạch góp vốn vào 
các nhà máy ñiện và các hoạt ñộng khác. Năm 2012, trong bối cảnh tình hình kinh tế 
thế giới và trong nước bị khủng hoảng nặng nề. Nhu cầu sử dụng ñiện không căng 
thẳng như những năm trước, tình hình thuỷ văn có nhiều thuận lợi do ñó EVN ưu tiên 
phát công suất cao tại các nguồn thuỷ ñiện và huy ñộng phát công suất thấp các nhà 
máy nhiệt ñiện. Có thời ñiểm, Công ty chỉ phát ñiện một tổ máy. Năm 2012, Công ty 
sản xuất ñược 5 tỷ 427 triệu kWh ñạt 93,21% so với kế hoạch năm, doanh thu từ sản 
xuất ñiện chỉ ñạt 96,5% so với kế hoạch. Tuy nhiên, cùng với hoạt ñộng tài chính có 
hiệu quả cao và lợi nhuận có ñược từ việc ñánh giá lại khoản nợ vay có nguồn gốc 
ngoại tệ ñã giúp cho Công ty có lợi nhuận trước thuế là là 780,24 tỷ ñồng. 
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Tóm tắt tình hình hoạt ñộng kinh doanh năm 2012 của Công ty như sau: 

STT Chỉ tiêu 
Năm 2011 

(tỷ ñồng) 

Năm 2012 

(tỷ ñồng) 

Tăng 
trưởng 

% 

1.  Sản lượng ñiện sản xuất (kWh) 5.822,63 5.427,34 93,21 

2.  Tổng tài sản 11.795,14 12.072,54 102,35 

3.  Vốn chủ sở hữu 2.951,92 4.156,07 140,79 

4.  Vốn ñiều lệ 3.262,35 3.262,35 100,00 

5.  Doanh thu thuần 3.738,17 4.130,56 110,50 

6.  Lợi nhuận trước thuế 9,68 780,24 8060,33 

7.  Lợi nhuận sau thuế 7,80 513,22 6579,74 

 Kết thúc năm tài chính 2012, doanh thu của Công ty ñạt 4.847,51 tỷ ñồng, trong 
ñó doanh thu từ sản xuất ñiện vẫn chiếm tỷ trọng chính (83,91%), tiếp theo là doanh 
thu từ hoạt ñộng tài chính chiếm tỷ trọng  13,58%, doanh thu từ hoạt ñộng khác chiếm 
1,49% và doanh thu từ sản xuất khác chiếm 1,02% trong tổng doanh thu. 

2. Tổ chức nhân sự 
2.1. Danh sách Ban ñiều hành 

1.  Ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám ñốc 

2.  Ông Nguyễn Khắc Sơn - Tổng Giám ñốc 

3.  Ông Vũ Xuân Cường - Phó Tổng Giám ñốc 

4.  Ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Tổng Giám ñốc  

5.  Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Tổng Giám ñốc 

 

1  Ông Phạm Kim Lâm  

� Chức danh Tổng Giám ñốc 

� Giới tính Nam 

� Ngày tháng năm sinh 26/12/1958 

� Nơi sinh Thanh Thuỷ, Thanh Hà, Hải Dương 

� Dân tộc Kinh 

� Quốc tịch Việt Nam 

� Địa chỉ thường trú phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, Hải Dương 

� Trình ñộ văn hoá 10/10 

� Số CMND 141786765 cấp ngày 05/01/2006 tại Hải 
Dương 

� Trình ñộ chuyên môn Cử nhân Kinh tế 

� Chức vụ ñang nắm giữ tại Công 
ty 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám ñốc 

� Quá trình công tác:  

 05/1984 - 08/1993 Chuyên viên kế toán tổng hợp, Nhà máy 
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Nhiệt ñiện Phả Lại  

09/1993 - 8/2004 Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tài vụ 
Nhà máy Nhiệt ñiện Phả Lại  

9/2004 - 4/2008 Kế toán trưởng Công ty Nhiệt ñiện Phả Lại 
(Từ tháng 01/2006 là Công ty Cổ phần Nhiệt 
ñiện Phả Lại) 

17/4/2008 -8/12/2012 

 

Chủ tịch Hội ñồng quản trị Công ty Cổ phần 
Nhiệt ñiện Phả Lại 

 8/12/2012 ñến nay Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám ñốc Công 
ty 

� Số cổ phần nắm giữ  

 - Số cổ phần cá nhân sở hữu 105.840 cổ phần 

- Số cổ phần ñại diện phần vốn 
nhà nước  

Đại diện 40% Phần vốn NN của Tập ñoàn 
Điện lực Việt Nam tại Công ty Cổ phần Nhiệt 
ñiện Phả Lại, tương ñương 66.556.758 CP. 
Từ 08/12/2012 ñến nay là người ñại diện 70% 
phần vốn NN này (tương ñương 116.474.327 
CP).  

� Hành vi vi phạm pháp luật Không 

� Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

2 Ông Nguyễn Khắc Sơn Thành viên Hội ñồng Quản trị Công ty Cổ 
phần Nhiệt ñiện Phả Lại 

� Chức vụ hiện tại Tổng Giám ñốc Công ty Cổ phần Nhiệt ñiện 
Phả Lại ñến 07/12/2013 

� Giới tính Nam 

� Ngày tháng năm sinh 09/11/1958 

� Nơi sinh Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang 

� Quốc tịch Việt Nam 

� Dân tộc Kinh 

� Địa chỉ thường trú Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Hải Dương 

� Điện thoại 03203 881 335 

� Trình ñộ văn hoá 10/10 

� Số CMND 142350197 cấp ngày 4/5/2005 tại Hải Dương 

� Trình ñộ chuyên môn Kỹ sư ñiện khí hóa xí nghiệp 

� Quá trình công tác:  

 12/1982 - 2/1999 

 

Kỹ sư, Phó quản ñốc Phân xưởng Điện, Nhà 
máy Nhiệt ñiện Phả Lại 

03/1999 - 3/2002 Trưởng Phòng kỹ thuật Ban quản lý dự án 
Nhà máy Nhiệt ñiện Phả Lại 2 

4/2002 - 12/2002 Phó trưởng Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt 
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 ñiện Phả Lại 2 

01/2003 - 01/2006 Phó Giám ñốc Công ty Nhiệt ñiện Phả Lại 

02/2006 - 04/2008 UV HĐQT- Giám ñốc Công ty Cổ phần Nhiệt 
ñiện Phả Lại 

17/4/2008 – 08/12/2012 UV HĐQT- Tổng Giám ñốc Công ty Cổ phần 
Nhiệt ñiện Phả Lại 

� Số cổ phần nắm giữ:  

 - Số cổ phần PPC cá nhân nắm 
giữ 

107.310 cổ phần 

- Số cổ phần ñại diện phần vốn 
Nhà nước 

Đại diện 30% Phần vốn NN của Tập ñoàn 
Điện lực Việt Nam tại Công ty Cổ phần Nhiệt 
ñiện Phả Lại (tương ñương 49.917.569 CP) 
ñến hết ngày 07/12/2012. 

