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THÔNG TIN CHUNG
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Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
Tên giao dịch

:

Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh

Trụ sở chính

:

Khóm 1, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại

:

(074) 3850017

Fax

:

(074) 3850017

Website

:

www.diennongthontv.com

Vốn điều lệ

:

52.800.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

:

52.800.000.000 đồng

Mã cổ phiếu

:

DTV

Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp số

:

2100110200 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi lần thứ 3
ngày 22 tháng 11 năm 2013.
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tiền thân

Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh tiền thân là Ban
Quản lý Điện Nông thôn Trà Vinh trực thuộc UBND tỉnh Trà Vinh.

Tháng 10/1996

Công ty Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh chính thức đi vào hoạt động
với nguồn vốn gần 500 triệu đồng.

Tháng 07/2006

Tháng 09/2010

Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh chính thức đi vào
hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần với mức vốn điều lệ
52.800.000.000 đồng

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh chính
thức được giao dịch trên sàn giao dịch UPCoM với mã chứng khoán DTV
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
Ngành nghề kinh doanh chính
 Mua, bán điện và vật tư chuyên ngành điện;
 Đầu tư xây dựng phát triển các công trình điện;
 Tư vấn, Khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công đường dây và trạm
biến áp đến cấp điện áp 35kV.

Địa bàn kinh doanh


Công ty hoạt động và kinh doanh trên 07 huyện, 01 thị xã và
một phần Thành phố Trà Vinh.
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Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Các công ty con, công ty liên kết
Không có
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
 Công ty luôn phấn đấu đạt đến sự hài lòng của khách
hàng, trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung
cấp điện sinh hoạt.
 Cung cấp điện đầy đủ cho nhu cầu khách hàng sử dụng
điện trên địa bàn Công ty quản lý.
 Hoàn thành mọi nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch kinh
doanh được Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm.
 Cân đối hài hòa giữa lợi ích của cổ đông, lợi ích của
khách hàng và lợi ích của người lao động, đồng thời
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.
 Xây dựng đội ngũ người lao động có chuyên môn và gắn
bó lâu dài với Công ty.

Đối với môi trường, xã hội, cộng đồng
 Thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty thông qua việc
tham gia vào các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa
phương; xây dựng hình ảnh Công ty thân thiện, vì cộng
đồng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
 Thực hiện nghiêm các Qui định của pháp luật trong công
tác xây dựng và quản lý vận hành các công trình điện như:
khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ, giám sát, thi công, quản lý vận
hành, cam kết bảo vệ môi trường, v.v......
 Tích cực tham gia các chương trình tuyên truyền, vận
động người dân sử dụng tiết kiệm điện nhằm bảo vệ môi
trường, giảm lượng khí thải gây ra hiện tượng hiệu ứng
nhà kính.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn
 Tăng cường công tác phát triển khách hàng, cải tạo và phát triển lưới điện, phấn đấu giảm tổn thất điện
năng, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty một
cách bền vững.
 Chú trọng công tác khảo sát và tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ khách hàng, từ đó đưa ra những chính
sách, hành động phù hợp nhằm gây dựng niềm tin và sự hài lòng của khách hàng.
 Đầu tư cải tạo và xây dựng mới lưới hạ áp, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng.
 Tiếp cận các nguồn vay tín dụng ưu đãi để bảo đảm nguồn lực tài chính thực hiện và hoàn thành các mục
tiêu đầu tư phát triển đề ra.
 Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, an toàn, đảm bảo các quyền lợi chính đáng của người lao động.
Chú trọng chính sách lương, thưởng nhằm thu hút nguồn lao động có chất lượng và giữ chân người giỏi.
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CÁC RỦI RO

Rủi ro kinh tế
 Kinh tế Việt Nam đã trải qua năm 2016 với nhiều khó khăn trước những biến động lớn của nền kinh tế
toàn cầu, đặc biệt tại các nước phát triển, ẩn chứa nhiều yếu tố bất định. Nổi bật nhất trong số đó là sự
kiện nước Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sau một cuộc trưng cầu dân ý (Brexit) và
chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2016.
 Bên cạnh đó, tình hình xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu long ngày càng nghiêm trọng, hạn
hán, lũ lụt xảy ra với mật độ ngày càng cao tại các tỉnh miền Trung và đặc biệt là sự cố ô nhiễm môi
trường biển Formosa đã tác động trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 của Việt Nam.Cụ thể,
tốc độ tăng trưởng GDP năm 2016 ước đạt 6,21%, thấp hơn mức ước tính 6,3-6,5% được báo cáo trước
Quốc hội hồi tháng 10, cũng như mục tiêu 6,7% được Chính phủ đề ra đầu năm. Tuy nhiên, nền kinh tế
Việt Nam trong năm 2016 vẫn có những điểm tích cực như: lạm phát được kiểm soát, tốc độ tăng trưởng
ổn định, thời hạn trả nợ của trái phiếu Chính phủ kéo dài ra, dự trữ ngoại tệ lớn nhất từ trước đến nay,…
 Hoạt động chủ yếu của Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh là cung cấp điện cho các hộ
dân ở vùng nông thôn, vùng nuôi tôm trên địa bàn tỉnh nhà. Vì vậy, sự phát triển của nền kinh tế trong
nước, mức sống của người dân và các yếu tố tác động đến tình hình xuất khẩu thủy sản là những yếu tố vĩ
mô sẽ tác động trực tiếp đến kết quả hoạt động của Công ty. Nhận biết được những điều này, Công ty luôn
chú trọng công tác đánh giá rủi ro thị trường nhằm có những chính sách điều chỉnh phù hợp, góp phần
vào sự tăng trưởng ổn định của Công ty.

