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UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU 

RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN 

THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ 

CỦA TRÁI PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. 

 

BẢN CÁO BẠCH  
CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số........./UBCK – GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước cấp ngày ...... tháng ..... năm.......) 

B�n cáo b�ch này và tài li�u b� sung s� đ��c cung c	p t�i: 

1. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4  

� Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám – Nha Trang – Khánh Hòa  

 Điện thoại: (84-58) 2220405             Fax: (84-58) 2220400 

Website: www.pecc4.vn 

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – SSI 

Trụ sở chính: 

� Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84.8) 38242897   Fax: (84.8) 38247430 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội 

� 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 

Điện thoại: (84.4) 39366 321                Fax: (84.4) 39366 318 

Website: www.ssi.com.vn 

Ph
 trách công b� thông tin: 

Họ tên: Ông Vũ Thành Danh   Chức vụ: Kế toán trưởng  

Số điện thoại: (84-58) 2220345  Fax: (84-58) 2220400 
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CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 

 

 

 

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200385474 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  

tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần 4 ngày 19/08/2010)  

CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG 

1. Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 

2. Mã trái phiếu TV4CB2011 

3. Loại chứng khoán Trái phiếu chuyển đổi 

4. Mệnh giá một trái phiếu 100.000 đồng 

5. 5. Số lượng trái phiếu phát hành 510.000 trái phiếu 

6. Tổng mệnh giá phát hành 51.000.000.000 đồng 

7. Phương thức phát hành Phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 

8. Đối tượng chào bán Cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10 cổ phiếu cũ được quyền mua 

1,01 trái phiếu. 

9. Đồng tiền phát hành Đồng Việt Nam 

10. Giá phát hành 100% mệnh giá 

11. Kỳ hạn 24 tháng 

12. Quyền chuyển đổi Bắt buộc chuyển đổi 50% vào ngày tròn năm thứ nhất của 

ngày phát hành hàng năm và 50% vào ngày tròn năm thứ 

hai.  

13. Thời điểm phát hành trái phiếu 

dự kiến 

quý III năm 2011 

14. Lãi suất định kỳ 12%/năm 

15. Kỳ hạn trả lãi Lãi trái phiếu được thanh toán hàng năm vào ngày tròn 

năm kể từ ngày phát hành 

16. Nguyên tắc xác định giá 

chuyển đổi 

70% giá trị thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu 

(trung bình giá giao dịch bình quân của 10 ngày giao dịch 

liên tiếp trước ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền 

mua trái phiếu) nhưng không cao hơn 12.500 đồng và 

không thấp hơn mệnh giá. Giá chuyển đổi được điều chỉnh 

theo quy định của điều khoản chống pha loãng. 
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TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)  

Trụ sở chính 

� Số 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08-38272295     Fax: 08-38272300 

Chi nhánh ở Nha Trang - Khánh Hòa  

� Địa chỉ: 18 Trần Khánh Dư, Thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa  

Điện thoại: (058) 3876 555    Fax: (058) 3875 327 

TỔ CHỨC TƯ VẤN 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 

Trụ sở chính 

� Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08-38242897   Fax: 08-38247430 

Email:ssi@ssi.com.vn   Website: www.ssi.com.vn  

Chi nhánh Công ty Chứng khoán Sài gòn tại Hà Nội 

� 1C Ngô Quyền – Hoàn Kiếm, Hà Nội 

ĐT: 04-39366321  Fax: 04-39366311
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống về tư vấn xây dựng điện chịu 

sự ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tình hình đầu tư phát triển hệ thống nguồn và lưới điện của ngành điện. 

Dự báo nhu cầu phụ tải điện trong giai đoạn sắp tới sẽ tăng hàng năm khoảng trên dưới 15% để đảm 

bảo đáp ứng nhu cầu điện cho sự phát triển của nền kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng quốc 

gia. Ngoài các nỗ lực tăng cường đầu tư của ngành điện, Chính phủ cũng đang khuyến khích và tạo 

điều kiện cho các nhà đầu tư ngoài ngành điện đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, tạo ra 

một khối lượng công việc lớn cho các đơn vị hoạt động tư vấn xây dựng điện. Đó là các nhân tố vĩ 

mô có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty.  

Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, Công ty có thể chịu ảnh hưởng bởi những biến 

động bất thường và ngày càng phức tạp của lạm phát, lãi suất, giá dầu, nguyên vật liệu…trong nước 

và trên thế thế giới.  

2. Rủi ro về luật pháp 

Hiện tại hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh 

nghiệp và Luật Chứng khoán (dưới góc độ là công ty đại chúng) và các quy định pháp luật khác theo 

ngành. Trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới, Việt Nam sẽ phải cải tổ 

từng bước hành lang pháp lý cho phù hợp với thông lệ Quốc tế. Do vậy những biến động trong quá 

trình chỉnh sửa các văn bản pháp luật có thể ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh của Công 

ty. 

3. Rủi ro đặc thù của ngành 

Đối với những công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn nói chung và tư vấn điện nói riêng, rủi ro về 

nguồn nhân lực, rủi ro chảy máu chất xám là một trong những rủi ro phải được xem xét đến trong giai 

đoạn hiện nay. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải có những chính sách hợp lý để hạn chế tối đa rủi 

ro này. 

4. Rủi ro về thị trường 

Là Công ty cổ phần, Công ty phải đối mặt với những thay đổi lớn về thị trường cũng như thị phần 

hoạt động. Từ hình thức được chỉ định thầu từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và những chủ đầu tư 

khác, Công ty phải hoạt động trong cơ chế cạnh tranh bình đẳng với các công ty tư vấn trong ngành 

cũng như các thành phần kinh tế khác có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn điện. Hiện nay, Việt Nam 

đã chính thức gia nhập WTO sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức tư vấn nước ngoài có thương hiệu, uy 

tín và tiềm lực vào hoạt động và cạnh tranh khốc liệt với các công ty tư vấn trong nước. Để có thể 

đứng vững trong điều kiện hoạt động với xu hướng hội nhập của nền kinh tế, Công ty đã và đang mở 

rộng địa bàn hoạt động sang một số nước như Lào, Campuchia…và quan hệ hợp tác với một số đối 

tác nước ngoài như MOT MC DONAL( Anh); SUMITOMO, JPOWER, NEWJEC, TEPSCO, NIPPON 
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KOEI ( Nhật Bản); COLENCO, POYRY (Thụy Sĩ); EDF ( Pháp); SDEPCI, ECIDI( Trung Quốc); 

Fitchner GmbH (Đức); KOPEC, POSCO (Hàn Quốc);… cùng nhiều tổ chức tư vấn quốc tế khác. Quá 

trình kết hợp làm việc với các đối tác nước ngoài đã giúp cho Công ty có điều kiện tiếp cận, nắm bắt 

công nghệ mới, trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý, trình độ ngoại ngữ…của đội ngũ kỹ sư Công 

ty - những người trực tiếp làm việc với các chuyên gia nước ngoài được nâng lên đáng kể, từng 

bước đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao trong quá trình hội nhập. 

5. Rủi ro về tài chính 

Hoạt động trong lĩnh vực tư vấn khảo sát, thiết kế - là giai đoạn đầu của công tác đầu tư xây dựng 

phát triển các dự án nguồn và lưới điện, Công ty có thể chịu rủi ro về chiếm dụng vốn do các chủ đầu 

tư ngoài EVN thanh toán chậm vì nhiều lý do, trong đó lý do lớn nhất là tính đặc thù của ngành XDCB 

về vốn giải ngân dự án thường vào cuối năm. Tuy nhiên với những khoản nợ tư vấn khi thực hiện 

các dự án ngành điện ít có rủi ro do chủ đầu tư không thanh toán mà chỉ thanh toán chậm.  

Để giảm thiểu rủi ro về tài chính, Công ty đang tái cấu trúc lại nguồn vốn theo hướng tăng dần tỷ 

trọng các nguồn vốn dài dạn trong tổng nguồn vốn, kiểm soát chặt chẽ các khoản phải thu. Đồng thời 

Công ty đang xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm trong đó có những tiêu chí ràng buộc đối với 

các chủ đầu tư để thực hiện việc nghiệm thu song song với kết quả của công tác tư vấn, tránh tình 

trạng khối lượng nghiệm thu thanh toán được thực hiện vào một thời điểm (thường là vào cuối năm). 

Ngoài ra, do ngành nghề xây dựng lưới và nguồn điện đang đóng vai trò hết sức quan trọng vào sự 

phát triển của nền kinh tế, nên hiện nay việc thu xếp vốn cho các dự án đang được nhà nước và các 

định chế tài chính trong, ngoài nước đặc biệt quan tâm hỗ trợ. Điều này cũng có tác động tích cực 

trong việc hạn chế rủi ro trên. 

6. Rủi ro giảm hiệu quả hoạt động và pha loãng giá cổ phiếu do phát hành thêm 

Công ty cũng thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu. Do vậy, tại thời điểm 

chuyển đổi, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham 

chiếu của cổ phiếu TV4 trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành: 

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 

thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;Trả cổ tức bằng tiền mặt; Trả cổ tức bằng cổ phiếu. 

Mọi điều chỉnh giá tham chiếu khác theo quy định của Sở giao dịch thì giá chuyển đổi cũng sẽ được 

điều chỉnh tương ứng. 

Ngoài ra, EPS của Công ty cũng bị giảm sau đợt chào bán do tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và 

doanh thu không tăng kịp với tốc độ tăng trưởng của vốn đầu tư chủ sở hữu khi thực hiện chuyển đổi 

sang cổ phiếu. 

7. Rủi ro của đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng 

Thành công của đợt chào bàn trái phiếu chuyển đội phụ thuộc vào kỳ vọng của nhà đầu tư về sự 

tăng trưởng giá cổ phiếu của Công ty tại thời điểm chuyển đổi. Cổ phiếu của Công ty đã được niêm 

yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ tháng 07 năm 2008. Giá cổ phiếu được xác định bởi 

quan hệ cung cầu của thị trường. Mối quan hệ cung cầu này phụ thuộc vào nhiều yếu tố mang tính 

kinh tế lẫn tâm lý của nhà đầu tư. Giá cổ phiếu Công ty không nằm ngoài quy luật chung đó. Do vậy, 
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thông tin về lượng cung chứng khoán tăng lên có thể ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào 

bán cổ phiếu của Công ty và giá cổ phiếu sau này. 

Trong trường hợp công ty không thu đủ số tiền huy động từ đợt chào bán, Công ty sẽ thu xếp thêm 

nguồn bằng việc phát hành cho đối tác chiến lược. Việc không huy động đủ vốn sẽ không ảnh hưởng 

nhiều đến hoạt động của dự án do hiện công ty đã vay các tổ chức tín dụng để góp đủ vốn đảm bảo 

dự án được thực hiện đúng tiến độ. Cụ thể hiện Công ty đã vay 50 tỷ đồng từ Công ty tài chính cổ 

phần điện lực – Chi nhánh TP. Đà Nẵng để góp vồn vào dự án. Trong trường hợp nếu không thể huy 

động đủ số tiền, Công ty sẽ tiếp tục gia hạn khoản vay trên và thanh toán từ nguồn lợi nhuận sau 

thuế của Công ty trong các năm tới. 

8. Rủi ro của dự án sử dụng vốn từ đợt chào bán 

Mục đích của đợt chào bán lần này là Góp vốn đầu tư dự án Thuỷ điện Srêpôk 4A nhằm nâng tỷ lệ 

sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn lên 31%. Theo đánh giá của công ty, 

dự án dự kiến phát điện vào cuối năm 2012 - đầu năm 2013; khi dự án phát điện đúng tiến độ sẽ 

mang lại lợi nhuận cao cho Công ty trong các năm sau.  

9. Rủi ro của việc bắt buộc chuyển đối trái phiếu thành cổ phiếu 

Trái phiếu của Công ty là trái phiếu bắt buộc chuyển đổi, nghĩa là quyền chuyển đổi thuộc về bên 

phát hành. Trái chủ bắt buộc phải chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo giá chuyển đổi xác định 

tại ngày phát hành và theo các điểu khoản chống pha loãng khi trái phiếu đáo hạn dù giá cổ phiếu 

TV4 tại thời điểm chuyển đổi ở mức nào. Để đảm bảo quyền lợi của Trái chủ, Công ty cam kết trong 

trường hợp giá thị trường của cổ phiếu TV 4 tại thời điểm chuyển đổi thấp hơn giá chuyển đổi, giá 

chuyển đổi sẽ được Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh giảm. Mức cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị 

quyết định nhưng không quá 20% giá bình quân của 10 phiên liên tiếp trước ngày chốt danh sách 

người sở hữu trái phiếu để thực hiện chuyển đổi như điều khoản cam kết của Công ty. 

10. Các rủi ro khác 

Do tính chất hoạt động kinh doanh, Công ty còn có thể chịu những rủi ro khác thuộc các yếu tố vĩ mô 

của nền kinh tế như lạm phát, thay đổi lãi suất v.v... 

Ngoài ra, còn có một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ 

ảnh hưởng đến Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 như các hiện tượng chiến tranh hay dịch 

bệnh hiểm nghèo… 

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI 

DUNG BẢN CÁO BẠCH 

1. Tổ chức phát hành - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 

Ông Phạm Minh Sơn -  Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, 

Ông Trần Văn Thọ - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty, 

Ông Trần Hoài Nam - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty, 

Ông Vũ Thành Danh - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty, 

Ông Nguyễn Đức Hoà - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.  
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Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà 

chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 

2. Tổ chức tư vấn - Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn tại Hà Nội (SSI) 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Chức vụ: Giám đốc tài chính.  

Giấy ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Sài Gòn số 36/2007/UQ-SSI ngày 28 tháng 08 năm 2007. 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty cổ phần Chứng khoán Sài 

Gòn tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4. Chúng tôi 

đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện 

một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Tư vấn xây 

dựng điện 4 cung cấp.
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III. CÁC KHÁI NIỆM 

� UBCKNN   : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

� Công ty    : Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 

� HĐQT    : Hội đồng Quản trị 

� BKS    : Ban kiểm soát 

� Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – SSI 

� Điều lệ Công ty : Điều lệ Cty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 

� EVN    : Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

� KTCL    : Kiểm tra chất lượng 

� QLCL    : Quản lý chất lượng 

� BCTC    : Báo cáo tài chính 

� CBCNV : Cán bộ công nhân viên 

� QH    : Quy hoạch 

� NCTKT : Nghiên cứu tiền khả thi 

� NCKT    : Nghiên cứu khả thi 

� BCĐT    : Báo cáo đầu tư 

� DAĐT    : Dự án đầu tư 

� TKKT    : Thiết kế kỹ thuật 

� TKBVTC   : Thiết kế bản vẽ thi công 

� TKKT-TDT   : Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán 

� GSTCXD   : Giám sát thi công xây dựng 

� TTNĐ    : Trung tâm nhiệt điện 

� KSTK    : Kỹ sư thiết kế 

� KSC    : Kỹ sư chính 

� CNĐA    : Chủ nhiệm đề án
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IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển  

1.1 Tên và địa chỉ của tổ chức phát hành 

Tên gọi:  Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 

Tên giao dịch quốc tế:  Power Engineering Consulting Joint Stock Company 4 

Tên viết tắt:  PECC4 

Địa chỉ:  11 Hoàng Hoa Thám - Lộc Thọ - Nha Trang - Khánh Hòa  

Điện thoại: (058) 2220401  Fax: (058) 2220400 

Mã số thuế:  4200385474         

Logo: 

  

Website:  www.pecc4.com.vn 

Vốn điều lệ: 50.987.770.000 VNĐ (sau khi chia cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu 20%) 

 (Năm mươi tỷ chín trăm tám bảy triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng) 

1.2 Ngành nghề kinh doanh  

Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200385474 do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 01/8/2007, cấp lại lần thứ 4 ngày 19/8/2010, bao 

gồm: 

� Tư vấn thiết kế công trình nguồn điện, lưới điện, điện chiếu sáng, các dạng năng lượng mới 

và tái tạo. Thiết kế công trình thủy lợi. Lập qui hoạch phát triển điện lực vùng lãnh thổ, qui 

hoạch phát triển điện các tỉnh, thành phố, quận, huyện, lập qui hoạch phát triển các nguồn 

năng lượng mới và tái tạo. Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa kỹ 

thuật. Khảo sát, đo đạc, quan trắc khí tượng, thủy văn công trình. Xử lý gia cố nền móng, 

bao gồm: đo vẽ bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy văn, khoan đào thăm dò, địa vật lý, 

khảo sát vật liệu xây dựng, khoan phụt. Dịch vụ đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính, quan trắc 

biến dạng công trình. Giám sát khảo sát công trình. Tư vấn lập báo cáo đầu tư, dự án đầu 

tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình, lập hồ 

sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Giám sát thi công xây dựng công trình nguồn điện, 

lưới điện, công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi. Tư vấn thiết kế công trình đường bộ 

đến cấp 3, thiết kế kết cấu công trình dân dụng cấp 3 đến 6 tầng, công trình công nghiệp 

cấp 4, thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp đến cấp 3. Thí nghiệm phân 

tích nước, thí nghiệm cơ lý đất đá, nền móng công trình và vật liệu xây dựng. Thí nghiệm 

kiểm định chất lượng công trình. Thí nghiệm, phân tích đánh giá các chỉ tiêu về môi trường. 
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Tư vấn thẩm tra báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, 

tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán, hồ sơ mời thầu công trình xây dựng. Tư vấn về 

môi trường, khảo sát và lập báo cáo về bồi thường, tái định canh, định cư các dự án đầu tư 

xây dựng. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

� Khảo sát điều tra, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Giám sát môi trường. 