� Hành vi vi phạm pháp luật Không 

� Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

3 Ông Vũ Xuân Cường  

� Chức vụ  Phó Tổng Giám ñốc Công ty Cổ phần Nhiệt 
ñiện Phả Lại 

� Giới tính Nam 

� Ngày tháng năm sinh 02/05/1952 

� Nơi sinh Văn Giang, Ninh Giang, Hải Dương 

� Quốc tịch Việt Nam 

� Dân tộc Kinh 

� Địa chỉ thường trú phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, Hải Dương 

� Trình ñộ văn hoá 10/10 

� Số CMND 141130708 cấp ngày 5/5/2005 tại Hải Dương 

� Trình ñộ chuyên môn Kỹ sư Nhiệt ñiện 

� Quá trình công tác:   

 01/1976 - 01/1980 Kỹ sư, Nhà máy phân ñạm Hà Bắc  

02/1980 - 01/2006 Kỹ sư, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng kỹ 
thuật Nhà máy Nhiệt ñiện Phả Lại. 

02/2006 - 4/2008 Phó Giám ñốc Công ty Cổ phần Nhiệt ñiện 
Phả Lại   

17/4/2008 – 31/5/2012  Phó Tổng Giám ñốc Công ty Cổ phần Nhiệt 
ñiện Phả Lại. Đã nghỉ hưu từ 01/6/2012.  

� Số cổ phần nắm giữ 6.050 cổ phần 

� Hành vi vi phạm pháp luật Không 

� Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

4 Ông Nguyễn Văn Thanh  
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� Chức vụ hiện tại Phó Tổng Giám ñốc Công ty Cổ phần Nhiệt 
ñiện Phả Lại 

� Giới tính Nam 

� Ngày tháng năm sinh 9/9/1959 

� Nơi sinh Minh Đức, Tứ Kỳ,  Hải Dương 

� Quốc tịch Việt Nam 

� Dân tộc Kinh 

� Địa chỉ thường trú phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, Hải Dương 

� Trình ñộ văn hoá 10/10 

� Số CMND 142466044 cấp ngày 15/8/2005 tại Hải 
Dương 

� Trình ñộ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh 
tế,  Cử nhân chính trị.  

� Quá trình công tác:  

 01/1981 - 06/1984 Kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật, Nhà máy Nhiệt 
ñiện Phả Lại 

07/1984 - 01/1986 Văn phòng Đoàn thanh niên, Nhà máy Nhiệt 
ñiện Phả Lại 

02/1986 - 12/1988 Phó trưởng phòng hành chính, Nhà máy Nhiệt 
ñiện Phả Lại 

01/1989 - 11/2000 Trưởng Ngành Đời sống Quản trị, Nhà máy 
Nhiệt ñiện Phả Lại. 

12/2000 - 10/2007 Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư, Nhà máy 
Nhiệt ñiện Phả Lại (nay là Công ty Cổ phần 
Nhiệt ñiện Phả Lại)  

11/2007 - 04/2008 Phó Giám ñốc Công ty Cổ phần Nhiệt ñiện 
Phả Lại  

17/4/2008 ñến nay  Phó Tổng Giám ñốc Công ty Cổ phần Nhiệt 
ñiện Phả Lại 

� Số cổ phần nắm giữ 34.020 cổ phần 

� Hành vi vi phạm pháp luật Không 

� Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

5  Ông Nguyễn Văn Thủy  

� Chức vụ hiện tại Phó Tổng Giám ñốc Công ty Cổ phần Nhiệt 
ñiện Phả Lại 

� Giới tính Nam 

� Ngày tháng năm sinh 26/6/1963 

� Nơi sinh Xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, T.Bắc Ninh 

� Quốc tịch Việt Nam 
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� Dân tộc Kinh 

� Địa chỉ thường trú Phường Phả Lại, TX Chí Linh, Hải Dương 

� Trình ñộ văn hoá 10/10 

� Số CMND 142469226 cấp ngày 12/01/2006 tại CA Hải 
Dương 

� Trình ñộ chuyên môn Kỹ sư Tự ñộng hóa. Trình ñộ chính trị: Cao 
cấp 

� Quá trình công tác:  

 4/1987 - 3/1992 Kỹ sư - Kỹ thuật viên phân xưởng Kiểm nhiệt 
NM Nhiệt ñiện Phả Lại. 

4/1992 - 01/1995 Kỹ sư - Kỹ thuật viên phân xưởng Đại tu ñiện 
kiểm nhiệt NM Nhiệt ñiện Phả Lại 

02/1995 - 6/1999 Trưởng ca sản xuất NM Nhiệt ñiện Phả Lại 

7/1999 - 10/2001 Quản ñốc phân xưởng Kiểm nhiệt NM Nhiệt 
ñiện Phả Lại 

11/2001 - 01/2006 Quản ñốc phân xưởng Sửa chữa tự ñộng - 
ñiều khiển NM Nhiệt ñiện Phả Lại 

02/2006 - 8/2010 Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần 
Nhiệt ñiện Phả Lại 

9/2010 – 06/2012 Quản ñốc phân xưởng Vận hành 1 Công ty 
Cổ phần Nhiệt ñiện Phả Lại 

07/2012 ñến nay Phó Tổng giám ñốc Công ty Cổ phần Nhiệt 
ñiện Phả Lại 

� Số cổ phần nắm giữ 15 CP 

� Hành vi vi phạm pháp luật Không 

� Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

 

2.2. Những thay ñổi trong ban ñiều hành  

 - Ngày 1/6/2012, ông Nguyễn Xuân Cường thôi ñảm nhiệm Phó Tổng Giám 
ñốc Công ty (nghỉ hưu). 

- 01/7/2012, ông Nguyễn Văn Thủy ñược bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám ñốc 
sản xuất. 

- Ngày 8 tháng 12 năm 2012  ông Nguyễn Khắc Sơn thôi ñảm nhiệm Thành 
viên Hội ñồng Quản trị kiêm Tổng Giám ñốc Công ty Cổ phần Nhiệt ñiện Phả Lại. 