Rủi ro đặc thù
 Giá mua và bán điện của Công ty chịu sự quản lý của Nhà nước, trong khi đó tiền lương chi trả cho người
lao động, chi phí lắp đặt đường điện, chi phí trụ điện,... đều có xu hướng tăng. Điều này tạo nên áp lực lớn
cho việc kiểm soát phí và tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.
 Một phần lớn trong các khách hàng của Công ty là những hộ dân nuôi thủy sản. Những hộ dân này sử
dụng nguồn điện cho các động cơ kéo hệ thống quạt tạo Oxy. Trong năm 2016, giá dầu thế giới liên tục
giảm dao động quanh mức 43 USD/thùng, đây là mức giá thấp nhất từ trước đến nay. Điều này làm giá
dầu trong nước cũng có xu hướng giảm khiến một số hộ dân chuyển sang sử dụng dầu thay cho điện để
tiết kiệm chi phí. Điều này phần nào cũng tác động trực tiếp đến doanh thu của công ty trong năm 2016.
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Rủi ro pháp luật
 Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh chịu sự tác động từ Luật Doanh nghiệp,
Luật chứng khoán, … và các văn bản dưới luật khác. Trong năm 2016, Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng
và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bầu ra một Chính phủ mới, với những kỳ
vọng về cải cách hệ thống pháp luật, hướng đến một môi trường pháp luật đơn giản và rõ ràng, đặt mục
tiêu cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam. Những chuyển biến về chính sách và pháp luật trong thời
gian sắp tới là điều tất yếu, vì vậy Công ty luôn theo sát những thay đổi của Pháp luật nhằm có những điều
chỉnh phù hợp, thực hiện đúng quy định của luật hiện hành.

Rủi ro môi trường
 Công trình xuống cấp, ăn mòn vật tư thiết bị điện do ảnh hưởng vùng nhiễm mặn.

Rủi ro khác
 Các rủi ro bất khả kháng có thể kể đến như: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt,... Những rủi ro này hiếm khi xảy ra,
nhưng khi xảy ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, rủi ro
về an toàn điện luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu trong ngành cung cấp, phân phối điện. Do
đó, Công ty thường xuyên thực hiện kiểm tra an toàn mạng lưới, chú trọng công tác đào tạo, chính sách bảo
hiểm cho người lao động của Công ty.
 Sát hạch công tác an toàn điện cho Đội ngũ quản lý và người lao động.
 An toàn vận hành các công trình điện hạ áp
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH 2015

TH 2016

KH 2016

TH 2016/
KH 2016

TH 2016/
TH 2015

1

Sản lượng điện tiêu
thụ

Triệu kWh

175

199

180

110,55

113,71

2

Doanh thu

Triệu đồng

303.220

346.358

309.000

112,09%

114,23%

3

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

9.919

16.009

10.700

149,62%

161,40%

(*)

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 29/06/2016)

Tốc độ tăng trưởng sản lượng, doanh thu
giai đoạn 2012 - 2016
400

346

350

303

300

252

250

211

200
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150

115

133

156

175

199

100
50
0
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Sản lượng (Triệu Kwh)
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2016

Doanh thu (Tỷ đồng)

Nhìn chung, doanh thu và sản lượng điện của Công ty có xu hướng tăng qua các năm. Cụ thể, doanh thu
năm 2012 đạt 167 tỷ đồng, đến năm 2016 là 346 tỷ đồng (tăng hơn 2 lần so với bốn năm trước đó). Tuy
nhiên, kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây của Công ty gặp không ít khó khăn khi
chính sách quản lý giá điện ngày càng thắt chặt. Vượt qua khó khăn, kết quả kinh doanh năm 2016 của
Công ty đã đạt được nhiều kết quả khả quan như: doanh thu đạt 346.358 triệu đồng, đạt 112,09% kế
hoạch và tăng 14,23% so với năm 2015,Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 16.009 triệu đồng, đạt
149,62% kế hoạch và tăng 61,40% so với năm 2015.
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Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh có những thuận lợi và
thách thức sau:
Thuận lợi


Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, các Sở, Ban ngành các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ
tạo điều kiện để đơn vị đầu tư phát triển mở rộng lưới điện



Trên địa bàn các huyện, thị tỉnh Trà Vinh đều có đơn vị hoạt động của Công ty nhằm kịp thời quản lý
và sửa chữa, phục vụ cho người dân kịp thời.



