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MÃ CỔ PHIẾU: VCP CTCP ĐTXD & PT NĂNG LƯỢNG VINACONEX

HỘI TỤ TRÍ TUỆ - LAN TỎA THÀNH CÔNG

THÔNG TIN CHUNG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Mã CP đăng ký GD: VCP

Tên Công ty: CTCP ĐTXD & PT NĂNG LƯỢNG VINACONEX (VINACONEX P&C.,JSC)

Niêm yết trên sàn: UPCOM - Sở giao dịch CK Hà Nội

KLCP niêm yết: 45,599,995 Cổ phiếu

Trụ sở chính: Tầng 19 - Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Văn phòng: Tầng 19 - Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 62699988 Fax: (04) 62699977

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

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CP SỞ HỮU % SỞ HỮU

Cá nhân trong nước 823 21,889,102 48.00%

Tổ chức trong nước 6 23,710,893 52.00%

Cá nhân nước ngoài 0 0 0.00%

Tổ chức nước ngoài 0 0 0.00%

CỔ ĐÔNG LỚN

Tổng CTCP XNK & XD Việt Nam 13,309,800         29.19%

Ông Nguyễn Anh Tuấn 5,181,400            11.36%

Tổng công ty Sông Đà 4,023,060            8.82%

Tổng CTCP Cơ điện xây dựng 3,562,953            7.81%

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2014 2015 2016F

Tổng giá trị tài sản 1,250.3 1,149.6 1,170.0

Vốn chủ sở hữu 554.7 568.2 490.0

Doanh thu thuần 335.0 325.0 315.6

Lợi nhuận từ HĐKD 135.5 117.0 110.0

Lợi nhuận sau thuế 128.7 111.0 98.9

Đơn vị : tỷ đồng

PHÒNG GIAO DỊCH

- Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện năng có liên quan trực tiếp đến an

sinh xã hội, Công ty luôn nhận được các chính sách ưu đãi của Chính phủ và hỗ trợ của chính
quyền địa phương, ngoài ra Ngành điện Việt Nam được đánh giá có sức hút lớn trong khu

vực.

- Ngành điện là một trong những ngành có tính ổn định và tốc độ tăng trưởng khá cao ở Việt
Nam do mật độ dân số đang ngày càng tăng lên, nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng lớn. Đây
chính là điểm thuận lợi lớn và tiềm năng cho VCP.

- Đầu ra được đảm bảo, cụ thể ngày 08/06/2012 VCP đã ký hợp đồng mua bán điện với Công
ty mua bán điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam, thời hạn hợp đồng 10 năm kể từ ngày

01/05/2012. Hiện nay 100% sản lượng điện thương phẩm của Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt
sẽ được bán theo hợp đồng mua bán điện nêu trên.

- Từ 2015 mặt bằng lãi suất cho vay tại các kỳ hạn có xu hướng giảm dần đều từ 0.2-0.5%.
Điều này đã góp phần làm giảm chi phí tài chính cho Công ty.

- Công ty đã xây dựng được đội ngũ quản lý và nhân sự có năng lực chuyển môn, giàu kinh

nghiệm cùng với lớp nhân sự kế cận đầy sức trẻ và quyết tâm.

- Do đặc thù ngành, hoạt động sản xuất và cung ứng điện của Công ty sẽ

chịu ảnh hưởng rất lớn bởi tình hình thời tiết, khí hậu. Vì ảnh hưởng của
hiện tượng thời tiết ELNINO, lượng mua trung bình năm 2015 giảm sút

khoảng 14% so với năm 2014. Theo trung tâm khí tượng thủy văn Quốc
Gia. Đợt ELNINO 2015 - 2016 sẽ ở mức tương tự đợt ELNINO mạnh kỷ lục
trong 02 năm 1997 - 1998. Hiện tượng thời tiết cực đoan này chắc chắn sẽ
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhà máy thủy điện Cửa đạt trong
năm 2015 và 2016.

- Ngành điện cũng là ngành đòi hỏi vốn đầu tư lớn và thời gian hoàn vốn
khá lâu do chi phí đầu tư vào một nhà máy phát điện là không nhỏ. Do đó

Doanh nghiệp sẽ gặp những khó khăn nhất định trong khâu huy động và
điều tiết nguồn vốn sao cho hợp lý mà vẫn đảm bảo được khả năng thanh

toán các khoản nợ vay. Đây là nhiệm vụ khó khăn cho các Doanh nghiệp
tham gia ngành điện nói chung và CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển
năng lượng VINACONEX nói riêng.

THUẬN LỢI KHÓ KHĂN

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex tại
ngày thành lập có Vốn điều lệ là 240,000,000,000 đồng, trải qua 02 lần tăng
vốn Công ty hiện nay đã có Vốn điều lệ lên đến 455,999,950,000 đồng.

Tiền thân của Công ty là CTCP Thủy điện Cửa Đạt, ngày 12/07/2010. CTCP
Thủy điện Cửa Đạt đã chính thức đổi tên thành CTCP Đầu tư xây dựng và
Phát triển năng lượng Vinaconex. 

Công ty có 23.5 ha đất tại địa bàn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa để

xây dựng công trình là dự án Thủy điện Cửa Đạt; 4,500 m2 đất xây dựng
khu nhà quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện và 03 ha đất xây dựng nhà ở
CBCNV tại Xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa. Ngoài ra Công ty
còn có một văn phòng cao cấp (hạng A) với diện tích 623 m2 tại tầng 19 tòa
nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội để làm trụ sở giao dịch.