� Sản xuất, kinh doanh điện năng. 

� Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị điện. Mua bán thiết bị công nghệ thông tin và 

phần mềm máy tính.  

� Gia công chế tạo cấu kiện, vật liệu điện. 

� Xây lắp điện. 

� Kinh doanh khách sạn. 

� Vận tải hàng hóa bằng ô tô. 

� Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng. 

1.3 Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (PECC4) tiền thân là Phân viện quy hoạch thiết kế điện 

miền Nam, đơn vị thành viên Viện Quy hoạch thiết kế điện thuộc Bộ Điện than (trước đây) được 

thành lập ngày 14/07/1976. 

Ngày 03/06/1999, chuyển thành Công ty Tư vấn Xây dựng điện 4, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam.  

Ngày 17/01/2007 chuyển thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4, Tập đoàn Điện Lực Việt 

Nam nắm giữ cổ phần chi phối. 

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4200385474 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần 4 

ngày 19/8/2010. 

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 là một trong các đơn vị hàng đầu về tư vấn đầu tư xây 

dựng phát triển điện. Công ty đã thực hiện tư vấn lập quy hoạch khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư 

xây dựng hàng trăm công trình nguồn và lưới điện trên địa bàn cả nước và một số nước trong khu 

vực như Lào, Campuchia; Góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành điện lực 

Việt Nam, đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

Trong 35 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 đã thực hiện tư vấn 

khảo sát, thiết kế phục vụ đầu tư xây dựng phát triển hàng trăm dự án nguồn và lưới điện trên địa 

bàn cả nước, và gần đây là trên lãnh thổ Lào, Campuchia, liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch 

sản xuất chuyên môn hàng năm. Cụ thể trong 35 năm, Công ty đã thực hiện khảo sát thiết kế:  

� Công trình Thủy điện: 

- Khảo sát và thiết kế  :   3.920 MW 

- Thẩm tra  :   1.888 MW 

- Quy hoạch  :   13.562 MW 

- Tư vấn giám sát        :    917 MW 
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� Công trình Nhiệt điện và các dạng năng lượng khác: 

- Khảo sát, thiết kế :    5.985 MW 

- Thẩm tra :    4.824 MW 

- Quy hoạch  :    16.460 MW  

� Công trình lưới điện: 

- 1.706 Km đường dây 500 kV. 

- 2.757 Km đường dây 220 kV. 

- 858 Km đường dây 110 kV. 

- 5.500 MVA các trạm biến áp 500 kV. 

- 2.752 MVA các trạm biến áp 220 kV. 

- 1.166 MVA các trạm biến áp 110 kV. 

- Thẩm tra : 2.100 KVA 

- Xây dựng các công trình lưới điện trung, hạ thế và chương trình phát triển điện nông thôn, miền 

núi ở hầu hết các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. 

� Một số danh hiệu Công ty đã đạt được: 

- 01 Huân chương Độc lập hạng Hai. 

- 01 Huân chương Độc lập hạng Ba. 

- 01 Huân chương Lao động hạng Nhất. 

- 04 Huân chương Lao động hạng Nhì. 

- 10 Huân chương Lao động hạng Ba. 

- 31 Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ. 

- Giải thưởng Cúp vàng ISO 2007 do Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng cho doanh nghiệp có 

thành tích xuất sắc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đã và đang áp dụng hệ thống quản lý 

theo tiêu chuẩn và quy định quốc tế. 

- Giải thưởng Bạch Thái Bưởi – Doanh nhân đất Việt thế kỷ 21 do Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam tổ chức năm 2007. 

- Giải thưởng nhà quản lý giỏi được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao cho Ông Phạm Minh 

Sơn - Giám đốc Công ty theo Quyết định số 1172/QĐ-TLĐ ngày 28/08/2007.  

Ngoài ra, Công ty cũng nhận được nhiều Bằng khen, Cờ thưởng của Bộ, Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, UBND các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. 
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Trụ sở chính Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4
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2. Cơ cấu tổ chức Công ty  

Hình 1: Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 

 

(Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4) 

 

BAN KIỂM SOÁT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Trung tâm TVXD 
Nhiệt điện & Điện 

hạt nhân 

Trung tâm TVXD 
Thủy điện 

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC 

Trung tâm TVXD 
TV – Môi trường 

Đoàn Tư vấn 
Giám sát 

Trung tâm TVXD 
Đường dây 

Trung tâm TVXD 
Trạm biến áp 

Chi nhánh phía 
Bắc 

Chi nhánh phía 
Nam 

Văn phòng 

Phòng Tổ chức –  
Nhân sự 

Phòng Tài chính – 
Kế toán 

Phòng Kế hoạch –  
Đối ngoại 

Phòng Kỹ thuật 
QLCL & CNTT 

Phòng Đầu tư PT 
& QLXD 

Đòan Khảo sát 
Địa hình 

Đòan Khảo sát 
Địa chất 

 

Trung tâm TN 
Chuyên ngành XD 
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Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định các vấn đề lớn về 

tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển… của Công ty theo quy định của Điều lệ. 

Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là cơ quan thay mặt Đại hội đồng 

cổ đông quản lý Công ty giữa hai kỳ đại hội. 

Hội đồng quản trị 

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của 

Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn theo quy định của Pháp luật và 

Điều lệ công ty để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về Đại 

hội đồng cổ đông. Danh sách thành viên HĐQT công ty bao gồm: 

Ông Phạm Minh Sơn  Chủ tịch HĐQT  

Ông Lương Văn Đài Thành viên HĐQT  

Ông Trần Văn Thọ  Thành viên HĐQT 

Văn Công Minh  Thành viên HĐQT 

Trần Hoài Nam  Thành viên HĐQT 

Ban Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người 

đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội 

đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giúp việc cho Tổng Giám đốc là 

các Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Phó Tổng Giám đốc là người 

giúp cho Tổng Giám đốc điều hành Công ty theo phân công và uỷ quyền của Tổng Giám đốc, chịu 

trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công và giao quyền. Công ty hiện có 2 

Phó Tổng Giám đốc. Danh sách Ban Tổng Giám đốc bao gồm: 

Ông Phạm Minh Sơn    Tổng Giám đốc    

Ông Trần Văn Thọ  Phó Tổng Giám đốc    

Ông Trần Hoài Nam               Phó Tổng Giám đốc   

Ban Kiểm soát 

Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều 

hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Danh sách thành viên BKS công ty bao gồm: 

Ông Nguyễn Đức Hoà            Trưởng ban    

Bà Nguyễn Minh Hằng     Thành viên    

Bà Vương Xuân Thị Liên    Thành viên 

Các phòng chức năng 

Văn phòng Công ty 

Văn phòng là bộ phận tham mưu của lãnh đạo Công ty thực hiện nhiệm vụ quản lý các lĩnh vực công 

tác hành chính, quản trị, tổng hợp thi đua khen thưởng, y tế, phục vụ, bảo vệ cơ quan Công ty; công 

tác quản lý tài sản, nhà cửa, phương tiện giao thông và văn phòng phẩm. 

Phòng T� chc – nhân s� 
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Phòng Tổ chức – nhân sự có chức năng giúp Tổng giám đốc chỉ đạo quản trị, đào tạo nhân sự; quản 

lý lao động, công tác tiền lương, chế độ và chính sách đối với người lao động; thanh tra, bảo vệ, 

pháp chế; công tác kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động. 

Phòng Tài chính - K� toán 

Phòng Tài chính - Kế toán có chức năng tham mưu cho Tổng giám đốc trong lĩnh vực quản lý các 

hoạt động tài chính - kế toán; trong đánh giá sử dụng tài sản, nguồn vốn theo đúng chế độ quản lý tài 

chính của Nhà nước; xây dựng kế hoạch tài chính của Công ty. Tổ chức theo dõi và đôn đốc các đơn 

vị thực hiện kế hoạch tài chính được giao. Tổ chức bộ máy kế toán, kiểm tra hạch toán kế toán theo 

đúng chế độ kế toán Nhà nước ban hành; phản ánh trung thực thông tin cho Tổng giám đốc về tình 

hình biến động nguồn vốn và tài sản; hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp; huy động các nguồn vốn 

phục vụ kịp thời cho SXKD theo đúng quy định. 

Phòng K� ho�ch- Đ�i ngo�i 

Phòng Kế hoạch- Đối ngoại có chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc Công ty trong việc 

quản lý, điều hành công việc thuộc các lĩnh vực Kế hoạch - Đối ngoại. 

Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, kế hoạch hoạt động và kế 

hoạch kinh doanh hàng năm, hàng quý, hàng tháng của Công ty. 

Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị 

trực thuộc Công ty. Theo dõi, thúc đẩy tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 

doanh của Công ty và của các đơn vị trực thuộc Công ty. 

Tổng hợp, phân tích và lập báo cáo tình hình hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh tháng, quí, 6 

tháng, cả năm và theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Công ty. Lập các báo cáo liên quan theo yêu cầu 

của cấp trên. 

Thu nhập, phân tích, tổng hợp thông tin thị trường; phối hợp các đơn vị trong công tác đấu thầu, xây 

dựng và xúc tiến mở rộng thị trường kinh doanh, tham mưu cho Công ty về công tác đối ngoại và hợp 

tác quốc tế. 

Thực hiện việc soạn thảo các Hợp đồng kinh tế, các Biên bản nghiệm thu, theo dõi tiến độ thực hiện 

và thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

Phòng K� thu�t, Qu�n lý ch	t l��ng và CNTT 

Phòng Kỹ thuật có chức năng tham mưu giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, quản lý điều hành công tác 

quản lý chất lượng; kỹ thuật công nghệ; công tác sáng kiến; cải tiến kỹ thuật, thư viện và lưu trữ kỹ 

thuật, công tác thông tin và công nghệ tin học. 

Phòng Đ�u t� phát tri�n và Qu�n lý xây d�ng 

Phòng Đầu tư phát triển và Quản lý xây dựng có chức năng Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc và 

tổ chức thực hiện các công tác thuộc lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản, Đầu tư phát triển đa dạng 

hóa ngành nghề của Công ty. Tư vấn về điều hành, quản lý dự án, tư vấn thiết kế và giám sát thi 

công xây dựng công trình lưới điện, công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi. Tiếp cận 

các nguồn vốn về phát triển năng lượng (nếu có). 

Các đơn v� s�n xu	t thu�c Công ty 

� Trung tâm tư vấn xây dựng đường dây có chức năng Lập đồ án thiết kế các công trình đường 

dây dẫn điện có cấp điện áp đến 500kV theo trình tự quy định. Chủ trì hoặc tham gia phối hợp 
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xây dựng đồ án quy hoạch phát triển điện tỉnh, thành phố, khu vực, quốc gia và các dạng năng 

lượng khác theo nhiệm vụ Công ty giao.  

� Trung tâm tư vấn xây dựng trạm biến áp có chức năng Lập dự án đầu tư xây dựng, đồ án thiết kế 

và thẩm định dự án ở các giai đoạn, thẩm định tổng mức đầu tư, tổng dự toán các công trình 

trạm biến áp có cấp điện áp đến 500kV. Chủ trì hoặc tham gia phối hợp xây dựng đồ án quy 

hoạch phát triển điện tỉnh, thành phố, khu vực, quốc gia và các dạng năng lượng khác theo 

nhiệm vụ Công ty giao.  

� Trung tâm tư vấn xây dựng nhà máy nhiệt điện và điện hạt nhân có chức năng Tư vấn, lập quy 

hoạch, lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế xây dựng, lập hồ sơ mời thầu, giám sát tác giả 

các dự án nhà máy nhiệt điện, điện hạt nhân và các dạng năng lượng tái tạo trong phạm vi trách 

nhiệm của Công ty.  

� Trung tâm thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có chức năng Thí nghiệm trong phòng và hiện 

trường xác định các tính chất cơ lý, hóa của đất, đá, vật liệu xây dựng. Phân tích hóa nước xây 

dựng, nước thải, nước sinh hoạt, thí nghiệm phân tích đánh giá các chỉ tiêu về môi trường. Phân 

tích lát mỏng thạch học.  

� Trung tâm tư vấn xây dựng thủy điện có chức năng Lập Quy hoạch thuỷ điện. Lập Dự án đầu tư, 

Thiết kế, dự toán và thẩm tra các công trình Thủy điện  

� Trung tâm thủy văn môi trường có chức năng Khảo sát thu thập số liệu, tính toán lập báo cáo khí 

tượng thủy văn, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đền bù, tái định canh - định cư ... phục vụ 

lập dự án đầu tư xây dựng, lập đồ án thiết kế cho các dự án nguồn điện, lưới điện và các dạng 

năng lượng khác . 

� Đoàn tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình có chức năng Tổ chức thực hiện và chịu trách 

nhiệm trước Công ty về công tác giám sát thi công xây dựng công trình . 

� Đoàn khảo sát địa hình có chức năng Khảo sát địa hình - địa chính phục vụ lập dự án đầu tư xây 

dựng, lập đồ án thiết kế các các dự án: điện, xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi  

� Đoàn khảo sát địa chất có chức năng Khảo sát địa chất, giám sát khảo sát phục vụ lập dự án đầu 

tư, thiết kế kỹ thuật, lập bản vẽ thi công xây dựng các dự án: điện, xây dựng dân dụng, giao 

thông, thủy lợi  

� Chi nhánh phía Bắc và phía Nam có chức năng thực hiện các dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế, 

giám sát xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình điện.  

