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THÔNG ĐIỆP CỦA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Năm 2014, tình hình kinh tế thế giới dần được phục 
hồi và góp phần kích thích nền kinh tế toàn cầu, tình 

hình kinh tế trong nước được ổn định phát triển nhờ 

chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp phát triển của nhà 
nước. Tốc độ tăng trưởng GDP ước tính 2014 là 

5,98% ,mức tăng trưởng năm nay cao hơn mức 
tăng 5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,42% của 
năm 2013. Lạm phát năm 2014 tiếp tục được kiềm 
chế, chỉ số CPI 2014 tăng 4,09% so với năm trước, 
mức tăng khá thấp trong 10 năm trở lại đây. Điều 
này cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế, mục 
tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ tiếp tục được 
thực hiện thành công. Để đạt được mục tiêu kiểm 
soát lạm phát trong năm qua Chính phủ, Thủ tướng 
chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, 
quyết định để ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện các 
biện pháp kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công 
nhằm ổn định nền kinh tế.  

Tình hình kinh tế trong năm qua có dấu hiệu tích 
cực, tuy nhiên trong năm qua Công ty phải đối mặt  
với nhiều khó khăn và thách thức trong sản xuất 
thủy điện tại khu vực miền Trung, Tây nguyên nói 
chung và tại nhà máy thủy điện Đrây Hlinh 2 nói 
riêng, do lượng nước về phục vụ công tác sản xuất 
điện thấp hơn khá nhiều so với trung bình nhiều 
năm. Với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu do Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đề ra, Hội 
đồng quản trị đã điều hành hết sức quyết liệt, bám 
sát kế hoạch để có giải pháp điều hành đồng bộ, 
nhờ đó mà công tác sản xuất kinh doanh năm 2014 
ngày càng ổn định và hoàn thành vượt mức tất cả 
các chỉ tiêu mà kế hoạch đã đề ra: sản lượng điện 
thương phẩm đạt 79.518.827 kWh, bằng 101,95% 
kế hoạch năm, bằng 104,48% so với cùng kỳ; 
doanh thu đạt 65.891 triệu đồng, đạt 107,44% kế 
hoạch năm, bằng 110,82% so với cùng kỳ; lợi 
nhuận trước thuế là 36.231 triệu đồng, đạt 107,80% 
kế hoạch năm, bằng 105,45% so với cùng kỳ năm; 
EPS năm 2014 đạt 3.582 đồng/cổ phiếu, đạt 
107,66% 

107,66% kế hoạch và bằng 105,48% so với năm 
trước. Việc làm và thu nhập bình quân của 
người lao động tương đối ổn định, năm 2014 thu 
nhập bình quân là 12.940.000 đồng/người/tháng, 

bằng 116,58% năm 2013. Nhìn chung, so với 
mục tiêu đã đặt ra cho năm 2014, kết quả kinh 
doanh đều đạt vượt mức kế hoạch đề ra, để đạt 
được kết quả kinh doanh hiệu quả trong tình 
hình nhiều khó khăn và thách thức là sự cố gắng 
và phấn đấu hết mình của lãnh đạo và toàn bộ 
nhân viên trong Công ty thể hiện sự đoàn kết 
của một tập thể. 

Là Chủ tịch Hội đồng quàn trị, tôi rất trân trọng 
những đóng góp của toàn thể cán bộ nhân viên 
Công ty trong năm vừa qua. Thay mặt Hội đồng 
quản trị, tôi gửi tới các anh chị em lời cảm ơn để 
ghi nhận những nỗ lực vươn lên trong công việc 
của mỗi cá nhân cũng như từng đơn vị cho mục 
tiêu chung của Công ty.  

Tôi chân thành cảm ơn sự đồng lòng chia sẻ của 

Quý cổ đông, sự hợp tác quý báu của Quý 
khách hàng trong thời gian qua và mong tiếp tục 
nhận được sự ủng hộ và hợp tác tốt đẹp từ Quý 

vị trong những năm tiếp theo. 

Trân trọng! 

