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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 

 
TÊN CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN ðẦU TƯ ðIỆN TÂY NGUYÊN  

Tên tiếng Anh: Tay Nguyen Electricity investment joint stock company 

Tên viết tắt: TIC - Mã chứng khoán: TIC 

_____________________________________________ 

 

I. LỊCH SỬ HOẠT ðỘNG 

Công ty cổ phần ñầu tư ðiện Tây Nguyên ñược thành lập từ năm 2004 từ việc cổ 
phần hóa Nhà máy thuỷ ñiện Iaðrăng1 thuộc Công ty ðiện Gia Lai, số vốn ñiều lệ ban 
ñầu là 2 tỷ ñồng.  

Qua hơn 6 năm hoạt ñộng và phát triển, ñến nay Công ty có vốn ñiều lệ trên 165 tỷ 
ñồng, sở hữu và liên doanh 06 nhà máy thủy ñiện với tổng công suất chung 31,6 MW 
sản lượng ñiện sản xuất 144 triệu Kwh/năm.; trong ñó phần TIC chiếm 42,8% vốn 
tương ñương năng lực 13,21 MW công suất và trên 61 triệu Kwh ñiện SX /năm. 

1. Những sự kiện quan trọng  

Tiền thân là Công ty Cổ phần Iaðrăng, thành lập từ cổ phần hóa Nhà máy thuỷ ñiện 
Iaðrăng1 theo quyết ñịnh số 1188/Qð-CT ngày 23 tháng 9 năm 2004 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Gia Lai với số vốn ñiều lệ 2 tỷ ñồng. Năm 2007, ñể phản ánh ñúng qui mô 
phát triển, Công ty CP Iaðrăng ñổi tên thành Công ty cổ phần ñầu tư ðiện Tây 
Nguyên. 

Ngày 14 tháng 11 năm 2009, vốn ñiều lệ của Công ty cổ phần ñầu tư ðiện Tây 
Nguyên tăng lên 165,826 tỷ ñồng theo giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số 59 00 
32 82 72 do Sở kế hoạch và ñầu tư tỉnh Gia Lai cấp.  

Ngày 12 tháng 10 năm 2009, cổ phiếu Công ty cổ phần ñầu tư ðiện tây Nguyên ñã 
chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 
với mã chứng khoán  TIC. 

Ngày 30/9/2009 Công ty chuyển trụ sở mới: từ 254 Trường Chinh về tại ñịa chỉ 114 
Trường Chinh, phường Phù ðổng, thành phố Pleiku, Gia Lai. 

 2. Quá trình phát triển  

Ngay trong buổi ñầu khởi nghiệp, Công ty ñã xác ñịnh ñể phát triển phải thông qua 
ñẩy mạnh ñầu tư, trước hết là ñầu tư vào các dự án thủy ñiện vì có lợi thế là tận dụng 
ñiều kiện tài nguyên, thổ nhưỡng thuận lợi ở ñịa phương và phù hợp khả năng ngành 
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nghề của ñơn vị.  

Trong thời ñiểm ban ñầu, các nguồn thủy ñiện chưa ñược các nhà ñầu tư khác quan 
tâm nhiều thì ñối với TIC là cơ hội ñể ñầu tư thuận lợi với giá thành thấp. 

Thực hiện kế hoạch nói trên, TIC ñã ký hợp ñồng nguyên tắc với Công ty ðiện Gia 
Lai (GEC) cùng hợp tác góp vốn ñể ñầu tư xây dựng các dự án thủy ñiện vừa và nhỏ. 
ðây là tiền ñề cho việc hợp tác ñầu tư cho ñến ngày hôm nay.  

Là doanh nghiệp còn non trẻ, thành lập và hoạt ñộng chưa lâu nhưng Công ty cổ 
phần ñầu tư ðiện Tây Nguyên ñã có những bước phát triển ñột phá quan trọng. Từ năm 
2005 ñến nay, tốc ñộ tăng trưởng của công ty là rất cao, doanh thu tăng b/q 230%/ năm, 
lợi nhuận sau thuế tăng b/q 360%/năm, năng lực Sx tăng b/q 140%/ năm. 

 

Bảng: Quá trình tăng trưởng TIC từ năm 2005 - 2009 

 

Stt Nội dung ðvt 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Vốn ñiều lệ Tỷ ñ 2 3,698 125,557 165,826 165,826 

2 Năng lực SX chung 

Tðó: - Riêng TIC 

MW 

MW 

4 

1,899 

16 

5,756 

25 

10,190 

31,600 

13,212 

31,600 

13,212 

3 Doanh thu Tỷ ñ 2,649 5,663 13,377 24,742 30,518 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ ñ 1,547 4,574 11,287 21,151 28,003 
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• Biểu ñồ tăng Vốn ñiều lệ TIC từ 2005-2009 
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• Biểu ñồ tăng trưởng Năng lực SX  TIC từ 2005-2009 
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• Tăng trưởng tương quan D/thu và Lợi nhuận sau thuế  từ 2005-2009 
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2.1 Ngành nghề kinh doanh  

 

• Sản xuất ñiện năng, kinh doanh bán ñiện 

• ðầu tư xây dựng các công trình thủy ñiện vừa và nhỏ 

• Xây lắp ñường dây và trạm biến áp từ 35 Kv trở xuống 

• Kinh doanh dịch vụ thiết bị kỹ thuật ñiện 

• Xây dựng công trình thủy lợi 

• Xây dựng công trình giao thông 

• Trồng cây cao su, SX các sản phẩm từ cao su 

• Các hoạt ñộng hỗ trợ khác 

 
2.2- Tình hình hoạt ñộng 

 

ðầu năm 2009, Công ty có thêm nhà máy thủy ñiện IaPuch 3 công suất 6,6 MW 
mới xây dựng hoàn thành ñưa vào hoạt ñộng, dự kiến ñến quý II/2010 nhà máy thủy 
ñiện H’Mun cũng ñược xây dựng xong và ñưa vào khai thác kinh doanh, ñến quý 
II/2011 dự án thủy ñiện Ayun Thượng 1A mà TIC có 5% vốn góp cũng sẽ ñưa vào hoạt 
ñộng.  

Như vậy doanh thu của Công ty sẽ liên tục tăng ñến năm 2011 thì tương ñối ổn 
ñịnh.  

ðiện sản xuất ra ñược bán cho Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam (EVN) theo hợp ñồng 
ñã ký và bán phân phối cho các cụm dân cư trong khu vực. 

Lợi nhuận, khấu hao của các nhà máy Công ty liên doanh ñược chia về theo tỷ lệ 
vốn góp và ghi nhận vào 6 tháng ñầu năm, 6 tháng cuối năm. 
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� Năm 2004 

Là năm ñánh dấu bước khởi ñầu quan trọng : Tháng 11/2004 Công ty ñược thành 
lập từ việc chuyển Nhà máy thuỷ ñiện Iaðrăng1 trực thuộc Công ty ðiện Gia Lai 
(GEC) thành Công ty cổ phần.  

 
 

 
 

Ảnh: Nhà máy Iaðrăng1- 600 KW, sự khởi nghiệp của TIC 
 

� Năm 2005 

Thực hiện kế hoạch phát triển thông qua ñầu tư. 

Tháng 4 năm 2005, TIC ký kết hợp ñồng hợp tác liên doanh với Công ty ðiện Gia 
Lai (GEC) ñầu tư xây dựng 2 công trình thuỷ ñiện Iaðrăng 3 (công suất 1,6 MW) và 
IaMeur 3 (công suất 1,8 MW). Trong 02 nhà máy này, TIC góp 16,99 tỷ VND từ nguồn 
vốn góp của các cổ ñông hiện hữu, chiếm trên 38,22% tổng vốn ñầu tư .  

Hai nhà máy thủy ñiện trên ñược xây dựng hoàn thành ñúng tiến ñộ KH, ñánh dấu 
bước khởi ñầu suông sẻ và tốt ñẹp: Nhà máy Iaðrăng3 ñã chính thức phát ñiện kinh 
doanh vào tháng 8/2005, nhà máy IaMeur 3 vào tháng 10 năm 2005. 

