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I. LỊCH SỬ HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY.
1. Những sự kiện quan trọng:
Công trình Nhà máy thuỷ ñiện Nà Lơi ñược khởi công ngày 05/12/2000, khánh
thành 07/5/2003, do Tổng công ty Sông ðà làm chủ ñầu tư. Nhà máy gồm 3 tổ
máy với tổng công suất 9,3 MW, ñiện lượng hàng năm 46,29 triệu kWh.
Công ty Cổ phần thuỷ ñiện Nà Lơi - Tiền thân là Nhà máy thuỷ ñiện Nà Lơi,
ñược thành lập theo quyết ñịnh số 23/TCT-VPTH ngày 10 tháng 01 năm 2002 của
Tổng Giám ñốc Tổng Công ty Sông ðà, chuyển sang hoạt ñộng theo mô hình
Công ty cổ phần theo quyết ñịnh số 1023/Qð-BXD ngày 29/07/2003 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng.
Giấy ñăng ký kinh doanh số 6203000002 ngày 25 tháng 02 năm 2003 do Sở
kế hoạch và ðầu tư tỉnh Lai Châu cấp (nay là tỉnh ðiện Biên), ñăng ký thay ñổi
lại lần thứ nhất ngày 06 tháng 12 năm 2004, ñăng ký thay ñổi lần 2 ngày 31 tháng
08 năm 2006, ñăng ký thay ñổi lại lần 3 ngày 21 tháng 08 năm 2007. ñăng ký thay
ñổi lần 4 ngày 07 tháng 05 năm 2010 (Số: 5600170450).
Dự án Nhà máy thuỷ ñiện Nà Lơi là một dự án ñược ưu ñãi về ñầu tư, miễn
thuế thu nhập Doanh nghiệp trong 3 năm ñầu và ñược giảm 50% của 5 năm tiếp
theo và hưởng thuế suất ưu ñãi 20%..
Công ty ñã niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội
năm 2006. Mã chứng khoán: NLC, là ñơn vị ñược các nhà ñầu tư ñánh giá có uy
tín và hiệu quả trên thị trường.
Trụ sở chính của Công ty: Km72 - Xã Thanh Minh - Thành phố ðiện Biên
Phủ - Tỉnh ðiện Biên.
2. Quá trình phát triển.
2.1- Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:
a) ðầu tư, quản lý vốn ñầu tư và trực tiếp sản xuất - kinh doanh trong các
ngành nghề, lĩnh vực:
 Sản xuất và kinh doanh ñiện thương phẩm.
1

 Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống ñiện;
 Thi công lắp ñặt hệ thống ñiện, nước, thông tin;
 Sửa chữa thiết bị ñiện và gia công cơ khí;
 Thi công, xây lắp ñường dây và trạm biến áp ñến cấp ñiện áp 110KV;
 Hướng dẫn, ñào tạo công nhân vận hành Nhà máy thuỷ ñiện vừa và nhỏ;
 ðầu tư, xây dựng Nhà máy thủy ñiện vừa và nhỏ;
 Nhận ủy thác ñầu tư của các tổ chức và cá nhân.
b) ðầu tư tài chính vào các Công ty con, Công ty liên kết.
Trong trường hợp cần thiết, Hội ñồng quản trị Công ty sẽ quyết ñịnh việc thu
hẹp hoặc mở rộng các ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy ñịnh
của ðiều lệ của Công ty và pháp luật của Nhà nước.
2.2 - Tình hình hoạt ñộng:
Trong 8 năm hoạt ñộng, Công ty chủy yếu hoạt ñộng trong lĩnh vực sản xuất
ñiện năng, tuy có phụ thuộc vào yếu tố thời tiết xong công ty luôn giữ vững ổn
ñịnh phát triển bền vững ñảm bảo các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết của ðại hội
ñồng cổ ñông, ñiều này ñược thể hiện qua các chỉ số tài chính các năm như sau:
Năm
Doanh thu (tỷ
VNð)
Lợi nhuận (tỷ VNð)