 

Kính thưa Quý cổ đông, các N hà đầu tư, Đối tác, Quý khách hàng cùng Toàn thể 
cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Thủy đi ện - Điện lực 3 
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CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3 
Tên nước ngoài: HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY - POWER NO.3 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghi ệp: số 0400456277 thay đổi lần thứ 04 vào 

ngày 17/12/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp 

Vốn đi ều lệ: 95.000.000.000 đồng 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 95.000.000.000 đồng 

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nhà Đèn, Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông 

Số đi ện thoại: 0501 3684 888      Số fax: 0501 3684 666 

Website: www.pc3hp.com.vn  
Email: pc3hp@pc3hp.com.vn 

Mã cổ phiếu: DRL 

Niêm yết tại: Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) 

http://www.pc3hp.com.vn/
mailto:pc3hp@pc3hp.com.vn
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

CTCP Thủy điện - Điện lực 3 

được thành lập theo giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh số 

3203000163 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp 

lần đầu ngày 20/11/2003 với số 

vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 

95 tỷ đồng 

Ngày 20/11/2003 

Hội đồng quản trị Tổng Công ty 

Điện lực Việt Nam (Nay là Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam) có 

Quyết định số 418/QĐ-EVN-
HĐQT, về việc chuyển giao công 

trình thủy điện Đrây H’Linh 2 
sang cho Công ty Cổ phần Thủy 

điện - Điện lực 3 

Ngày 16/12/2003 

Công ty Cổ phần Thủy điện - 
Điện lực 3 làm chủ đầu tư công 
trình Nhà máy Thủy điện Đrây 
H’Linh 2 theo văn bản số 

411/CV-NLDK của Bộ Công 

nghiệp 

Ngày 03/02/2004 

Tổ máy số 1 nhà máy Thủy điện 

Đrây H’Linh 2 chính thức vận 

hành phát điện thương mại hòa 

vào lưới điện quốc gia 

Tháng 11/2006 

Nhà máy Thủy điện Đrây H’linh 2 
chính thức vận hành phát điện 

thương mại với 2 tổ máy có công 

suất: 2 x 8 = 16 MW 

Tháng 01/2007 
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Hoàn thành việc di chuyển và 

đăng ký trụ sở chính của Công ty 

đến địa điểm mới tại xã Ea Pô, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông, và 
được Sở Kế hoach và Đầu tư 
tỉnh Đăk Nông cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh thay 
đổi lần 3 số 6303000078, với số 

vốn điều lệ vẫn là 95 tỷ đồng 

Ngày 07/07/2008 

Cổ phiếu của công ty chính thức 

được giao dịch trên sàn giao dịch 

chứng khoán TP Hồ Chí Minh 

với mã cổ phiếu là DRL 

Ngày 11/04/2012 
 

Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát nhiệm kỳ 2013-2018 

Ngày 17/04/2013 
 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp số 0400456277 thay đổi 

lần thứ 04 vào ngày 17/12/2014 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Đắk Nông cấp 

Ngày 17/12/2014 
 

Những thành tích lớn trong quá trình hình thành và phát triển 

Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì khá ổn định, từ 
đó đã đem lại lợi nhuận phân phối cho cổ đông luôn đạt từ 30%/năm trở lên. 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

 

Ngành nghề kinh doanh  

(theo Giấy phép đăng ký kinh doanh 
thay đổi lần 04 của Công ty) 

 Xây dựng các công trình đường 

dây, trạm biến thế điện; 

 Đầu tư xây dựng các dự án điện; 

 Sản xuất và kinh doanh điện năng; 

 Xây dựng các công trình thủy lợi, 

công trình dân dụng, công nghiệp; 

 Đầu tư xây dựng các dự án thủy 

điện; 

 Tư vấn các công trình điện. 

Địa bàn kinh doanh 

 Khu vực tỉnh Đắk Nông và tỉnh Đắk 

Lắk 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

GIÁM ĐỐC 

PHÒNG NGHIỆP VỤ PHÂN XƯ
ĐI

BỘ PHẬN TỔNG 
HỢP 

BỘ PHẬN KẾ 
TOÁN 
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Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và 
bộ máy quản lý 

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty được 

tổ chức theo mô hình công ty cổ phần. 

Công ty được tổ chức gọn nhẹ để giảm 

thiểu và triệt tiêu những lãng phí không cần 

thiết, và hướng đến hiệu quả cao nhất cho 

cổ đông. 