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty, cơ cấu cổ đông 

(ngày 27/06/2011) 

Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 27/06/2011 

TT Tên cổ đông 
Giấy chứng 
nhận  ĐKKD 

Tỷ trọng 
vốn góp (%) 

Vốn góp 

(1.000 đồng) 
Số cổ 
phần 

1 Tập đoàn Điện lực Việt Nam 0106000804 51,12% 26.066.880 2.606.687 

 Tổng  51,12% 26.066.680 2.606.687 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4) 
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Bảng 2: Cơ cấu vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 27/06/2011 

TT Cổ đông 
Số lượng 

cổ đông 

Số lượng 

cổ phần 
Giá trị (đồng) Tỷ lệ (%) 

1 Cổ đông nhà nước 1 2.606.687 26.066.880.000 51,12% 

2 Cổ phiếu quỹ(*) 1 54.333 543.330.000 1,07% 

3 CBCNV 429 794.584 7.945.840.000 15,58% 

4 Cổ đông bên ngoài 549 1.643.172 16.431.720.000 32,23% 

 Tổng 980 5.098.777 50.987.770.000 100% 

1 Cổ đông trong nước 965  4.650.805 46.508.050.000 91,21% 

2 Cổ đông nước ngoài 15     447.972   4.479.720.000 8,79% 

 Tổng 980  5.098.777 50.987.770.000 100% 

1 Cổ đông tổ chức 27  2.740.955 27.409.550.000 53,76% 

2 Cổ đông cá nhân 953 2.357.822 23.578.220.000 46,24% 

 Tổng 980 5.098.777 50.987.770.000 100% 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4) 

(*): Cổ phiếu quỹ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua trái phiếu không được 

hưởng quyền mua trái phiếu 

4. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức phát hành, những Công ty 

mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty 

nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành  

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm giữ cổ phần chi phối của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 

điện 4 với 2.606.687  cổ phần tương đương 51,12%  vốn điều lệ. 

5. Hoạt động kinh doanh 

5.1 Sản phẩm, dịch vụ chính 

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 là doanh nghiệp tư vấn xây dựng điện có uy tín trong 

ngành, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện, các dạng 

năng lượng mới và tái tạo, viễn thông điện lực, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình 

hạ tầng kỹ thuật và các công trình dân dụng, công nghiệp khác. 

Bảng 3: Cơ cấu doanh thu của Công ty qua các năm (2008- 2011)  

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2008 Tỷ trọng Năm 2009 Tỷ trọng Năm 2010 Tỷ trọng 6T/2011 Tỷ trọng 

Khảo sát 56.217 50,19% 29.117 21,57% 37.664 22,84% 30.326 44%

Thiết kế 55.578 49,61% 105.290 78,01% 125.798 76,29% 39.198 56%

HĐ khác 224 0,20% 565 0,42% 1.437 0,87% 830 

Tổng cộng 112.019 100% 134.972 100% 164.899 100% 70.354 100%

(Nguồn: Các BCTC kiểm toán Công ty năm 2008 – 2010 , BCTC Quý 2/2011) 
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 Hình 2: Cơ cấu Doanh thu của Công ty 

  

Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 

Công ty có tốc độ tăng trưởng doanh thu ở mức trên 20% trong các năm qua. Khảo sát và thiết kế 

vẫn là hai mảng kinh doanh chính của Công ty. Trong hai năm gần đây, mảng thiết kế chiếm phần 

lớn doanh thu với trên 70% doanh thu thuần. 

Nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, Công ty đã tham gia góp 31% vốn điều lệ tại công ty Cổ 

phần Thủy điện Buôn Đôn nhằm thực hiện dự án thủy điện Srêpôk 4A. Theo báo cáo của Công ty CP 

Thủy điện Buôn Đôn, dự án đang được thi công và dự kiến phát điện cuối năm 2012 hoặc đầu năm  

2103. Khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ mang lại doanh thu ổn định cho công ty trong tương lai. 

5.2 Chi phí sản xuất 

Bảng 4: Cơ cấu chi phí của Công ty qua các năm (2008- 2011)  

Đơn vị: triệu đồng   

2008 2009 2010 6 tháng đầu 2011 

Tiêu chí 
Giá trị %  Doanh 

thu thuần
Giá trị %  Doanh 

thu thuần 
Giá trị %  Doanh 

thu thuần 
Giá trị %  Doanh 

thu thuần 

Giá vốn hàng bán 77.572 69,39 93.988 69,80 116.463 71,25 42.445 61,05 

Chi phí bán hàng 146 0,13 95 0,07 108 0,07 40 0,06 

Chi phí quản lý 
doanh nghiệp 

21.087 18,86 21.392 15,89 22.933 14,03 9.655 13,89 

Chi phí tài chính 701 0,63 1.476 1,10 1.304 0,80 4.705 6,77 

Chi phí khác 11 0,01 3 0,00 0 0,00 0 0 

Tổng 99.517 89,02 116.954 86,86 140.808 86,14 56.845 81,76 

(Nguồn: Các BCTC kiểm toán Công ty năm 2008 – 2010 , BCTC Quý 2/2011) 
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Hình 3: Cơ cấu chi phí của Công ty 

 

Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 

Với tình hình lạm phát của nền kinh tế Việt Nam qua các năm tăng cao kéo theo giá của các chi phí 

đầu vào như vật tư, nhiên liệu, trang thiết bị…không ngừng tăng cao đẩy tỷ trọng giá vốn của hoạt 

động SXKD Công ty tăng. Tuy nhiên bằng các biện pháp thực hành tiết kiệm như: tổ chức điều hành 

công tác sản xuất khoa học, tuyên truyền giáo dục song song với các biện pháp hành chính để toàn 

thể CBCNV Công ty tiết kiệm triệt để các chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm,… nâng cao 

hiệu quả SXKD Công ty: tỷ trọng chi phí quản lý giảm, giá vốn tăng nhưng không đáng kể.  

5.3 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh, sáng chế và bản quyền 

Nhãn hiệu hàng hoá của Công ty được đăng ký theo Hồ sơ Nhãn hiệu của cho các đơn vị thành viên 

của EVN số  609/QĐ- EVN ngày 03 tháng 12 năm 2009 

 

Công ty đã đăng ký tên miền:  www.pecc4.com; www.pecc4.vn; www.pecc4.com.vn do Bộ bưu chính 

viễn thông cấp. 
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5.4 Các hợp đồng có giá trị lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết   

Bảng 5: Các hợp đồng đã thực hiện  

                 Đơn vị: Triệu đồng 

TT Tên hợp đồng 
Giá trị 
hợp 
đồng 

Thời gian 
thực hiện 

Sản 
phẩm/Nội 

dung 
Đối tác 

A. TRONG EVN     

I. NGUỒN ĐIỆN     

1 Thuỷ điện Buôn Tua Srah 77.481 12/3/2004 
TKKT, 

BVTC 
BQLDATĐ 5 

2 Thuỷ điện Ea Krông H’năng 21.681 16/02/2005 
DA 

ĐT,TKKT, 
BVTC 

CTCPTĐ Sông Ba 

3 Thuỷ điện Bản Uôn 57.477 31/10/2008 TKKT BQLDA TĐ Trung 
Sơn 

4 Thuỷ điện Tích năng Bác Ái 46.514 09/10/08 DAĐT Ban CBĐT DA điện 
hạt nhân và Năng 

5 Thuỷ điện Sông Bung 4 32.000 02/04/09 TVGS Ban QLDA thuỷ điện 
Sông Bung 4 

 6 Thuỷ điện Sông Ba Hạ 2.205 11/10/05 TVGS Công tycổ phần thuỷ 
điện Sông Ba Hạ 

 7 Thuỷ điện Srêpok 3 6.978 27/12/2005 TVGS BQLDATĐ 5 

II NHIỆT ĐIỆN     

1 Quy hoạch nhà máy nhiệt 
điện than Miền Trung 

2.195 12/9/2006 QH BQLDA Nhiệt điện 3 

2 Quy hoạch tổng thể trung 
tâm nhiệt điện Cam Ranh 

3.513 20/09/2007 QH BQLDA Nhiệt điện 3 

3 Quy hoạch tổng thể trung 
tâm nhiệt điện Bình Định 

4.312 9/1/2008 QH BQLDA Nhiệt điện 3 

4 
Hạ tầng phục vụ thi công các 
nhà máy điện hạt nhân tại 
tỉnh Ninh Thuận 

8.723 14/01/2011 DAĐT 
Ban CBĐT DA điện 
hạt nhân và Năng 

lượng tái tạo 

5 
Quy hoạch các địa điểm xây 
dựng nhà máy nhiệt điện 
than tỉnh Quảng Ninh 

2.794 05/09/11 QH Ban QLDA nhiệt điện 
1 

6 
HĐ Thẩm tra TKCS và 
TMĐT dự án nhà máy điện 
Vĩnh Tân2 

682 25/07/2008 TKCS Ban QLDA nhiệt điện 
3 

7 HĐ Thẩm tra TKCS và 
TMĐT dự án CSHT TTĐL 

100 25/07/2008 TKCS Ban QLDA nhiệt điện 
3 

III LƯỚI ĐIỆN     

1 Đz 500kV Quảng Ninh-
Thường Tín và TBA 500kV 

33.709 20/05/2004 TKKT BQLDAcác CT điện 
MB 

2 Đz 500kV Quảng Ninh- 
Mông Dương 

5.804 6/1/2005 TKKT BQLDAcác CT điện 
MB 

3 TBA 500kV Phố Nối và 
nhánh rẽ 

4.035 04/10/08 DA ĐT BQLDAcác CT điện 
MB 

4 ĐZ 500kV Pleiku - Mỹ Phước 
- Cầu Bông 

9.389 29/11/2010 BCSCTĐ
T 

BQLDAcác CT điện 
MT 
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5 TBA 500kV Đăk Nông và 
nhánh rẽ 

10.134 01/03/06 TKKT-
BVTC 

BQLDAcác CT điện 
MN 

6 TBA 500kV Thạnh Mỹ và 
Nhánh rẽ 

3.445 26/11/2007 DA ĐT BQLDAcác CT điện 
MT 

7 NCS TBA 500Kv Pleiku 8.834 24/06/2009 DAĐT-
TKKT-

CT TT điện 3 

8 TBA 220kV Tháp Chàm và 
các ĐZ đấu nối 

4.028 02/10/08 DA ĐT BQLDAcác CT điện 
MT 

9 
TBA 220kV Ngũ Hành Sơn 
và ĐZ 220kV Đà Nẵng - 
Quận 3 

4.988 05/11/08 TKKT-
BVTC CT TT điện 2 

10 Đz 220kV Buôn Kuốp - 
Krông Buk 

4.151 5/8/2003 DAĐT-
TKKT-

BQLDAcác CT điện 
MT 

11 Đz 220kV Buôn Kuốp - 
BuôntuaSrah 

4.200 30/07/2005 DAĐT-
TKKT-

BQLDAcác CT điện 
MT 

B NGOÀI EVN     

I THUỶ ĐIỆN     

1 Thuỷ điện Nho Quế 1 3.300 12/4/2007 DAĐT CTCP thuỷ điện Nho 
Quế 

2 Thuỷ điện SêRêPôk 4 12.183 14/03/2007 TKKT CTCP thuỷ điện Đại 
Hải 

3 Thuỷ điện SêRêPôk 4A 27.458 30/05/2009 DAĐT, 
TKKT 

CTCP thuỷ điện Buôn 
Đôn 

4 Thuỷ điện La Ngâu 6.118 15/12/2006 DAĐT CTCP thuỷ điện La 
Ngâu 

5 Thuỷ điện Phú Tân 2 5.191 20/05/2008 DAĐT CTCP năng lượng 
Nhân Luật 

6 Thuỷ điện Nậm Mức 17.361 28/11/2007 TKKT-
BVTC 

Công ty cổ phần thuỷ 
điện Nậm Mức 

7 Thuỷ điện Đồng Nai 2 22.200 15/07/2009 TKKT-
BVTC 

Công ty cổ phần thuỷ 
điện Trung Nam 

II NHIỆT ĐIỆN VÀ CÁC DẠNG 
NĂNG LƯỢNG MỚI 

    

1 Nhiệt điện Vũng Áng 1&2 2.441 13/07/2009 TKCS Poyry 

2 Nhiệt điện Vũng Áng 2 1.735 13/07/2009 DAĐT Poyry 

3 Trung tâm Nhiệt điện Vũng 
Áng 3.1 

5.212 18/08/2009 DAĐT Vụ Năng lượng - BCT 

4 Nhiệt điện Công Thanh 4.533 26/07/2010 DAĐT Công ty cổ phần Xi 
măng Công Thanh 

5 Nhà máy điện Gío An Phong 4.597 25/08/2010 DAĐT 
Công ty cổ phần 

Năng lượng Thuận 
Phong 

III LƯỚI ĐIỆN     

1 Quy hoạch phát triển điện 
lực tỉnh Bắc Ninh 1.378 10/03/2010 QH Sở Công thương Bắc 

Ninh 

2 Quy hoạch phát triển điện 
lực tỉnh Bến Tre 

1.380 28/04/2010 QH Sở Công thương Bến 
Tre 

  Tổng 481.254    

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4) 
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6. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn từ 2008 – 2011 như sau: 

Bảng 6: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2008 –2011 

         Đvt: Triệu đồng 

Năm 2009 Năm 2010 6 tháng đầu 2011 

STT Chỉ tiêu 
Giá trị 

% 

Tăng 

trưởng 

Giá trị 
% Tăng 

trưởng 
Giá trị 

% Tăng 

trưởng 

Q2/2010 

1 Tổng tài sản 148.063 24,46 211.272 42,69 212.023 39,1 

2 Tổng doanh thu 134.972 20,49 164.899 22,17 70.354 20,49 

3 Lợi nhuận hoạt động SXKD 17.983 43,79 24.046 33,72 13.338 20,40 

4 Lợi nhuận khác 34   45 32,35 170 11.451,29 

5 Lợi nhuận trước thuế 18.017 44,14 24.091 33,71 13.508 21,92 

6 Lợi nhuận sau thuế 13.513 50,14 18.069 33,72 9.144 10,04 

7 Cổ tức (%) 20%  20%   -  

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4) 

Doanh thu và lợi nhuận của Công tăng mạnh trong hai năm 2009 và 2010 và giữa 6 tháng đầu năm 

2011 với 6 tháng đầu năm 2010 do công ty thực hiện các dự án lớn về nguồn và lưới điện hoàn 

thành cho các đơn vị như Ban Quản lý dự án các Công trình điện Miền Trung, Tổng Công ty cổ phần 

Xây dựng Điện Việt Nam và các công ty thủy điện trong khu vực. Doanh thu mảng thiết kế trong hai 

năm 2009 và 2010 tăng lần lượt 89% và 20%. Trong 6 tháng đầu năm 2011, doanh thu tăng 20,49% 

và LNST tăng 10,04%  so với cùng kỳ năm 2010 do Công ty tiếp tục hoàn thành nhiều dự án về khảo 

sát  

Mảng thiết kế tăng cũng góp phần làm lợi nhuận sau thuế tăng nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu. Lợi 

nhuận gộp của hoạt động thiết kế khoảng 30%, trong khi lợi nhuận gộp hoạt động khảo sát chỉ 

khoảng 20%. Bên cạnh đó, Công ty cũng có các biện pháp cắt giảm chi phí như tổ chức điều hành 

công tác sản xuất khoa học, tuyên truyền giáo dục song song với các biện pháp hành chính để toàn 

thể CBCNV Công ty tiết kiệm triệt để các chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm,… nâng cao 

hiệu quả SXKD Công ty giúp tỷ trọng chi phí quản lý giảm, giá vốn tăng nhưng không đáng kể. 