 - Trong thời gian ông Nguyễn Khắc Sơn thôi Tổng giám ñốc Công ty, việc ñiều 
hành Công ty hằng ngày ñược giao cho ông Phạm Kim Lâm chủ tịch HĐQT phụ trách. 
Công ty ñã tiến hành xin ý kiến Cổ ñông bằng văn bản về việc phê chuẩn Chủ tịch 
HĐQT kiêm Tổng giám ñốc và kể từ ngày 15/12/2012 ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch 
HĐQT – chính thức kiêm nhiệm Tổng Giám ñốc Công ty. 

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên.  
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ĐỐI TƯỢNG 
Tổng số 

CBNV ñầu 
năm 2012 

Số CBNV 
tăng trong 

năm 

Số CBNV 
giảm trong 

năm 

Tổng số 
CBNV cuối 
năm 2012 

TỔNG SỐ 1.471 3 79 1.395 

Ban TGĐ                    4                    4  

Đoàn thể                    4                    4  

Phòng Tổ chức                    8                    8  

Phòng TCKT                  14                  1                15  

Văn phòng                152                  1                15            138  

Phòng Kỹ thuật                  27                  27  

Phòng KHVT                  74                    5              69  

Phòng BVCH                  74                    1              73  

PX Vận hành 1                266                  1                19            248  

PX Vận hành 2                343                  10            333  

Phân xưởng VHĐKN                143                    7            136  

Phân xưởng CCNL                259                  11            248  

Phân xưởng Hóa                  62                    4              58  

Phân xưởng Phụ                  41                    7              34  

 
2.4. Chế ñộ chính sách ñối với người lao ñộng:  

a) Chính sách tiền lương: 

Công ty thực hiện việc xếp lương cho người lao ñộng theo Nghị ñịnh số 
205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về hệ thống thang lương, bảng 
lương và các chế ñộ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước. Công ty ñã xây dựng 
và ban hành quy chế trả lương cho người lao ñộng và tổ chức thực hiện, ñảm bảo công 
bằng theo mức ñộ ñóng góp của NLĐ, khuyến khích người lao ñộng nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả công việc, bảo ñảm hài hoà các lợi ích của Công ty và người 
lao ñộng. 

Thu nhập bình quân NLĐ trong công ty năm 2012 là 12 triệu ñồng/người/tháng.  

 b) Quản trị nguồn nhân lực : 

Công ty luôn trú trọng công tác quản trị nguồn nhân lực: Bố trí luân chuyển và 
bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt; Thay thế thiết bị và công nghệ, tối ưu hóa việc phân 
công lao ñộng trong dây chuyền sản xuất ñể ít phải bổ sung nhân lực khi NLĐ về hưu 
hoặc chuyển công tác; Luôn quan tâm thường xuyên ñến công tác ñào tạo nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực: ñào tạo công nhân kỹ thuật có tay nghề cao; ñào tạo ñại 
học và sau ñại học. 

c) Chính sách khác: Công ty thường xuyên quan tâm ñến ñời sống vật chất, tinh 
thần của người lao ñộng ñể người lao ñộng luôn có ñiều kiện tập trung sản xuất, công 
tác, nâng cao năng suất lao ñộng, ñảm bảo an toàn và hiệu quả; tổ chức các hoạt ñộng 
phong trào văn hoá, thể thao…   
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Ngoài các chế ñộ theo quy ñịnh của pháp luật mà người lao ñộng ñược hưởng, Công ty 
còn xây dựng ký kết Thoả ước lao ñộng tập thể trong ñó có một số quyền lợi NLĐ 
ñược hưởng cao hơn so với luật như: 

+  Được Công ty xem xét ưu tiên cho thuê nhà, nếu chưa có nhà ñể ở; 

+  Thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích ñột xuất trong lao ñộng sản 
xuất, thưởng cho các cá nhân có nhiều thành tích thông qua việc xét cho nghỉ công tác 
ñể tham quan du lịch trong và ngoài nước; 

+ Công ty thực hiện chế ñộ làm việc 40h/tuần. NLĐ ñược nghỉ sớm 30 phút vào 
các ngày cuối tuần và ngày nghỉ lễ tết; ñược nghỉ không phải làm việc hưởng nguyên 
các chế ñộ 03 tháng trước khi về hưu. 

+ Người lao ñộng ñược Công ty mua bảo hiểm tai nạn con người, ñược trợ cấp 
thêm tối thiểu 15.000.000 ñồng nếu không may bị chết. 

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

3.1. Các khoản ñầu tư lớn:  

a) Các khoản ñầu tư tài chính: 

- Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn: Tổng giá trị các khoản ñầu tư tài chính 
ngắn hạn và các khoản tương ñương tiền ñến cuối năm 2012 là: 4.472,85 tỷ ñồng, chi 
tiết như sau: 

+ Đầu tư bằng hình thức tiền gửi 2.452,79 tỷ ñồng 

+ Đầu tư vào các tổ chức tín dụng, cho vay khác: 2.020,05 tỷ ñồng . 

Năm 2012, Công ty ñã tính toán và tận dụng tối ña nguồn vốn nhà rỗi ñể uỷ 
thác ñầu tư qua các tổ chức tài chính, các ngân hàng có lãi suất huy ñộng cao, ñảm bảo 
an toàn mang lại hiệu quả cao hơn so với năm 2011. 

 - Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn: 

Đến ngày 31/12/2012, Công ty Cổ phần Nhiệt ñiện Phả Lại ñã thực hiện ñầu tư 
dài hạn bằng hình thức thực hiện hợp ñồng góp, trong ñó: 

+ Góp vốn vào công ty con: Công ty ñã ñầu tư vào Công ty Cổ phần Dịch vụ 
Sửa chữa Nhiệt ñiện Miền Bắc với tổng giá trị 27,48 tỷ ñồng tương ñương với 
2.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ nắm giữ là 50% vốn ñiều lệ; 

+ Góp vốn vào công ty liên kết: 

Công ty ñã góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhiệt ñiện Hải Phòng từ năm 2009 
ñến năm 2011 với tổng số tiền là: 1.193,46 tỷ ñồng tương ñương với 107.450.000 cổ 
phần chiếm tỷ lệ nắm giữ là 21,49% vốn ñiều lệ; 

+ Đầu tư dài hạn khác: 

Góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhiệt ñiện Quảng Ninh từ năm 2009 ñến năm 
2010 với tổng số tiền là: 817,30 tỷ ñồng tương ñương với 73.587.291 cổ phần, chiếm 
tỷ lệ nắm giữ là 16,35% vốn ñiều lệ; 