2003

2004

11,5 32,06
1,6 9,36

2005
33,16
10,52

2006

2007

2008

2009

2010

30,5 48,96
5,77 21,25

50,1
21,38

56,6
31,1

38,9
11,5

3. ðịnh hướng phát triển:
3.1 - Mục tiêu hoạt ñộng của Công ty:
- Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn ñầu tư tại Công ty, tối ña hoá
lợi nhuận, phát triển hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, ñem lại lợi ích tối ưu cho các
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cổ ñông, ñóng góp cho ngân sách Nhà nước thông qua các loại thuế, ñem lại việc
làm, tạo thu nhập cao cho người lao ñộng.
- Tối ña hoá hiệu quả hoạt ñộng của toàn Công ty. ða dạng hoá ngành nghề
kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Tiếp tục phát huy vai trò lãnh ñạo của ðảng trong việc thực hiện nhiệm vụ
chính trị của doanh nghiệp, trong công tác tư tưởng, công tác ñoàn thể và công tác
tổ chức cán bộ. Phát huy vai trò của tổ chức ñoàn thể quần chúng (Công ñoàn,
ðoàn thanh niên, Nữ công..) tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục
tiêu phát triển của ñơn vị.
- ðoàn kết và nỗ lực phấn ñấu ñể xứng ñáng là ñơn vị mạnh trên lĩnh vực ñiện
lực của Tập ñoàn Sông ðà, tích cực ñóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện ñại hóa ñất nước.
3.2 - Chiến lược phát triển trung và dài hạn.
- Công ty lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt ñộng kinh doanh theo giấy
phép ñăng ký kinh doanh và ðiều lệ tổ chức của Công ty phù hợp với năng lực
hiện tại theo các quy ñịnh của Pháp luật. Thực hiện các biện pháp thích hợp ñể ñạt
ñược các mục tiêu của Công ty.
- Từng bước phát triển sản xuất kinh doanh sang ñầu tư thực hiện các dự án
xây dựng nhà máy thủy ñiện, lắp ñặt sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhà
máy thủy ñiện, ñường dây và trạm biến áp...
- ðào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài ñảm bảo theo yêu cầu
phát triển Công ty.
II. BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt ñộng kinh doanh năm 2010.
Thực hiện Nghị quyết ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2010, Công ty
cổ phần thủy ñiện Nà Lơi ñã triển khai thực hiện tốt theo các nội dung ñã ñặt ra,
ñặc biệt ñối với công tác sản xuất ñiện công ty tập chung chỉ ñạo sản xuất hợp lý,
ñề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phối kết hợp với các
ñơn vị, nhà máy trên hệ thống ñiện bậc thang ñiều tiết nguồn nước khai thác hợp
lý, vận hành thiết bị nhà máy ñược liên tục, an toàn, hiệu quả.Tuy nhiên năm 2010
là một năm thời tiết có nhiều diễn biến phúc tạp, lượng mưa trong khu vực thấp so
với trung bình nhiều năm.Một số chỉ tiêu chính như sau :
- Sản lượng ñiện năng : 49.590.728 KWh ñạt 90% kế hoạch năm
- Doanh thu : 38,968 ñạt 92 % kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế : 12,89 ñạt 72 % kế hoạch năm.
2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh so với kế hoạch.
Năm 2010, với tình trạng chung của các nhà máy thủy ñiện trong khu vực dều
không ñạt sản lượng do lượng mua thấp, nhưng công ty vẫn gữa vững ñược sự ổn
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ñịnh và phát triển. Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận so với Nghị quyết và kế
hoạch ðại hội ñồng cổ ñông ñề ra, cụ thể như sau:
TT

Néi dung

§¬n vÞ

KH
2010

TH
2010

TØ lÖ
TH/KH

1

Tæng s¶n l−îng ®iÖn n¨ng

Tr. KWh

55

49,5

90%

2

Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh

46,7

42,4

91%

3

Tæng doanh thu

Tû ®ång
Tû ®ång

42,57

38,968

92%

Tû ®ång
Tû ®ång

41,4
1,1

37,8
1,1

91%
100%

Tû ®ång

17,94

12,89

Tû ®ång
Tû ®ång

18,14
(0,199)

14,2
(1.3)

Tû ®ång
TriÖu
®ång

6,2

8,4

135%

7,8

7,4

97%
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Trong ®ã :
- S¶n xuÊt ®iÖn
- DT ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ DT
kh¸c
Lîi nhuËn.
Trong ®ã :
- Lîi nhuËn s¶n xuÊt ®iÖn.
- Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ
LN kh¸c
Nép ng©n s¸ch nhµ n−íc

6

Thu nhËp b×nh qu©n CBCNV

4

72%

3. Những thay ñổi chủ yếu trong năm 2010:
Sản xuất kinh doanh ñảm bảo có lãi, có tích luỹ và phát triển, trả nợ gốc và lãi
vay ñầy ñủ, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, ñảm bảo ñủ việc làm
cho người lao ñộng với mức thu nhập khá và yên tâm gắn bó lâu dài với ñơn vị.
III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ðỐC.
1. Báo cáo tình hình tài chính:
a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010.
- Tổng doanh thu thực hiện: 38,968 tỷ ñồng ñạt 92% KH năm
- Lợi nhuận 12,89 tỷ ñồng ñạt 72% kế hoạch.
- Nộp ngân sách nhà nước: 8,4 tỷ ñồng/ kế hoạch 6,2 tỷ ñồng.
- Thu nhập BQ của CBCNV: 7,4 triệu ñồng/ người/ tháng, kế hoạch 7,8 triệu
ñồng
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b. Các chỉ tiêu:
Năm
2009

Năm
2010

- Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản (%)

93,86%

94,57%

- Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài sản (%)

6,14%

5,43%

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)

20,51%

8,92%

- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)

79,49%

91,08%

- Khả năng thanh toán nhanh (Lần)(TSLDHTK)/NNH)

0,98

0,78

- Khả năng thanh toán hiện hành

1,13

1,04

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)

21,29%

10,09%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)