Bảng 7: Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2009 và 2011 

CHỈ SỐ CÔNG THỨC TÍNH 2009 2010 6T/2011 

Tỷ số thanh toán     

Tỷ số thanh toán hiện hành RTH  = TSLĐ / Nợ ngắn hạn 1,43 0,87 0,85 

Tỷ số thanh toán nhanh RTN = (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ 
ngắn hạn 1,38 0,85 0,80 

Tỷ số hoạt động     

Số vòng quay các khoản 
phải thu 

VQPT = Doanh thu thuần / Khoản 
phải thu 1,58 1,70 0,69 
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Số vòng quay hàng tồn kho VQHTK = Giá vốn Hàng bán / Hàng 
tồn kho 7,79 9,02 6,59 

Hiệu suất sử dụng TSCĐ HTSCĐ = Doanh thu thuần / TSCĐ 5,25 6,80 2,74 

Hiệu suất sử dụng tài sản HTTS = Doanh thu thuần / Tổng tài 
sản 1,01 0,91 0,33 

Tỷ số lợi nhuận     

Tỷ suất lợi nhuận trên DT 
(ROS) 

ROS = LN sau thuế / Doanh thu 
thuần 10,03% 11,05% 13,15% 

Tỷ suất lợi nhuận trên TTS 
(ROA) ROA = LN sau thuế / Tổng tài sản 9,1% 8, 6% 4,31% 

Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH 
(ROE) ROE = LN sau thuế / Vốn CSH 25,2% 25,2% 12,78% 

Tỷ số kết cấu vốn     

Tỷ số nợ TSN = Tổng nợ / Tổng tài sản 60,11% 66,03% 66,24% 

Tỷ số tự tài trợ TSVCSH = Vốn CSH / Tổng tài sản 39,89% 33,97% 33,76% 

Tỷ số giá thị trường     

Thu nhập ròng trên cổ 
phiếu (EPS) 

TNCP = Thu nhập ròng / Số lượng 
CP thường 2.733 4.048 2.175 

Về khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán nhanh và ngắn hạn của công ty giảm trong năm 2010 

một phần do ảnh hưởng của nền kinh tế đất nước (chính sách thắt chặt tín dụng), phần khác do cuối 

năm công ty vay ngắn hạn 50 tỷ để góp vốn vào dự án Thuỷ điện Srêpôk 4A. 

Về cơ cấu vốn: Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn qua các năm 2009 –2010 cho thấy sự ổn định trong cơ 

cấu vốn của mình. Hệ số Nợ/tổng tài sản năm 2009, 2010 lần lượt là 0,60 và 0,66 lần; trong khi đó 

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu lần lượt là 1,75 và 1,94 lần. Đây là là mức tương đối tốt so với các doanh 

nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế điện. 

Về năng lực hoạt động: Doanh thu thuần/Tài sản của Công ty tăng trưởng trong 2 năm liên tiếp 

(năm 2009 và 2010 lần lượt là 1,01 và 0,91 lần) Chỉ tiêu trên giảm nhẹ là do trong năm nay, công ty 

đầu tư 66 tỷ vào Thủy điện Buôn Đôn và hiện khoản đầu tư trên chưa đem lại doanh thu. Vòng quay 

hàng tồn kho của Công ty cũng được cải thiện đáng kể trong năm 2009. Từ mức 7,79  lần năm 2009 

tăng lên 9,02 lần trong năm 2010. 

Về khả năng sinh lời: lợi nhuận của Công ty liên tục tăng trong giai đoạn 2009 – 2010. Hầu hết các 

chỉ tiêu đều ổn định trong hai năm trên. 

7. Chính sách cổ tức  

Cổ tức được trích từ lợi nhuận của Công ty, cổ tức được chi trả cho cổ đông khi Công ty kinh doanh 

có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; 

và ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn 

phải trả. Cổ tức được chia cho các cổ đông theo phần vốn góp. Tùy tình hình đặc điểm kinh doanh 

cho phép, HĐQT có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông. Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông 

quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của HĐQT, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm 
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hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới. Công ty đảm bảo tỷ lệ cổ tức là 20% 

trong 3 năm tới. 

TT Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 

1 Bằng tiền   

2 Bằng cổ phiếu 20% 20% 

  Tổng cộng   

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4) 

8. Tình hình tài chính 

Bao gồm các mục như tỷ lệ khấu hao của tài sản cố định, mức lương bình quân của cán bộ công 

nhân viên, các khoản nộp theo luật định, tỉ lệ trích lập các quỹ và tình hình công nợ hiện nay và 

khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang. 

8.1 Các đặc điểm cơ bản 

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

� Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ). 

� Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc và tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các 

Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. 

8.2 Trích khấu hao tài sản cố định 

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

tính phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 203/2009/TT-BTCngày 20/10/2009. 

Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau: 

 Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 5 - 25   

Máy móc thiết bị 3 - 7 

Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 6  

Thiết bị, dụng cụ quản lý và TSCĐ vô hình 3 - 6 

8.3 Mức thu nhập bình quân của người lao động  

Thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty trong năm 2009 là 10.880.000 

đồng/người/tháng, và năm 2010 là 10.939.000 đồng/người/tháng đạt mức khá so với các doanh 

nghiệp khác cùng ngành. 

8.4 Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn  

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 thực hiện đầy đủ việc thanh toán các khoản nợ đến hạn 

phải trả. Công ty không có khoản nợ quá hạn. 



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4      BẢN CÁO BẠCH 

 

Trang 27 

8.5 Các khoản phải nộp theo luật định  

Công ty luôn nộp các loại thuế, các khoản bảo hiểm y tế. bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, các 

khoản phải nộp khác đúng luật định, đúng thời gian qui định của pháp luật 

8.6 Chính sách trích lập các quỹ   

� Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty. 

� Quỹ dự phòng tài chính được dùng để: 

� Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình 

kinh doanh. 

� Bù đắp khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

� Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được dùng để: 

� Dự trữ bổ sung vốn điều lệ. 

� Chi thưởng cho Ban điều hành Công ty theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội 

đồng quản trị Công ty. 

Các quỹ được trích lập sau khi kết thúc niên độ tài chính, do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ 

đông quyết định tỷ lệ trích lập tuỳ theo kết quả hoạt động SXKD trong năm và mục tiêu phát triển của 

Công ty. 

  ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/06/2011 

Quỹ đầu tư phát triển 2.869 4.417 8.348 14.511 

Quỹ dự phòng tài chính 574 1.474 2.825 4.632 

Quỹ khác thuộc vốn CSH 115 295 565 1.353 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 6.242 5.192 4.050  5.538 

8.7 Tổng dư nợ vay 

Tại thời điểm 31/12/2010, vay nợ ngắn hạn của Công ty là 50.000.000.000 đồng và dư vay nợ dài 

hạn bằng 10.000.000.000 đồng. Các khoản vay nợ trên đều chưa đến hạn trả. 

Bảng 8: Danh sách các khoản vay ngắn hạn tại 30/6/2011 

TT Tên Dư nợ (đồng) Lãi suất 

1 Công ty tài chính cổ phần điện lực - CN TP. Đà Nẵng 53.000.000.000 15,7%/ năm 

Tổng cộng 53.000.000.000  

Bảng 9: Danh sách các khoản vay dài hạn tại 30/06/2011 

TT Tên Dư nợ 

(đồng) 
Lãi suất Thời gjan 

đáo hạn 

1 Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam 

7.000.000.000 Lãi tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau 
bình quân tham chiếu của 4 ngân hàng 
thương mại quốc doanh cộng thêm 1,2%.

2014 

Tổng cộng 7.000.000.000   

Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 
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8.8 Tình hình công nợ  

Các khoản phải thu 

Tại thời điểm 31/12/2010, tình hình công nợ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 như sau: 

Bảng 10: Danh sách các khoản phải thu của Công ty 

ĐVT: triệu đồng 

31/12/2009 31/12/2010 30/06/2011 

Chỉ tiêu 
Tổng số 

Nợ quá 
hạn 

Tổng số 
Nợ quá 

hạn 
Tổng số 

Nợ quá 
hạn 

Phải thu khách hàng 97.747 11.238 115.896 9.442 106.690 9.151 

Trả trước cho người bán 2.989  2.774  3.253  

Các khoản phải thu khác 820  905  507  

Tổng cộng 101.556 11.238 119.575 9.442 110.450 9.151 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2009, 2010 và BCTC quý 2/2011 

Số dư các khoản phải thu vào cuối năm 2010 tăng, chủ yếu là số dư của khoản phải thu khách hàng. 

Đây là một đặc thù của ngành xây dựng. Vào cuối năm các hạng mục công trình mới được chủ đầu 

tư nghiệm thu, giá trị sẽ được thanh toán vào năm sau.  

Các khoản phải trả 

Bảng 11: Danh sách các khoản phải trả của Công ty 

   ĐVT: triệu đồng 

31/12/2009 31/12/2010 30/06/2011 

Chỉ tiêu 
Tổng số 

Nợ quá 
hạn 

Tổng số 
Nợ quá 

hạn 
Tổng số 

Nợ quá 
hạn 

I- Nợ ngắn hạn 78.618 0 124.850 0 127.364 0 

Vay và nợ ngắn hạn 0  53.000  53.000  

Phải trả người bán 8.634  6.717  7.004  

Người mua trả tiền trước 27.001  35.861  24.628  

Thuế và các khoản phải nộp NN 6.514  5.185  6.318  

Phải trả người lao động 19.660  20.536  13.041  

Chi phí phải trả 0  210  7.011  

Các khoản phải trả phải nộp khác 16.809  6.341  16.362  

II- Nợ dài hạn 10.377 0 10.597 0 7.544 0 

Vay và nợ dài hạn 10.000  7.000  7.000  

Dự phòng trợ cấp mất việc làm 377  597  544  

Tổng cộng 88.995 0 135.447 0 134.908 0 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2009, 2010 và BCTC quý 2/2011 

Năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011, số dư các khoản phải trả tăng cao chủ yếu do khoản vay ngắn 

hạn 50 tỷ của Công ty tài chính cổ phần điện lực – Chi nhánh TP. Đà Nẵng với mục đích góp vốn vào 

Công ty CP Thuỷ điện Buôn Đôn.  
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8.9 Các lưu ý trên báo cáo kiểm toán  

Báo cáo kiểm toán năm 2009 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ( A&C) phát hành có lưu ý về 

việc Công ty chưa hoàn tất các thủ tục nhận bàn giao tài sản và Nguồn vốn từ Công ty Tư vấn xây 

dựng điện 4, theo đó các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính có thể thay đổi khi có sự khác nhau giữa giá 

trị tài sản, nguồn vốn nhận bàn giao theo hồ sơ bàn giao chính thức và giá trị ghi sổ của tài sản đó.  

Ngày 19 tháng 1 năm 2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Điện 

4 đã có biên bản chính thức về việc bàn giao số liệu về tài sản và nguồn vốn tại thời điểm ngày 1 

tháng 8 năm 2007, thời điểm Công ty chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần và quyết 

toán cổ phần hóa. Theo đó tổng giá trị tài sản và nguồn vốn tăng lên 91.904.063 VNĐ so với số liệu 

Công ty ghi trên Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 7 năm 2007, là thời điểm Công ty chuyển sang 

hình thức công ty cổ phần. Khoản chênh lệch trên là không đáng kể và công ty không thực hiện hồi tố 

Báo cáo tài chính các năm trước. Trên Báo cáo tài chính năm 2010 đã không còn lưu ý người sử 

dụng báo cáo tài chính về nội dung trên. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn( A&C) đã xác nhận nội 

dung trên thông qua công văn số 112/201/CV-KTTV ngày 17 tháng 5 năm 2011. 

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) phát hành có 

nêu Giới hạn về phạm vi kiểm toán về khoản mục “Chi phí kinh doanh dở dang”. Chính sách kế toán 

của Công ty là ghi nhận chi phí phát sinh theo yếu tố và phân bổ chi phí cho từng công trình theo tiêu 

thức doanh thu thực hiện, kể cả công trình dở dang. Chi phí cho các công trình đang thực hiện dở 

dang được Công ty ước tính căn cứ vào doanh thu dự kiến thực hiện trong quý tiếp theo dựa trên 

các hợp đồng đã ký và thời hạn thực hiện hợp đồng.  

Giá trị khoản mục “Chi phí kinh doanh dở dang” tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2010 khoảng 1,5 tỷ 

đồng là các chi phí phân bổ cho hai công trình TBA 500KV Thạch Mỹ và Nhiệt điện Vũng Áng 3. Các 

Công trình này đã hoàn thành nhưng chưa được các chủ đầu tư nghiệm thu nên chưa đủ cơ sở xác 

định doanh thu. Do đó kiểm toán viên không đủ cơ sở để xác định chi phí sản xuất kinh doanh dở 

dang tại thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán, nên A&C đã đưa ra hạn chế phạm vi kiểm toán trên. 

Trong năm 2011, A&C đã xem xét các bằng chứng kiểm toán bổ sung và tiến hành đánh giá ảnh 

hưởng của vấn đề này trên báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010. Theo đánh 

giá của A&C, vấn đề trên không ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động 

kinh doanh năm 2010 của Công ty. 

9. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 

9.1 Hội đồng quản trị 

9.1.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Phạm Minh Sơn 

- Giới tính:    Nam 

- Ngày tháng năm sinh:                 14/10/1959 

- Nơi sinh: Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 

- Số CMND:                                  220897744 

- Quốc tịch:                         Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Huyện Hoài Đức - Tỉnh Hà Tây 
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- Địa chỉ thường trú: 22 Trần Văn Ơn – Nha Trang - Khánh Hòa  

- Điện thoại liên lạc: (84-58) 2 220 333 

- Trình độ chuyên môn:   Kiến trúc sư, Kỹ sư điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

- Quá trình công tác:   

� 02/1984 -1986 Cán bộ Phòng xây dựng - Phân viện Thiết kế điện Nha Trang 

� 1986 – 1989 
Tổ trưởng Tổ thiết kế phòng Xây dựng - Phân viện Thiết kế 

điện Nha Trang 

� 1989 - 1991  
Phó phòng Thiết kế Trạm - Phân viện Thiết kế điện Nha 

Trang 

� 1991- 04/1998 
Trưởng phòng Thiết kế Trạm - Phân viện Thiết kế điện Nha 

Trang 

� 04/1998 - 08/1999 
Trưởng phòng Phát triển điện Nông thôn - Miền núi - Phân 

viện Thiết kế điện Nha Trang 

� 08/1999 - 12/2000 Phó Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng điện 4 

� 01/2001 – 11/2007 Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng điện 4  

� 12/2007 đến nay  Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng điện 4 

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 4 

- Chức vụ tại các Công ty khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thuỷ điện Buôn Đôn 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tại thời điểm 04/04/2011 là: 900.786 cổ phần. Trong 

đó: 

+ Đại diện phần vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 868.896 cổ phần, chiếm 20,67% tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty 

+ Sở hữu cá nhân: 31.890 cổ phần, chiếm 0,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 

Công ty.  

- Người có liên quan nắm giữ cổ phần:  

� Vợ: Huỳnh Lê Thu Tiến, nắm giữ 4.742 cổ phần, chiếm 0,11% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết của Công ty  

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ với Công ty: Không 

- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 

- Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: Không. 

9.1.2 Thành viên HĐQT – Ông Lương Văn Đài  

- Giới tính:                               Nam  

- Ngày tháng năm sinh:            29/11/1952 

- Nơi sinh:                               Thanh Hoá 

- Số CMND:         011309139  

- Quốc tịch:                             Việt Nam 

- Dân tộc:                                Kinh 

- Quê quán:                             Hoằng Hoá - Thanh Hoá 
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- Địa chỉ thường trú:               Số 16 ngách 176/10 ngõ 176 phố Lê Trọng Tấn, P.Khương Mai, 

Thanh Xuân, Hà Nội. 

- ĐT liên lạc ở cơ quan:           (84-04) 2 220 1341 

- Trình độ chuyên môn:            Kỹ sư Thủy công thủy điện  

- Quá trình công tác:               

� 1975 Tốt nghiệp Đại học tại Hunggari  

� 1975 - 1976 Thực tập ở Viện thiết kế thủy điện tại Hunggari 

� 1976 – 1979 

Làm việc ở Đoàn thiết kế công trình thuỷ điện Hòa Bình – BQL 

công trình Sông Đà - Tổ trưởng tổ thiết kế 

� 1979 – 1981  
Làm việc ở Trung tâm nghiên cứu và thiết kế thủy điện (Bộ Điện 

lực) 

� 1982 – 12/1998 
Làm việc ở Viện Thiết kế điện – Công ty KSTK  Điện 1 – Phó 

Giám đốc Công ty. 