Bộ máy quản trị điều hành Công ty gồm có:  

 Bộ phận quản lý:  

 Ban Giám đốc điều hành (01 Giám 

đốc điều hành và 01 Phó Giám đốc 

điều hành) 

 Kế Toán trưởng 

 Phòng nghiệp vụ  

 Trưởng phòng 

 Bộ phận Tổng hợp 

 Bộ phận Kế toán 

 Phân xưởng vận hành nhà máy 

thủy điện Đrây H’Linh 2 

 Quản đốc phụ trách phân xưởng  

 04 kíp vận hành và nhân viên sửa 

chữa 

Các công ty con, công ty liên kết: Không 

có. 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

NG  

N TRỊ 

 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÂN XƯỞNG THỦY 
ĐIỆN ĐRÂY H’LINH 2 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính của Công ty 

hiện nay là tập trung vào công tác vận hành kinh 

doanh Nhà máy Thủy điện Đrây H’Linh 2 một 

cách an toàn và hiệu quả, phấn đầu hoàn thành 

vượt mức kế hoạch sản lượng điện thương 
phẩm theo kế hoạch hàng năm đề ra. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Hiện tại, Công ty chưa triển khai đầu tư cho 
nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới 

ngoài sản xuất kinh doanh điện năng. Tuy nhiên 
trong tương lai gần, để khai thác tốt các tiềm 

năng vật chất, tài chính và nhân sự của Công ty, 

HĐQT đã giao cho Giám đốc tìm kiếm cơ hội 

đầu tư kinh doanh có hiệu quả theo các ngành 

nghề kinh doanh đã đăng ký, nhưng trước mắt 

và chủ yếu là tập trung phát triển ngành nghề cốt 

lõi: Đầu tư và xây dựng, sản xuất kinh doanh 
điện năng thủy điện, cụ thể là tìm kiếm các dự án 
thủy điện hiệu quả trên địa bàn các tỉnh Tây 
Nguyên để đầu tư nhằm mục đích mở rộng phát 
triển Công ty. 

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và 
cộng đồng của Công ty 

Thời gian qua Công ty đã thực hiện tốt công 

tác bảo vệ môi trường thể hiện qua đề án bảo 

vệ môi trường chi tiết đã được Bộ Tài Nguyên 

và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 

175/QĐ-BTNMT ngày 07/03/2013. Trong thời 

gian tới Công ty sẽ thực hiện nghiêm túc 

chương trình giám sát và quản lý môi trường; 

thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ chất thải 

nguy hại; xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố 

và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kịp thời 

triển khai nhằm giảm thiểu thiệt hại đến đời 

sống cộng đồng và môi trường tự nhiên.  
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Rủi ro về kinh tế 

Theo Tổng cục thống kê, tốc độ tăng trưởng 

GDP năm 2014 là 5,98%, chỉ số CPI năm 2014 là 
4,09%, cho thấy dấu hiệu khả quan của nền kinh 

tế ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh 

của nhiều doanh nghiệp. Cũng như bao ngành 
khác, ngành điện cũng chịu ảnh hưởng từ sự 

điều chỉnh của chu kỳ kinh tế, tuy nhiên mức độ 

ảnh hưởng của các đơn vị thủy điện ít hơn so với 

các đơn vị khác trong ngành điện.  

Một yếu tố đầu vào rất quan trọng của toàn bộ 

nền kinh tế chính là năng lượng điện. Sự phát 

triển hay suy thoái của nền kinh tế sẽ ảnh hưởng 

đến nhu cầu năng lượng. Tuy nhiên, đối với nền 

kinh tế đang phát triển như Việt Nam, sau nhiều 

năm thiếu hụt đầu tư phát triển điện năng, sức 

cầu luôn vượt sức cung ngay cả trong hoàn cảnh 

suy thoái kinh tế thế giới trong năm 2008 và 
2009. Đặc điểm này có lẽ sẽ tiếp tục được duy trì 

trong nhiều năm tới.  

Trong giai đoạn hiện nay, an ninh năng lượng 

vẫn được Chính phủ nhận định là một trong 

những thách thức lớn của đất nước, có thể 

xuất hiện nguy cơ thiếu điện trong những năm 
tới nếu không có các giải pháp khắc phục kịp 

thời. Vì vậy, sự ảnh hưởng kinh tế đối với thị 
trường đầu ra của điện năng do Công ty Cổ 

phần Thủy điện - Điện lực 3 sản xuất là không 

đáng kể.  

Rủi ro về luật pháp  

Hoạt động của Công ty chịu sự ảnh hưởng của 

Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các 

văn bản luật liên quan. Trong quá trình sửa đổi 

và hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách, 

pháp luật sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động 

quản trị, kinh doanh của Công ty. Hiện tại, với 

hệ thống pháp luật có liên quan, khả năng có 

thể thay đổi về chính sách ưu đãi đầu tư, 
thuế…. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, 

rủi ro về luật pháp đối với ngành điện không 

cao bởi đây là ngành được Nhà nước khuyến 

khích đầu tư, nên nhiều khả năng có những 

thay đổi về pháp lý theo hướng có lợi cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần 

Thủy điện - Điện lực 3. 