 

  
     

  Ảnh: Nhà máy IaMeur3-1800 KW hoạt ñộng năm 2005       Ảnh: Nhà máy Iaðrăng3-1600 KW hoạt ñộng năm 2005 
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� Năm 2006 
- ðầu tư dự án thủy ñiện H’Chan (12 MW):  

Công ty tiếp tục liên doanh với Công ty ðiện Gia Lai (GEC) và Công ty ðiện lực 
3 (PC3) cùng góp vốn xây dựng nhà máy thuỷ ñiện H'Chan có công suất 12 MW. Tham 
gia vào dự án này, TIC ñã góp 38 tỷ ñồng, chiếm 32,14% tổng vốn ñầu tư của công 
trình, nguồn từ vốn góp của các cổ ñông Công ty.  

Nhà máy H’Chan ñược xây dựng hoàn thành và ñã chính thức phát ñiện kinh 
doanh ñầu tháng 9 năm 2006.  

Tháng 5 năm 2006 Công ty ñã nâng vốn ñiều lệ từ 2 tỷ lên 3.698.300.000 ñồng. 

 

 
Ảnh: Khánh thành nhà máy H’Chan 12000 KW năm 2006  

 

� Năm 2007 
ðể tiếp tục thực hiện ñầu tư các dự án thủy ñiện, ñòi hỏi nguồn vốn khá lớn. ðược 

sự thống nhất của ðHðCð, Công ty ñã phát hành trái phiếu chuyển ñổi ñể huy ñộng 
vốn ñầu tư vào các dự án thủy ñiện ðăkPiHao2, IaPuch3 và H’Mun. 

- ðầu tư dự án thuỷ ñiện ðăkPiHao2 (9 MW):  

Dự án này do GEC là Chủ ñầu tư trực tiếp, TIC góp vốn liên doanh. Nhà máy có 
công suất 9 MW với tổng vốn ñầu tư 135 tỷ VND, trong ñó TIC góp trên 66,2 tỷ bằng 
nguồn vốn trái phiếu chuyển ñổi. Công trình ñã thi công hoàn thành và ñi vào hoạt 
ñộng cuối tháng 12 năm 2007. 

Tháng 8 năm 2007 Công ty ñã nâng vốn ñiều lệ lên 60.446.120.000 ñồng. 

 

 



Báo cáo thường niên 2009 Công ty CP ðầu tư ðiện Tây Nguyên (TIC) 

 8 

 
Ảnh: Nhà máy ðăkPiHao2 -9000 KW ñưa vào khai thác KD năm 2007 

� Năm 2008 

Cùng tương ứng với việc ñưa nhà máy ðăkPiHao2 vào khai thác, ngày 
10/01/2008, Công ty nâng vốn ñiều lệ lên 125.557.100.000 ñồng. 

- ðầu tư dự án thủy ñiện IaPuch 3 (6,6 MW):  

Nhà máy thủy ñiện này có công suất 6,6 MW với tổng vốn ñầu tư 105 tỷ ñồng do 
Công ty ðiện Gia Lai là Chủ ñầu tư trực tiếp; Trong ñó TIC góp gần 48 tỷ ñồng bằng 
nguồn vốn trái phiếu chuyển ñổi.  

Nhà máy IaPuch3 hoàn thành và ñi vào hoạt ñộng kinh doanh tháng 12 năm 2008. 

 

 
Ảnh: Nhà máy IaPuch3 - 6600 KW, ñưa vào hoạt ñộng KD năm 2008 
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� Năm 2009  

Cùng với việc ñưa nhà máy IaPuch3 vào hoạt ñộng, ngày 14/01/2009 Công ty 
nâng vốn ñiều lệ lên 165.826.000.000 ñồng. 

Năm 2009 Công ty vừa ñẩy mạnh hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trên nền tảng các 
nhà máy ñã ñưa vào khai thác, vừa tiếp tục ñầu tư hoàn thành 02  nhà máy thủy ñiện 
liên doanh là H’Mun và Ayun Thượng 1A ñang triển khai xây dựng chưa hoàn thành. 

- Dự án thủy ñiện H’Mun (16,2 MW) với vốn ñầu tư 300 tỷ VND do 03 ñơn vị: 
Công ty ðiện Gia Lai, Công ty ðiện lực 3 và TIC hợp tác ñầu tư và Công ty CP thủy 
ñiện Gia Lai (GHC) làm Chủ ñầu tư trực tiếp thực hiện. Trong dự án này TIC góp 76 tỷ 
VND bằng nguồn vốn trái phiếu chuyển ñổi, chiếm tỷ trọng 25,3%. 

Dự án ñang thi công hoàn thiện, dự kiến hoàn thành phát ñiện vào quý II/2010. 

- Dự án nhà máy thủy ñiện Ayunthượng 1A (12 MW) với tổng vốn ñầu tư 300 tỷ 
ñồng, trong ñó TIC tham gia góp 5% vốn. Dự án ñan ñược thi công xây dựng và phấn 
ñấu hoàn thành phát ñiện vào quý II/2011. 

3. ðịnh hướng phát triển :  

 Là doanh nghiệp mới thành lập còn non trẻ, Công ty ñịnh hướng bước ñi chủ yếu 
là vừa ñẩy mạnh sản xuất ñể tăng doanh thu - lợi nhuận nhằm ñảm bảo tính ổn ñịnh 
của TIC và thu nhập cổ ñông, vừa tiếp tục ñầu tư các dự án thủy ñiện ñể tận dụng cơ 
hội ñầu tư và thúc ñẩy tăng trưởng. 

 ðến cuối năm 2009, Công ty căn bản ñã hoàn thành thắng lợi kế hoạch ñầu tư 
2005 - 2009. Sau 05 năm vừa sản xuất vừa ñầu tư, ñến nay TIC ñã có thêm 05 nhà máy 
thủy ñiện liên doanh ñã ñưa vào khai tác kinh doanh. 

 Một số ñịnh hướng chủ yếu trong thời gian sắp ñến : 

• Giai ñoạn từ năm 2010 - 2011  

Công ty tiếp tục ñầu tư góp vốn vào 02 dự án ñang triển khai xây dựng:  

- ðầu tư dự án thủy ñiện H’Mun (16,2 MW) 

- ðầu tư dự án thủy ñiện Ayun Thượng 1A (12 MW) 

02 dự án này ñang ñược tập trung ñể xây dựng hoàn thành trong quý II/2010 
(H’Mun) và quý II/2011 (Ayun Thượng 1A) 

• Giai ñoạn từ năm 2012 trở ñi 

Khi các nhà máy thủy ñiện ñã ñầu tư hoàn thành ñi vào khai thác, riêng TIC ñã có 
năng lực SX trên 78 triệu Kwh ñiện/năm với nguồn doanh thu ổn ñịnh. 

Giai ñoạn này Công ty sẽ xem xét ñầu tư một số dự án thủy ñiện còn lại, bao gồm: 
thủy ñiện Iaðrăng 2A (1,7 MW), thủy ñiện IaPuch2 (3,4 MW), thủy ñiện ðăkPiHao1 
(4,2 MW). 

Song song với ñầu tư, Công ty sẽ mở rộng chức năng hoạt ñộng theo hướng ña 
dạng hóa ngành nghề, chủ yếu là thâm nhập vào dịch vụ tư vấn xây dựng & sửa chữa 
các nhà máy ñiện, cung ứng vật tư thiết bị thủy ñiện, ñầu tư cây cao su và các loại cây 
công nghiệp khác vốn là thế mạnh của tỉnh Gia Lai.      
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II.  BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ  

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt ñộng trong năm  
 

Năm 2009, với môi trường kinh tế thế giới và trong nước không thuận lợi; thời tiết 
diễn biến thất thường qua cơn bảo số 9 gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền Trung và 
Tây Nguyên. Hội ñồng quản trị Công ty luôn theo dõi sát tình hình hoạt ñộng của TIC 
ñể sớm ñưa ra những chủ trương, ñiều chỉnh và chỉ ñạo kịp thời.  

Nhờ ñó Công ty ñã hạn chế các rủi ro thiệt hại, giữ vững ổn ñịnh nội tại. 