Cổ đông lớn nhất của Công ty là Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE), một trong những doanh nghiệp
lớn và có uy tín trên thị trường. Công ty luôn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của REE trong quá trình
hoạt đông, đầu tư mua sắm thiết bị nhằm tăng hiệu quả hoạt động.



Có định hướng, kế hoạch đúng đắn của HĐQT, sự nỗ lực quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc, của đội
ngũ quản lý và nhân viên lao động toàn công ty.



Sắp xếp hợp lý lực lượng lao động, đội ngũ nguồn nhân lực đảm bảo chuyên môn luôn đáp ứng kịp
thời cho yêu cầu công việc.



Đời sống người lao động luôn được quan tâm, cơ sở vật chất được cải thiện, điều kiện làm việc ngày
càng được nâng cao, đảm bảo công tác quản lý lưới điện, phát triển hộ sử dụng điện và sửa chữa khắc
phục sự cố đáp ứng kịp thời cho nhu cầu của khách hàng.



Sự tin tưởng của cổ đông vào kế hoạch kinh doanh của công ty và sự thống nhất với quan điểm
lãnh đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tạo nên sự đoàn kết, gắn bó và là động lực làm việc, từ đó
nâng cao năng lực công tác, thực hiện tốt vai trò trách nhiệm, ra sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khó khăn


Tình trạng biến đổi khí hậu xảy ra vào đầu năm, tình hình nhiễm mặn trên điện rộng, mưa kéo dài vào
cuối năm đã ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản, trồng hoa màu của hộ dân ở một số địa bàn
trong tỉnh cũng làm giảm sản lượng điện năng tiêu thụ.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Danh sách Ban điều hành

Lê Thị Khê – Tổng Giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Số lượng cổ phiếu nắm giữ:
-

Đại diện: 0 cổ phần

-

Cá nhân: 56.200 cổ phần

-

Người có liên quan: 0 cổ phần
Lý Ngọc Tuấn – Phó Tổng Giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử (Điện năng)
Số lượng cổ phiếu nắm giữ:
-

Đại diện: 0 cổ phần

-

Cá nhân: 3.800 cổ phần

-

Người có liên quan: 0 cổ phần

Trương Thị Thùy Linh – Phó Tổng Giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Số lượng cổ phiếu nắm giữ:
-

Đại diện: 0 cổ phần

-

Cá nhân: 32.900 cổ phần

-

Người có liên quan: 24.200 cổ phần
Lê Thị Ngọc Hằng – Kế toán trưởng
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Số lượng cổ phiếu nắm giữ:
-

Đại diện : 0 cổ phần

-

Cá nhân: 4.300 cổ phiếu

-

Người có liên quan: 0 cổ phiếu
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Những thay đổi trong Ban điều hành
Trong năm 2016, Công ty không có sự thay đổi trong Ban điều hành

Cơ cấu lao động
STT

Tiêu chí

Số lượng(người)