� 1998 đến nay 
Trưởng Ban Thẩm định Tập đoàn Điện lực Việt nam (nay là Ban 

Quản lý Đầu tư EVN) 

� 11/2007  
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 

Điện 2  

� 7/2008 
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 

Điện 4  

- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Đầu tư EVN 

- Chức vụ tại các Công ty khác: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng 

điện 4, Thành viên HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2, thành viên HĐQT Công ty CP 

Thủy điện Buôn Đôn. 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tại thời điểm 04/04/2011 là: 653.986 cổ phần. Trong 

đó: 

� Đại diện phần vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 651.672 cổ phần, chiếm 15,50% tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

� Sở hữu cá nhân: 2.314 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 

Công ty. 

- Người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không  

- Các khoản nợ với Công ty: Không 

- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 

- Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: Không  

9.1.3 Thành viên HĐQT – Ông Trần Văn Thọ  

- Giới tính:                                Nam  

- Ngày tháng năm sinh:            12/05/1952  

- Nơi sinh:                                Huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình 

- CMND:          225496786 
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- Quốc tịch:                              Việt Nam 

- Dân tộc:                                 Kinh 

- Quê quán:                              Quang Thiện - Huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình 

- Địa chỉ thường trú:                 Tổ 62 Phường Trung Tự - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội  

- ĐT liên lạc ở cơ quan:            (84-58) 2 220 335 

- Trình độ chuyên môn:             Kỹ sư Thủy công - Thủy điện  

- Quá trình công tác:               

� 1975 - 1978 Kỹ sư Viện Quy hoạch Thiết kế điện Hà Nội  

� 1978 – 1982 Tổ trưởng – Trung tâm nghiên cứu thiết kế Thủy điện  

� 1982 – 1996  Tổ trưởng – Công ty Khảo sát Thiết kế Điện 1  

� 1996 – 12/2003 
Phó trưởng đoàn thiết kế Thủy điện 2 – Công ty Khảo sát 

thiết kế Điện 1  

� 12/2003 – 11/2007 Phó Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng điện 4  

� 12/2007 đến nay 
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 

điện 4  

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây 

dựng điện 4 ,thành viên HĐQT Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn. 

- Chức vụ tại các Công ty khác: không 

- Số cổ phần sở hữu tại thời điểm 04/04/2011: 9.514 cổ phần, chiếm 0,23% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của Công ty  

- Người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ với Công ty: Không 

- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông  

- Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: Không  

9.1.4  Thành viên HĐQT – Ông Văn Công Minh  

- Giới tính: Nam  

- Ngày tháng năm sinh: 26/10/1948  

- Nơi sinh: Huyện Hải Lăng - Tỉnh Quảng Trị 

- Số CMND:  220828429 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Dân tộc:  Kinh 

- Quê quán:  Hải Quang - Huyện Hải Lăng - Tỉnh Quảng Trị 

- Địa chỉ thường trú:  Số 6 Trần Quốc Toản - Phường Vạn Thắng - Tp.  Nha Trang – 

Khánh Hòa 

- ĐT liên lạc ở cơ quan:  (84-58) 2 220 335 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư điện  

- Quá trình công tác:               

06/1969 – 02/1977  Kỹ thuật viên - Thiết kế công trình điện - Viện Quy hoạch và thiết kế điện Hà 
Nội 
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03/1977 – 11/1983  Kỹ thuật viên - Thiết kế công trình điện - Phân viên Thiết kế điện Nha Trang 

12/1983 – 09/1994  Phó phòng Tổ chức - Hành chính - Phân viện Thiết kế điện Nha Trang 

10/1994 – 05/1999  Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Phân viện Thiết kế điện Nha Trang 

06/1999 - 10/2006  Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Tư vấn xây 
dựng điện 4 . 

11/2006 – 11/2007 Phó Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng điện 4 

12/2007 - 03/2009 Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4 

04/2009 đến nay Thành viên HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 4 

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 

- Chức vụ tại các Công ty khác: Không 

- Số cổ phần sở hữu tại thời điểm 04/04/2011: 15.418 cổ phần, chiếm 0,37% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết của Công ty.  

- Người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ với Công ty: Không 

- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 

- Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: Không  

9.1.5  Thành viên HĐQT – Ông Trần Hoài Nam 

- Giới tính:  Nam  

- Ngày tháng năm sinh:  04/03/1960  

- Nơi sinh:            Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 

- Số CMND:                                225299936 

- Quốc tịch:                                 Việt Nam 

- Dân tộc:                                   Kinh 

- Quê quán:            Tịnh Giang - Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 

- Địa chỉ thường trú:                   12A Bửu Đoá - T.Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa  

- ĐT liên lạc ở cơ quan:              (84-58) 2 220 336 

- Trình độ chuyên môn:               Kỹ sư điện  

- Quá trình công tác:               

1983 - 1991 Kỹ sư thiết kế đường dây - Phân viện Thiết kế điện Nha Trang 

1992 - 1993 Phó phòng Thiết kế Đường dây - Phân viện Thiết kế điện Nha Trang 

1993 - 1999 Trưởng phòng Thiết kế Đường dây - Phân viện Thiết kế điện Nha Trang  

1999 – 2006 Trưởng phòng Thiết kế Đường dây - Công ty Tư vấn xây dựng điện 4.  

2006 – 11/2007  Phó Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng điện 4 

12/2007 đến nay  Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4 

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty 

CP Tư vấn xây dựng điện 4. 

- Chức vụ tại các Công ty khác: Không 

- Số cổ phần sở hữu tại thời điểm 04/04/2011: 660.288 cổ phần. Trong đó:  
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� Đại diện phần vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 651.672 cổ phần, chiếm 15,50% tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

� Sở hữu cá nhân: 8.616 cổ phần, chiếm 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 

Công ty. 

- Người có liên quan nắm giữ cổ phần:  

� Vợ: Dương Thị Bích Hà, nắm giữ 3.486 cổ phần, chiếm 0,08% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết của Công ty 

� Em ruột : Trần Ngọc Thủy, nắm giữ 1.062 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của Công ty  

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không  

- Các khoản nợ với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: Không 

9.2 Ban Tổng Giám đốc 

9.2.1 Tổng Giám đốc – Ông Phạm Minh Sơn 

Lý lịch đã trình bày ở mục 9.1.1 

9.2.2 Phó Tổng Giám đốc – Ông Trần Văn Thọ 

Lý lịch đã trình bày ở phần 9.1.3 

9.2.3 Phó Tổng Giám đốc – Ông Trần Hoài Nam 

Lý lịch đã trình bày ở phần 9.1.5 

9.3 Ban Kiểm soát 

9.3.1 Trưởng Ban kiểm soát – Ông Nguyễn Đức Hoà  

- Giới tính:                                 Nam  

- Ngày tháng năm sinh:             08/10/1956 

- Nơi sinh:                                 Thuận Thành - Bắc Ninh 

- Số CMND:  225094892 

- Quốc tịch:                                Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán:                                Nguyệt Đức - Thuận Thành - Bắc Ninh 

- Địa chỉ thường trú:                   45/1A Hải Đức – TP. Nha Trang – Khánh Hoà 

- ĐT liên lạc ở cơ quan:             (84-58) 2 220 410 

- Trình độ chuyên môn:              Kỹ sư Trắc địa công trình  

- Quá trình công tác:            

� 1975 - 1980 Trường Hạ sỹ quan kỹ thuật - Quân đội nhân dân Việt Nam  

� 1980 – 1985 Sinh viên trường Đại học Mỏ Địa chất  

� 1986 – 12/1989   Cán bộ phòng Khảo sát Phân viện Thiết kế điện Nha Trang  

� 12/1989 – 9/2001 Phó phòng Khảo sát Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 4  
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� 10/2001-10/2006  Trưởng phòng Khảo sát Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 4   

� 11/2006  đến nay Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4   

- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự Công ty CP Tư 

vấn Xây dựng điện 4  

- Chức vụ tại các Công ty khác: Không 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu  tại thời điểm 04/04/2011 là: 8.430 cổ phần, chiếm 

0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty 

- Người có liên quan nắm giữ cổ phần:  

� Vợ: Nguyễn Thị Nhự, nắm giữ 3.482 cổ phần, chiếm 0,08% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết của Công ty  

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ với Công ty: Không 

- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 

- Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: Không  

9.3.2 Thành viên Ban kiểm soát – Bà Nguyễn Minh Hằng  

- Giới tính:                                Nữ  

- Ngày tháng năm sinh:            03/12/1972  

- Nơi sinh:                                Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội 

- Số CMND:          20861122 

- Quốc tịch:                               Việt Nam 

- Dân tộc:                                  Kinh 

- Quê quán:                              Thái Bình 

- Địa chỉ thường trú:                  44/49 Biệt Thự - T.Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa  

- ĐT liên lạc ở cơ quan:             (84-58) 2 220 422 

- Trình độ chuyên môn:             Cử nhân Tài chính - Kế toán  

- Quá trình công tác:               

� 01/1994 – 03/2004 Kế toán Khách sạn Viễn Đông – Nha Trang 

� 04/2004 – 07/2007 Kế toán Công ty Tư vấn xây dựng điện 4     

� 08/2007 đến nay  Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4   

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4 

- Chức vụ tại các Công ty khác: Không 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tại thời điểm 04/04/2011: 2.384 cổ phần, chiếm 0,06% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty  

- Người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không  

- Các khoản nợ với Công ty: Không 

- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 

- Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: Không  
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9.3.3 Thành viên Ban kiểm soát – Bà Vương Xuân Thị Liên  

- Giới tính:                                Nữ  

- Ngày tháng năm sinh:            16/06/1975  

- Nơi sinh:                                Hà Nội 

- Số CMND:          024798631 

- Quốc tịch:                              Việt Nam 

- Dân tộc:                                 Kinh 

- Quê quán:                              Hà Nội 

- Địa chỉ thường trú:                133 Chu Văn An - Phường 26 - Quận Bình Thạnh – Thành phố 

Hồ Chí Minh  

-  ĐT liên lạc ở cơ quan:            (84-08) 22201171 

- Trình độ chuyên môn:             Cử nhân Kinh tế  

- Quá trình công tác:               

� 1997 – 1998 Công tác tại Công ty Xây lắp Điện II   

� 1999 – 04/2010 Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh  

� 04/2010 đến nay Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh  

- Chức vụ hiện tại: Phó trưởng Ban tài chính Kế toán Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh.  

- Chức vụ tại các Công ty khác: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4. 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tại thời điểm 04/04/2011: 28.800 cổ phần. Trong đó: 

�  Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh: 28.800 cổ phần, 

chiếm 0,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

� Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần. 

- Người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không  

- Các khoản nợ với Công ty: Không 

- Thù lao và các khoản lợi ích khác : Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 

- Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: Không 

9.4 Kế toán trưởng 

  Ông Vũ Thành Danh  

- Giới tính:                                Nam  

- Ngày tháng năm sinh:            19/08/1964  

- Nơi sinh:                                T.Phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai 

- Số CMND:         220600598 

- Quốc tịch:                              Việt Nam 

- Dân tộc:                                 Kinh 

- Quê quán:                              Xuân Vinh - H. Giao Thuỷ - Tỉnh Nam Định 

- Địa chỉ thường trú:                 78/37 Tuệ Tĩnh - T.Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa  

- ĐT liên lạc ở cơ quan:            (84-58) 2 220 345 

- Trình độ chuyên môn:            Cử nhân Tài chính – Tín dụng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 
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- Quá trình công tác:       

� 1988 – 1990 Kế toán vật tư, tài sản, thanh toán – Phân viện Thiết kế điện Nha Trang 

� 1990 – 1994 Kế toán tổng hợp Phân viện Thiết kế điện Nha Trang 

� 1994 - 1997 Quyền Trưởng phòng Tài chính – Phân viện Thiết kế điện Nha Trang 

� 1997 – 1999 Trưởng phòng Tài chính - Kế toán 

� 1999 đến nay  Kế toán trưởng Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 4 

- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4 

- Chức vụ tại các Công ty khác: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần EVN Land Nha Trang, 

Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuỷ điện Buôn Đôn. 

- Số cổ phần sở hữu tại thời điểm 04/04/2011: 19.584 cổ phần, chiếm 0,47% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết của Công ty.  

- Người có liên quan nắm giữ cổ phần:  

- Vợ: Nguyễn Thị Quế Nga, nắm giữ 1.814 cổ phần, chiếm 0,04% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết của Công ty. 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không  

- Các khoản nợ với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: Không 

10. Tài sản 

10.1 Đất đai 

Bảng 12: Chi tiết tình hình đất đai của doanh nghiệp 

TT Địa chỉ Diện tích (m2) Loại hình 

1 Trụ sở chính: 

11 Hoàng Hoa Thám – Nha Trang 

 

852,8 

 

Đất giao lâu dài 

2 137 Thống Nhất – Nha Trang 218,82 Đất giao 50 năm 

3 38 Lê thành Phương – Nha Trang 429,6 Đất giao 50 năm 

4 24 Yết Kiêu – Nha Trang 48,9 Đất giao 50 năm 

5 Xã Vĩnh Trung – Nha Trang 2.855,0 Đất giao lâu dài 

Nguồn: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 

10.2 Máy móc, thiết bị  

Máy móc thiết bị 

Thiết bị khảo sát địa hình, địa chất, thí nghiệm của Công ty đáp ứng toàn bộ các yêu cầu về nghiên 

cứu, thí nghiệm, đánh giá điều kiện địa chất, vật liệu xây dựng phục vụ thiết kế các công trình điện và 

các công trình xây dựng giao thông công nghiệp khác. 

� Năng lực: Khoan khảo sát và thí nghiệm đồng bộ - 50.000 m/năm 

� Một số thiết bị khảo sát chính: 

� Máy định vị vệ tinh 1 tần số GPS Laica GX-1210  

� Máy toàn đạc điện tử TC 2003 - Thụy Sỹ sản xuất  

� Máy toàn đạc điện tử các loại -Thụy Sỹ sản xuất  

� Máy thủy chuẩn tự động NA2 - Thụy Sỹ sản xuất  
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� Máy thủy chuẩn LEICA-WILD NA2-Thụy Sỹ sản xuất  

� 12 máy kinh vĩ quang cơ các loại    

� 10 bộ Thiết bị quan trắc gió     

� Máy đo lưu lượng tự động ADCPP do Mỹ sản xuất.  

� Máy khoan xuyên tĩnh do Hà Lan sản xuất.   

� Máy khoan tự hành Ι∋Ω – 50M    

� Bộ khoan phụt sử lý nền móng(máy khoan-nén-bơm dung dịch-ghi thông số phụt) 

� 16 máy khoan địa chất các loại.    

� Máy đo điện trở suất của đất CA 6264 do Pháp sản xuất. 

� Máy nén bêtông-ADR 1500 & 250kN do Anh sản xuất 

� Máy kéo-uốn-nén do Trung Quốc sản xuất 

� Bộ thí nghiệm CBR S220 do Hà Lan sản xuất. 

� Máy siêu âm bêtông-Pundit Plus do Anh sản xuất 

� Kính hiển vi phân cực ML9100-S máy 904729 do Nhật sản xuất 

� Trang thiết bị đồng bộ phục vụ thí nghiệm đất đá, vật liệu xây dựng 

Phương tiện vận tải 

Công ty có 25 đầu xe, chủ yếu là xe 4 ÷ 16 chỗ, đáp ứng công tác khảo sát, thiết kế và phục vụ công 

tác giám sát tư vấn kỹ thuật xây lắp tại các dự án do Công ty thực hiện. 