62,18%

29,91%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn Vốn chủ sở
hữu

26,78%

11,08%

TT

Chỉ tiêu
Cơ cấu tài sản

1

Cơ cấu nguồn vốn
2

Khả năng thanh toán
3

(lần)TSLDNH/NNH
Tỷ suất lợi nhuận
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Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh.
* Các yếu tố thuận lợi:
- ðối với dự án nhà máy thuỷ ñiện Nà Lơi ñược ñầu tư với tỷ suất ñầu tư thấp
dưới 20 tỷ ñồng/1MW so với các nhà máy thuỷ ñiện hiện tại trong khu vực.
- Dự án ñược hưởng hỗ trợ sau ñầu tư sau khi ñơn vị trả nợ gốc vay hàng năm.
- Nhà máy có thuận lợi từ hai nguồn nước: hồ chứa nước Pa Khoang dung tích
37 triệu m3 nước, tích nước vào mùa mưa và xả vào mùa khô.
Giá trị sổ sách tại thời ñiểm 31/12/2010: Tổng tài sản 113.778.735.875, ñồng
• Những thay ñổi về vốn cổ ñông : không có sự thay ñổi: 50.000.00.000 ñồng
• Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 5.000.000 cổ phiếu phổ thông.
2. Báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh.
Năm 2010 Công ty cổ phần thủy ñiện Nà Lơi cũng như một số doanh nghiệp
khác phải ñối mặt với một số khó khăn, thử thách như giá nguyên vật liệu, vật tư
phụ tùng thay thế, phục vụ sản xuất tăng cao, thiết bị nhà máy thủy ñiện ñã ñến
thời kỳ trung tu, sửa chữa lớn, thời tiết hạn hán kéo dài ñiều này cũng ñã ảnh
hưởng một phần không nhỏ ñến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
Mặc dù vậy với tinh thần ñoàn kết gắn bó, quyết tâm của tập thể CBCNV công
ty ñã nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn ñể ñạt ñược thành quả ñáng ghi nhận :
- Sản lượng ñiện năng : 49.590.728 KWh ñạt 90% kế hoạch năm.
- Doanh thu : 38.968.844.756 ñạt 92 % kế hoạch năm.
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- Lợi nhuận : 12.890.391.487 ñạt 72 % kế hoạch năm.
Với những kết quả như trên do những nguyên nhân chủ yếu sau :
- ðó là nhờ sự ñoàn kết gắn bó của tập thể CBCNV công ty, sự chỉ ñạo sát sao
của HðQT và công tác ñiều hành của Giám ñốc công ty thể hiện qua các giải
pháp như : Công ty ñã tính toán vận hành kinh tế ñể khai thác hiệu quả nguồn
nước ñặc biệt là trong mùa mưa, chăm sóc bảo dưỡng thiết bị tốt, phối hợp tốt với
các ñơn vị trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên.
- Quan hệ tốt với cơ quan Ngân hàng, thuế. Chu trình thu hồi vốn nhanh ñem
lại hiệu quả.
3. Những tiến bộ công ty ñã ñạt ñược.
Năm 2010 Công ty cổ phần thủy ñiện Nà Lơi vẫn giữ tốc ñộ tăng trưởng bền
vững và ổn ñịnh. ðể ñạt ñược thành công trên, hơn bao giờ hết HðQT và Ban
giám ñốc nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình ñối với Công ty và Cổ
ñông, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chiến lược ñề ra trên cơ sở cải tiến về cơ cấu
tổ chức, chính sách, chất lượng :
- Phát huy tối ña năng lực của mỗi thành viên trong Công ty, không ngừng cải
tiến bộ máy quản lý ñể nâng cao nâng lực cạnh trên thương trường.
- Chỉ ñạo chặt chẽ công tác quy hoạch cán bộ trên cơ sở mục tiêu chiến lược và
nhiệm vụ sản xuất của Công ty.
- Củng cố và ổn ñịnh mô hình tổ chức, quản lý từ phòng ban ñến các tổ ñội sản
xuất theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp. Phân công rõ trách nhiệm cho từng cá
nhân, gắn liền việc trả lương hàng tháng với kết quả hoàn thành công việc của
mỗi cá nhân.
- Phát huy sức mạnh của tổ chức Công ñoàn và ðoàn thanh niên trong công ty
tổ chức tốt các hoạt ñộng văn hoá, thể thao tạo không khí sôi nổi, phấn khởi ñoàn
kết trong ñơn vị làm phong phú ñời sống tinh thần cho CBCNV.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.
Với những chiến lược, mục tiêu mở rộng thêm nghành nghề kinh doanh, ñầu tư
một số dự án xây dựng nhà máy thủy ñiện, trong tương lai công ty sẽ thành lập
thêm một số phòng ban chức năng chuyên môn cùng với việc xây dựng ñội ngũ
CBNV chuyên nghiệp, sự liên tục cải tiến bộ máy tổ chức sẽ mang lại cho công ty
một diện mạo mới, tạo nên nét ñột phá mang tính chất riêng mang thương hiệu Nà
Lơi và không ngừng nâng cao tầm hoạt ñộng của Công ty.
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5. Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010: (*1)
1

Lîi nhuËn tr−íc thuÕ

12.890.391.487

®ång

2

ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép

1.420.597.722

®ång

3

Lîi nhuËn sau thuÕ (1 - 3 )

11.469.597.722

®ång

4

TrÝch lËp c¸c Quü

A

Quü ®Çu t− ph¸t triÓn( 3 x 5%)

573.479.886

®ång

B

Quü dù phßng tµi chÝnh (3 x 3,7%)

428.237.751

®ång

C

Quü Khen th−ëng, phóc lîi (3 x 4,1%)

467.880.085

®ång

5

Lîi nhuËn cßn l¹i n¨m 2010

0,0

®ång

6

Lîi nhuËn chia cæ tøc n¨m 2010

10.000.000.000

®ång

7

Vèn ®iÒu lÖ

50.000.000.000

®ång

8

Tû lÖ cæ tøc b»ng tiÒn mÆt

20%

9

Lîi nhuËn n¨m 2010 ®Ó l¹i

0,0

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ñầu tư năm 2011 (*2)
6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 như sau:
- Tổng sản lượng ñiện năng :
48.000.000 KWh
- Giá trị sản xuất kinh doanh :
42,890 tỷ ñồng.
- Giá trị sản xuất công nghiệp :
41.980 tỷ ñồng.
- Giá trị kinh doanh khác :
1,000 tỷ ñồng.
- Doanh thu :
39,160 tỷ ñồng.
- Lợi nhuận :
13,242 tỷ ñồng.
- Nộp ngân sách nhà nước :
6,260 tỷ ñồng.
- Thu nhập bình quân /người/tháng :
7,5 triệu ñồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến
20%
6.2. Kế hoạch ñầu tư:
ðầu tư dự án thủy ñiện Nậm Khẩu Hu, Lê Bâu 4
Trong ñó :

37 tỷ ñồng

• Chi phí xây lắp :

9,2 tỷ ñồng.