I

Theo trình độ lao động

1

Tỷ trọng(%)
196

100,00%

Trình độ đại học, trên Đại học

46

23,47%

2

Trình độ cao đẳng

26

13,27%

3

Trình độ trung cấp

49

25,00%

4

Công nhân chuyên nghiệp

75

38,26%

II

Theo loại hợp đồng lao động

196

100,00%

1

Không xác định thời hạn

120

61,22%

2

Xác định thời hạn

76

38,78%

III

Theo giới tính

196

100,00%

1

Nam

175

89,29%

2

Nữ

21

10,71%

Mức lương trình bình của người lao động
Chỉ tiêu

ĐVT

Tổng số lượng cán bộ/
nhân viên
Thu nhập bình quân

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

2016 so
với 2015

Người

189

193

196

101,55%

Triệu
đồng/người/tháng

9,78

10,71

13,11

122,41%

Cơ cấu lao động theo trình độ lao động

23.47%
38.26%
13.27%

25.00%

Trình độ đại học

Trình độ cao đẳng

Trình độ trung cấp

Công nhân chuyên nghiệp
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Chính sách nhân sự
Chính sách tuyển dụng
Tuyển dụng con người phù hợp góp phần tạo nên tính hiệu quả trong quá trình vận hành, quản lý, là cở sở
cho sự phát triển bền vững cho DTV sau này. Vì thế, DTV luôn coi trọng việc tuyển dụng nhân sự trong
hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các nhân sự ở cấp độ quản lý. Xây dựng những tiêu chuẩn tuyển
dụng cho từng vị trí, bộ phận trong công ty.
Chính sách đào tạo
Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi trong công việc của người
lao động, công ty thường tổ chức các lớp học để bổ sung kiến thức và đáp ứng nhu cầu phát triển bản thân
của công nhân viên. Đối với các cấp quản lý, công ty tài trợ cho việc học các khóa nghiệp vụ chuyên môn
tương thích.
Chính sách lương, thưởng, phúc lợi
Công ty luôn quan tâm đến chế độ lương, thưởng, phúc lợi cho người lao động nhằm đảm bảo đời sống
cho người lao động, tạo động lực cho sự phát triển của mỗi cá nhân, phấn đấu góp phần vào sự phát triển
của công ty. Công ty thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các cán bộ công nhân viên, nâng bậc lương theo niên hạn
cho cán bộ công nhân viên.
Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động và nhắc nhở nhân viên sử dụng cũng như chấp hành nghiêm
túc các quy định về an toàn lao động.
Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có đóng góp
cho sự phát triển của công ty như về cải thiện quy trình quản lý, cải tiến công cụ dụng cụ và có những sáng
kiến trong hoạt dộng lắp đặt đường điện, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời áp dụng các biện pháp,
quy định xử phạt đối với các công nhân viên có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh của
Công ty.
Vận động, tạo sự gắn bó mật thiết giữa công nhân lao động và cấp quản lý nhằm tạo môi trường làm việc
vui vẻ, tăng động lực làm việc cho toàn thể công nhân viên lao động.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
Các khoản đầu tư lớn:
Không có

Các công ty con, công ty liên kết:
Không có

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài chính
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm2015

Năm2016

% tăng/
giảm

1

Tổng giá trị tài sản

Triệu đồng

100.142

105.764

5,61%

2

Doanh thu thuần

Triệu đồng

303.220

346.358

14,23%

3

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Triệu đồng

9.907

16.026

61,76%

4

Lợi nhuận khác

Triệu đồng

12

(17)

-

5

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

9.919

16.009

61,40%

6

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

7.722

12.750

65,11%

7

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (trên vốn
điều lệ)

13

13 – 15(*)

-

%

(Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016)
(*) Căn

cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016ngày 29/06/2016
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2015

Năm 2016

I

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

-

Khả năng thanh toán ngắn hạn

lần

3,00

2,95

-

Khả năng thanh toán nhanh

lần

2,73

2,61

II

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

-

Hệ số nợ/ Tổng tài sản

%

23,29

22,64

-

Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu

%

30,35

29,27

III

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

-

Vòng quay hàng tồn kho

vòng

44,87

45,69

-

Vòng quay tổng tài sản

vòng

3,07

3,36

IV

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

-

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần

%

2,55

3,68

-

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân

%

9,90

16,07

-

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân

%

7,81

12,38

-

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

%

3,27

4,63

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2016 là 2,95 lần, thấp hơn đôi chút so
với năm trước đó là 3,00 lần. Nguyên nhân chủ yếu là do khoản phải trả người lao động tăng từ 11.925
triệu đồng lên 15.725 triệu đồng vào năm 2016 vì mức lương cơ bản được điều chỉnh tăng lên 1.210.000
đồng/tháng từ 01/5/2016. Tuy nhiên, khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty được đảm bảo khi giá trị
tài sản ngắn hạn gấp khoảng 3 lần nợ ngắn hạn.
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: Hệ số nợ/ Tổng tài sản năm 2015 là 23,29%, năm 2016 là 22,64%. Công ty sử
dụng phần lớn vốn chủ sở hữu để tài trợ cho việc mua sắm, đầu tư tài sản nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính
cho công ty.
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:Hàng tồn kho của Công ty chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu phục vụ cho
công tác xây dựng, và sửa chữa đường điện. Vòng quay tổng tài sản của công ty ở mức khá cao và có xu
hướng tăng từ 3,07 vòng năm 2015 lên 3,36 vòng trong năm 2016. Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng tài
sản của công ty khá tốt và đang có xu hướng tăng qua các năm.
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: Đây là chỉ tiêu cho thấy rõ sự tăng trưởng đầy tích cực của DTV trong năm
2016. Chỉ số ROA, ROE năm 2016 tăng lần lượt là 7,81% lên 12,38% và 9,90% lên 16,07%. Chủ yếu do
sản lượng cung cấp của công ty tăng dẫn đến doanh thu và lợi nhuận tăng cao, bên cạnh đó, công tác quản
lý chi phí của công ty cũng đạt được hiệu quả khả quan khi Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh
thu thuần tăng từ 3,27% năm 2015 lên 4,63% năm 2016.