CÁC RỦI RO 
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CÁC RỦI RO 

Rủi ro đặc thù về ngành sản xuất kinh 
doanh thủy đi ện 

Rủi ro về điều kiện thời tiết là rủi ro chủ yếu 

và có ảnh hưởng lớn nhất tới các công ty hoạt 

động trong lĩnh vực thủy điện. Sản lượng và 

hiệu quả của nhà máy thủy điện phụ thuộc 

chính vào nguồn năng lượng nước có khả 

năng tái tạo, dự trữ.  

Trong trường hợp hạn hán kéo dài, lượng 

mưa giảm cả trong mùa mưa, làm lượng 

nước tích trong hồ chứa thấp hơn so với năng 
lực thiết kế, ảnh hưởng lớn tới sản lượng điện 

sản xuất của nhà máy. Ngoài ra, các thiên tai 

khác như lũ quét và mưa lớn có thể gây thiệt 

hại về đường sá và các công trình đê đập của 

nhà máy, gây ra sự cố trong việc phát điện và 

tăng chi phí sửa chữa. Tình hình cung ứng 

điện thay đổi theo mùa khô và mùa mưa, tác 

động đến kết quả kinh doanh của Công ty. Vì 

vậy, rủi ro về thời tiết vẫn tồn tại trong toàn bộ 

thời gian hoạt động của Công ty. 

Công ty luôn cố gắng nắm vững những dự 

báo khí hậu và thủy văn để có những phương 
án dự phòng vận hành lòng hồ, điều độ máy 

móc, nhân lực để vận hành nhà máy đạt công 

suất cao nhất có thể và đảm bảo mức tiêu 

hao nước/1kWh là thấp nhất. Ngoài ra, Công 

ty cũng chuẩn bị những phương án phòng 
chống bão lụt, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai 

gây ra đối với các công trình đê đập, đường 

dây truyền tải điện của nhà máy và thực thi 

các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái. 

Rủi ro về biến động giá bán đi ện 

Năm 2008, Bộ Công thương đã ban hành 
Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT, ngày 

18/07/2008 về việc ban hành Quy định về biểu 

giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán 

điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ 

sử dụng năng lượng tái tạo. 

Năm 2011, Công ty đã thực hiện việc ký kết 

hợp đồng với bên mua điện là Tổng Công ty 

Điện lực Miền Trung theo biểu giá chi phí tránh 

được do Cục Điều tiết ban hành hàng năm. Từ 

khi áp dụng biểu giá chi phí tránh được đến 

nay thì giá bán điện trung bình hàng năm của 

Công ty được điều chỉnh tăng từ 5 - 15 %. Việc 

tăng giá bán điện của Cục Điều tiết dẫn tới ảnh 

hưởng có lợi về giá bán điện của Công ty. 
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Rủi ro khác 

Các rủi ro khác như chiến tranh, thiên tai, hoả 

hoạn, dịch bệnh... là những rủi ro bất khả 

kháng, mặc dù rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu 

xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con 

người và tình hình hoạt động chung của Công 

ty. Đây là rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể 

giảm thiểu. Vì vậy, Công ty thường xuyên nắm 

bắt kịp thời thông tin và đảm bảo thực hiện tốt 

công tác phòng cháy chữa cháy... 
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TỔNG QUAN TÌNH HÌNH  
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
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ĐỘNG KINH DOANH 
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Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2014 và tình hình thực hiện so với các chỉ tiêu 

đã đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014: 

STT Chỉ tiêu  ĐVT Thực hiện 
2013 

Thực hiện 
2014 Kế hoạch 2014  TH 2014/ 

KH 2014 
TH 2014/ 
TH 2013 

1 
Sản lượng 
điện thương 
phẩm 

kWh 76.110.096 79.518.827 78.000.000 101,95% 104,48% 

2 
Tổng doanh 
thu 

Đồng 59.457.834.148 65.891.343.979 61.326.000.000 107,44% 110,82% 

3 Tổng chi phí Đồng 25.100.530.592 29.659.918.769 27.714.603.000 107,02% 118,16% 

4 
Lợi nhuận 
trước thuế 
TNDN 

Đồng 34.357.303.556 36.231.425.210 33.611.397.000 107,80% 105,45% 

5 
Lợi nhuận cơ 
bản trên cổ 
phiếu (EPS) 

Đồng/cổ 
phần 

3.396 3.582 3.327 107,66% 105,48% 

6 
Chia cổ tức 
bằng tiền mặt 
(*)

 
% 31,16 Dự kiến 33,66 

Đạt Từ 30% trở 
lên   

(*) Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 24/04/2014  

Năm vừa qua là năm Công ty đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do lượng nước về phục vụ 