• Chi phí thiết bị :

4,2 tỷ ñồng.

• Chi phí khác :

23,6 tỷ ñồng.
7

®ång

Theo Nghị quyết ðại hội ñồng cổ ñông năm 2010 ñã ñề ra, công tác ñầu tư Nhà
máy thủy ñiện Nậm Khẩu Hu tiến ñộ triển khai chậm phụ thuộc vào tiến ñộ triển
khai hợp phần dự án thủy lợi do Ủy ban tỉnh ðiện Biên làm chủ ñầu tư. Ngày
01/11/2010 Ủy ban nhân dân Tỉnh ðiện Biên ñã cấp giấy chứng nhân ñầu tư cho
Công ty thực hiện dự án ñầu tư với quy mô công suất của dự án:
- Công suất lắp máy: 3MW
- Số tổ máy : 02 tổ
- ðiện lượng trung bình năm :12,98 triệu KWh
- Tổng vốn ñầu tư : 55.550.000.000VNð
- Thời gian thực hiện dự án : 17 tháng kể từ ngày ñược cấp giấy chứng nhận
ñầu tư lần ñầu Ngày 01/11/2010.
Năm 2010, Công ty tiếp tục bám vào tiến ñộ của dự án ñể triển khai khảo sát,
ñền bù và xây dựng khu quản lý ñiều hành.
c. Nghiên cứu, khảo sát ñầu tư xây dựng cụm nhà máy thủy ñiện Lê Bâu thuộc
huyện Mường Chà – tỉnh ðiện Biên.
Thực hiện nghị quyết ðại hội ñồng cổ ñôngnăm 2010, Công ty ñã tiến hành
khảo sát, ñánh giá sơ bộ theo hướng triển khai lần lượtcác dự án theo thứ tự ưu
tiên về hiệu quả kinh tế về tình hình tài chính của Công ty theo ñúng pháp luật
Nhà nước, các quy ñịnh của Tập ñoàn và ðiều lệ tổ chức hoạt ñộng của doanh
nghiệp.
Trên cơ sở ñó HðQT Công ty ñã ra Nghị quyết số 31/CT-NQHðQT ngày
30/12/2010 về việc phê duyệt chỉ ñịnh thầu Công ty cổ phần tư vấn Sông ðà tiến
hành khảo sát, lập dự án ñầu tư Nhà máy thủy ñiện Lê Bâu 4.
Công ty ñã ký hợp ñồng dịch vụ tư vấn và ñang tiến hành khảo sát ñịa chất
ñị hình, lập dự án Nhà máy thủy ñiện Lê Bâu 4.
IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (*3)
Báo cáo tài chính ñược kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tại
Hà Nội.
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ðIỆN NÀ
LƠI
ðịa chỉ: Xã Thanh Minh, thành phố ðiện Biên Phủ, tỉnh ðiện Biên
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010
ðơn vị tính:
VND

TÀI SẢN

Mã
số

Thuyết
minh

Số cuối năm

Số ñầu năm

6.175.243.694

7.622.546.268

192.374.348

3.128.188.493

A-

TÀI SẢN NGẮN HẠN

100

I.

Tiền và các khoản tương ñương tiền

110

1.

Tiền

111

2.

Các khoản tương ñương tiền

112

192.374.348
-

3.128.188.493
-

II.
1.
2.

Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn
ðầu tư ngắn hạn
Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn

120
121
129

-

-

III.

Các khoản phải thu ngắn hạn

130

3.341.765.259

3.025.003.764

1.

Phải thu khách hàng

131

V.2

3.114.612.360

2.925.587.764

2.

Trả trước cho người bán

132

V.3

3.

Phải thu nội bộ ngắn hạn
Phải thu theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây
dựng

133

372.750.000
-

99.416.000
-

134

-

-

5.

Các khoản phải thu khác

135

V.4

6.

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó ñòi

139

V.5

IV.

Hàng tồn kho

140

1.

Hàng tồn kho

141

2.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

149

V.

Tài sản ngắn hạn khác

150

1.

Chi phí trả trước ngắn hạn

151

2.
3.
4.

Thuế giá trị gia tăng ñược khấu trừ
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

152
154
157

5

Tài sản ngắn hạn khác

158

4.

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
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V.1

V.6

V.7

V.8

59.172.399
(204.769.500)

-

1.541.282.952

1.066.558.915

1.541.282.952
-

1.066.558.915
-

1.099.821.135

402.795.096

234.564.078
-

242.070.699
-

865.257.057

160.724.397

Bảng cân ñối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN

Mã
số

Thuyết
minh

Số cuối năm

Số ñầu năm

107.613.492.181

116.531.579.261

-

-

86.276.972.252

93.915.142.554

86.145.331.733

93.908.497.266

148.021.539.307

147.020.622.034

(61.876.207.574)
-

(53.112.124.768)
-

131.640.519

6.645.288

B-

TÀI SẢN DÀI HẠN

200

I.
1.
2.
3.
4.
5.

Các khoản phải thu dài hạn
Phải thu dài hạn của khách hàng
Vốn kinh doanh ở các ñơn vị trực thuộc
Phải thu dài hạn nội bộ
Phải thu dài hạn khác
Dự phòng phải thu dài hạn khó ñòi

210
211
212
213
218
219

II.