18

Báo cáo thường niên năm 2016

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
Cổ phần


Số cổ phiếu đã phát hành: 5.280.000 cổ phiếu


Số cổ phiếu phổ thông: 5.280.000 cổ phiếu



Số cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu



Số cổ phiếu đang lưu hành: 5.264.000 cổ phiếu



Số cổ phiếu quỹ: 16.000 cổ phiếu



Mệnh giá: 10.000 đồng

Cơ cấu cổ đông tại ngày 22/08/2016
STT

Loại cổ đông

I

Cổ đông trong nước

1

Cổ đông Nhà nước

2

Cổ đông tổ chức

3

Số lượng
cổ đông

Số cổ phần

Tỷ lệ sở hữu

(triệu đồng)

(%)

5.258.900

52.589

99,60

-

-

-

03

4.939.800

49.398

93,56

Cổ đông cá nhân

111

319.100

3.191

6,04

II

Cổ đông nước ngoài

01

5.100

51

0,10

1

Cổ đông tổ chức

01

5.100

51

0,10

2

Cổ đông cá nhân

-

-

-

-

III

Cổ phiếu quỹ

01

16.000

160

0,30

116

5.280.000

52.800

100,00

Tổng cộng

114

Giá trị

-

Danh sách cổ đông lớn
STT

Tên cổ đông

1

Công ty Cổ phần Cơ Điện
Lạnh (REE)

2

Cty CP Tập đoàn Đầu tư IPA

Địa chỉ

Số lượng
(cổ phần)

Giá trị
(đồng)

Tỷ lệ
(%)

364 Cộng Hòa, Phường
13, Quận Tân Bình, TP.
Hồ Chí Minh

3.489.272

34.892.720.000

66,20%

Số 59 Lý Thái Tổ, Phường
Tràng Tiền, Quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội.

1.075.258

10.752.580.000

20,40%

(Đến ngày 22/08/2016)

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
Không có

Giao dịch cổ phiếu quỹ:
Trong năm DTV không có giao dịch cổ phiếu quỹ. Hiện tại, cổ phiếu quỹ của DTV là 16.000 cổ phần.

Các chứng khoán khác:
Không có.
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Quản lý nguồn nguyên vật liệu
Hoạt động chủ yếu của DTV là mua điện từ Điện lực Trà Vinh sau đó bán lại cho các hộ dân tại vùng nông
thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Nguồn nguyên vật liêu chủ yếu được công ty sử dụng là dây dẫn, trụ và
các thiết bị, phụ kiện điện phục vụ cho việc dẫn điện từ các trạm biến áp đến với từng hộ dân.
Nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động, Công ty luôn chú trong công tác sử dụng hợp lý nguồn
nguyên vật liệu, tích cực trong việc xây dựng phương án kéo điện nhằm tối ưu hóa chi phí nguyên vật liệu.
Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và giảm tỷ lệ thất thoát điện năng, Công ty không tái sử
dụng lại vật tư, thiết bị đã xuống cấp, thay vào đó công ty bán lại cho các đơn vị thu gom nhằm tái sản xuất
lại nguyên vật liệu.

Tiêu thụ năng lượng
Do đặc thù ngành hoạt động, nguồn năng lương công ty đang sử dụng cũng chính là hàng hóa mà Công ty
kinh doanh. Tiêu thụ năng lượng điện của Công ty chủ yếu dùng cho các hoạt động tại văn phòng làm việc.
Bên cạnh đó, Công ty còn sử dụng các nguồn nguyên liệu hóa thạch như: xăng, dầu, nhớt để vận hành các
phương tiện, máy móc phục vụ cho việc lắp đặt đặt các công trình điện.

Tiêu thụ nước
Nước được sử dụng chủ yếu cho nhu cầu sinh hoạt tại văn phòng Công ty và vệ sinh công cụ, phương tiện
sản xuất. Năm 2016, các tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng nặng nề từ hạn hán, tình trạng
xâm nhập mặn ngày càng diễn biến phức tạp, tạo nên áp lực không nhỏ cho việc cung cấp nước sạch của
các Công ty cấp nước.
Nhằm góp phần vào lợi ích chung của xã hội và nâng cao tinh thần tiết kiệm trong tập thể cán bộ, người
lao động, Công ty đã kêu gọi phong trào sử dụng tiết kiệm điện, nước với khẩu hiệu “Tắt khi không sử
dụng”.
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Tuân thủ pháp luật về môi trường
Công ty luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định về bảo mội môi trường. Trong năm, DTV không bị xử phạt
vì các vấn đề liên quan đến môi trường.