công tác sản xuất điện thấp hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm, ảnh hưởng nhiều đến kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bằng những nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo và tập 

thể người lao động Công ty đã thực hiện vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể: Sản lượng điện thương 
phẩm đạt 79.518.827 kWh, bằng 101,95% kế hoạch năm, bằng 104,48% so với cùng kỳ; doanh thu 

đạt 65.891 triệu đồng, đạt 107,44% kế hoạch năm, bằng 110,82% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước 

thuế là 36.231 triệu đồng, đạt 107,80% kế hoạch năm, bằng 105,45% so với cùng kỳ năm; EPS năm 
2014 đạt 3.582 đồng/cổ phiếu, đạt 107,66% kế hoạch và bằng 105,48% so với năm trước (EPS 2013 

là 3.396 đồng/cổ phiếu).  

Nhìn chung, so với mục tiêu đã đặt ra cho năm 2014 doanh thu cùng lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề 

ra. Nguyên nhân trong năm qua Công ty đã chủ động khai thác tốt nguồn nước để vận hành nhà máy 

vào giờ cao điểm mùa khô; đồng thời tập trung công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ nhanh, sắp 

xếp thời gian thực hiện một các hợp lý, đạt hiệu quả; chú trọng kiểm tra thường xuyên thiết bị. Từ đó 
hạn chế thấp nhất các sự cố dẫn đến phải ngừng máy do chủ quan, tăng giờ vận hành để đảm bảo 

đạt sản lượng theo kế hoạch. 

 

 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
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Hội đồng Quản trị 
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

ÔNG LÊ KIM HÙNG 
Chủ tịch HĐQT 

Năm sinh: 1956 

Nguyên quán: TP. Đà Nẵng 

Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện 

Quá trình công tác:  

 Từ 1975-1980: Bộ đội Viện quân y 17 
Quân Khu 5 

 Từ 1980-1981: Học văn hóa Trư ờng 
văn hóa Quân khu 5  

 Từ 1981-1986: Học trường Đại học 
bách khoa Đà Nẵng 

 Từ 1986-1990: Công tác tại Xí nghiệp 
chế biến gỗ Hòa Vang, Đà Nẵng 

 Từ 1990  đến nay làm Chuyên viên, 
Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, 
Phó Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc 
Tổng Công ty Điện lực Miền Trung 

Số cổ phần nắm giữ: 1.744.000 cổ phần 

(đại diện 1.734.000 cp, cá nhân 10.000 
cp) 
Tỷ lệ: 18,36% (đại diện 18,25%, cá nhân 
0,11%) 
 

ÔNG NGUYỄN SƠN 
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc 

Năm sinh: 1960 

Nguyên quán: Thừa Thiên - Huế 

Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 
Quá trình công tác:  

 Từ 1985 - 1988: Kỹ sư giám sát t ại Ban 
quản lý công trình thủy đi ện Đrây H’linh 

 Từ 1989 - 1990: Phó phòng Kế họach 
Vật tư - Ban quản lý công trình thủy 
đi ện Đrây H’linh 

 Từ 1991 - 2003: Trưởng phòng Vật tư 
Vận tải – Điện lực Đắk Lắk 

 Từ 2003 - 2005: Quản đốc phân xưởng 
thủy đi ện – Điện lực Đắk Lắk 

 Từ 2005 - 2007: Phó Giám đốc Công ty 
CP Thủy đi ện - Điện lực 3 

 Từ tháng 10/2007 đến nay: Giám đốc 
Công ty Cổ phần Thủy đi ện - Điện lực 
3 

Số cổ phần nắm giữ: 588.000 cổ phần  

(đại diện 578.000 cp, cá nhân 10.000 
cp) 
Tỷ lệ: 6,19% (đại diện 6,08%, cá nhân 
0,11%) 
 

ÔNG NGUYỄN MINH TIẾN 
Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1950 

Nguyên quán: Quảng Trị 
Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 
Quá trình công tác:  