Công ty ñã góp vốn vào Công ty Cổ phần EVN Quốc tế từ năm 2010 ñến nay 
thực hiện ñược 30% giá trị hợp ñồng góp vốn với tổng số tiền là: 70,8 tỷ ñồng tương 
ñương với 7.080.000 cổ phần. 
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Công ty ñã hoàn thành hợp ñồng góp vốn vào Công ty Cổ phần Thuỷ ñiện Buôn 
Đôn với tổng số tiền góp vốn là: 50,25 tỷ ñồng tương ñương với 5.025.000 cổ phần 
chiếm tỷ lệ nắm giữ là 15% vốn ñiều lệ; 

Công ty Công ty ñã hoàn thành hợp ñồng góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát 
triển Điện lực Việt Nam với tổng giá trị góp vốn là 100 tỷ ñồng tương ñương với 
10.000.000 cổ phần chiếm tỷ lệ nắm giữ là 10% vốn ñiều lệ. 

Từ năm 2010, Công ty cho EVN vay lại số tiền là 350 tỷ ñồng. Khoản vay chưa 
ñến thời hạn thanh toán gốc; 

Năm 2007, Công ty ñầu tư mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhiệt ñiện Bà 
Rịa (BTP) với tổng số cổ phiếu là 670.000 cổ phiếu tương ñương 46,498 tỷ ñồng. Đến 
31/12/2011, Công ty ñã trích lập dự phòng giảm giá là 44,56 tỷ ñồng. Tại thời ñiểm 
31/12/2012 giá cổ phiếu BTP là 6.100 ñồng/cổ phiếu. Công ty ñã hoàn nhập lại dự 
phòng giá trị là 2,144 tỷ ñồng; 

Công ty ñầu tư  118,15 tỷ ñồng vào trái phiếu của Ngân hàng ñầu tư phát triển 
Việt Nam với lãi suất cố ñịnh hàng năm là 10,2%/năm. 

Đầu tư khác số tiền là 2,29 tỷ ñồng. 

3.2. Các công ty con, công ty liên kết:  

a) Các công ty con: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt ñiện Miền Bắc 
(NPS) 

Với hoạt ñộng sản xuất kinh doanh chính là: sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy 
ñiện. NPS ñang là ñơn vị chủ yếu thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị của Công ty. 
Năm 2012, Công ty CP Nhiệt ñiện Phả Lại thực hiện kế hoạch của mình sửa chữa 
nhiều hạng mục ñã ký kết với NPS. Do vậy, ñã góp phần tăng doanh thu cung cấp dịch 
vụ, tăng lợi nhuận cho Công ty. 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của NPS như sau: 

- Tổng Doanh thu:          216.273.212.182 ñồng 

Trong ñó: 

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:     214.328.532.518 ñồng 

+ Doanh thu hoạt ñộng tài chính:           1.383.129.776 ñồng 

+ Thu nhập khác:                    561.549.888 ñồng 

- Tổng chi phí:  

Trong ñó:                                                                 193.754.911.538 ñồng 

+ Giá vốn hàng bán:         174.390.596.435 ñồng 

b) Lợi nhuận trước thuế:          22.518.300.644 ñồng 

a) Các công ty liên kết: Công ty Cổ phần Nhiệt ñiện Hải Phòng chính thức ñưa 
vào vận hành các tổ máy số 1 và số 2 vào năm 2011. Toàn bộ sản lượng ñiện sản xuất 
ra Công ty ñều bán cho Tập ñoàn ñiện lực Việt Nam. Trong năm 2012 doanh thu công 
ty  ñạt ñược 3.688,32 tỷ ñồng tăng 67% so với năm 2011. Do các tổ máy mới ñi vào 
hoạt ñộng do vậy chi phí phân bổ vào giá thành lớn. Giá vốn năm 2012 của Công ty là 
2.057,06 tỷ ñồng tăng 33% so với năm 2011. Trong những năm gần ñây công ty có lợi 
nhuận không cao cụ thể năm 2011 Công ty không có lợi nhuận ñến năm 2012 lợi 
nhuận Công ty ñạt ñược là 42,69 tỷ ñồng. Do công ty ñầu tư xây dựng bằng nguồn vốn 
vay ngoại tệ, bên cạnh ñó do tỷ giá ngoại tệ hàng năm có sự biến ñộng làm ảnh hưởng 
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ñến sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2012, do biến ñộng tỷ giá làm cho chi phí 
tài chính của công ty tăng thêm 1.871,02 tỷ ñồng. Do lợi nhuận thấp công ty chưa thể 
chi trả cổ tức cho các cổ ñông. 

4. Tình Hình Tài chính  
a) Tình hình tài chính 

Đơn vị tính: Tỷ ñồng. 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 % tăng giảm 

1.  Tổng giá trị tài sản 11.795,14 12.072,54 102,35 

2.  Doanh thu thuần 3.738,17 4.130,56 110,50 

3.  Lợi nhuận từ hoạt ñộng 
kinh doanh 

11,41 755,70 6.623,14 

4.  Lợi nhuận khác  -1,72 40,23  

5.  Lợi nhuận trước thuế 9,68 780,24 8.060,33 

6.  Lợi nhuận sau thuế 7,80 513,22 6.579,74 

- LN Sau thuế của cổ 
ñông thiểu số 

3,90 8,40  

- LN Sau thuế của cổ 
ñông của Công ty 

3,90 504,82  

7.  Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0 Dự kiến 10%  

(Nguồn BCTC hợp nhất PPC ñã kiểm toán năm 2011, 2012) 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Ghi chú 

1.  Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ (TSNH)/Nợ ngắn hạn 

 

5,01 

 

4,76 

 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 
TSLĐ - Hàng tồn kho 
Nợ ngắn hạn 

 

4,4 

 

4,19 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,75 0,65  

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 2,98 1,90  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt ñộng    

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán /Hàng tồn kho 
bình quân 

 

4,81 

 

 

4,97 

 

 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản  0,32 0,34  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu  thuần 

 

0,002 

 

0,124 
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+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn 
chủ sở hữu  

0,003 

 

0,123 

 

 

+ Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Tổng tài sản 

0,0007 

 

0,043 

 

 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt ñộng 
kinh doanh/Doanh thu thuần 

0,003 0,183  

 
5. Cơ cấu cổ ñông, thay ñổi vốn ñầu tư của chủ sở hữu  

a) Cổ phần: 326.235.000 (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi sáu triệu hai trăm ba 
mươi lăm nghìn) Cổ phần phổ thông. 