Công ty có 02 Công ty con (nắm giữ 51% Vốn điều lệ) là CTCP Thủy điện
Bái Thượng và CTCP Thủy Điện Xuân Minh.

-  Đầu tư xây dựng dự án thủy điện
-  Sản xuất và kinh doanh điện năng
-  Tư vấn lắp các công trình điện

-  Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng
-  Nhận thầu lắp các công trình dân dụng, XD công nghiệp, XD cơ sở hạ tầng khác
-  Xây dựng công trình nhà ở, văn phòng cho thuê, kinh doanh BĐS, KS Du lịch
-  ...
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VỊ THẾ CỦA CÔNG TY

TRIỂN VỌNG NGÀNH

THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý

KHUYẾN CÁO: 
Thông tin trình bày trong báo cáo dựa trên các nguồn phân tích được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ
thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay
bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá
nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy pạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước

khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ
việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao,

sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 

CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX là một trong 3 nhà máy Thủy điện của Miền Bắc đầu tiên trực tiếp tham gia Thị trường điện cạnh
tranh 2013 theo Quyết định số 52/QĐ-ĐTĐL của Cục điều tiết điện lực ngày 25 tháng 12 năm 2012.

Xét về công suất lắp đặt, Nhà máy thủy điện Cửa Đạt có công suất đứng thứ 2 trong nhóm 2 (các Nhà máy Thủy điện có công suất đặt từ 50-100MW) và đứng
thứ 42 trong các Nhà máy Thủy điện trên toàn quốc.

- Ngành điện Việt Nam là một trong những ngành được đánh giá hấp dẫn đầu tư nhất trong khu vực với triển vọng phát triển khả quan. Đây là một trong
những ngành then chốt cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt thường nhật, đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế của
một đất nước.

- Ngành điện hiện đang trong giai đoạn tái cơ cấu, loại bỏ dần sự độc quyền của EVN trong khâu phát điện và khuyến khích xây dựng thị trường bán buôn điện
cạnh tranh Việt Nam. Công tác vận hành thị trường phát điện cạnh tranh sẽ góp phần tăng tính minh bạch, công bằng trong việc huy động các nguồn điện thông
qua bản chào giá từ các nhà máy; đồng thời thúc đẩy các nhà máy điện nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, giảm chi phí.

-  Lộ trình điện cạnh tranh được chia thành 3 cấp độ:
    (1) Thị trường điện canh tranh cấp độ 1: Thực hiện thị trường điện cạnh tranh đến hết năm 2014.
    (2) Thị trường bán buôn điện cạnh tranh cấp độ 2: được chia làm 2 giai đoạn: 

           + Giai đoạn 2015 - 2016 :  thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm
           + Giai đoạn 2017 - 2021 : sẽ thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh. 
    (3) Thị trường bán lẻ cạnh tranh cấp độ 3: được chia làm 2 giai đoạn: 
           + Giai đoạn 2021 - 2023 :  thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm
           + Giai đoạn sau 2023 : sẽ thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh. 

- Giá bán điện trên thị trường cạnh tranh kỳ vọng sẽ tăng trong thời gian tới. Theo lộ trình phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh, giá khâu phát điện
được thiết kế đảm bảo theo quy luật cung - cầu của thị trường nhằm tăng tính cạnh tranh giữa các nhà máy.

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN CỬA ĐẠT (đây là dự án đang hoạt động hiệu quả và đang đem lại nguồn thu lớn nhất cho Công ty)

Dự án Thủy điện Cửa Đạt là dự án thành phần của Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, được XD trên sông Chu (thuộc địa bàn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), 

Công suất lắp máy :  97 MW, gồm 2 tổ máy
Tổng mức đầu tư :  1,600 tỷ đồng

Nhà máy này đã chính thức phát điện ở cả 2 tổ máy và tính đến năm 2016, Nhà máy đã đi vào hoạt động chính thức bước sang năm thứ bảy. Trung bình mỗi

năm Nhà máy bổ sung cho lưới điện Quốc gia khoảng 430 triệu KWh.

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN BÁI THƯỢNG (Công ty nắm giữ Cổ phần chi phối 51%)

Địa chỉ : Nhà quản lý ĐH các công trình thủy điện, thôn Trung Chính, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Công suất lắp máy :  6 MW, gồm 2 tổ máy
Tổng mức đầu tư :  162.51 tỷ đồng
Vốn điều lệ đăng ký : 50 tỷ đồng
Vốn điều lệ thực góp : 50 tỷ đồng
Sản lượng điện/năm :  24.96 triệu kWh
Mục tiêu :  Sẽ phát điện cả 2 tổ máy vào cuối năm 2016 và quyết toán công trình vào tháng 06 năm 2017. 

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH (Công ty nắm giữ Cổ phần chi phối 51%)

Địa chỉ : Nhà quản lý điều hành các công trình thủy điện, thôn Trung Chính, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Công suất lắp máy :  15 MW, gồm 2 tổ máy
Tổng mức đầu tư :  509.12 tỷ đồng.
Vốn điều lệ đăng ký : 150 tỷ đồng
Vốn điều lệ thực góp : 75 tỷ đồng
Sản lượng điện/năm :  66.1 triệu kWh

Tiến độ :  đang trong giai đoạn đầu thầu để tiếp tục triển khai.