Tổng kết năm 2009 Công ty ñạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu mà ðHðCð thường 
niên ñưa ra, tài chính và dòng tiền luôn ñược kiểm soát chủ ñộng, 02 dự án H’Mun và 
Ayun Thượng 1A ñang ñầu tư ñược tiến hành ñúng tiến ñộ và ñảm bảo vốn, luôn giữ 
ñược tính ổn ñịnh và bền vững. 

Một nét nổi bật của Công ty trong năm là ñã ñưa cổ phiếu TIC niêm yết thành 
công trên sàn giao dịch Tp. HCM, Công ty tham gia thị trường vốn cả nước và tạo 
thanh khoản cho cổ ñông. 

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch   

Thực hiện các chỉ tiêu ñều ñạt và vượt so với kế hoạch thông qua ðại hội ñồng cổ 
ñông, cụ thể : 
                                                                                                               

ST
T 

Các chỉ tiêu  
KH năm 

2009 

Thực 
hiện 
2009 

 % hoàn 
thành 

1 ðiện sản xuất (triệu Kwh) 114 119,6 104,91 

2 Tổng doanh thu (tỷ ñ) 32,913 30,518 92,72 

3 Lợi nhuận trước thuế (tỷ ñ) 28,175 28,270 100,34 

4 Lợi nhuận sau thuế (tỷ ñ) 28,136 28,149 100,04 

5 EPS cổ phiếu ñang lưu hành (ñ/CP) 1738 1739  

 
 - Doanh thu giảm hơn so chỉ tiêu vì lý do cơ bản sau: 
 Khi xây dựng chỉ tiêu KH 2009 có tính ñến kỳ vọng giá bán ñiện tăng 10%, tuy 
nhiên trong năm qua giá ñiện không thay ñổi do ñó làm doanh thu thực giảm so với 
KH. 
 

3. Những thay ñổi chủ yếu trong năm   

 ðể phù hợp quy mô phát triển và những thay ñổi của tình hình thực tế, nội tại 
công ty, năm 2009 HðQT ñã chủ trương tiến hành niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn 
giao dịch chứng khoán, ñồng thời ñiều chỉnh một số nội dung ñầu tư. Cụ thể : 

• Niêm yết cổ phiếu TIC  

 Ngày 12 tháng 10 năm 2009, cổ phiếu Công ty ñã chính thức giao dịch phiên ñầu 
tiên trên HoSE với giá ban ñầu là 20.000 ñ/CP; sự kiện này ñánh dấu bước tiến của 
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Công ty trong quá trình phát triển, tự tin ñể giao lưu, minh bạch kinh doanh trong cộng 
ñồng các doanh nghiệp Việt Nam.   

 
Ảnh: Ô. Tân Xuân Hiến, chủ tich HðQT ñánh cồng niêm yết cổ phiếu TIC 

 

• Giãn thời gian chuyển ñổi trái phiếu sang cổ phiếu ñến hết quý II/2010. 

Lý do: Do ảnh hưởng của việc thắt chặt tiền tệ năm 2008, dự án không hoàn 
thành ñúng theo tiến ñộ ban ñầu. Việc giãn thời gian chuyển ñổi ñã ñược ðHðCð năm 
2009 thông qua. 

• Ngừng không tiếp tục tham gia ñầu tư dự án thủy ñiện ðăk H’Nol 

Lý do: Thực tế dự án thủy ñiện ðăk H’Nol là rất khả thi, theo kế hoạch ñã ñịnh 
thì Công ty ðiện Gia Lai, TIC và Công ty TNHH Nhật Minh cùng hợp tác ñầu tư dự án 
này. Tuy nhiên quá trình thực hiện có nhiều chế ñộ ràng buộc tương ñối khó ñối với 
doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước (GEC và TIC), ñể bảo ñảm tính pháp lý ñồng thời 
tạo ñiều kiện cho dự án ñược triển khai nhanh hơn, 03 ñơn vị ñã thống nhất thanh lý 
hợp ñồng liên doanh và ñể lại cho Cty TNHH Nhật Minh làm Chủ ñầu tư duy nhất. 

Việc ngừng không tiếp tục tham gia dự án ðăk H’Nol không gây ảnh hưởng gì 
ñến quá trình ñầu tư của TIC vì ñây là dự án nhỏ, mức ñộ TIC tham gia thấp và chỉ mới 
vào giai ñoạn ban ñầu. 

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai  

 Tình hình kinh tế trong năm 2010 ñã hồi phục nhưng chưa thật sự bền vững, các 
triển vọng chưa thật rõ nét.  

Hội ñồng quản trị vẫn chủ trương phát triển Công ty theo hướng ổn ñịnh & bền 
vững, không lấy tăng trưởng bằng mọi giá. Với nhận ñịnh nền kinh tế chung sẽ tăng 
trưởng mạnh trong thời kỳ 2011-2012, khi ñó nguồn vốn cho ñầu tư sẽ thuận lợi và ít 
rủi ro hơn. 
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 Do ñó năm 2010, Công ty không xây dựng KH ñầu tư các dự án mới, chỉ tập 
trung ñầu tư hoàn thành 02 dự án H’Mun và Ayun Thượng 1A ñể sớm ñưa vào khai 
thác ñem lại doanh thu, lợi nhuận. 

 Giá bán ñiện ñầu năm 2010 ñã ñược Chính phủ ñiều chỉnh tăng, ñây là yếu tố 
ñem lại doanh thu năm 2010 của TIC sẽ  ñạt cao hơn. Tuy nhiên HðQT nhận ñịnh mức 
tăng giá bán ñiện hiện nay vẫn chưa tương xứng với tốc ñộ tăng của chỉ số giá cả chung 
trong xã hội; với xu thế phát triển thì giá bán ñiện sẽ tiến ñến thị trường cạnh tranh 
trong tương lai gần và khi ñó giá bán ñiện sẽ ñược cải thiện.  

TIC có những nhà máy thủy ñiện với giá thành ñầu tư thấp, chắc chắn 
trong tương lai sẽ tạo ñược lợi thế cạnh tranh, doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng 
trưởng cao. 

 

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ðỐC 

1. Tình hình tài chính 2009 

1.1 Khả năng sinh lời  

        Năm 2008       Năm 2009                                        
  

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu           : 90,92%  92,63% 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu              : 86,11%  92,24% 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /tổng tài sản            : 11,33%  13,02% 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản                : 10,73%  12,97% 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /vốn chủ sở hữu   : 14,20%  16,31% 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /vốn ñiều lệ          : 16,97%  17,05% 

Tất cả các chỉ số sinh lời năm 2009 ñều ở mức cao và tăng hơn so năm 2008. 

1.2 Khả năng thanh toán                                             Năm 2008       Năm 2009                                        

- Khả năng thanh toán tổng quát                          : 4,96   4,98 

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn                     : 7,99   2,053 

- Khả năng thanh toán nhanh                               : 8,00   2,053 

 

Các chỉ số khả năng thanh toán ñều ở mức an toàn tốt, riêng khoản nợ dài hạn 
37,199 tỷ ñ là trái phiếu chuyển ñổi sẽ ñược chuyển sang cổ phiếu khi dự án thủy ñiện 
H’Mun xây dựng xong ñưa vào knh doanh. Như vậy chỉ số thanh toán chung là rất tốt. 
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1.3 Giá trị sổ sách tại thời ñiểm 31/12/2009 

 

ST
T 

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 
% 

thay 
ñổi 

1 Tổng giá trị tài sản 198.549.988.404 217.110.825.019 + 9,35% 

2 Doanh thu  24.741.578.035 30.518.451.212 +23,35% 

3 Lợi nhuận trước thuế 22.339.989.681 28.123.967.831 +25,89 

4 Lợi nhuận sau thuế 21.150.552.390 28.002.740.790 +32,39 

5 
Giá trị cổ phiếu trên sổ sách 

Tðó: - Cổ phiếu quỹ 

165.826.000.000 

9.630.720.000 

165.826.000.000 

9.630.720.000 
 

6 Chi cổ tức bằng tiền mặt 1600 ñ/CP 
ðã tạm chi  

1500 ñ/CP 
 

 

1.4 Những thay ñổi về vốn cổ ñông  

Trong năm 2009 không có thay ñổi.  