b) Cơ cấu cổ ñông: Cơ cấu cổ ñông tại ngày 18/3/2013 (Theo danh sách chốt cổ 
ñông ngày 18/3/2013 do TTLKCK Việt Nam cung cấp – ngày chốt danh sách ñể ñại 
hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2013) 

 

TT Nội dung  Số nhà 
ñầu tư  

 Số CP  
nắm giữ  

 Tỷ lệ 
%   

Ghi chú 

I Phân loại theo tỷ lệ sở hữu 11.312 326.235.000 100,00  

I.1 Cổ ñông lớn (≥5%) 3 237.192.970 72,71 

EVN, 
REE, 
MARKET 
VECTORS 

I.2 Cổ ñông nhỏ (<5%) 11.309 89.042.030 27,29  

II Phân loại theo chủ thể sở hữu     

II.1 Cá nhân 11.170 25.264.938 7,74  

II.2 Tổ chức 142 300.970.062 92,26  

II.3 Trong nước 10.480 282.223.391 86,51  

II.4 Nước ngoài 832 44.011.609 13,49  

II.5 Cổ ñông nhà nước 1 166.391.896 51,00  

II.6 Cổ ñông khác 11.311 159.843.104 49,00  

5. Cơ cấu cổ ñông, thay ñổi vốn ñầu tư của chủ sở hữu  
 a) Cổ phần: 326.235.000 (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi sáu triệu hai trăm ba mươi 

lăm nghìn) Cổ phần phổ thông. 
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 b) Cơ cấu cổ ñông: Cơ cấu cổ ñông tại ngày 18/3/2013 (Theo danh sách chốt cổ 
ñông ngày 18/3/2013 do TTLKCK Việt Nam cung cấp – ngày chốt danh sách ñể ñại 
hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2013) 

c) Tình hình thay ñổi vốn ñấu tư của chủ sở hữu: Không 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:Không 

e) Các chứng khoán khác: Không 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ C ỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 
Năm 2012, Công ty ñạt lợi nhuận trước thuế hoàn thành vượt mức kế hoạch sản 

xuất kinh doanh do Đại hội ñồng cổ ñông ñề ra, mặc dù Công ty năm 2012 sản xuất 
ñược 5 tỷ 427 triệu kWh chỉ ñạt 93,21% so với kế hoạch do nhu cầu phụ tải thấp và 
EVN ưu tiên tối ña phát ñiện từ các nhà máy thủy ñiện phát công suất cao tại các 
nguồn thuỷ ñiện và huy ñộng phát công suất thấp các nhà máy nhiệt ñiện. Tuy nhiên, 
cùng với hoạt ñộng tài chính có hiệu quả cao và lợi nhuận có ñược từ việc ñánh giá lại 
khoản nợ vay có nguồn gốc ngoại tệ ñã giúp cho Công ty có lợi nhuận trước thuế là 
780,24 tỷ ñồng.  

- Những tiến bộ công ty ñã ñạt ñược: 

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

+ Sau CPH ñến nay Công ty ñã sắp xếp lại mô hình tổ chức, bố trí lại lao ñộng 
hợp lý hơn phù hợp với yêu cầu sản xuất-kinh doanh, gọn nhẹ và năng ñộng hơn. 
Nhiệm vụ SXKD chủ yếu hiện nay là chuyên quản lý vận hành sản xuất ñiện. 

+ Dần hoàn thiện các Quy chế trong tất cả các lĩnh vực hoạt ñộng quản lý của 
Công ty. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 phiên 
bản 2010 vì vậy công tác quản lý của Công ty ngày càng ñi vào nề nếp và có hiệu quả 
hơn. 

+ Ý thức chấp hành kỷ luật lao ñộng của người lao ñộng ñược nâng lên rõ rệt, 
ngày càng có trách nhiệm với công việc và gắn bó với Công ty. 

-  Các biện pháp kiểm soát 

+ Duy trì công tác ñánh giá nội bộ việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; 

+ Tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra nội bộ trong các lĩnh vực hoạt 
ñộng quản lý, ñặc biệt là trong công tác ñấu thầu, mua sắm vật tư thiết bị, giám sát 
trong vận hành và sửa chữa. 

+ Duy trì việc chấp hành chế ñộ chính sách của Nhà nước, các Nghị quyết của 
Đại hội ñồng cổ ñông cũng như của Hội ñồng quản trị. 

2.Tình hình tài chính  
a) Tình hình tài sản 

Trong năm 2012 tài sản của công ty có sự biến ñộng cụ thể tổng tài sản ñầu 
năm là 11.795,14 tỷ ñồng cuối năm là 12.072,54 tỷ ñồng tăng 227,4 tỷ ñồng. Sự biến 
ñộng ñó lảm ảnh hưởng ñến hoạt ñộng kinh doanh của công ty. Sự biến ñộng của tài 
sản là do: 

Đầu tư ngắn hạn tăng 634,15 tỷ ñồng  so với ñầu năm 2012. Bên cạnh việc các 
khoản ñầu tư tài chính tăng thì các khoản phải thu của khách hàng mà chủ yếu là từ 
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khoản thu từ khách hàng ñiệnlại tăng lên làm ảnh hưởng ñến hoạt ñộng kinh doanh của 
công ty do bị các ñơn vị khác chiếm dụng vốn do vậy khả năng quay vòng vốn không 
cao cụ thể ñầu năm là 957,05 tỷ ñồng cuối năm là 1.365,39 tỷ ñồng.  

 Hàng tồn kho tăng  dẫn ñến ứ ñọng vốn và những ảnh hưởng của vật tư thiết bị 
ứ ñọng, kém phẩm chất ñã khiến Công ty phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho thêm 16,54 tỷ ñồng. 