Chính sách liên quan đến người lao động
Nhân sự là yếu tố quyết định sự ổn định và phát triển cho Công ty trong suốt quá trình hoạt động. Nhận
biết được điều này, Công ty luôn có những chính sách hướng đến người lao động nhằm tạo môi trường
làm việc an toàn, lành mạnh và đảm bảo đời sống vật chất tinh thần của người lao động luôn được thỏa
mãn. Từ đó làm nền tảng cho việc thu hút nguồn lao động có chất lượng và giữ chân người giỏi.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương
Hoạt động trong ngành cung cấp điện với mục tiêu nhằm góp phần vào sự nghiệp đổi mới và phát triển
đất nước. Với chương trình hành động mang ánh sáng đến với những người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng
dân tộc thiểu số, trong những năm qua, DTV đã nỗ lực không ngừng trong việc mở rộng mạng lưới điện
đến các địa bàn trên.
Bên cạnh đó, Công ty còn tham gia thực hiện các chương trình vì công đồng như: thăm hỏi, tặng quà người
có công với cách mạng, người già neo đơn, các chương trình khuyến học và các hoạt động văn hóa thể dục
thể thao do địa phương tổ chức.

Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh
Lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm phục vụ cho sự phát triển của xã hội. Việc đầu tư mở rộng mạng
lưới lưới hoạt động của DTV cũng không nằm ngoài mục tiêu này
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng
STT

Chỉ tiêu

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

3

Năm 2015

Năm 2016

303.220

346.358

-

-

Doanh thu thuần

303.220

346.358

4

Giá vốn hàng bán

(258.560)

(289.283)

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ

44.661

57.076

6

Doanh thu hoạt động tài chính

2.211

2.546

7

Chi phí tài chính

(2)

(15)

-

(15)

(29.465)

(34.965)

(7.497)

(8.616)

9.907

16.026

12

8

-

(25)

12

(17)

9.919

16.009

(2.198)

(3.860)

Trong đó: Chi phí lãi vay
8

Chi phí bán hàng

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

11

Thu nhập khác

12

Chi phí khác

13

Lợi nhuận khác

14

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

15

Chi phí thuế TNDN hiện hành

16

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

-

601

17

Lợi nhuận sau thuế TNDN

7.722

12.750

18

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

1.293

2.422

Doanh thu thuần năm 2016 đạt 346.358 triệu đồng, tăng 14,23% so với năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu
là do sản lượng điện bán ra cho người dân tại khu vực trồng hoa màu và nuôi trồng thủy sản tăng. Trong
năm qua, tỉnh Trà Vinh đã tích cực đẩy mạnh công tác đầu tư cho cở sở hạ tầng, phát triển mạng lưới điện
đến các vùng nông thôn nhằm cải thiện và nâng cao đời sống của người dân, góp phần vào việc tăng
trưởng GDP của tỉnh nhà. Điều này tạo nên động lực phát triển cho các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh nhà, từ đó làm tăng nguồn khách hàng và sản lượng điện bán ra của DTV.
Giá vốn hàng bán vẫn chiếm khoảng 83% đến 85% trên doanh thu thuần, khoản mục này Công ty không
thể chủ động cắt giảm do giá điện mua vào và bán ra đều được sự chi phối của Nhà nước. Đối với các
khoản chi phí khác, Công ty vẫn chú trọng công tác quản lý chi phí nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt
động.Chính những nguyên nhân trên làm lợi nhuận sau thuế năm 2016 của DTV tăng 65,11% so với năm
2015 đạt 12.750 triệu đồng.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài sản
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT

Chỉ tiêu

I

Tài sản ngắn hạn

1

Tiền và các khoản tương đương tiền

2

Năm 2015

Năm 2016

% tăng/ giảm

59.530

61.854

3,90%

2.086

8.886

325,98%

Đàu tư tài chính ngắn hạn

21.933

12.269

-44,06%

3

Các khoản phải thu ngắn hạn

29.683

33.085

11,46%

4

Hàng tồn kho

5.385

7.277

35,13%

5

Tài sản ngắn hạn khác

442

336

-23,98%

II

Tài sản dài hạn

40.612

43.910

8,12%

1

Các khoản phải thu dài hạn

2.946

2.802

-4,89%

2

Tài sản cố định

30.268

31.550

4,24%

3

Tài sản dài hạn khác

7.398

9.558

29,20%

100.142

105.764

5,61%

Tổng tài sản

Tổng tài sản năm 2016 của Công ty là 105.764 triệu đồng, tăng 5,61% so với năm 2015. Trong đó, tỷ
trọngtài sản dài hạn có xu hướng tăng từ 40,55% lên 41,52%. Tài sản dài hạn năm 2016 đạt 43.910 triệu
đồng, tăng 8,12% so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là sự gia tăng trong khoản mục tài sản dài hạn
khác và tài sản cố định do việc đầu tư mua sắm phương tiện vận tải, truyền dẫn trong năm phục vụ cho
việc lắp mới mạng điện.
Thực hiện theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc phân bổ lại tài sản, Công ty tiến hành phân
loại lại việc ghi nhận hệ thống đường dây hạ thế từ tại khoản mục tài sản khác sang khoản mục Phương
tiện vận tải, truyền dẫn với giá trị 64.482 triệu đồng.