Bảng 13: Một số tài sản chính của Công ty tại thời điểm 30/06/2011 

     Đơn vị tính: Đồng  

 Tài sản Nguyên giá Giá trị còn lại Tỷ lệ % 

I Tài sản hữu hình 27.507.502.500 6.317.875.511 23% 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 6.411.233.112 4.387.624.089 68% 

2 Máy móc thiết bị 8.776.222.451 698.788.429 8% 

3 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 9.904.610.309 461.882.008 5% 

4 Thiết bị quản lý 2.415.436.628 769.580.985 32% 

II Tài sản vô hình 18.646.940.446 16.922.899.692 91% 

1 Quyền sử dụng đất không thời hạn 6.970.774.045 6.970.774.045 100% 

2 Quyền sử dụng đất có thời hạn 9.586.688.955 9.007.540.050 94% 

3 Phần mềm máy vi tính 2.089.477.446 944.585.597 45% 

(Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4) 

11. Kế hoạch chào bán trái phiếu trong 03 năm tới  

Không có 

12. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận giai đoạn 2010-2013 

12.1 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức các năm tiếp theo 
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Bảng 14: Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận thời kỳ 2011 – 2013 

Đơn vị tính: Nghìn đồng 

Chỉ tiêu 2011 % tăng trưởng 2012 
% tăng 
trưởng 

2013 
% tăng 
trưởng 

Tổng Doanh Thu  181.000.000  9,76  205.000.000  13,26  240.000.000  17,07  

Tổng chi phí 154.000.000  9,37  171.300.000  11,23  191.500.000  11,79  

Lợi nhuận trước thuế 27.000.000  12,07  33.700.000  24,81  48.500.000  43,92  

Thuế suất thuế TNDN 25% -  25% -  25% -  

Tổng thuế TNDH 8.496.250   9.572.500   10.007.500   

Lợi nhuận sau thuế 18.503.750  2,41  24.127.500  30,39  38.492.500  59,54  

Vốn điều lệ - Đầu năm  42.580.000  24,16  51.096.000  20,00  86.815.200  69,91  

Tăng vốn trong năm 8.516.000  2,79 35.719.200  319,4
4 42.863.040  20,00 

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 20% 8.516.000   10.219.200   17.363.040   

Phát hành trái phiếu tăng vốn 51.000.000       

Chuyển đổi trái phiếu ra cổ phiếu   25.500.000   25.500.000  - 

Vốn điều lệ - Cuối năm  51.096.000  20,00 86.815.200 69,91 129.678.240 49,37 

Vốn chủ sở hữu 88.301.402 23,24 135.516.152  53,47 195.659.402  44,38  

Tổng tài sản 215.000.000  1,76  230.000.000  6,98  250.000.000  8,70  

Số lượng cổ phiếu 5.109.600  20,00 8.681.520  69,91 12.967.824  49,37  

LN trước thuế/ doanh thu  14,92% 2,10 16.44% 10,20 20,21% 22,93  

LN sau thuế/ doanh thu (ROS - %) 10,22% (6,70) 11.77% 15,13  16,04% 36,27  

LN sau thuế/ Vốn CSH (ROE - %) 20,96% (16,91) 17.80% (15,04) 19,67% 10,50  

Thu nhập ròng trên mỗi CP (EPS) 3.950 (6,90) 3.498  (11,43) 3.556  1,63  

(Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4) 
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Hình 4: Kế hoạch lợi nhuận của Công ty 

 
Hình 5: Kế hoạch doanh thu của Công ty 

 

12.2 Căn cứ để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty ở trên được lập dựa trên cơ sở tham chiếu kết quả kinh 

doanh các năm trước, các dự án đang triển khai thực hiện và cơ hội kinh doanh trong tương lai của sản 

phẩm truyền thống; ngoài ra Công ty dựa trên dự báo lợi nhuận mang lại từ liên doanh góp vốn các dự án 

thủy điện, cụ thể: 

- Căn cứ vào dự báo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, chiến lược phát triển kinh tế của Chính 

phủ cho thấy, Việt Nam đang trên đà phát triển. Điều này là thuận lợi rất lớn đối với nhiều ngành 

nói chung trong đó có ngành điện… 

- Theo phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2006-2015 có xét triển vọng đến 

năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, nhu cầu đầu tư xây dựng hệ thống nguồn và lưới điện để 

đảm bảo cung ứng đầy đủ cho các ngành kinh tế - xã hội và an ninh năng lượng lâu dài của đất 

nước còn rất tiềm năng. Bên cạnh các nhà máy điện chạy than đã và đang được xây dựng tại các 

tỉnh phía Bắc, Nhà nước và Bộ Công thương chủ trương xây dựng một số nhà máy chạy than ở 

miền Trung và miền Nam. Mặt khác với chủ trương xã hội hóa công tác đầu tư phát triển nguồn 

điện, ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị chủ lực, còn có nhiều Tập đoàn và nhà đầu tư 
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trong và ngoài nước cũng rất quan tâm đến việc đầu tư, xây dựng các công trình nguồn điện. Đây 

là yếu tố thuận lợi mở ra nhiều cơ hội hợp tác và kinh doanh cho Công ty. 

- Công ty thực hiện chính sách tiết kiệm chi phí, tổ chức hợp lý công tác quản lý điều hành sản xuất 

kinh doanh, cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động, áp dụng các tiến bộ mới về khoa học công 

nghệ trong sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, mở rộng quy mô về hoạt động nhằm tối 

đa hóa doanh thu và lợi nhuận.  

- Căn cứ vào một số Hợp đồng lớn đem lại nguồn thu trong tương lai. 

- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đến năm 2013 được lập dựa trên sản phẩm truyền thống tư vấn 

thiết kế. Từ năm 2013, Công ty dự kiến sẽ có thêm doanh thu từ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn 

Đôn khi dự án Thủy điện Srêpôk 4A bắt đầu phát điện. 

- Tiến độ thực tế của dự án Thủy điện Srêpôk 4A: Công ty dự tính nhận được cổ tức khoảng 10 tỷ 

đồng từ Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, là chủ đầu tư của Dự án thủy điện Srêpôk 4A. Căn 

cứ phương án khả thi được lập tháng 3 năm 2010, dự án sẽ được thi công trong 2 năm. Theo 

đánh giá của Công ty với tư cách là đơn vị tư vấn, dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào 

năm 2013 và sẽ mang lại đủ lợi nhuận để chia cổ tức cho các cổ đông.  
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Bảng 15: Danh sách các hợp đồng lớn (điển hình) đang và sẽ thực hiện 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Tên công trình 
Bước thực 

hiện 
Số hợp đồng Ngày ký 

Thời gian hoàn 
thành 

Giá trị 
hợp 
đồng 

Giá trị dự 
kiến  

nghiệm 
thu 2011 

I NGUỒN ĐIỆN             

I.1 THUỶ ĐIỆN             

1 Thủy điện Bản Uôn TTKT PL hợp đồng 50/2008/HĐTV-
TĐTS-P2 8/4/2009 12/2011 10.000 8.000 

2 Thủy điện tích năng Bác Ái DA ĐT 06/2009/HĐTV-NRPB-KTKT 17/11/2009 06/2011 37.386 7.000 

3 Thủy điện Nho Quế 1 TTKT, BVTC 49/HĐKT 16/07/07 Theo tiến độ thi công 10.388 2.000 

4 Thủy điện Nậm Mức TKKT 06NM-TV4-KH&ĐT 28/11/07 Theo tiến độ thi công 15.641 2.000 

5 Thuỷ điện Sê Kông DAĐT 05/2010/HĐ-EVNI-PECC4-KH 1/11/2010 09/2011 37.525 20.000 

6 
QH khai thác tìêm năng thuỷ điện tại 
Lào và QH đấu nối lưới điện 3 nước 
Việt Nam - Lào - Cam Pu Chia 

QH 07/2010EVNI-Pecc4-KH 1/12/2010 12/2011 26.057 8.000 

7 Thuỷ điện SêRêPôk 4A BVTC 05/2010/HĐDV-BĐHC-
TVĐ4 2/6/2010 Theo tiến độ thi công 6.793 4.000 

8 Thuỷ điện Đồng Nai 6&6a DAĐT 04/2010/HĐKT 15/01/2010 06/2011 9.350 6.000 

  Cộng      57.000 

I.2 NHIỆT ĐIỆN          

1 Trung tâm Nhiệt điện Vũng Áng 3.1 ĐXDA 05/EVN-TVĐ4-KH 18/08/2009 06/2011 5.212 5.000 

2 Nhiệt điện Công Thanh DAĐT 0108/2010/HĐTV-TVĐ4 26/07/2010 04/2011 4.533 500 

3 Nhà máy điện Gío An Phong DAĐT 25/08/2010/TP-Pecc4 25/08/2010 04/2011 4.597 1.000 

4 Lập QH địa điểm xây dựng dự án nhà QH 41/2010/HĐTV-ANĐ1-TVĐ4 25/11/2010 04/2011 2.784 2.784 
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TT Tên công trình 
Bước thực 

hiện 
Số hợp đồng Ngày ký 

Thời gian hoàn 
thành 

Giá trị 
hợp 
đồng 

Giá trị dự 
kiến  

nghiệm 
thu 2011 

máy nhiệt điện Quảng Ninh 

5 Hạ tầng phục vụ thi công các nhà máy 
điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận DA ĐT 01/2011/HĐTV/NRPB-

PECC4 14/01/2011 14/11/2011 8.723 7.000 

  Cộng        16.284 

II LƯỚI ĐIỆN          

1 Đz 500kV đấu nối nhà máy điện Thăng 
Long DAĐT 93/NPT/AMB-HĐ-P2 21/08/2008 03/2011 1.200 1.200 

2 TBA 500kV Phố Nối và nhánh rẽ TKKT-BVTC 102/NPT/AMB-HĐ-P2 28/09/2010 Theo tiến độ thi công 16.028 4.500 

3 TBA 220kV Tuyên Quang TKKT-BVTC 101/NPT/AMB-HĐ-P2 28/09/2010 Theo tiến độ thi công 4.064 1.000 

4 ĐZ 220kV đấu nối thuỷ điện Trung Sơn 
vào lưới điện Quốc gia TKKT-BVTC 48/NPT/AMB-HĐ-P2 1/4/2010 Theo tiến độ thi công 9.220 2.000 

5 ĐZ 500kV Plẹiku- Bản Sok và TBA 
500kV Bản Sok -  DAĐT 33/2009/HĐ-AMT-KH 12/5/2009 Theo tiến độ thi công 8.700 3.500 

6 TBA 500kV Thạnh Mỹ TKKT-BVTC 44a/2009/HĐTV-AMT-KH 24/6/2009 Theo tiến độ thi công 13.640 2.000 

7 Đz 220kV Vĩnh Tân - Tháp Chàm TKKT-BVTC 39b/2009//HĐTV-AMT-KH 16/09/2009 Theo tiến độ thi công 6.299 500 

8 Đz 220kV Phan Thiết - Phú Mỹ 2 TKKT-BVTC 59a/2009//HĐTV-AMT-KH 15/08/2009 Theo tiến độ thi công 12.606 1.500 

9 Đz 220kV Vĩnh Tân - Phan Thiết  TKKT-BVTC 46a/2009//HĐTV-AMT-KH 30/6/2009 Theo tiến độ thi công 10.318 500 

10 Đz 220kV Thượng Kom Tum – Quãng 
Ngãi TKKT-BVTC 50b/2009//HĐTV-AMT-KH 15/08/2009 Theo tiến độ thi công 6.954 500 

11 TBA 220kV Tháp Chàm và các ĐZ đấu 
nối TKKT-BVTC 39a/2009//HĐTV-AMT-KH 16/06/2009 Theo tiến độ thi công 5.503 500 

12 ĐZ 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu BC sự cần 54/2010/HĐTV-AMT-KH 29/11/2010 02/2011 9.389 3.000 
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TT Tên công trình 
Bước thực 

hiện 
Số hợp đồng Ngày ký 

Thời gian hoàn 
thành 

Giá trị 
hợp 
đồng 

Giá trị dự 
kiến  

nghiệm 
thu 2011 

Bông thiết ĐT 

13 ĐZ 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu 
Bông(HĐ nguyên tắc) DAĐT 55/2010/HĐTV-AMT-KH 28/12/2010 04/2011 40.107 30.000 

14 ĐZ 220kV Krông Buk - Nha Trang mạch 
2 TKKT-BVTC 11/2009/PTC3-TVĐ4 14/9/2009 16/04/2010 16.717 5.000 

15 Lắp máy biến áp 500kV-450MVA số 3 
tại TBA 500kV Pleiku TKKT-BVTC 01/2010/PTC3-TVĐ4 12/4/2010 Theo tiến độ thi công 4.700 500 

16 ĐZ 220kV An Khê - Quy Nhơn TKKT-BVTC 22122010/PTC3-TVĐ4 22/12/2010 Theo tiến độ thi công 2.102 2.000 

17 TBA 110kV Hiệp Phước và ĐZ đấu nối TKKT-BVTC 01/HĐTV-CBĐT 18/01/2011 20/12/2011 3.235 2.000 

18 Ngầm hoá các tuyến ĐZ 220-110kV đi 
trong Khu liên hợp CN-DV-ĐT TKKT-BVTC 01/2011/HĐTV-BCC-TVĐ4 17/01/2011 Theo tiến độ thi công 4.000 2.000 

19 Cải tạo ĐZ 110kV Nhà Bè - An Nghĩa 
lên 2 mạch DAĐT-TKKT 07/2001/HĐTV-CBĐT 15/04/2011 30/08/2011 1.933 1.000 

20 ĐZ 220kV Sơn Hà - Dốc Sỏi DAĐT 04/2011/HĐTV-AMT-KH 16/02/2011 16/05/2011 2.207 2.207 

21 TBA 220kV Sơn Hà DAĐT 05/2011/HĐTV-AMT-KH 16/02/2011 16/05/2011 753 753 

22 
TBA 110kV Mai Châu, Nr 110kV và Đz 
35kV Cấp điện thi công Nhà máy TĐ 
Trung Sơn 

TKKT,BVTC 24/2010/HĐTV-TĐTS 30/12/2010 03/2011 1.238 1.000 

23 Lắp máy biến áp thứ 2 tại TBA 500kV 
Quảng Ninh DAĐT 38/HĐ-TTĐ1-KH 28/04/2011 T12/2011 1993 1500 

23 QH phát triển điện lực và huyện, Tp 
thuộc tỉnh Bến Tre QH 949/2010/HĐTV/SCTBT-

TVĐ4 22/10/2010 22/04/2011 1603 1000 

24 QH phát triển điện lực và huyện, Tp 
thuộc tỉnh Trà Vinh QH 01/2001/HĐTV-SCTTV-

TVĐ4 25/04/2011 25/09/2011 1319 1000 
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TT Tên công trình 
Bước thực 

hiện 
Số hợp đồng Ngày ký 

Thời gian hoàn 
thành 

Giá trị 
hợp 
đồng 

Giá trị dự 
kiến  

nghiệm 
thu 2011 

23 Lắp máy biến áp thứ 2 tại TBA 500kV 
Quảng Ninh TKKT  Đang thương thảo hợp đồng 4.000 

24 Lắp máy biến áp 220kV tại TBA 500kV 
Thường Tín DAĐT,TKKT   Đang thương thảo hợp đồng 1.000 

28 TBA 110KBang DA ĐT-
BVTC   Đang thương thảo hợp đồng 3.000 

25 ĐZ 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu 
Bông TKKT   Đang thương thảo hợp đồng 40.000 

  Cộng          144.023  

III TƯ VẤN GIÁM SÁT            

1 Thuỷ điện Đồng Nai 2 TKKT 157/HĐTV-TNP-Pecc4 15/07/2009 15/07/2012 22.000 4.500 

2 Thủy điện Sông Bung 4 GSTCXD 49/HĐ-TĐSB4-P2 4/2/2009 Theo tiến độ 
thi công 32.000 5.000 

3 Cơ sở hạ tầng trung tâm điện lực Vĩnh 
Tân 

TT&GSTCX
D 

1070/2009/HĐTV-NĐVT-
TVĐ4 6/11/2009 Theo tiến độ 

thi công 3.236 1.000 

 Cộng      10.500 

 TỔNG CỘNG           227.807  

(Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4) 
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12.3 Các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh các năm tới: 

Giải pháp về hoạt động sản xuất: 

� Tạo sự chuyển biến mạnh và đồng bộ về công tác quản lý cũng như công tác chuyên môn 

theo hướng năng động và chuyên nghiệp. Sản phẩm Tư vấn đảm bảo tính đúng đắn và đầy đủ về 

các nội dung nghiên cứu, thực hiện, tính an toàn trong khai thác vận hành công trình và hiệu ích kinh 

tế - xã hội. Theo sát tình hình phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực tư vấn xây dựng điện để luôn 

hoàn thiện sản phẩm. Tập trung vào công nghệ khảo sát, thiết kế tiên tiến để nâng cao chất lượng 

sản phẩm, rút ngắn tiến độ hoàn thành dự án.   