Tài sản cố ñịnh

220

1.

Tài sản cố ñịnh hữu hình

221

Nguyên giá

222

Giá trị hao mòn lũy kế

223

Tài sản cố ñịnh thuê tài chính
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế
Tài sản cố ñịnh vô hình
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế

224
225
226
227
228
229

4.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

230

III.

Bất ñộng sản ñầu tư
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế

240
241
242

-

-

IV.
1.
2.
3.
4.

Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn
ðầu tư vào công ty con
ðầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
ðầu tư dài hạn khác
Dự phòng giảm giá ñầu tư tài chính dài hạn

250
251
252
258
259

-

-

V.

Tài sản dài hạn khác

260

21.336.519.929

22.616.436.707

1.

Chi phí trả trước dài hạn

261

2.
3.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Tài sản dài hạn khác

262
268

21.336.519.929
-

22.616.436.707
-

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

270

113.788.735.875

124.154.125.529

2.

3.

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
Bảng cân ñối kế toán (tiếp theo)

10

V.9

V.10

V.11

NGUỒN VỐN

Mã
số

Thuyết
minh

A-

NỢ PHẢI TRẢ

300

I.

Nợ ngắn hạn

310

1.

Vay và nợ ngắn hạn

311

2.

Phải trả người bán

312

V.12

3.

Người mua trả tiền trước

313

V.13

4.

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

314

V.14

5.

Phải trả người lao ñộng

315

6.
7.

Chi phí phải trả
Phải trả nội bộ
Phải trả theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây
dựng

9.

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

319

10.

Dự phòng phải trả ngắn hạn

320

11.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

323

12.

Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

327

II.

Nợ dài hạn

330

1.
2.
3.

Phải trả dài hạn người bán
Phải trả dài hạn nội bộ
Phải trả dài hạn khác

331
332
333

4.

Vay và nợ dài hạn

334

5.

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

335

6.

Dự phòng trợ cấp mất việc làm

336

7.
8.
9.

Dự phòng phải trả dài hạn
Doanh thu chưa thực hiện
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

337
338
339

B-

NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

400

I.

Vốn chủ sở hữu

410

1.

Vốn ñầu tư của chủ sở hữu

411

2.
3.
4.
5.
6.

Thặng dư vốn cổ phần
Vốn khác của chủ sở hữu
Cổ phiếu quỹ
Chênh lệch ñánh giá lại tài sản
Chênh lệch tỷ giá hối ñoái

412
413
414
415
416

7.

Quỹ ñầu tư phát triển

417

V.19

8.

Quỹ dự phòng tài chính

418

V.19

9.

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

419

10.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

420

11.
12.

Nguồn vốn ñầu tư xây dựng cơ bản
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

421
422

8.

Số cuối năm

Số ñầu năm

10.148.981.862

25.926.609.453

5.952.764.676
-

7.188.701.359
-

436.700.000

-

740.000.000

636.936.400

3.252.078.074

5.196.851.146

316
317

832.705.909
-

754.795.632
-

318

-

-

203.218.451
-

134.509.169
-

488.062.242
-

465.609.012
-

4.196.217.186
-

18.737.908.094
-

4.074.639.700
-

18.637.751.725
-

121.577.486
-

100.156.369
-

103.639.754.013

98.227.516.076

103.639.754.013

98.227.516.076

50.000.000.000
-

50,000.000.000
-

23.285.021.039

15.354.822.648

4.571.762.249
-

3.250.062.517
-

25.782.970.725
-

29.622.630.911
-

11

V.15

V.16

V.17

V.18

V.19

V.19

II.
1.
2.

Nguồn kinh phí và quỹ khác
Nguồn kinh phí
Nguồn kinh phí ñã hình thành tài sản cố ñịnh

430
432
433

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

440

-

-

113.788.735.875

124.154.125.529

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
Bảng cân ñối kế toán (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN
Thuyết
minh

CHỈ TIÊU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tài sản thuê ngoài
Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
Nợ khó ñòi ñã xử lý
Ngoại tệ các loại:
Dự toán chi sự nghiệp, dự án

Số cuối năm

Số ñầu năm

-

-

-

-

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 23 tháng 02 năm 2011
Giám ñốc

____________________

___________________

____________________

Lê Thị Hương

Bùi Xuân Tuấn

Nguyễn Văn Minh
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ðIỆN NÀ LƠI
ðịa chỉ: Xã Thanh Minh, thành phố ðiện Biên Phủ, tỉnh ðiện Biên
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH
Năm 2010
ðơn vị tính:
VND

CHỈ TIÊU

Mã
số

Thuyết
minh
VI.1

Năm nay

Năm trước

38.379.689.953

42.513.869.670

1.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

2.

Các khoản giảm trừ doanh thu

02

3.

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch
vụ

10

4.

Giá vốn hàng bán

11

5.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

20

6.

Doanh thu hoạt ñộng tài chính

21

7.

Chi phí tài chính
Trong ñó: chi phí lãi vay

22
23

8.

Chi phí bán hàng

24

9.

Chi phí quản lý doanh nghiệp

25

10.

Lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng kinh doanh

30

11.