25

Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh

Nợ phải trả
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT

Chỉ tiêu

I

Nợ ngắn hạn

1

Phải trả người bán

2

Người mua trả tiền trước

3

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

4

Năm 2015

Năm 2016

% tăng/ giảm

19.868

20.942

5,41%

542

72

-86,72%

3

2

-33,33%

556

1.066

91,73%

Phải trả người lao động

11.925

15.725

31,87%

5

Phải trả ngắn hạn khác

929

754

-18,84%

6

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

3000

-

-

7

Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.397

2.916

21,65%

8

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

516

407

-21,12%

II

Nợ dài hạn

3.450

3.004

-12,93%

1

Dự phòng phải trả dài hạn

3.450

3.004

-12,93%

23.318

23.946

2,69%

Tổng nợ

Công ty sử dụng chủ yếu nợ ngăn hạn trong cơ cấu nợ của mình. Năm 2016, nợ ngắn hạn là 20.942 triệu
đồng, tăng 5,41% so với năm 2015. Khoản tăng này chủ yếu đến từ việc tăng trong chi phí phải trả người
lao động tăng từ 11.925 triệu đồng lên 15.725 triệu đồng (tăng 31,87%). Nguyên nhân chủ yếu là trong
năm 2016, mức lương cơ bản của người lao động sẽ tăng lên 1.210.000 đồng/tháng từ ngày 01/05/2016
và Công ty phải tiến hành thuê thêm người lao động, tăng thêm giờ làm nhằm phục vụ cho việc lắp đặt mới
đường dây điện trong năm.
Dự phòng phải trả dài hạn chủ yếu dùng cho việc sửa chữa, lắp đặt và bảo trì các đường dây hạ thế. Tại
ngày 31/12/2016 Dự phòng phải trả dài hạn đạt 3.004 triệu đồng.
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ
Bộ máy tổ chức quản lý hoạt động có hiệu quả, đảm bảo các quyết định, chủ trương của cấp quản lý được
triển khai một cách thông suốt đến từng bộ phận.
Tiến hành xây dựng, phân rõ quyền lợi, trách nhiệm của các đơn vị nhằm minh bạch hóa trong hoạt động
và đóng góp của các đơn vị, phòng ban vào thành quả của công ty. Có những phần thưởng nhằm khuyến
khích những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc, sáng kiến nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động
sản xuất kinh doanh và đem lại lợi nhuận tối đa cho DTV.
Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Đảm bảo môi trường làm
việc lành mạnh, an toàn là nơi để người lao động gắn bó lâu dài và phát triển bản thân.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
Kế hoạch kinh doanh năm 2017
CHỈ TIÊU

KH 2017

1. Sản lượng: (Triệu kWh)
- Sản lượng điện bán ra

214

2. Tổng doanh thu hoạt động (Tỷ đồng)

353

3. Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)

14
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Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật
STT

Tên hạng mục

Số lượng
Công trình

Chiều
dài
(Km)

Dung
lượng lắp
mới TBA
(kVA)

Dung
lượng lắp
mới tụ bù
(kVAr)

Tổng kinh phí
(tỷ đồng)

1

Cải tạo lưới hạ áp

54

42,69

-

-

4,27

2

Xây dựng mới lưới hạ áp

27

6,693

-

-

1,081

3

Xây dựng mới đường dây trung
áp và Trạm biến áp

36

2,1

2.199

-

4,6

4

Lắp mới hệ thống bù CSPK 1 pha

60

-

-

440

0,130

5

Nâng công suất TBA 1 pha

03

-

-

-

0,225

6

Di dời TBA 1 pha

04

-

-

-

0,025

7

Đầu tư toàn bộ hệ thống đo đếm
điện kể cả các thiết bị, phụ kiện
kèm theo

-

-

-

-

4,398

184

51,483

2.199

440

14,72

TỔNG CỘNG

Các giải pháp trọng tâm để thực hiện đạt Kế hoạch năm 2017
Đảm bảo cung cấp điện đủ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hoá xã hội trên địa bàn tỉnh, với chất
lượng cao theo đúng chỉ đạo của Hội đồng quản trị DTV, làm nền tảng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế
hoạch.
Năm 2017 dự kiến tình hình kinh tế Trà vinh tiếp tục phục hồi và tăng trưởng cao hơn năm 2016
(13,10%), GDP của tỉnh dự kiến tăng 12% đến 13%. Để đảm bảo cung cấp điện năm 2017, Công ty triển
khai thực hiện các công việc chính như sau:




Công tác tổ chức


Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên có đủ trình độ cần thiết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
và giải quyết công việc phát sinh khác.