1.5 Tổng số cổ phiếu theo từng loại  

Tổng số cổ phiếu : 16.582.600 cổ phiếu 

Tðó: - Cổ phiếu phổ thông : 16.582.600 cổ phiếu 

 

1.6 Số lượng cổ phiếu ñang lưu hành theo từng loại 

 

ST
T 

Tên cổ ñông 
Số cổ phần 

nắm giữ 
Giá trị  (ñồng) 

Tỷ lệ  
sở hữu 

1 Công ty ðiện Gia Lai  8.457.150 84.571.500.000 51,00 

2 Các cổ ñông thể nhân khác  7.642.767 76.427.670.000 46,09 

3 Cổ phiếu quỹ 482.683 4.826.830.000 2,91 

 Cộng 16.582.600 165.826.000.000 100 

1.7 Tổng số trái phiếu ñang lưu hành theo từng loại 

Tổng số trái phiếu ñang lưu hành: 371.993 TP = 37.199.300.000 ñồng. 

Tðó: Trái phiếu chuyển ñổi sang cổ phiếu : 371.993 TP = 37.199.300.000 ñồng 
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Vốn trái phiếu này dùng ñầu tư dự án thủy ñiện H’Mun và sẽ chuyển ñổi sang cổ 
phiếu phổ thông khi nhà máy H’Mun xây dựng hoàn thành chính thức phát ñiện hòa 
lưới ñiện quốc gia. Thời gian dự kiến  ñầu tháng 7/2010. 

1.8 Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn 

• Cổ tức ñã chi trả trong năm như sau: 

Tạm chi cổ tức bằng tiền mặt 15% /mệnh giá :     24.149.875.500 ñ   

- Tạm chi lần 1 (8%) bằng tiền mặt : 12.879.933.600 ñ 

- Tạm chi lần 2 (7%) bằng tiền mặt : 11.269.941.900 ñ                                                                                                                                                                                                                                                

• Phân phối lợi nhuận sau thuế và mức chi cổ tức năm 2009: 

 

- Lợi nhuận sau thuế  28.002.740.790 

  + Trích quỹ ñầu tư phát triển  3.629.018.443 

  + Trích quỹ dự phòng tài chính  - 

  + Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi  140.013.704 

- Lợi nhuận sau thuế còn lại 24.233.708.643 

- Cổ tức ñã tạm chi (15%) 24.149.875.500 

- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau tạm chi cổ tức 83.833.143 

Việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức ñược thực hiện theo chế ñộ tài chính hiện 
hành và Nghị quyết ðHðCð thường niên 2009 và 2010. 

2. Báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 

Năm 2009, do ảnh hưởng của ñợt khủng hoảng kinh tế thế giới tác ñộng nên môi 
trường kinh doanh chung không mấy thuận tiện , thời tiết lại bất thường gây cơn bảo số 
9 tác ñộng trực tiếp ñến sản xuất.  

Tuy nhiên, dưới sự chỉ ñạo của HðQT, Ban ñiều hành Công ty ñã hạn chế những 
rủi ro tác ñộng, do phòng tránh tốt nên cơn bảo số 9 không gây thiệt hại gì nhiều ñến 
các nhà máy của TIC, sản xuất ñược giữ vững, công tác ñầu tư tiến triển thuận lợi ñúng 
tiến ñộ. 

Tổng kết năm 2009, TIC ñã ñạt ñược những kết quả ñáng khích lệ, hoàn thành 
và vượt hầu hết các chỉ tiêu ðHðCð thường niên 2009 giao phó, cụ thể như sau : 
                                                                                                               

ST
T 

Các chỉ tiêu  
KH năm 

2009 

Thực 
hiện 
2009 

 % hoàn 
thành 

1 ðiện sản xuất (triệu Kwh) 114 119,6 104,91 

2 Tổng doanh thu (tỷ ñ) 32,913 30,518 92,72 

3 Lợi nhuận trước thuế (tỷ ñ) 28,175 28,270 100,34 

4 Lợi nhuận sau thuế (tỷ ñ) 28,136 28,149 100,04 
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5 EPS cổ phiếu ñang lưu hành 
(ñ/CP) 1738 1739  

6 Giá trị ñầu tư ñã thực hiện (tỷ ñ) 18 18  

 
Qua bảng tổng hợp trên, ta thấy TIC ñã ñạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu cơ bản. 

Riêng chỉ tiêu doanh thu bị giảm là do khâu xây dựng chỉ tiêu ñặt kỳ vọng giá bán ñiện 
quá cao: Khi xây dựng chỉ tiêu KH 2009 có tính ñến giá bán ñiện tăng 10%, tuy nhiên 
trong năm 2009 giá ñiện không thay ñổi do ñó làm chỉ tiêu doanh thu không ñạt như 
mong muốn. 

3. Những tiến bộ công ty ñã ñạt ñược   

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

Chính sách lao ñộng của TIC là chất lượng công việc gắn liền với bảo ñảm thu 
nhập. Áp dụng chế ñộ khuyến khích và kỹ luật thông qua tăng giảm thu nhập.   

Chính sách thu nhập cao hiện ñang ñược nghiên cứu áp dụng ñể người lao ñộng có 
ñiều kiện gắn bó lâu dài với Công ty. 

Bộ máy quản lý ñược tổ chức theo hướng nhóm chuyên viên, gọn nhẹ nhưng hợp 
tác linh hoạt và ñáp ứng ñược nhiều yêu cầu công việc của Công ty. Chuyên viên quản 
lý chịu trách nhiệm phần công việc chính của mình ñồng thời phải biết phối hợp thực 
hiện những công việc khác. 

TIC tạo ñiều kiện ñể mọi CBCNV học tập, tiếp cận, cập nhật những kiến thức mới 
nhất trong công tác quản trị và ứng dụng công nghệ thông tin.  

ðối với lao ñộng trực tiếp thuộc ñội ngũ kỹ sư, lao ñộng kỹ thuật và công nhân 
vận hành tại nhà máy thủy ñiện ñược thực hiện theo cơ chế lương khoán theo mức sản 
lượng ñiện SX, sản lượng vượt kế hoạch ñược hưởng mức lương khoán cao hơn. ðối 
với các nhà máy liên doanh, TIC cùng với các bên liên doanh thống nhất mức khoán và 
giao lao ñộng trực tiếp lại cho ñơn vị Chủ ñầu tư quản lý. 

 TIC có chính sách khen thưởng ñịnh kỳ hàng quý các lao ñộng ñạt thành tích tốt 
trong công việc, có chế ñộ ưu ñãi những cán bộ CNV ñã làm việc lâu năm gắn bó với 
Công ty. ðồng thời cũng áp dụng các quy ñịnh xử phạt ñối với trường hợp gây ảnh 
hưởng ñến hoạt ñộng sản xuất, làm thiệt hại ñến lợi ích Công ty. 

3.2 Các biện pháp kiểm soát 

Công ty coi trọng việc kiểm soát như một yếu tố quyết ñịnh dẫn ñến thành công. 

Việc kiểm soát ñược thực hiện trên cơ sở chế ñộ quản lý hiện nay và ñược thực 
hiện thường xuyên gắn liền với chế ñộ khen thưởng kỹ luật. 

Thực hiện phối hợp cơ chế kiểm soát : tiền kiểm - kết quả - hậu kiểm. 

- Tiền kiểm thông qua các cuộc họp: báo cáo, ñánh giá quá trình thực hiện, tháo 
gỡ những khó khăn vướng mắc hoặc trực tiếp kiểm tra nội dung. 

- Kết quả ñược xác ñịnh bằng hiệu quả công việc ñạt ñược. 

- Hậu kiểm thông qua ñánh giá kết quả công việc, so sánh. 
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4. Kế hoạch phát triển trong tương lai  

 Theo kế hoạch ñã ñược thực hiện, trong 02 năm 2010 và 2011, mỗi năm TIC có 
thêm 01 nhà máy thủy ñiện mới ñưa vào hoạt ñộng, nâng tổng số nhà máy TIC sở hữu 
liên doanh lên 08 nhà máy với tổng công suất 59,8 MW. Trong ñó riêng phần vốn của 
TIC là 18 MW, sản lượng ñiện bq 77 triệu Kwh/năm. 