Thu nhập khác

31

12.

Chi phí khác

32

13.

Lợi nhuận khác

40

14.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

50

12.890.391.487

31.159.204.349

15.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

51

1.420.793.765

4.725.209.713

16.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

52

17.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

60

18.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

70

-

-

38.379.689.953

42.513.869.670

18.434.751.825

17.422.016.726

19.944.938.128

25.091.852.944

VI.3

589.154.803

14.033.295.889

VI.4

1.964.752.943
797.864.968

4.258.215.350
3.084.843.817

VI.2

VI.5

-

5.594.685.172

3.750.181.958

12.974.654.816

31.116.751.525

84.263.329

65.833.102
23.380.278
42.452.824

(84.263.329)

11.469.597.722
VI.6

2,294

26.433.994.636
5,287

Lập ngày 23 tháng 02 năm 2011
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ðIỆN NÀ LƠI
ðịa chỉ: Xã Thanh Minh, thành phố ðiện Biên Phủ, tỉnh ðiện Biên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2010
ðơn vị tính: VND
CHỈ TIÊU

Mã
số

I.

Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng kinh doanh

1.

Lợi nhuận trước thuế

2.
-

ðiều chỉnh cho các khoản:
Khấu hao tài sản cố ñịnh

-

03
04

-

Các khoản dự phòng
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối ñoái chưa
thực hiện
Lãi, lỗ từ hoạt ñộng ñầu tư

-

Chi phí lãi vay

06

3.

Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh
trước thay ñổi vốn lưu ñộng

08

-

Tăng, giảm các khoản phải thu

09

-

Tăng, giảm hàng tồn kho

10

-

Tăng, giảm các khoản phải trả

11

-

Tăng, giảm chi phí trả trước

12

-

Tiền lãi vay ñã trả

13

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp ñã nộp

14

-

Tiền thu khác từ hoạt ñộng kinh doanh
Tiền chi khác cho hoạt ñộng kinh doanh

15
16

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng kinh
doanh

01
02

05

20

II.

Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng ñầu tư

1.

Tiền chi ñể mua sắm, xây dựng tài sản cố ñịnh và
các tài sản dài hạn khác
21

2.

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố ñịnh và
các tài sản dài hạn khác
22

14

Thuyết
minh

Năm nay

12.890.391.487
8.764.082.806
204.769.500
213.287.975
(32.402.777)
797.864.968

22.837.993.959
(1.226.063.655)
(474.724.037)
1.342.237.439
1.287.423.399
(797.864.968)
(4.000.000.000)
(1.034.906.555)

17.934.095.582

(1.125.912.504)
-

Năm trước

31.159.204.349
8.731.919.016
593,076,900
(577.241.389)
3.084.843.817

42.991.802.693
4.833.094.074
(663.567.806)
2.009.393.548
1.508.289.976
(3.084.843.817)
(1.000.000.000)
(649.146.000)

45.945.022.668

(53.500.000)
-

3.
4.

Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của
ñơn vị khác
23
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của
ñơn vị khác
24

5.

Tiền chi ñầu tư, góp vốn vào ñơn vị khác

25

6.

Tiền thu hồi ñầu tư, góp vốn vào ñơn vị
khác
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận
ñược chia

26

7.

-

27

-

3.000.000.000
-

-

-

32.402.777

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng ñầu
30
tư
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

-

1.176.749.389

(1.093.509.727)

4.123.249.389

Năm nay

Năm trước

-

-

-

-

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

Mã
số

CHỈ TIÊU
III.

Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng tài chính

1.

3.
4.

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của
chủ sở hữu
31
Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại
cổ phiếu của doanh nghiệp ñã phát hành
32
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận ñược
33
Tiền chi trả nợ gốc vay
34

5.
6.

Tiền chi trả nợ thuê tài chính
Cổ tức, lợi nhuận ñã trả cho chủ sở hữu

2.

(14.776.400.000)

35
36

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng tài
chính

40

Lưu chuyển tiền thuần trong năm

50

Tiền và tương ñương tiền ñầu năm

Thuyết
minh

60

Ảnh hưởng của thay ñổi tỷ giá hối ñoái
quy ñổi ngoại tệ

61

Tiền và tương ñương tiền cuối năm

70

(5.000.000.000)

(19.776.400.000)
(2.935.814.145)
V.1

3.128.188.493

(38.244.000,000)
(15.000.000.000)

(53.244.000.000)
(3.175.727.943)
6.303.916.436

V.1

192.374.348

-

3.128.188.493

Lập ngày 23 tháng 02 năm 2011
Người lập biểu
ðã ký
Lê Thị Hương

Kế toán trưởng
ðã ký

Giám ñốc
ðã ký

Bùi Xuân Tuấn

Nguyễn Văn Minh
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V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

16

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN:
1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: không có
2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Hiện
tại Tập ñoàn Sông ðà nắm giữ 51% vốn cổ phần của công ty (25.500.000.000
ñồng tương ñương 2.500.000 cổ phần)
VII. TỔ CHỨC NHÂN SỰ :
1. Cơ cấu tổ chức của công ty:
§¹i héi ®ång cæ ®«ng