Tiếp tục rà soát xây dựng, ban hành các văn bản, nội quy, quy trình, quyết định phù hợp tình hình
hoạt động của Công ty.

Công tác kỹ thuật


Tổ chức rà soát, thống kê chi tiết các phụ tải mang tính chất mùa vụ, đặc trưng của địa phương
nhằm có phương án tối ưu cho các phụ tải trọng yếu phục vụ nhu cầu dân sinh cơ bản (nước sạch,
bệnh viện…), nuôi tôm công nghiệp, trồng màu, các sự kiện chính trị, xã hội.



Thường xuyên kiểm tra, xử lý khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện hạ áp nhằm đảm bảo
vận hành với các thông số kỹ thuật an toàn, đảm bảo chất lượng điện phục vụ người dân và giảm
tổn thất điện năng.



Ban Chống tổn thất điện năng xây dựng chương trình hành động và kế hoạch, giải pháp giảm tỷ lệ
tổn thất điện năng xuống 0,53%.



Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng nhằm khắc phục nhanh khi có sự cố xảy ra. Hoàn thành
kế hoạch đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa các công trình điện.
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Công tác an toàn




Thực hiện nghiêm các Quy định hiện hành về công tác an toàn điện, trang bị, kiểm tra, tập huấn và
tuyên truyền đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nhân lao động và khách hàng sử dụng điện.

Công tác kinh doanh


Xây dựng chương trình hành động và kế hoạch, giải pháp phát triển khách hàng



Thường xuyên khảo sát, tiếp nhận và xử lý các phản ánh của khách hàng để đưa ra các giải pháp,
quy trình chăm sóc khách hàng phù hợp.

GIẢI TRÌNH ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của DTV được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và
đã có ý kiến chấp nhận toàn phần. Cho nên, DTV không tiến hành giải trình ở phần này.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM
VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Người lao động là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển thành công và bền vững của Công
ty, Ban lãnh đạo luôn tạo điều kiện để người lao động có thế phát huy hết khả năng trong một môi trường
làm việc năng động, chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo cũng không ngừng cải cách chính sách
lương thưởng, phúc lợi, để góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động
Bên cạnh các mục tiêu kinh doanh gắn liền với lợi ích của người lao động và cổ đông, Công ty cũng ý thức
chia sẻ trách nhiệm với sự phát triển của cộng đồng. Công ty tích cực tham gia các phong trào tình nguyện
và các chương trình từ thiện tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân cư
xung quanh địa bàn Công ty hoạt động. Bên cạnh đó, Công ty cũng chung tay với cả nước trong các hoạt
động hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, thiên tai và các hoạt động hướng về biển đảo quê hương.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2016, DTV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các kế hoạch
đầu tư mở rộng mạng lưới điện được thực hiện đúng tiến độ và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đảm bảo tốt
công tác an toàn mạng lưới, không để xảy ra tình trạng rò rỉ điện gây ảnh hưởng đến những hộ dân lân cận.
Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động lắp đặt đường điện, đào tạo nguồn nhân lực có
trình độ, chuyên môn cao, chú trọng công tác khảo sát và tiếp thu ý kiến đóng góp của khách hàng nhằm
nâng cao vị thế DTV trong ngành tại địa bàn tỉnh nhà, tạo ra nguồn doanh thu tăng trưởng bền vững trong
những năm tiếp theo.
Bên cạnh đó, Công ty cũng có chính sách chia sẽ một phần lợi nhuận vào các hoat động vì cộng đồng xã hội
như: đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, quỹ vì người nghèo và tàn tật, công tác
đền ơn đáp nghĩa,....
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ĐÁNH GIÁ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Trong năm 2016, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành sản xuất kinh
doanh, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình Hội đồng quản trị xem xét. Thông qua các cuộc họp với Hội
đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đề xuất những giải
pháp và xin ý kiến của Hội đồng quản trị đề giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của Công ty.
Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động ngày càng được phát huy hiệu quả, nâng cao năng suất công việc, tiết
kiệm chi phí hoạt động. Năm 2016, Hội đồng quản trị không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động
điều hành Công ty của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG
Thực hiện tốt hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty, phấn đấu đạt được những chỉ tiêu lợi nhuận mà
Đai hôi đồng cổ đông đã đặt ra.
Tiếp tục xây dựng kế hoạch đầu tư phương tiện vận tải, truyền dẫn nhằm nâng cao năng lực hoạt động của
Công ty và đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội.
Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực để đáp ứng định hướng phát triển của
công ty.
Thường xuyên rà soát lại các đường dây nhằm thay thế, sửa chữa kịp thời tránh những sự cố mất an toàn
điện xảy ra.
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