 Với năng lực SX trên, giá thành ñầu tư các nhà máy rất thấp và giá bán ñiện thị 
trường ñược cải thiện, triển vọng doanh thu và lợi nhuận TIC từ năm 2012 sẽ ñược bảo 
ñảm vững chắc ở mức cao. 

Năm 2010, Công ty tập trung ñầu tư hoàn thành 02 dự án H’Mun và Ayun Thượng 
1A ñể sớm ñưa vào khai thác ñem lại doanh thu, lợi nhuận và không có kế hoạch ñầu tư 
mới. Công ty nhận ñịnh nền kinh tế chung sẽ tăng trưởng mạnh trong thời kỳ 2011-
2012, khi ñó ñầu tư sẽ thuận lợi và ít rủi ro hơn. 

Một số kế hoạch cụ thể: 

•    Tập trung khai thác tốt nhất các nhà máy ñang hoạt ñộng ñể tăng doanh thu 

•    Tập trung ñầu tư hoàn thành 02 dự án thủy ñiện H’Mun (16,2MW) và Ayun 
Thượng 1A (12MW) ñưa vào hoạt ñộng trong năm 2010 và 2011.  

•    Từ 2012 trở ñi : Trong ñiều kiện cho phép, xem xét khởi ñộng các dự án còn lại 
bao gồm các dự án thủy ñiện Iaðrăng 2A (1,7MW), thủy ñiện IaPuch2 
(3,4MW), thủy ñiện ðăkPiHao1 (4,2MW).  

• Kế hoạch dài hạn 

 Khi các dự án thuỷ ñiện ñã xây dựng hoàn thành ñi vào khai thác, TIC sẽ mở rộng 
chức năng hoạt ñộng các dịch vụ hỗ trợ khác như: dịch vụ tư vấn xây dựng & sửa chữa 
các nhà máy ñiện, cung ứng vật tư thiết bị thủy ñiện, ñầu tư cao su và các loại cây công 
nghiệp khác vốn là thế mạnh của ñịa phương...   

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Báo cáo tài chính quý và năm của TIC ñược lập ñầy ñủ, chính xác phục vụ cho 
công tác quản trị của Công ty và công bố thông tin theo quy ñịnh ñối với Công ty niêm 
yết . Báo cáo tài chính năm 2009 ñã ñược kiểm toán bởi kiểm toán ñộc lập (có báo cáo 
tài chính năm 2009 chi tiết gửi kèm theo) 

 
V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

 1. Kiểm toán ñộc lập 

ðơn vị kiểm toán ñộc lập và ý kiến  

Công ty kiểm toán và kế toán AAC 

ðịa chỉ : 217 Nguyễn Văn Linh, Tp. ðà Nẵng 

Xin xem chi tiết phần báo cáo kiểm toán phần phụ lục sau báo cáo này. 
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VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 

 Công ty ðiện Gia Lai (GEC) là ñơn vị có liên quan mật thiết với TIC, về mặt 
lịch sử và giá trị vốn nắm giữ thì GEC ñược coi như Công ty mẹ vì là ñơn vị sáng lập 
TIC từ buổi ñầu cổ phần hóa và nắm giữ ≥51% vốn ñiều lệ TIC; về mặt hợp tác kinh 
doanh GEC ñược xem như ñối tác chiến lược của TIC vì hầu hết các nhà máy thủy 
ñiện GEC ñầu tư xây dựng ñều có vốn TIC tham gia. 

 

1.  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của công ty 

Tên Công ty      : Công ty ðiện Gia Lai 

Tên viết tắt        : GEC 

Số ñăng ký KD : 39 06 000045 do Sở Kế hoạch & ðT tỉnh 
Gia Lai cấp 

ðịa chỉ               : 114 Trường Chinh, Tp. Pleiku, Gia Lai 

ðiện thoại          : 059. 3823 604 - 059. 3824 464 

Số cổ phần nắm giữ : 8.457.150 cổ phiếu TIC 

Tỷ lệ nắm giữ          : 51 % 

 

 

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty ðiện Gia Lai : 

• Quản lý sản xuất ñiện năng, kinh doanh bán ñiện; Thi công xây dựng lắp ñặt 
các công trình thuỷ ñiện nhỏ, hệ thống ñường dây, trạm biến áp có cấp ñiện áp từ 110 
Kv trở xuống và ñiện chiếu sáng ñô thị; Sản xuất ñúc trụ và các sản phẩm bê tông ly 
tâm ñúc sẵn; Kinh doanh vật liệu ñiện và các dịch vụ thiết bị kỹ thuật ñiện;  

• Trồng cây công nghiệp; Xây dựng các công trình thuỷ lợi, dân dụng, công 
nghiệp, công trình giao thông từ cấp 4 trở xuống; Gia công, chế biến. kinh doanh mua 
bán các mặt hàng nông sản;  

• Tư vấn khảo sát, thiết kế các công trình ñiện từ 35Kv trở xuống; Tư vấn khảo 
sát, thiết kế các công trình thuỷ ñiện vừa và nhỏ; Tư vấn ñầu tư xây dựng ñường dây 
và trạm biến áp ( có cấp ñiện áp từ 35Kv trở xuống) gồm: 

- Lập dự án ñầu tư (lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu 
khả thi, báo cáo ñầu tư); 

-   ðấu thầu (Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức ñấu thầu, xét thầu); 

-   Giám sát thi công; kinh doanh thiết bị máy văn phòng. 

• Chế biến ñường trắng kết tinh từ mía theo TCVN 1695-87; Chế biến các sản 
phẩm phụ từ chế biến ñường (sản xuất giấy, sản xuất bánh kẹo ...). Làm dịch vụ cho 
các hộ gia ñình nông dân trồng nguyên liệu phục vụ cho nhà máy chế biến; Mua bán 
vật tư, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành mía ñường; Trồng và cung cấp nguyên liệu 
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cho nhà máy và giống mía cho nông dân; Chăn nuôi bò; Sản xuất và kinh doanh phân 
bón. 

2.  Tình hình TIC ñầu tư vào Công ty ðiện Gia Lai 

TIC ñầu tư vào Công ty ðiện Gia Lai thông qua hợp tác liên doanh, cùng góp 
vốn ñể ñầu tư xây dựng các nhà máy thủy ñiện và sau ñó phân chia kết quả theo tỷ lệ 
vốn góp của mỗi bên.  

Bảng tổng hợp vốn TIC ñầu tư vào GEC có ñến 31/12/2009 
                                                                                             

ðVT: tỷ VND    

Hạng mục ñầu tư  
Công 
suất 

(MW) 

Tổng 
mức ñầu 

tư 

Vốn TIC  
Góp 

Tỷ lệ  
góp vốn 
của TIC 

(%) 

I- ðầu tư ñã hoàn thành 31,0 401,761 163,773 40,76 

1. Nhà máy thuỷ ñiện Iaðrăng3 1,6 

2. Nhà máy thuỷ ñiện IaMeur3 1,8 
44,459 16,991 38,2 

3. Nhà máy thuỷ ñiện H'Chan 12 118,104 37,958 32,14 

4. Nhà máy thuỷ ñiện ðăkPiHao2 9 134,481 65,551 47,24 

5. Nhà máy thuỷ ñiện IaPuch3 6,6 104,716 45,273 43,21 

II- ðang ñầu tư  16,2 294,000 76,000  

1. Công trình thuỷ ñiện H'Mun 16,2 294,000 76,000 25,8 

  
 

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

1. Cơ cấu tổ chức của công ty  

Công ty CP ðầu tư ðiện Tây Nguyên (TIC) là mô hình công ty cổ phần hoàn 
toàn, nhưng xét về cơ cấu vốn thì là công ty con của Công ty ðiện Gia Lai (GEC) vì 
GEC chiếm giữ cổ phần chi phối  ≥51% và là ñơn vị sáng lập. 