Tài sản dài hạn trong năm giảm do tài sản cố ñịnh trong năm giảm. Việc tài sản 
giảm do một số tài sản ñã hết khấu hao, do cũ, lạc hậu lên thanh lý, việc giảm chi phí 
khấu hao tài sản làm cho chí phí trong năm giảm do vậy ảnh hưởng trực tiếp ñến lợi 
nhuận trong năm. Đối với các khoản ñầu tư dài hạn do công ty Góp vốn vào các công 
ty ñiện bên cạnh ñó các công ty này do ñang thi công và mới ñi vào hoạt ñộng do vậy 
chưa ñem lại lợi nhuận cho các khoản ñầu tư này vì vậy cũng làm ảnh hưởng ñến lợi 
nhuận của công ty. 

b) Tình hình nợ phải trả 

Đối với Công ty, nợ phải trả có ảnh hưởng và chịu tác ñộng lớn ñến hoạt ñộng 
sản xuất kinh doanh của Công ty ñó chính là khoản vay JPY. Đây là khoản vay do Tập 
ñoàn ñiện lực Việt Nam cho Công ty vay lại nguồn vốn vay của Ngân hàng hợp tác 
Quốc tế Nhật Bản (JBIC) ñể ñầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Nhiệt ñiện Phả Lại 2. 
Khoản vay này bắt ñầu ñược ghi nhận tại thời ñiểm bàn giao vốn Nhà nước cho Công 
ty Cổ phần là ngày 26/12/2006. Đến thời ñiểm 31/12/2012 Công ty còn nợ là: 28,78 tỷ 
JPY; Tỷ giá giữa VNĐ/JPY do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tại ngày 
31/12/2012 là 240,87 VNĐ/JPY 

Mặc dù ñược vay với lãi suất thấp (lãi suất cho vay bình quân của các khoản 
vay theo từng hiệp ñịnh là 2,43%/năm, phí cho vay lại của EVN là 0,2%/năm) nhưng 
những biến ñộng của tỷ giá là khó kiểm soát, tạo khó khăn cho Công ty trong kế hoạch 
cũng như hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty phụ thuộc nhiều vào tỷ giá này. 

3. Những cải ti ến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 
Trong năm 2012, Công ty duy trì sự ổn ñịnh về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý. 

Công ty chú trọng phát triển công tác ñào tạo nội bộ, nâng cao chất lượng nhân viên. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 
Duy trì vận hành an toàn - kinh tế các tổ máy phát ñiện, nâng cao ñộ sẵn sàng 

của thiết bị. Thực hiện tốt chiến lược chào giá ñiện, tận dụng tối ña các cơ hội phát 
ñiện trên thị trường, ñảm bảo mục tiêu trong bất kỳ tình huống nào các tổ máy của 
Công ty vẫn ñược bám lưới từ ñó làm tăng doanh thu và lợi nhuận từ sản xuất ñiện; 
Góp vốn xây dựng các nhà máy ñiện, ñầu tư tài chính,... mang lại hiệu quả cao. 

5.  Giải trình của Ban Tổng giám ñốc ñối với ý kiến của kiểm toán: Không có 

IV. ĐÁNH GIÁ C ỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TY 

1. Đánh giá của  Hội ñồng quản tr ị về các mặt hoạt ñộng của Công ty 

Sau khi ñã xem xét toàn diện các mặt hoạt ñộng của Công ty, HĐQT thống nhất 
ñánh giá thực trạng công tác quản lý ñiều hành năm 2012 như sau: 

 - Công tác ñiều hành năng ñộng, các mặt quản lý ñược nâng cao, an ninh ñược 
giữ vững; góp phần vào ñảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. 



 

 
 

18

- Hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm 2012 ổn ñịnh, hiệu quả. Sản lượng ñiện 
sản xuất ñạt: 5,823 tỷ kWh, ñạt 93,2% so với kế hoạch; Doanh thu từ sản xuất ñiện: 
4.067,3 tỷ ñồng, ñạt 96,55% so với kế hoạch (Tỷ lệ Điện sản xuất và Doanh thu từ SX 

Điện chưa ñạt Kế hoạch ĐHCĐ 2012 giao vì Hệ thống lưới ñiện Quốc gia huy ñộng 

thấp); Doanh thu hoạt ñộng tài chính: 659,56 tỷ ñồng, ñạt 146,00 % so với kế hoạch; 
Tổng doanh thu 4.799,238 tỷ ñồng ñạt 102,7% so với kế hoạch; Tổng lợi nhuận trước 
thuế: 776,15 tỷ ñồng, ñạt 179,8%. 

 - Công tác sửa chữa Tổ máy 2 chưa kịp ñúng tiến ñộ song do yếu tố khách quan 

là một phần (khối lượng công việc chưa ñược dự liệu hết, chuyên gia nước ngoài) 

 - Công tác chuẩn bị triển khai công việc ñại tu tổ máy 6 của Dây chuyền 2 ñã 
sẵn sàng, ñảm bảo tiết kiệm, hiệu quả ñể ñảm bảo việc sản xuất kinh doanh của Công 
ty; 

 - Công tác ñầu tư tài chính linh hoạt, cố gắng nhiều nên Doanh thu tài chính 
năm 2012 là tốt; 

 - Lưu ý giám sát việc xuất nhập hàng hoá, vật tư thiết bị, tránh ñể tình trạng làm 

gia tăng giá trị của kho; xây dựng danh mục các vật tư thiết bị là hàng dự phòng chiến 
lược. 

 - Lưu ý việc khai thác các sản phẩm phụ (tro xỉ, thạch cao) ñảm bảo an toàn, vệ 
sinh môi trường và ñúng pháp luật; 

 - Ban ñiều hành cần chủ ñộng trong thời gian tới về vấn ñề nhân lực (ñặc biệt là 
người lao ñộng của Dây chuyền 1). 

2. Đánh giá của Hội ñồng Quản tr ị về hoạt ñộng của Ban Tổng giám ñốc Công ty 
Ban Tổng Giám ñốc của Công ty ñã có sự chỉ ñạo, ñiều hành, giám sát chặt chẽ 

hoạt ñộng sản xuất của Công ty, ñảm bảo mục tiêu mà HĐQT ñưa ra là phát triển bền 
vững, từng bước mở rộng hoạt ñộng và kinh doanh có lãi. Ban Tổng Giám ñốc ñã có 
những báo cáo kịp thời lên HĐQT ñể ñưa ra các ñiều chỉnh về chiến lược sản xuất 
kinh doanh trước mọi diễn biến của thị trường. 