Ban kiÓm so¸t

Héi ®ång qu¶n trÞ

Gi¸m ®èc

Phã gi¸m ®èc

Phßng NghiÖp vô
Tæng hîp

Tæ vËn
hµnh sè 1

Tæ vËn
hµnh sè 2

Phßng Tæ chøc hµnh
chÝnh

Tæ vËn
hµnh sè 3

Tæ vËn
hµnh sè 4

Tæ thÝ
nhiÖm SC

Phßng Tµi chÝnh KÕ
to¸n

Tæ b¶o vÖ
phôc vô

Tæ qu¶n
lý thñy
c«ng

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban ñiều hành.
* Ban Giám ñốc:
(1) Ông: Nguyễn Văn Minh
Chức vụ hiện tại :
- Uỷ viên HðQT Công ty CP Tð Nà Lơi
- Giám ñốc Công ty CP thuỷ ñiện NàLơi
17

Giới tính :
Nam
Quốc tịch :
Việt Nam
Ngày sinh:
12/02/1970
Quê quán :
Văn Phú - Trấn Yên - Yên Bái
Trình ñộ chuyên môn :
Thạc sỹ QTKD, kỹ sư ñiện
ðại diện phần vốn góp : 5.000.000.000 ñồng (Năm tỷ ñồng) của Tð Sông ðà.
Những người có liên quan :
Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không
(2) Ông: Phạm ðức Tiêm.
Chức vụ hiện tại:
Phó Giám ñốc công ty CP thủy ñiện Nà Lơi
Giới tính :
Nam
Quốc tịch :
Việt Nam
Ngày sinh:
28/02/1968
Quê quán :
Thụy Phong – Thái Thụy - Thái Bình
Trình ñộ chuyên môn :
Cử nhân ñiện
Những người có liên quan :
Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không
* Kế toán trưởng.
Ông: Bùi Xuân Tuấn
Chức vụ hiện tại :
- Kế toán trưởng Công ty CPTð Nà Lơi.
Giới tính :
Nam
Quốc tịch :
Việt Nam
Ngày sinh:
28/05/1975
Quê quán :
H. Kim ðộng- Tỉnh Hương Yên
Trình ñộ chuyên môn :
Cử nhân Tài chính kế toán
Những người có liên quan :
Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không
- Thay ñổi Kế toán trưởng trong năm: Ông Hoàng Văn Anh chuyển công tác khác.
- Thay ñổi Giám ñốc (Tổng Giám ñốc) ñiều hành trong năm : Không thay ñổi.
- Quyền lợi của Ban Giám ñốc : Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của
Ban Giám ñốc.
• Lương Giám ñốc trung bình :

20.787.670 ñồng.

• Lương Phó giám ñốc trung bình :

16.919.798 ñồng.

• Thưởng theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty trích từ quỹ khen
thưởng.
- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách với người lao ñộng.
+ Tổng số CBCNV công ty năm 2010: 55 người
Trong ñó:
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• ðội ngũ cán bộ KH-KT (ðại học, Cao ñẳng, Trung cấp) : 13 người.
• Công nhân kỹ thuật : 31 người
• Lao ñộng khác

: 11 người

• Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế ñộ, chính sách ñối với người
lao ñộng theo quy ñịnh của Bộ Luật lao ñộng và các chế ñộ, chính sách
hiện hành của Nhà nước, lương bình quân của CBCNV công ty năm 2010
là 7,4 triệu ñồng/người/tháng.
- Thay ñổi thành viên Hội ñồng quản trị/thành viên Hội ñồng thành viên/Chủ tịch,
Ban Giám ñốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng.
• Trong năm 2010 không có sự thay ñổi thành viên HðQT:.
VIII. THÔNG TIN CỔ ðÔNG / THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY.
1. Hội ñồng quản trị/Hội ñồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/KS viên.
- Thành viên và cơ cấu Hội ñồng quản trị: Hội ñồng quản trị Công ty hiện có 5
thành viên, trong ñó có 3 thành viên ñộc lập không ñiều hành, bao gồm:
• Ông : Nguyễn Bạch Dương

- Chủ tịch HðQT.

• Ông : Nguyễn Văn Minh

- Ủy viên HðQT – Giám ñốc công ty.

• Ông : Lê Văn Tuấn

- Ủy viên HðQT.

• Ông : Lý Quang Thái

- Ủy viên HðQT.

• Ông : Hoàng Văn Anh
- Ủy viên HðQT.
- Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát gồm 3 thành viên.
• Ông : ðoàn Ngọc Ly

- Trưởng Ban.

• Ông : Nguyễn Trung Kiên

- Thành viên.