Bộ máy quản lý tổ chức theo mô hình chuyên viên, gọn nhẹ nhưng có khả năng 
ñáp ứng ñược nhiều yêu cầu công việc của Công ty.  

Lao ñộng trực tiếp là ñội ngũ kỹ sư, kỹ thuật và công nhân vận hành tại các nhà 
máy thủy ñiện có chuyên môn vận hành và ñủ khả năng nắm bắt công nghệ thiết bị 
nhà máy, tự bảo dưởng và sửa chữa máy móc thiết bị.  

Chính sách về tổ chức và nhân sự của TIC là : Gọn nhẹ, chất lượng và áp dụng 
công nghệ. Công ty luôn tạo ñiều kiện ñể mọi CBCNV, người lao ñộng học tập, tiếp 
cận, cập nhật những kiến thức mới nhất trong công tác quản trị, ứng dụng công nghệ 
thông tin, công nghệ ñiện tử - tự ñộng.  
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Ảnh: Quan hệ cổ ñông TIC tại văn phòng 

 

 

SƠ ðỒ TỔ CHỨC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG 

         

        HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

  

            BAN GIÁM ðỐC  

  

PHÒNG BAN CHỨC 
NĂNG VÀ NGHIỆP VỤ 

  

CÁC NHÀ MÁY  
THỦY ðIỆN 

  

    BAN KIỂM SOÁT 
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2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban ñiều hành TIC 

 

Ông TÂN XUÂN HIẾN 

Chủ tịch HðQT. 

- Sinh ngày: 04/7/1961 

- Quê quán: Bình An, Tây Sơn - Bình ðịnh. 

- Trình ñộ văn hóa: 12/12 

- Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư ñiện, Cử nhân kinh 
tế. 

- ðịa chỉ thường trú: 02 Nguyễn ðường, Tp.Pleiku 
- Gia Lai 

- Chức vụ hiện nay: G/ñ Công ty ðiện Gia Lai, Chủ 
tịch HðQT Công ty CP ñầu tư ðiện Tây Nguyên. 

 

 

Ông HUỲNH ðOAN 

Giám ñốc   

- Sinh ngày: 27/3/1960 

- Quê quán: Tịnh An, Sơn Tịnh - Quảng Ngãi. 

- Trình ñộ văn hóa: 12/12 

- Trình ñộ chuyên môn: Trung cấp kế toán, Cử nhân 
quản trị kinh doanh. 

- ðịa chỉ thường trú: 189 Nguyễn Huệ, thị trấn ðăk 
ðoa - Gia Lai. 

- Chức vụ hiện nay: Giám ñốc TIC 

 

Ông NGUYỄN TIẾN HẢI 

Kế toán trưởng 

- Sinh ngày: 01/7/1984 

- Quê quán: Cát Trinh, Phù Cát - Bình ðịnh. 

- Trình ñộ văn hóa: 12/12 

- Trình ñộ chuyên môn: ðại học tài chính kế toán. 

- ðịa chỉ thường trú: Thị trấn AyunPa - Gia Lai. 

- Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng TIC. 
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Ông PHAN THANH LẠC 

Trưởng ban kiểm soát 

 

 

- Sinh ngày: 03/8/1960 

- Quê quán: Giao Xuân, Giao Thủy - Nam ðịnh. 

- Trình ñộ văn hóa: 12/12 

- Trình ñộ chuyên môn: ðại học tài chính kế toán. 

- ðịa chỉ thường trú: 14 Sư Vạn Hạnh, Tp.Pleiku - Gia 
Lai. 

- Chức vụ hiện nay: Trưởng ban kiểm soát TIC. 

 

 3. Thay ñổi giám ñốc ñiều hành trong năm  

 Trong năm không có thay ñổi. 

 4. Quyền lợi của Ban giám ñốc 

Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác   

 

T
T 

Họ và tên Chức vụ Tiền lương 
năm 2009 

Thù lao 
kiêm nhiệm 

thư ký 
HðQT 

Tiền 
thưởng 

2009 

Tổng cộng 

1 Huỳnh ðoan  Giám ñốc  100.060.000 12.000.000 22.000.00 134.060.000 

 

5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách ñối với người lao ñộng 

 Tổng số lao ñộng hiện nay trong công ty: 27 người. 

Chính sách lao ñộng của TIC là ñề cao chất lượng; có chuyên môn và kinh 
nghiệm, thích ứng với ñổi mới và ứng dụng công nghệ. Công ty gắn yêu cầu chất 
lượng với bảo ñảm thu nhập, áp dụng cơ chế khuyến khích và kỹ luật thông qua tăng 
giảm thu nhập.   

 Chính sách thu nhập cao hiện ñang ñược nghiên cứu áp dụng ñể người lao ñộng 
có ñiều kiện gắn bó lâu dài với Công ty. 

Hiện tại, số lao ñộng gián tiếp và bộ máy ñiều hành tại TIC có 12 người; lao 
ñộng trực tiếp thuộc lực lượng kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và vận hành tại nhà máy thủy 
ñiện.  

Tiền lương người lao ñộng trực tiếp ñược trả theo cơ chế khoán sản phẩm có 
thưởng lũy tiến phần vượt chỉ tiêu; lao ñộng gián tiếp ñược hưởng theo hệ số. Hàng 
năm công ty xem xét lại mức tiền lương và nâng bậc lương cho người lao ñộng. 
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Công ty xây dựng chính sách khen thưởng ñối với các cá nhân, tập thể có thành 
tích ñem lại hiệu quả hơn. ðồng thời cũng áp dụng các quy ñịnh phạt ñối với trường 
hợp không hoàn thành tốt nhiệm vụ, gây ảnh hưởng ñến hoạt ñộng sản xuất, làm thiệt 
hại ñến lợi ích Công ty. 

Công ty ñảm bảo thực hiện ñủ các chế ñộ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thân thể cho cán bộ công nhân viên, 100% người lao ñộng trong công ty ñược 
ký hợp ñồng dài hạn, tham gia tổ chức công ñoàn và các chế ñộ phúc lợi khác theo 
quy ñịnh. 

     Bảng 8: Tiền lương bình quân 

 
Tiền lương      

b/quân Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 
Tỷ lệ %   

2008/2007 
Tỷ lệ %   

2009/2008 

ðồng/người/tháng 3.500.000 4.000.000 4.200.000 114,3 1,05 

 

6.  Thay ñổi thành viên Hội ñồng quản trị, Ban Giám ñốc, Ban kiểm soát, kế 
toán trưởng  

 Trong năm không có thay ñổi. 

 

VIII. THÔNG TIN CỔ ðÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội ñồng quản trị, Ban Kiểm soát  

• Hội ñồng quản trị 

Hội ñồng quản trị TIC có 5 thành viên, trong ñó có 3 thành viên thuộc ñơn vị 
cổ ñông chi phối (GEC) và 2 thành viên là cổ ñông bên ngoài. Các thành viên trong 
HðQT ñều có trình ñộ quản lý và nắm giữ số cổ phần lớn, có lợi ích gắn liền với 
công ty. 

Riêng có 01 thành viên không có cổ phần nắm giữ, nhưng vợ thành viên ñó 
nắm giữ số lượng cổ phần lớn. 

 

S 

tt 

Họ và tên Năm 
sinh 

Chức vụ Cổ phần 
sở hữu 

%          
sở hữu 

1 Tân Xuân Hiến  1961 Chủ tịch HðQT 105.572 0,636 

2 Phạm Toan  1949 Phó CT HðQT 42.906 0,258 

3 Nguyễn Viết Sinh  1962 Ủy viên HðQT 42.420 0,256 

4 Phan Tính  1960 Ủy viên HðQT 16.150 0,097 

5 Bùi Thế Duy  1972 Ủy viên HðQT Không - 

 



Báo cáo thường niên 2009 Công ty CP ðầu tư ðiện Tây Nguyên (TIC) 

 23 

� Hoạt ñộng của HðQT  

HðQT chịu trách nhiệm trước ðHðCð trong việc quản trị Công ty theo quy 
ñịnh của Pháp luật và ñiều lệ công ty với mục tiêu thực hiện các chỉ tiêu ðHðCð ñề 
ra. 