3. Các kế hoạch và ñịnh hướng của Hội ñồng Quản tr ị 
 Hội ñồng quản trị sẽ bám sát và chỉ ñạo ñể Ban ñiều hành thực hiện một số vấn 
ñề trọng tâm như sau: 

 - Hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ổn ñịnh, hiệu quả. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ 
thuật vượt mức kế hoạch ñược giao; 

 - Phấn ñấu tiết kiệm chi phí giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh. Thực hiện tốt 
chiến lược chào giá ñiện, tận dụng tối ña các cơ hội phát ñiện trên thị trường, ñảm bảo 
mục tiêu trong bất kỳ tình huống nào các tổ máy của Công ty vẫn ñược bám lưới từ ñó 
góp phần làm tăng doanh thu sản xuất ñiện; 

 - Sử dụng nguồn tài chính của Công ty một cách hợp lý và hiệu quả, bảo toàn 
và phát triển vốn bền vững. 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội ñồng quản tr ị 
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a) Thành viên và cơ cấu Hội ñồng Quản trị  

Ông Phạm Kim Lâm -  Chủ tịch Hội ñồng Quản trị 

Ông Nguyễn Khắc Sơn - Thành viên Hội ñồng Quản trị 

Ông Nguyễn Việt Hà -  Thành viên Hội ñồng Quản trị 

Ông Hoàng Mạnh Hải - Thành viên Hội ñồng Quản trị 

Ông Nguyễn Hữu Hằng -  Thành viên Hội ñồng Quản trị 

   

- Cơ cấu thành viên Hội ñồng Quản trị  

 

STT Danh sách 

Cố phần 

sở hữu 

 

Chức danh nắm 
giữ tại các tổ chức 

khác 

I Thành viên Hội ñồng quản tr ị ñộc lập 
không ñiều hành 

  

1.  Ông. Hoàng Mạnh Hải 0 Phó Tổng Giám 
ñốc, công ty Tài 
chính cổ phần ñiện 
lực. 

2.  Ông. Nguyễn Việt Hà 0 Giám ñốc Ban ñầu 
tư - Tổng Công ty 
Tài chính Cổ phần 
Dầu khí 

II Thành viên Hội ñồng quản tr ị khác   

1.  Ông. Phạm Kim Lâm 105.840  

2.  Ông. Nguyễn Khắc Sơn 107.310  

3.  Ông. Nguyễn Hữu Hằng 0 CTHĐQT Công ty 
Cổ phần dịch vụ 
Sửa chữa nhiệt ñiện 
Miền Bắc. 

b) Các tiểu ban thuộc Hội ñồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban 

c) Hoạt ñộng của Hội ñồng Quản trị 

Năm 2012, Ông Nguyễn Khắc Sơn thành viên HĐQT ñồng thời làm Tổng 
Giám ñốc ñiều hành nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt ñộng của Ban Tổng 
Giám ñốc cho HĐQT có nhiều thuận lợi. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao ñổi 
thông tin, tham vấn về các vấn ñề quan trọng trong việc ñiều hành hoạt ñộng của Công 
ty qua Email, ñiện thoại ngoài các cuộc họp ñịnh kỳ. Việc giám sát của HĐQT với Ban 
Tổng Giám ñốc cũng ñược thực hiện qua Báo cáo hoạt ñộng của TGĐ gửi các thành 
viên HĐQT hàng tháng. 

- Các cuộc họp của Hội ñồng quản trị 

 

STT SỐ NGHỊ QUYẾT NGÀY NỘI DUNG 
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1.  58/NQ-PPC-HĐQT 20/4/2012 Đề cử bà Đinh Thị Diễm Quỳnh, chuyên 
viên phòng TCKT ứng cử là thành viên 
Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần phát 
triển ñiện Việt Nam (VNDP); 

Đề cử ông Nguyễn Văn Thịnh, người ñại 
diện phần vốn của PPC tại VNDP ứng 
cử là thành viên HĐQT tại Công ty Cổ 
phần phát triển ñiện Việt Nam. 

2.  59/NQ-PPC-HĐQT 11/6/2012 phê duyệt Biên bản thoả thuận chậm 
thanh toán tiền ñiện với Công ty mua 
bán ñiện; 

Chuyển cổ tức bằng tiền năm 2011 tại 
Công ty CP phát triển ñiện lực Việt Nam 
(VNDP) thành cổ phiếu của VNDP. 

3.  60/NQ-PPC-HĐQT 27/6/2012 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thuỷ  là 
Quản ñốc phân xưởng Vận hành 1 
làm Phó Tổng Giám ñốc phụ trách 
sản xuất từ ngày 01/7/2012; Thời hạn 
05 năm. 

4.  61/NQ-PPC-HĐQT 07/11/2012 - Quyết ñịnh chốt danh sách cổ ñông 
ñể lấy ý kiến về việc: Chủ tịch HĐQT 
tạm thời kiêm Tổng Giám ñốc là ngày 
23/11/2012. 

5.  62/NQ-PPC-HĐQT 07/12/1012 - Ông Nguyễn Khắc Sơn thôi giữ 
chức thành viên HĐQT, thôi giữ chức 
Tổng Giám ñốc Công ty kể từ ngày 
8/12/2012; 

- Ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch 
HĐQT ñược giao ñiều hành Công ty 
cho ñến hết ngày 13/12/2012 và trong 
thời gian Công ty ñang chờ ý kiến cổ 
ñông. 

d) Hoạt ñộng của thành viên Hội ñồng quản trị ñộc lập không ñiều hành: Hội 
ñồng quản trị Công ty Cổ phần hiện nay có 02 thành viên ñộc lập là ông Hoàng Mạnh 
Hải, Nguyễn Việt Hà. Ông Hoàng Mạnh Hải – phó Tổng Giám ñốc, Công ty Tài chính 
Cổ phần ñiện lực có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực ngân 
hàng, tài chính, tiền tệ. Ông Nguyễn Việt Hà - Giám Giám ñốc Ban ñầu tư - Tổng 
Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí, có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm phong phú 
trong lĩnh vực Đầu tư, tài chính, tiền tệ. Các thành viên HĐQT ñộc lập ñã ñóng góp 
tích cực và xây dựng tầm nhìn chiến lược, quyết ñịnh chiến lược, kế hoạch sản xuất 
hoạt ñộng của Công ty. 

e) Hoạt ñộng của các tiểu ban trong Hội ñồng quản trị: Không. 

f) Danh sách thành viên Hội ñồng quản trị có chứng chỉ ñào tạo về quản trị công 
ty: Toàn bộ thành viên HĐQT Công ty ñều ñã tham gia khoác học về Quản trị Doanh 
Nghiệp. 
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2. Ban Kiểm soát 
a) Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát: gồm 3 thành viên 

 

1-Bà Đoàn Thị Dung - Trưởng Ban Kiểm soát. 

2-Bà Hoàng Thị Viện -  Thành viên Ban Kiểm soát. 

3-Bà Tr ịnh Thị Tuyết - Thành viên Ban Kiểm soát. 

 

b) Các thành viên Ban Kiểm soát: 
 

STT Danh sách 
cố phần  
sở hữu 

Chức danh nắm giữ tại  
các tổ chức khác 

1.  Bà Đoàn Thị Dung 5.000  
Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán, 
Tập ñoàn ñiện lực Việt Nam. 

2.  Bà Hoàng Thị Viện 5.780 
Chuyên viên kinh tế Phòng Tài 
chính kế toán, CTy CP Nhiệt ñiện 
Phả Lại.  

3.  Bà Trịnh Thị Tuyết 28.005 
Chuyên viên kinh tế phòng Kế hoạch 
Vật tư - Công ty Cổ phần Dịch vụ 
Sửa chữa Nhiệt ñiện Miền Bắc. 