• Ông : Bùi Xuân Tuấn
- Thành viên
Do Ông Hoàng Văn Anh Kế toán trưởng xin chuyển công tác khác. Ngày
27/12/2010 Ông Bùi Xuân Tuấn có ñơn xin thôi chức vụ Thành Viên Ban
Kiểm soát ñể nhận công tác Kế toán trưởng thay cho ông Hoàng Văn Anh).
- Hoạt ñộng của Hội ñồng quản trị:
Trong năm 2010, Hội ñồng quản trị Công ty ñã tiến hành 5 phiên họp, nội
dung cuộc họp tập trung giải quyết các vấn ñề sau :
• Thông qua báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm 2009, báo
cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm 2010 và một số báo cáo
khác trình ðại hội ñồng cổ ñông năm 2010. Thông qua kế hoạch chương
trình nghị sự tổ chức ðại hội cổ ñông năm 2010
• Triển khai thực hiện nghị quyết ñại hội ñồng cổ ñông năm 2010.
• Qua mỗi quý năm 2010 tiến hành ñánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và
ñưa ra biện pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch quý tiếp theo.
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• Nhìn chung tại các phiên họp Hội ñồng quản trị ñánh giá cáo nỗ lực của
Giám ñốc ñiều hành và người lao ñộng trong công ty ñã ñạt một số kết quả
trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu năm 2010, ñồng thời Hội
ñồng quản trị ñã xem xét thông qua các phương án, giải pháp thực hiện kế
hoạch kinh doanh do Giám ñốc ñiều hành trình nhằm tháo gỡ một số khó
khăn trong SXKD.
- Hoạt ñộng của Ban kiểm soát:
Trong năm 2010, Ban kiểm soát ñã hoạt ñộng theo ñúng chức năng qui ñịnh bởi
Luật Doanh nghiệp, ðiều lệ công ty, các thành viên Ban kiểm soát ñã trao ñổi
thường xuyên tình hình công việc.
Thực hiện chức năng giám sát ñối với hoạt ñộng của HðQT, Giám ñốc và bộ
máy quản lý của Công ty, Ban kiểm soát có những nhận xét, ñánh giá:
• Hội ñồng quản trị Công ty họp thường kỳ và sinh hoạt ñều ñặn, kịp thời
giải quyết các ñề xuất, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất
kinh doanh tạo ñiều kiện cho ban giám ñốc ñiều hành sản xuất kịp thời.
• Trong năm 2010, Ban kiểm soát công ty không nhận ñược ñơn thư khiếu
nại của CBCNV công ty về chế ñộ chính sách, tiền nhân công, tiền lương.
• Tình hình tài chính của Công ty năm 2010 tốt và ổn ñịnh. Sổ sách, chứng
từ, báo cáo tài chính rõ ràng sạch sẽ, lưu trữ khoa học. Công tác kiểm kê tài
sản, vật tư, tiền vốn, công nợ thực hiện ñúng theo quy ñịnh.
• Về công tác chấp hành pháp luật của nhà nước và ñiều lệ của công ty:
Trong công tác quản lý và ñiều hành hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Công
ty chấp hành ñầy ñủ các qui ñịnh của các bộ luật: Luật doanh nghiệp, luật
lao ñộng, các luật thuế, thực hiện ñầy ñủ các qui ñịnh theo ñiều lệ công ty.
- Thù lao Hội ñồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010.
TT

NỘI DUNG

SỐ
NGƯỜI

THỰC HIỆN
NĂM 2010
01
01
Tháng
Năm

1

Chủ tịch HðQT

1 người

6.000.000

2

Ủy viên HðQT

4 người

4.000.000 192.000.000

3

Trưởng ban kiểm soát

1 người

4.000.000

48.000.000

4

Thành viên BKS

2 người

3.000.000

72.000.000

Tổng cộng

GHI CHÚ

72.000.000

384.000.000

Số lượng thành viên HðQT/Hội ñồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiếm soát
viên, Ban Giám ñốc có chứng chỉ ñào tạo về quản trị công ty: 9/9
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay ñổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành
viên HðQT: Tập ñoàn Sông ðà cử người ñại diện phần vốn của Tập ñoàn tại
Công ty cổ phần thuỷ ñiện Nà Lơi trúng cử nhiệm kỳ 2 như sau:
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- Ông Nguyễn Bạch Dương chủ tịch HðQT nắm giữ: 8 tỷ ñồng (tương ñương
800.000 cổ phần chiếm 16% vốn ñiều lệ).
- Ông Nguyễn Văm Minh uỷ viên HðQT; giám ñốc ñiều hành nắm giữ: 5 tỷ
ñồng (tương ñương 500.000 cổ phần chiếm 10% vốn ñiều lệ).
- Ông Lê Văn Tuấn uỷ viên HðQT nắm giữ: 5 tỷ ñồng (tương ñương 500.000
cổ phần chiếm 10% vốn ñiều lệ).
- Ông Lý Quang Th¸i uỷ viên HðQT nắm giữ 5 tỷ ñồng (tương ñương 500.000
cổ phần chiếm 10% vốn ñiều lệ).
- Ông ðoàn Ngọc Ly trưởng ban kiểm soán nắm giữ: 2,5 tỷ ñồng (tương
ñương 250.000 cổ phần chiếm 5% vốn ñiều lệ).
Tổng cộng phần vốn của Tập ñoàn Sông ðà là : 25,5 tỷ ñồng (tương ñương
2.550.000 cổ phần chiếm 51% vốn ñiều lệ).
2. Các dữ liệu thống kê về cổ ñông. (Tại thời ñiểm 23/03/2010 do Trung tâm lưu
ký chứng khoán cung cấp)
TT

Số cổ
ñông

Danh mục

I

Cổ ñông trong nước

1

Tổ chức

Số lượng
cổ phần

Tỷ lệ

774 4.978.100 99,56%
6 2.678.330 53,57

a TCT Sông ðà (Vốn nhà nước)

1 2.550.000 51%

Tổ chức (Cổ ñông nhỏ sở hữu dưới 5%)

5

128.330 2,57%

b
2

Cá nhân (Cổ ñông nhỏ sở hữu dưới 5%)

II

Cổ ñông nước ngoài

1
2

768 2.299.770 46,43%
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21.900 0,44%

Tổ chức (Cổ ñông nhỏ sở hữu dưới 5%)

1

1.700 0,34%

Cá nhân (Cổ ñông nhỏ sở hữu dưới 5%)
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Tổng cộng

20.200 0,4%

793 5.000.000

Nơi nhận:
- Các cổ ñông.
- Các TV HðQT.
- Công ty (T/hiện).
- Lưu.

Gi¸m ®èc c«ng ty
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