Trong năm 2009, HðQT ñã theo dõi, giám sát các hoạt ñộng của Giám ñốc 
ñiều hành; tổ chức các cuộc họp ñịnh kỳ và bất thường ñể ñưa ra những chủ trương 
về ñiều chỉnh kế hoạch ñầu tư dự án ðăk H’Nol, tổ chức phòng chống cơn bảo số 9, 
góp ý kế hoạch kinh doanh, cấu trúc vốn & nguồn vốn ñầu tư...  

• Ban kiểm soát  

Ban kiểm soát Công ty gồm có 03 người, 01 trưởng ban và 02 thành viên. Có 
trình ñộ kế toán quản trị và nắm giữ số cổ phần lớn, gắn liền lợi ích với công ty. 

 

� Hoạt ñộng của Ban kiểm soát  

Ban kiểm soát thực hiện giám sát HðQT và Giám ñốc trong việc quản lý và 
ñiều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước ñại hội ñồng cổ ñông trong việc thực hiện 
các nhiệm vụ ñược giao. 

Trong năm Ban Kiểm soát xem xét, phê duyệt kế hoạch chi phí,  kiểm tra quy 
trình thực hiện chế ñộ tài chính nhằm phòng tránh những rủi ro thất thoát trong công 
tác quản lý; Thẩm ñịnh tính hợp lý & chính xác các báo cáo tình hình kinh doanh, các 
báo cáo của Hội ñồng quản trị. 

 Phối hợp với Kiểm toán ñộc lập xem xét, thẩm ñịnh báo cáo tài chính năm 
làm cơ sở ñể trình báo cáo ñại hội ñồng cổ ñông tại cuộc họp thường niên. 

• Kế hoạch ñể tăng cường hiệu quả trong hoạt ñộng quản trị công ty  

Hội ñồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám ñốc sau ñây gọi chung là Ban 
ðiều hành. ðoàn kết, tin tưởng, tiến lên là phương châm của Ban ñiều hành TIC; 
Hoạt ñộng của HðQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám ñốc luôn có sự phối hợp gắn kết.  

Từng thành viên HðQT, BKS ñược phân công phụ trách theo dõi từng lĩnh vực 
của Công ty và có báo cáo trong các cuộc họp.  

Ban ðiều hành TIC còn có cơ chế quản lý thông qua các hội ý bằng ñiện thoại, 
nhằm ñưa ra những chủ trương chính sách nhanh chóng và kịp thời nhất ñể giải quyết 
các vấn ñề có yêu cầu thời gian. 

Ban ðiều hành TIC lấy hiệu quả làm thước ño và thông tin minh bạch làm uy tín 
cho quá trình hoạt ñộng của mình. 

S 

tt 

Họ và tên Năm 
sinh 

Chức vụ Cổ phần 
sở hữu 

%          
sở hữu 

1 Phan Thanh Lạc   1960 Trưởng ban 61.977 0,373 

2 Nguyễn ðình Tuấn   1963 Thành viên 96.363 0,581 

3 Nguyễn Xuân Thanh  1965 Thành viên 12.116 0,073 
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• Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên 
HðQT, Ban kiểm soát. 

 

• Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay ñổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần 
của thành viên HðQT :  

Trong năm 2009, Công ty mới niêm yết trên sàn giao dịch HoSE, tất cả các 
thành viên HðQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám ñốc ñang trong thời gian cam kết 
nắm giữ 100 % cổ phần trong vòng 6 tháng kể từ ngày niêm yết (12/10/2009). 

Như vậy trong năm tỷ lệ cổ phần nắm giữ của Ban ðiều hành không thay ñổi. 

• Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội ñồng 
quản trị, Ban Giám ñốc ñiều hành, Ban kiểm soát và những người liên 
quan tới các ñối tượng nói trên  

Trong năm 2009 có các phát sinh giao dịch cổ phiếu như sau: 

- Bà Trần Thị Ngọc là vợ ông Huỳnh ðoan - Giám ñốc Công ty ñăng ký mua 
10.000 cổ phần nhưng chỉ mua ñược 4.000 cổ phần . 

- Bà Vũ Thị ðông là vợ ông  Phạm Toan - Phó chủ tịch HðQT ñăng ký bán 
93.225 nhưng chỉ bán  30.000 cổ phần.  

S
tt 

Họ và tên Chức 
vụ 

Thù lao 
(ñ/tháng) 

Thù lao  
(ñ/năm) 

Thưởng 
2009 (ñ) 

Tổng cộng 

I Hội ñồng quản trị       

1 Tân Xuân Hiến  Chủ 
tịch 

HðQT 

2.500.000 30.000.000 3.000.000 33.000.000 

2 Phạm Toan  Phó CT 
HðQT 

2.000.000 

. 

24.000.000 

 

2.500.000 26.500.000 

3 Nguyễn Viết Sinh  Ủy viên 
HðQT 

1.500.000 18.000.000 2.000.000 20.000.000 

4 Phan Tính  Ủy viên 
HðQT 

1.500.000 18.000.000 2.000.000 20.000.000 

5 Bùi Thế Duy  Ủy viên 
HðQT 

1.500.000 18.000.000 2.000.000 20.000.000 

II Ban kiểm soát       

1 Phan Thanh Lạc   Trưởng 
ban 

1.500.000 18.000.000 2.000.000 20.000.000 

2 Nguyễn ðình Tuấn   Thành 
viên 

800.000 9.600.000 1.000.000 10.600.000 

3 Nguyễn Xuân Thanh  Thành 
viên 

800.000 9.600.000 1.000.000 10.600.000 
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- Bà ðào Thị Ngọc Ánh là vợ ông Nguyễn Viết Sinh - Thành viên HðQT ñã 
ñăng ký bán 40.000 cổ phần nhưng chưa bán ñược.  

- Bà Vũ Thị Phòng vợ ông Phan Tính - Thành viên HðQT ñăng ký bán 20.000 
cổ phần nhưng chỉ bán ñược 11.000 cổ phần.  

- Bà Phạm Thị Kim Ngân vợ ông Nguyễn ðình Tuấn ñăng ký bán 55.357 cổ 
phần nhưng chưa bán ñược.  

Tất cả các trường hợp giao dịch trên, Công ty ñã làm các thủ tục ñăng ký thông 
tin theo ñúng quy ñịnh hiện hành. 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ ñông : 

• Cơ cấu cổ ñông 
 

ðối tượng T/số cổ phần 
Tỷ lệ sở 

hữu 

1 2 3 
I. Cổ ñông nội bộ       407.505  2,46% 

1.  Hội ñồng quản trị        207.049  1,25% 
Trong ñó -Trong nước        207.049  1,25% 

2.  Ban Giám ñốc         30.000  0,18% 
3.  Ban kiểm soát        170.456  1,03% 
4.  Kế toán trưởng 0 0.0% 

II. Cổ ñông khác   15.692.412  94,63% 
    1. Trong nước   15.692.412  94,63% 
         1.1 Cá nhân     7.235.262  43,63% 
         1.2 Tổ chức     8.457.150  51,0% 
Trong ñó- Nhà nước     8.457.150  51,0% 
    2. Nước ngoài 0 0% 
III. Cổ phiếu quỹ       482.683  2.91% 

CỘNG:   16.582.600  100% 

• Danh sách cổ ñông nắm giữ từ 5%/vốn ñiều lệ  
 
S
t
t 

Tên cổ ñông Số ðKKD ðịa chỉ Số cổ phần 
Tỷ lệ 
nắm 
giữ 

1 Công ty ðiện Gia Lai 39 0600 045 114 Trường Chinh, Tp. 
PleiKu, Gia Lai 

8.457.150 51% 

TỔNG CỘNG: 8.457.150 51% 

 

• Cổ ñông nước ngoài và cổ ñông lớn :  

Tại thời ñiểm lập báo cáo này, hiện không có cổ ñông nào nắm giữ >5% vốn 
cổ phần của Công ty và không có cổ ñông nước ngoài góp vốn. 
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PHỤ LỤC : BÁO CÁO TÀI CHÍNH & BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

 
 

 

 

 

 

Số: 423/BCKT-AAC                                              ðà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2010 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN 
 

Kính gửi:  Hội ñồng Quản trị, Ban Giám ñốc và các Cổ ñông  
   Công ty Cổ phần ðầu tư ðiện Tây Nguyên - TIC 

Chúng tôi ñã kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2009, gồm: Bảng cân ñối kế toán tại 

ngày 31/12/2009, Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và 

Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ 

phần ðầu tư ðiện Tây Nguyên (sau ñây gọi tắt là “Công ty”) ñính kèm từ trang 5 ñến 

trang 21. Các Báo cáo tài chính này ñược lập theo Chế ñộ kế toán Việt Nam. 