� Tăng cường kỹ năng làm việc theo nhóm, sự phối hợp giữa các bộ phận và công tác tự 

hướng dẫn, đào tạo trong nội bộ đơn vị; Nâng cao năng lực bao quát, tổng hợp,  tính chủ động, linh 

hoạt, sáng tạo của từng cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra 

đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án. .   

� Nâng cao tinh thần trách nhiệm nhất là của người đứng đầu đơn vị, cán bộ quản lý cấp tổ, 

chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế, phụ trách bộ môn và cán bộ kỹ thuật; Chủ động sắp xếp thời gian 

đầu tư nghiên cứu học tập, đổi mới tư duy và phong cách làm việc, đáp ứng tốt nhiệm vụ trước yêu 

cầu ngày càng đa dạng và khắt khe của công tác tư vấn.   

� Tạo môi trường làm việc tốt cho CBCNV; Đầu tư mua sắm trang thiết bị, công nghệ tiên tiến 

nhằm nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh; Thực hành tiết kiệm, giảm chi phí trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh.   

 Giải pháp về công tác kế hoạch: 

� Chủ động và tăng cường tiếp cận và xây dựng mối quan hệ tốt với Khách hàng, tập trung vào 

một nhóm khách hàng mục tiêu, tìm kiếm các Khách hàng mới nhằm mục đích tìm nguồn công việc 

cho Công ty. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng; Điều tra, tìm hiểu nhu cầu và đáp 

ứng tốt nhu cầu của khách hàng. 

� Mở rộng, quan hệ tốt với các đối tác trong nước và nước ngoài nhằm tìm kiếm được nhiều 

dự án lớn có tầm quan trọng và những sự hợp tác ổn định, lâu dài, hiệu quả. 

� Nghiên cứu mở rộng thị trường, gia tăng thị phần, giữ vững và phát triển vị thế cạnh tranh 

của Công ty. 

� Xây dựng kế hoạch nghiệm thu, thanh toán chi tiết theo từng quý.  

Giải pháp về tài chính 

� Xây dựng bộ phận quản trị tài chính. Thực hiện quản trị dòng tiền tốt hơn bằng chính sách tín 

dụng đối với khách hàng hợp lý và hiệu quả. Tăng vốn thông qua thị trường chứng khoán 

nhằm đạt tối đa lợi ích kinh tế, đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất. Thực hiện giải pháp huy 

động vốn tạm thời nhàn rỗi của CBCNV, huy động vốn cho dự án Công ty đầu tư xây dựng 

(dự án Thuỷ điện Srêpôk 4A). Sử dụng linh hoạt vốn sản xuất kinh doanh, ưu tiên tập trung 

vốn cho các công việc trọng tâm. Lập kế hoạch chi phí cho công tác đào tạo phát triển nguồn 

nhân lực và chi phí đầu tư đổi mới trang thiết bị. 

 



 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4      BẢN CÁO BẠCH 

 
 
 

Trang 47 

Giải pháp về chỉ đạo, điều hành, tổ chức, quản trị nhân sự : 

� Năng động và quyết liệt trong điều hành quản lý trên các mặt hoạt động, xuyên suốt từ khâu 

lập kế hoạch và triển khai kế hoạch. Đổi mới, sắp xếp cấu trúc bộ máy của Công ty hợp lý và 

hiệu quả, phát huy tối đa năng lực hiện có để thực hiện yêu cầu phát triển sản phẩm, phát 

triển thị trường trong thời gian tới.   

� Chú trọng hơn nữa công tác quan hệ, truyền thông cộng đồng; Quảng bá rộng rãi thương hiệu 

thông qua các hội nghị, hội thảo, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động tài 

trợ, tổ chức, tham gia các sự kiện; Tổ chức Hội nghị khách hàng tại Công ty và các Chi nhánh; 

Phát hành tập Nhận diện thương hiệu Công ty, phát triển trang Web Pecc4 để giao diện với 

khách hàng v.v... 

� Tăng cường công tác quản trị nguồn nhân lực:  Sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ đảm bảo 

sử dụng tốt nhất nguồn nhân lực. Huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật phù hợp với định 

hướng về công nghệ và sản phẩm được chọn trong tương lai. Tập trung việc xây dựng và 

phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Nhiệt điện. Tổ chức và cử cán bộ tham gia các khoá 

đào tạo về kỹ năng quản trị, chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước.  

� Hoàn thiện hệ thống đánh giá nhân viên theo năng lực và hiệu quả công việc. Thực hiện tốt 

chế độ đãi ngộ tương xứng với nhân viên có năng lực về khen thưởng, thu nhập, đào tạo, đề 

bạt... tạo động lực để nhân viên cố gắng nâng cao năng lực, khuyến khích tính năng động và 

sáng tạo, thu hút, ổn định nguồn nhân lực.  

� Thu hút đội ngũ quản trị, điều hành giỏi, hợp tác với các chuyên gia đầu ngành, nguồn nhân 

lực chất lượng cao từ các đơn vị trong và ngoài ngành, với chính sách đãi ngộ thỏa đáng cùng 

với điều kiện làm việc thích hợp. 

13. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức  

Dưới góc độ của tổ chức tư vấn, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn đã thu thập các thông tin, 

tiến hành các nghiên cứu, phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ 

phần Tư vấn xây dựng điện 4. Đồng thời dựa trên kết quả thực hiện kinh doanh những năm vừa qua, 

năng lực sản xuất hiện có và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp, SSI nhận thấy 

kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 có tính khả thi nếu tiến độ thực 

hiện các hợp đồng không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan và không có các biến động bất 

thường ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra một phần lợi 

nhuận từ năm 2013 đến từ cổ tức của Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn, là chủ đầu tư của dự án 

Thủy điện Srêpôk 4A. Tình tới thời điểm hiện tại, theo thông tin từ doanh nghiệp, dự án đã giải phóng 

xong mặt bằng, dự định khởi công trong tháng 4. Việc nhận được cổ tức từ Công ty Cổ phần thủy 

điện Buôn Đôn hoàn toàn phụ thuộc vào tiến độ xây dựng của dự án và hiệu quả hoạt động của 

Công ty Cổ phần. 

Những nhận xét trên chỉ mang tính tham khảo mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán. 
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14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành  

Công ty không có cam kết nào chưa thực hiện có thể ảnh hưởng đến việc phát hành. 

 

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

giá cả trái phiếu chào bán 

Công ty không có các tranh chấp, kiện tụng có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán phát hành.
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V. TRÁI PHIẾU CHÀO BÁN 

1. Các giấy tờ pháp lý liên quan đến đợt chào bán 

TV4 được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Các văn bản pháp 

lý cho việc phát hành trái phiếu của TV4:  

• Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;  

• Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006; 

• Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng 

khoán; 

• Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính phủ ban hành về phát hành trái 

phiếu doanh nghiệp;  

• Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2010 vào ngày 20/01/2011 của Công ty cổ phần Tư vấn 

Điện 4. 

• Quyết định của Hội đồng quản trị số 58/QĐ-TVĐ4 ngày 05 tháng 03 năm 2011 

• Các văn bản khác 

2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi. 

a. Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 

b. Mã trái phiếu TV4CB2011 

c. Loại chứng khoán Trái phiếu chuyển đổi 

d. Phương thức phát hành Phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 

e. Số lượng trái phiếu phát hành 510.000 trái phiếu 

f. Tổng mệnh giá phát hành 51.000.000.000 đồng 

g.  Đối tượng chào bán Cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10 cổ phiếu cũ được quyền 

mua 1,01 trái phiếu; phương án này được lập trên cơ sở 

vốn điều lệ hiện tại là 50.987.770.000 đồng (trong đó số 

lượng cổ phiếu quỹ là 58.652 ). Trong trường hợp vốn 

điều lệ và và số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty thay 

đổi, thì tỷ lệ quyền mua trái phiếu sẽ được điều chỉnh để 

đảm bảo tổng mệnh giá phát hành là 51 tỷ đồng theo 

Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ phê duyệt 

h. Đồng tiền phát hành Đồng Việt Nam 

i. Mệnh giá một trái phiếu 100.000 đồng 

j. Giá phát hành 100% mệnh giá 

k. Kỳ hạn 24 tháng 
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l. Quyền chuyển đổi Bắt buộc chuyển đổi 50% vào ngày tròn năm thứ nhất 

của ngày phát hành và 50% còn lại vào ngày tròn năm 

thứ hai.  

m. Thời điểm phát hành trái phiếu 

dự kiến 

Quý III năm 2011 

n. Lãi suất định kỳ 12%/năm 

o. Kỳ hạn trả lãi Lãi trái phiếu được thanh toán hàng năm vào ngày tròn 

năm kể từ ngày phát hành 

p. Chuyển nhượng trái phiếu  Nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng trái phiếu; 

Khống chế tỉ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước 

ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt 

phát hành này. 

Nhà đầu tư nước ngoài được khuyến cáo tỷ lệ sở hữu 

của nhà đầu tư nước ngoài đối với trái phiếu 

TV4CB2011 do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 

4 công bố trên website của Công ty trước khi quyết định 

giao dịch trái phiếu chuyển đổi. 

3. Phương pháp tính giá và tỷ lệ chuyển đổi 

Giá chuyển đổi được xác định như sau: 

� 70% giá trị thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu (trung bình giá giao dịch bình quân của 10 

ngày giao dịch liên tiếp trước ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua trái phiếu) nhưng không 

cao hơn 12.500 đồng và không thấp hơn mệnh giá. Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu sẽ giao 

động từ 1:10 đến 1:8 tức một trái phiếu được chuyển đổi thành từ 8 đến 10 cổ phiếu và tuân theo 

điểu khoản chống pha loãng và làm tròn cổ phiếu dưới đây. 

Ví dụ: Giả sử ngày 30/08/2011 là ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua Trái phiếu 

chuyển đổi, giá thị trường tại thời điểm phát hành là trung bình giá bình quân của 10 ngày giao dịch 

liên tiếp trước ngày thực hiện quyền là 15.000 đồng/cổ phiếu. 

STT Ngày Giá bình quân STT Ngày Giá bình quân 

1 17/08/2011         16.303  6 24/08/2011         13.908  

2 20/08/2011         17.311  7 27/08/2011         13.067  

3 21/08/2011         16.639  8 28/08/2011         13.613  

4 22/08/2011         15.588  9 29/08/2011         13.992  

5 23/08/2011         14.664  10 30/08/2011         14.916  

Giá trung bình 10 phiên: 15.000 đồng/cổ phần 

� Giá chuyển đổi trước pha loãng = 70% * 15.000 =  10.500 đồng/ cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi 

tương ứng là 1:9,52 nghĩa là: một trái phiếu được chuyển đổi thành 9,52 cổ phiếu. 
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� Giá chuyển đổi sau khi có các yếu tố gây pha loãng cổ phiếu bằng giá chuyển đổi trước pha 

loãng nhân với tỷ lệ giữa giá thị trường của cổ phiếu đã bị điểu chỉnh sau khi có yếu tố gây pha loãng 

và giá cổ phiếu trước khi bị pha loãng. 

Ví dụ: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011, công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 

2012 với tỷ lệ 20% tại năm 2012, và giá thị trường của cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng 

quyền là 15.000 đồng/cổ phần thì giá cổ phiếu sẽ bị pha loãng và được điều chỉnh giảm theo công 

thức sau: 

Giá thị trường điều chỉnh = 15.000/ (1+20%) = 12.500 đồng/ cổ phần   

Giá chuyển đổi trái phiếu = 10.500 * 12.500/15.000 = 8.750 đồng/ cổ phần 

� Tương ứng với giá chuyển đổi này, tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh sẽ là 1:11,43. Theo đó, mỗi trái 

phiếu sẽ được chuyển đổi thành 11,43 cổ phiếu và tổng số cổ phiếu mà trái chủ nhận được sẽ được 

làm tròn theo điều khoản làm tròn cổ phiếu dưới đây 

Điều chỉnh theo điều khoản cam kết 

� Theo điều khoản về cam kết, nếu giá chuyển đổi cao hơn giá thị trường tại thời điểm chuyển đổi, 

Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều chỉnh giảm giá thực hiện. Mức cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết 

định nhưng không quá 20% giá bình quân của 10 phiên liên tiếp trước ngày chốt danh sách người sở 

hữu trái phiếu để thực hiện chuyển đổi như điều khoản cam kết của Công ty. 

Giả sử: Vào ngày 30/08/2012 là ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện chuyển 

đổi, giá cổ phiếu TV4 giao dịch trên thị trường là 10.000 đồng/cổ phiếu, là mức thấp hơn giá chuyển 

đổi đang được áp dụng (giả sử 10.500 đồng/cổ phiếu) . Giá chuyển đổi sẽ được Hội đồng quản trị 

xem xét giảm. Giả sử mức giá giao dịch bình quân của cổ phiếu TV4 trong 10 phiên liên tiếp trước 

ngày 30/08/2012 là 10.000 đồng/cổ phiếu. Hội đồng quản trị sẽ xem xét điểu chỉnh giảm giá chuyển 

đổi không vượt quá mức 20% giả sử mức giảm là 1.000 đồng/cổ phiếu, bằng 10% giá bình quân thị 

trường trong 10 phiên liên tiếp trước ngày 30/08/2012. Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh giảm như 

sau: 

Giá chuyển đổi  = 
Giá chuyển đổi đang được áp dụng - Mức điều chỉnh giảm giá chuyển đổi do 

HĐQT xem xét quyết định                  
 = 10.500 đồng - 1.000 đồng =9.500 đồng 

Với giá chuyển đổi mới là 9.500 đồng/cổ phần, tỷ lệ chuyển đổi mới từ trái phiếu sang cổ phiếu sẽ là 

1:10,52, tương ứng với tỷ lệ một trái phiếu được chuyển đổi thành 10,52 cổ phiếu mới. Tổng số cổ 

phiếu mà trái chủ nhận được sẽ được làm tròn theo điều khoản làm tròn dưới đây. 

4. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi 

Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến 

hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị xóa. 

Ví dụ: Số cổ phần chuyển đổi tính ra là 58.986,7 cổ phần thì sẽ được làm tròn thành 58.986 cổ 

phần. 
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5. Phương thức phân phối trái phiếu 

� Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua trái phiếu, đăng 

ký mua trái phiếu theo tỷ lệ sở hữu tại thời điểm đó với tỷ lệ 10:1,01. 

� Cụ thể mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua trái phiếu sở hữu 10 

cổ phần cũ được quyền đăng ký mua thêm 1,01 trái phiếu với giá bằng mệnh giá. 

Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ, không bán hết: 

� Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.  

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A tại ngày chốt danh sách quyền mua trái phiếu sở hữu 10.050 cổ phiếu 

phổ thông của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4. Tỷ lệ quyền mua trái phiếu tại thời điểm đó 

là 10:1,01. Số trái phiếu được quyền mua là: 

10.050 x 1,01: 10 = 1.015.05 trái phiếu sẽ được làm tròn xuống còn 1.015 trái phiếu. 

� Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ sẽ do Hội đồng quản trị phân phối với với giá không 

thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, theo điều kiện chuyển đổi tương đương với cổ đông 

hiện hữu. 

6. Các bước thực hiện 

Bước 1: Thông báo quyền mua trái phiếu. 

Tại ngày chốt danh sách cổ đông phân bổ quyền mua trái phiếu, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 

điện 4 (TV4) phối hợp với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam thông báo quyền mua trái 

phiếu cho các cổ đông thông qua thành viên lưu ký. Đối với các cổ đông chưa thực hiện lưu ký, TV4 

sẽ thông báo quyền mua trực tiếp đến cổ đông. 

Bước 2: Thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu và thanh toán tiền mua trái phiếu. 

Các cổ đông trên danh sách sở hữu cuối cùng thực hiện đăng ký quyền mua trái phiếu theo tỉ lệ quy 

định. Các cổ đông đã mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ đăng ký thực hiện 

quyền mua và nộp tiền mua trái phiếu mới tại thành viên lưu ký đó. 

Cổ đông chưa mở tài khoản và lưu ký chứng khoán thực hiện đăng ký và nộp tiền trực tiếp tại trụ sở 

công ty. 

Khi đăng ký thực hiện quyền mua trái phiếu phát hành, trong vòng 20 ngày làm việc cổ đông sẽ nộp 

tiền mua trái phiếu theo mức giá quy định vào tài khoản phong tỏa của Công ty cổ phần Tư vấn Xây 

dựng điện 4. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện đương nhiên hết hiệu 

lực. 

Chuyển nhượng quyền mua trái phiếu 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu quyền mua được phép chuyển 

nhượng quyền nếu có yêu cầu, nhưng chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 lần(không chuyển 

nhượng cho người thứ 3).Việc chuyển nhượng quyền mua phải được thực hiện 3 ngày trước ngày 

kết thúc đợt thu tiền. 

Cổ đông tự tìm đối tác, trực tiếp thoả thuận việc chuyển nhượng và thực hiện tại thành viên lưu ký 

Các cổ đông chưa lưu ký hoặc việc chuyển nhượng quyền mua sang cho các cổ đông chưa lưu ký 

được thực hiện tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4. 
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Bước 3: Kết thúc thực hiện quyền. 

Kết thúc thời hạn đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần, thành viên lưu ký lập báo cáo thực hiện 

quyền mua chứng khoán tại thành viên lưu ký và danh sách cổ đông thực hiện quyền 01 ngày sau khi 

kết thúc thời hạn thực hiện quyền. 

Thành viên lưu ký chuyển tiền mua chứng khoán của người đầu tư vào tài khoản tiền gửi đăng ký 

mua chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại Ngân hàng chỉ định thanh toán. 

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chuyển tiền vào tài khoản của TV4. 

Bước 4: Phân phối trái phiếu. 

Trái phiếu được phân phối trực tiếp tại Trụ sở Công ty hoặc tại tổ chức lưu ký trung gian.  Khống chế 

tỉ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt 

phát hành này. 

7. Thời gian phân phối dự kiến 

Thời gian phân phối trái phiếu: trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy phép phát hành của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

8. Điều khoản chống pha loãng 

Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của 

trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh theo các trường hợp:  

- Nếu Công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thấp hơn giá thị trường tại thời điểm 

phát hành; trả cổ tức bằng cổ phiếu, thưởng cổ phiếu.  

Giá cổ phiếu sẽ bị pha loãng và được điều chỉnh giảm theo công thức sau: 

PRt  =  Giá cổ phiếu 

(điều chỉnh)                          = 

 

Trong đó: 

PR(t-1): là giá giao dịch của TV4 ngày trước ngày điều chỉnh 

PR: Là giá phát hành thêm cho các đối tượng sau: (i) cổ đông hiện hữu, (ii) cán bộ công 

nhân viên, cổ đông chiến lược 

I1: Tỷ lệ tăng vốn được tính theo công thức = số lượng cổ phiếu được phát hành trong đợt 

phát hành/số lượng cổ phiếu trước khi thực hiện đợt phát hành. 

Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng x PRt/PR(t-1). 

- Nếu Công ty trả cổ tức bằng tiền, tại ngày giao dịch không hưởng quyền giá chuyển đổi sẽ 

được điều chỉnh theo công thức sau: 

Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng – D. 

D: Là cổ tức trả bằng tiền trên một cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền. 

Ví dụ: 

) 1 ( 

* ) 1 ( 

1 

1 

I 

I 

PR t PR

++++

++++−−−−
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Giả sử giá chuyển đổi đang được áp dụng trước ngày chốt danh sách phát hành cổ phiếu cho Cổ 

đông hiện hữu là 11.500 đồng/cổ phiếu. Giá thị trường của cổ phiếu TV4 trước ngày chốt danh sách 

Cổ đông được hưởng quyền mua là 16.000 đồng/ cổ phiếu.  

- Nếu Công ty phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá là 14.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 

thêm cho cổ đông hiện hữu 1:1, giá cổ phiếu sẽ bị pha loãng như sau: 

Giá điều chỉnh tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới sẽ được 

tính bằng = (16.000 +14.000)/(1+1) = 15.000 đồng/cổ phiếu.  

 Giá chuyển đổi điều chỉnh = 11.500 x (15.000 /16.000)= 10.781 đồng. 

- Nếu Công ty trả cổ tức 1.000 đồng/ Cổ phiếu 

Giá chuyển đổi điều chỉnh = 11.500 -1.000= 10.500 đồng 

9. Các điều khoản cam kết 

Tại thời điểm chuyển đổi, nếu giá chuyển đổi cao hơn giá thị trường. Hội đồng quản trị sẽ xem xét 

điều chỉnh giảm giá thực hiện. Mức cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định nhưng không vượt quá 

20% giá bình quân của 10 phiên liên tiếp trước ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực 

hiện chuyển đổi. 

10. Quyền của người sở hữu trái phiếu 

� Trái phiếu chuyển đổi sẽ được TV4 chuyển đổi thành cổ phiếu theo phương án được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

� Được TV4 thanh toán đầy đủ lãi trái phiếu khi đến hạn. 

� Người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, cầm cố vay vốn 

trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật nhưng phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của 

người nước ngoài theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ. 

� Được chuyển nhượng quyền mua trái phiếu một lần. 

11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 

Các pháp nhân và thể nhân nước ngoài có thể mua cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 

điện 4 theo đúng quy định về tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài trong công ty cổ phần đăng ký giao 

dịch hoặc niêm yết, cụ thể tỷ lệ nắm giữ tối đa là 49% tổng số cổ phiếu theo Quyết định 55/2009/QĐ-

TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng chính phủ. 

Nhà đầu tư nước ngoài được khuyến cáo tham khảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với 

trái phiếu TV4 do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 công bố trên website của Công ty trước 

khi quyết định giao dịch trái phiếu chuyển đổi. 

12. Các loại thuế liên quan 

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 25% kể từ năm 2009. 

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam. 
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13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 

Tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần của Công ty sẽ nộp vào tài khoản phong tỏa như sau: 

� Tên tài khoản:  Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 

� Số tài khoản:                    601.10.0003.7181.2 

� Nơi mở tài khoản:     Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hoà
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VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 

1. Mục đích chào bán 

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được Công ty sử dụng để: Góp vốn đầu tư dự án Thuỷ 

điện Srêpôk 4A để tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty lên 31%.  

2. Tính khả thi của dự án 

Chủ đầu tư:  

� Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn. 

� Trụ sở: Xã Ear Wer, Ea Huar, Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắc Lăk. 

� Ngày thành lập: Ngày 20 tháng 5 năm 2009 

� Vốn điều lệ: 335 tỷ đồng, trong đó:  

TT Tên cổ đông Vốn góp 
đăng ký  

( triệu đồng) 

Tỷ lệ 

( %) 

Vốn thực góp  

( triệu đồng) 

Vốn  
còn lại 

1 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 103.850 31,0% 66.616 37.234 

2 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa 83.750 25,0% 50.250 33.500 

3 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 50.250 15,0% 50.250 - 

4 Lê Anh Minh 43.550 13,0% 9.279 34.271 

5 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 16.750 5,0% 10.000 6.750 

6 Các cổ đông thể nhân khác 36.850 11,0% 20.553 16.297 

 Tổng cộng 335.000 100% 206.948 128.052 

Nguồn: Công ty Cổ phần Tư vấn điện 4 

Số vốn còn lại sẽ được các cổ đông nộp đủ trong thời hạn 3 năm kể từ khi thành lập theo quy định 

của Luật doanh nghiệp. 

Tính pháp lý của dự án 

� Giấy phép đăng ký kinh doanh số 6000884487 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Buôn Đôn do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Lăk cấp ngày 20 tháng 5 năm 2009. 

� Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Thủy điện Serêpok 4 A số 401121000095 do Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Đăk Lăk cấp ngày 3 tháng 2 năm 2010 

� Giấy phép xây dựng số 16/ GPXD do Ủy ban Nhân dân Huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk cấp ngày 16 

tháng 4 năm 2010. 

Sự cần thiết của dự án 

Dự án thuỷ điện được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Buôn Đôn nằm trên lưu vực sông Srêpôk, 

vị trí xây dựng nhà máy nằm ở hạ lưu nhà máy thuỷ điện Srêpôk 4 có tên gọi là dự án thuỷ điện 

Srêpôk 4A. Dự án thuỷ điện Srêpôk 4A có nhà máy bố trí bờ phải sông Srêpôk, tại huyện Buôn Đôn. 
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Công trình cách quốc lộ 14 khoảng 46 km theo hướng Tây-Bắc, cách tỉnh lộ 681 khoảng 1,5 km theo 

hướng Tây - Nam, với công suất lắp máy 64 MW, công trình có điều kiện tự nhiên, xã hội thuận lợi.  

Việc đầu tư xây dựng công trình sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho hệ thống, 

bù đắp thiếu hụt năng lượng của hệ thống đặc biệt là giờ cao điểm, góp phần thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế, xã hội của huyện Buôn Đôn nói riêng và tỉnh Đăk Lăk nói chung. 

Các thông số chính của dự án  

� Tên dự án: Dự án Thủy điện Srêpôk 4A 

� Địa điểm: Nằm trên lưu vực sông Srêpôk huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk 

� Dự án đã khởi công vào cuối năm 2010. 

� Thời gian dự kiến phát điện: Dự kiến cuối năm 2012 hoặc đầu năm 2013 

� Công suất lắp máy: 64MW, 2 tổ máy 

� Điện lượng trung bình năm khoảng 308,35 Tr kWh 

� Số giờ phát điện/năm: 4.818 giờ/8.640 giờ 

� Tổng mức đầu tư: dự kiến 1.715,962 tỷ đồng (giá trị sau thuế) 

� Suất đầu tư/1MW: 26.811.903.581 đồng 

� Suất đầu tư/1 triệu kWh: 5.564.980.798 đồng 

� Giá bán điện dự kiến : 4,2 US cent/kWh  

� Doanh thu bán điện/năm: 253.015.559.500 đồng/năm 

� Tổng vốn vay: 1.135,6 tỷ đồng 

� NPV= 365,3 tỷ đồng 

� IRR= 15,9% 

� B/C= 1,23 

� Giá thành: 616,9 đồng/kwh (3,30 uscent/kwh) 

� Thời gian hoàn vốn 13 năm 

Tiến độ của dự án: 

� Dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đã đấu thầu lựa chọn được nhà cung cấp 

thiết bị chính cho nhà máy. Tháng 5/2011 nhà cung cấp đã cung cấp thiết bị đợt 1. Dự án cũng 

đã thực hiện các gói thầu xây lắp chính như: xây dựng nhà máy và kênh đào vượt đường. 

� Thời gian dự kiến phát điện: Cuối năm 2012 hoặc đầu năm 2013 

� Hiện tại EVN đã có văn bản chấp thuận việc mua điện của Dự án, tuy nhiên giá bán sẽ được 

thống nhất khi dự án đi vào hoạt động. 

3. Nhu cầu vốn đầu tư cho dự án 

� Vốn điều lệ Công ty cổ phần Buôn Đôn: 335.000.000.000 đồng 

� Tỷ lệ góp vốn của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4: 31% 

� Tổng nhu cầu vốn Công ty cần huy động cho dự án: 103.850.000.000 đồng 

� Vốn góp từ đợt phát hành trái phiếu lần này: 51.000.000.000 đồng 

� Vốn huy động từ các nguồn khác: 52.850.000.000 đồng
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VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO 

BÁN 

Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành của Công ty như sau: 

Bảng 16: Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành 

Nội dung 
Số 

lượng 
cổ phiếu 

Tỷ trọng 
đợt phát 
hành (%) 

Giá phát 
hành dự 

kiến 

Số tiền thu được 
(đồng) 

Phát hành trái phiếu chuyển đổi     

Số lượng trái phiếu chuyển đổi 510.000 100 100.000 51.000.000.000 

Tổng cộng    51.000.000.000 

(Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4) 

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được công ty sử dụng để góp vốn đầu tư dự án Thuỷ điện Srêpôk 4A, 

tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty lên 31%.
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VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHÀO BÁN 

Tổ chức kiểm toán 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)  

Trụ sở chính 

� Số 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84.8) 38272295    Fax: (84.8) 38272300 

Chi nhánh ở Nha Trang – Khánh Hòa  

� Địa chỉ: 18 Trần Khánh Dư, Thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa  

Điện thoại: (84.58) 3876 555    Fax: (84.58) 3875 327 

Tổ chức tư vấn 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 

Trụ sở chính 

� Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84.8) 38242897  Fax: (84.8) 38247430 

Email: ssi@ssi.com.vn   Website: www.ssi.com.vn  

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Sài gòn tại Hà Nội 

� Địa chỉ: 1C Ngô Quyền – Hoàn Kiếm, Hà Nội 

ĐT: (84.4) 39366321   Fax: (84.4) 39366311 
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IX.  PHỤ LỤC  

� Phụ lục 1: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

� Phụ lục 2: Điều lệ Công ty; 

� Phụ lục 3: Giấy đăng ký chào bán trái phiếu; 

� Phụ lục 4: Quyết định của HĐQT về việc thông qua Hồ sơ phát hành; 

� Phụ lục 5:  Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh tỷ lệ phát hành và thời điểm phát hành trái 

phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu; 

� Phụ lục 6: Các báo tài chính kiểm toán năm 2009 , Báo cáo tài chính 2010, Báo cáo tài chính Quý 

II năm 2011; 

� Phụ lục 7: Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban 

kiểm soát, Kế toán trưởng; 

� Phụ lục 8: Cam kết của tổ chức phát hành; 

� Phụ lục 9: Nghị quyết ĐHCĐ thông qua phương án phát hành; 

� Phụ lục 10: Nghị quyết HĐQT về Phương án phát hành; 

� Phụ lục 11: Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua phương án phát hành; 

� Phụ lục 12: Hợp đồng tư vấn; Giấy Uỷ quyền của Tổng giám đốc SSI;  

� Phụ lục 13: Giấy ủy quyền và sơ yếu lý lịch nhân viên công bố thông tin;  

� Phụ lục 14: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty CP Thuỷ điện 

Buôn Đôn; 

� Phụ lục 15: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty CP Thuỷ điện Buôn Đôn; 

� Phụ lục 16: Bản sao hợp lệ Giấy phép xây dựng của Công ty CP Thuỷ điện Buôn. 

� Và các tài liệu khác. 
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        Nha Trang, ngày      tháng      năm 2011 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

TRẦN VĂN THỌ  PHẠM MINH SƠN  

KẾ TOÁN TRƯỞNG TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

  

 

 

 

VŨ THÀNH DANH NGUYỄN ĐỨC HOÀ 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN TẠI HÀ NỘI 

 

 

 

 

 

 