 

c) Hoạt ñộng của Ban Kiểm soát: 
- Ban Kiểm soát ñã thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược quy ñịnh 

tại Điều 123- Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều 37 - Điều lệ của Công ty cổ phần 

Nhiệt ñiện Phả lại;  
- Ban Kiểm soát ñã thực hiện việc giám sát Hội ñồng quản trị (HĐQT), Tổng 

giám ñốc và Ban ñiều hành trong việc quản lý và ñiều hành Công ty, việc thực hiện 
nhiệm vụ do Đại hội ñồng cổ ñông giao; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của 
HĐQT ñối với Tổng Giám ñốc và Ban ñiều hành; 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, tính trung thực, mức ñộ cẩn trọng trong quản lý, 

ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài 

chính năm 2012 của Ban lãnh ñạo Công ty, việc tuân thủ ñiều lệ, các quy chế, quy 

ñịnh của Công ty; 
- Thẩm ñịnh báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Công 

ty năm 2012; 
- Trình báo cáo thẩm ñịnh báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng 

năm của công ty và báo cáo ñánh giá công tác quản lý của Hội ñồng quản trị, Tổng 
giám ñốc lên Đại hội ñồng cổ ñông tại cuộc họp thường niên.  

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội ñồng Quản tr ị, Ban Tổng 
Giám ñốc, Ban Kiểm soát. 
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a) Thù lao của thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát của Công 
ty năm 2012: 

Công ty Cổ phần Nhiệt ñiện Phả Lại ñã chi trả tiền lương cho Chủ tịch Hội 
ñồng quản trị và Tổng Giám ñốc Công ty; tiền thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát Công 
ty năm 2012 cụ thể như sau : 

        
       Đơn vị tính : nghìn ñồng 

ST
T 

Họ và Tên Chức danh 
Số tiền 1 

tháng theo 
KH  

Tổng tiền 
lương/ thù 
lao thực 
lĩnh năm 

2012 

Ghi chú 

I Ti ền lương của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám ñốc 

1. Phạm Kim Lâm Chủ tịch HĐQT 47.900 639.059  

2. Nguyễn Khắc Sơn Tổng Giám ñốc 38.425 512.644  

II Ti ền thù lao của thành viên HĐQT, BKS 

1. Nguyễn Khắc Sơn Thành viên HĐQT 6.000 72.000  

2. Nguyễn Việt Hà Thành viên HĐQT 6.000 72.000  

3. Nguyễn Mạnh Hải Thành viên HĐQT 6.000 72.000  

4. Nguyễn Hữu Hằng Thành viên HĐQT 6.000 72.000  

5. Đoàn Thị Dung Thành viên BKS 5.000 60.000  

6. Hoàng Thị Viện Thành viên BKS 5.000 60.000  

7. Trịnh Thị Tuyết Thành viên BKS 5.000 60.000  

 Tổng cộng : 1.619.703  

 

b) Giao dịch Cổ phiếu cổ ñông nội bộ  

- Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (người có liên quan là 
ông Nguyễn Việt Hà – thành viên HĐQT PPC): 

+ Ngày 13/4/2012,  mua 2.000.000 cổ phần; 

+ Ngày 13/6/2012 mua 383.270 CP kết thúc ngày 13/6/2012. Sau giao 
dịch tổng số cổ phần là 7.339.700 CP (chiếm 2,25%/VĐL); 

+ Từ ngày 19/6/2012 - 18/7/2012: mua 392.000 CP; Sau giao dịch tổng số 
cổ phần là 7.731.700 CP (chiếm 2,37%/VĐL); 

+ Từ ngày 27/7/2012 - 27/8/2012 mua 65.000 CP, sau giao dịch là 7.796.700 
CP (chiếm 2,39%/VĐL); 

+ Từ ngày 04/9/2012 - 04/10/2012 mua 15.000 CP, sau giao dịch là 7.811.700 
CP (chiếm 2,395%/VĐL). 

- Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Việt Nam (người có liên quan là ông 
Hoàng Mạnh Hải - Thành viên HĐQT PPC): 

+ Từ ngày 09/3/2012 ñến 09/5/2012, thực hiện mua 363.450 cổ phần, bán 
1.558.530 cổ phần. Sau giao dịch tổng số cổ phần là 38.222.430 CP (11,72%); 
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+ Ngày 24/12/2012 bán 21.911.430 CP, sau giao dịch tổng số Cổ phần là 

16.311.000 CP (chiếm 5%/VĐL). 

- Công ty Cổ phần Cơ ñiện Lạnh (REE) (là cổ ñông lớn): 

+ Ngày 22/8/2012, mua 45.180CP chuyển số CP ñang sở hữu từ 16.272.580 CP 
lên 16.317.760 CP (5,002%/VĐL) trở thành cổ ñông lớn 

+ 21/9/2012 mua 4.762.870 CP, sau giao dịch là 21.080.630 CP (chiếm 
6,462%/VĐL); 

+ Ngày 28/9/2012 mua 4.978.650 CP, sau giao dịch là 26.059.280 CP (chiếm 
7,988%/VĐL); 

+ Ngày 05/10/2012 mua 3.610.080 Cp, sau giao dịch là 29.669.360 CP (chiếm 
9,094%/VĐL); 

+ Ngày 26/11/2012 mua 3.463.900 CP, sau giao dịch là 33.133.260 CP (chiếm 
10,156%/VĐL); 

+ Ngày 24/12/2012 mua 20.598.490 CP, sau giao dịch là 53.731.750CP (chiếm 
16,89%/VĐL). 

c) Hợp ñồng hoặc giao dịch với cổ ñông nội bộ: Không  

d) Việc thực hiện các quy ñịnh về quản trị công ty: 

Hội ñồng Quản trị Công ty trong những năm qua ñã hoàn thành tốt trách nhiệm 
theo quy ñịnh trong Điều lệ của Công ty và pháp luật của Nhà nước. 

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

 1. Ý Kiến kiểm toán  
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(Toàn văn Báo cáo Tài chính kiểm toán của Công ty mẹ năm 2012 và Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm 
toán năm 2012 của Công ty CP Nhiệt ñiện Phả Lại  ñược ñăng tải tại website: www.ppc.evn.vn) 