Trách nhiệm của Ban Giám ñốc Công ty và của Kiểm toán viên 

Việc lập các Báo cáo tài chính này là trách nhiệm của Ban Giám ñốc Công ty. Trách 

nhiệm của Kiểm toán viên là dựa trên các bằng chứng kiểm toán ñể ñưa ra ý kiến ñộc lập 

của mình về tính trung thực và hợp lý của các Báo cáo tài chính ñã ñược kiểm toán. 

Cơ sở ñưa ra ý kiến 

Chúng tôi ñã tiến hành công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. 

Theo ñó, chúng tôi ñã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng 

các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong các Báo cáo 

tài chính; ñánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế ñộ kế toán Việt Nam hiện hành, 

các nguyên tắc và phương pháp kế toán ñược áp dụng, các ước tính và xét ñoán quan 

trọng của Ban Giám ñốc Công ty cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài 

chính. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán của chúng tôi ñã ñưa ra những cơ sở hợp 

lý ñể làm căn cứ cho ý kiến của mình. 

Ý kiến của Kiểm toán viên 

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu, các Báo cáo tài chính ñã phản 

ảnh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2009 và kết 

 CÔN G TY KIỂM  TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 
T H À N H  V I Ê N  Q U Ố C  T Ế  C Ủ A  P O L A R I S  I N T E R N A T I O N A LT H À N H  V I Ê N  Q U Ố C  T Ế  C Ủ A  P O L A R I S  I N T E R N A T I O N A LT H À N H  V I Ê N  Q U Ố C  T Ế  C Ủ A  P O L A R I S  I N T E R N A T I O N A LT H À N H  V I Ê N  Q U Ố C  T Ế  C Ủ A  P O L A R I S  I N T E R N A T I O N A L     
Trụ sở chính 
217 Nguyễn Văn Linh, Q.Thanh Khê, Tp. ðà Nẵng 
Tel: 84.511.3655886;  Fax: 84.511.3655887 
Email: aac@dng.vnn.vn 
Website: http://www.aac.com.vn 
 

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh 
47-49 Hoàng Sa (Tầng 5 Tòa nhà Hoàng ðan)  
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Tel: 84.8.39102235; Fax: 84.8.39102349 
Email: aac.hcm@aac.com.vn 
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quả hoạt ñộng kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết 

thúc tại ngày 31/12/2009, phù hợp với Chuẩn mực và Chế ñộ kế toán Việt Nam hiện 

hành. 

 
                                                                                        
 
 
 
 

BẢN CÂN ðỐI KẾ TOÁN (ñã kiểm toán) 
Ngày 31 tháng 12 năm 2009 

 
 

 TÀI SẢN  Mã  Thuyết 31/12/2009  31/12/2008 
    số minh VND   VND 

       

A.  TÀI SẢN NGẮN HẠN 100   13.120.972.142  14.042.881.087 

I. Tiền và các khoản tương ñương tiền 110   398.955.614  8.851.485.848 
1. Tiền  111   48.955.614  471.485.848 
2. Các khoản tương ñương tiền 112   350.000.000  8.380.000.000 
II. Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn 120   -  2.487.000.000 
1. ðầu tư ngắn hạn 121   -  2.487.000.000 
2. Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn  129   -  - 
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130   12.587.631.386  2.569.713.812 
1. Phải thu của khách hàng 131   154.231.662  1.125.461.444 
2. Các khoản phải thu khác 135   12.433.399.724  1.444.252.368 
IV. Hàng tồn kho 140   330.000  512.000 

1. Hàng tồn kho 141   330.000  512.000 
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  149   -  - 
V. Tài sản ngắn hạn khác 150   134.055.142  134.169.427 
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151   -  - 
2. Tài sản ngắn hạn khác 158   134.055.142  134.169.427 
       
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200   203.986.319.087  184.507.107.317 
I. Các khoản phải thu dài hạn 210      
II. Tài sản cố ñịnh 220   3.176.866.327  3.553.966.019 
1. Tài sản cố ñịnh hữu hình 221   2.743.490.666  3.120.590.358 
  - Nguyên giá 222   4.890.381.007  4.890.381.007 
  - Giá trị hao mòn lũy kế 223   (2.146.890.341)  (1.769.790.649) 
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230   433.375.661  433.375.661 
III. Bất ñộng sản ñầu tư 240   -  - 
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IV. Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn 250   192.269.979.064  174.430.083.114 
1. ðầu tư vào công ty con 251   -  - 
2. ðầu tư dài hạn khác 258   192.269.979.064  174.430.083.114 
V. Tài sản dài hạn khác 260   8.539.473.696  6.523.058.184 
1. Chi phí trả trước dài hạn 261   8.539.473.696  6.523.058.184 
2. Tài sản dài hạn khác 268   -  - 
       
 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270   217.107.291.229  198.549.988.404 

 
 

BẢN CÂN ðỐI KẾ TOÁN (ñã kiểm toán) 
Ngày 31 tháng 12 năm 2009 

 
 

  NGUỒN VỐN  Mã  Thuyết 31/12/2009  31/12/2008 
    số minh VND   VND 

       

A. NỢ PHẢI TRẢ 300   43.593.101.252  40.060.505.617 
I. Nợ ngắn hạn 310   6.393.801.252  1.755.905.617 
1. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314   144.743.445  1.158.386.546 
2. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319   6.249.057.807  597.519.071 
II. Nợ dài hạn 330   37.199.300.000  38.304.600.000 
1. Phải trả dài hạn người bán 331   -  - 
2. Vay và nợ dài hạn 334   37.199.300.000  38.304.600.000 
       
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400   173.514.189.977  158.489.482.787 
I. Vốn chủ sở hữu 410   173.377.470.511  158.394.677.025 
1. Vốn ñầu tư của chủ sở hữu 411   165.826.000.000  165.826.000.000 
 2.  Cổ phiếu quỹ 414      (9.630.720.000)      (9.630.720.000) 
3. Quỹ ñầu tư phát triển 417   5.828.415.468  2.160.063.622 
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420   11.353.775.043  39.333.403 
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430   136.719.466  94.805.762 
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431   136.719.466  94.805.762 
2. Nguồn kinh phí 432   -  - 
       

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440   217.107.291.229  198.549.988.404 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (ñã kiểm toán) 
Cho năm tài chính kết thúc này 31/12/2009 

  Chỉ tiêu  Mã Thuyết Năm 2009  Năm 2008 

    số minh VND   VND 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01  1.735.519.337  2.224.051.015 

2. Các khoản giảm trừ 02  -  - 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10  1.735.519.337  2.224.051.015 

4. Giá vốn hàng bán 11  1.024.912.881  1.074.772.852 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20  710.606.456  1.149.278.163 

6. Doanh thu hoạt ñộng tài chính 21  28.772.186.475  22.495.669.537 

7. Chi phí hoạt ñộng tài chính 22  685.357.421  671.488.407 

 Trong ñó: Lãi vay 23  685.357.421  671.488.407 

8. Chi phí bán hàng 24  -  - 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25  684.213.079  654.720.895 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng kinh doanh 30  28.113.222.431  22.318.738.398 

11. Thu nhập khác 31  10.745.400  21.857.483 

12. Chi phí khác 32  -  606.200 

13. Lợi nhuận khác 40  10.745.400  21.251.283 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50  28.123.967.831  22.339.989.681 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51  121.227.041  1.189.437.291 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52  -  -  

17. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60  28.002.740.790  21.150.552.390 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70  1.739  1.725 

 

                   

 