 Từ 1972-1975: Tham gia Quân đội 
 Từ 1975-1978: Học Đại học Bách khoa 
 Từ 1978-2010: Công tác tại Công ty 

Điện lực 3, Chức vụ: Phó Giám đốc 
 Từ 2010 đến nay: Nghỉ hưu  

Số cổ phần nắm giữ: 20.000 cổ phần 

(chiếm 0,21%) 

Số cổ phần của người có liên quan:  

Bà Phạm Thị Bích Nhung (Vợ) 40.000 

cp (chiếm 0,42%) 

 

ÔNG NGUYỄN VĂN ĐỨC 
Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1963 

Nguyên quán: Thừa Thiên - Huế 

Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện 

Quá trình công tác:  

 Từ 1986 - 1990:  Công tác tại Ban QLDA thủy đi ện Đrây Hlinh, 
chuyên viên Phòng Kỹ thuật. 

 Từ 1990 - 1993: Công tác tại Nhà máy thủy đi ện Đrây Hlinh, CV 
Phòng Kỹ thuật 

 Từ 1994 - 2003: Công tác tại Điện lực Đăk Lăk, CV Phòng K ỹ 
thuật 

 Từ 4/2003 - 12/2006: Công tác tại Ban QLDA Năng lư ợng nông 
thôn khu vực miền Trung, Phó phòng Kỹ thuật 

 Từ 2007 - 2010: Công tác tại Công ty Điện lực 3, Phó phòng Kỹ 
thuật 

 Từ 2010 - nay: Công tác tại Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, 
Trưởng Ban Kỹ thuật 

Số cổ phần nắm giữ: 583.000 cổ phần  

(đại diện 578.000 cp, cá nhân 5.000 cp) 
Tỷ lệ: 6,14% (đại diện 6,08%, cá nhân 0,05%)
 

ÔNG NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 
Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1952 

Nguyên quán: Phú Thọ 

Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện 

Quá trình công tác:  

 Từ 1969 - 1970 Học đại học Cơ đi ện Bắc Thái 
 Từ 1970 - 1975  Đi bộ đội (Hạ sỹ quan) 
 Từ 1975 - 1980 Học đại học Kỹ thuật Công nghiệp Việt Bắc 
 Từ 1981 - 1987 Kỹ sư làm việc tại Đài Hoa Sen 1 Tổng cục Bưu 

đi ện 
 Từ 1987 - 2012  Làm việc tại Công ty Điện lực Đắk Lắk, Chức 

vụ: Giám đốc 
 Từ tháng 6/2012 đến nay Nghỉ hưu  

Số cổ phần nắm giữ: 40.000 cổ phần (chiếm 0,42%) 
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Ban kiểm soát 
 

ÔNG HỒ THĂNG THU 
Trưởng Ban kiểm soát 

Năm sinh: 1968 

Nguyên quán: Đà Nẵng 

Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị 
kinh doanh 

Quá trình công tác:  

 Từ 1990 - tháng 3/2014: Công tác tại 
Ban Tài chính kế toán – Tổng Công ty 
Điện lực Miền Trung 

 Từ tháng 4/2014 đến nay: Kế toán 
trưởng Tổng Công ty đi ện lực Miền 
Trung. 

Số cổ phần nắm giữ: 10.000 cổ phần 

(chiếm 0,11%) 

ÔNG LÊ DUY ANH TUẤN 
Thành viên Ban kiểm soát 

Năm sinh: 1968 

Nguyên quán: Đà Nẵng 

Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác:  

 Từ 1988 - 1992: Sinh viên trường Đại 
học Bách Khoa Đà Nẵng 

 Từ 1992 - 2002 : Chuyên viên phòng 
Tổ chức - Lao động Công ty Điện lực 3  

 Từ 2002 - 2010:  Công tác tại phòng Tổ 
chức - Lao động Công ty Điện lực 3 – 
Chức vụ: Phó trưởng phòng 

 Từ 2010 - nay: Công tác tại Ban Tổ 
chức và Nhân sự Tổng Công ty Điện 
lực miền Trung 

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần (chiếm 

0%) 

ÔNG HỒ QUỐC VIỆT 
Thành viên Ban kiểm soát 

Năm sinh: 1960 

Nguyên quán: Hà Tĩnh 

Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác:  

 Từ 1978 - 1983 Học tại trường Đại học 
Xây dựng Hà Nội 

 Từ 1984 - 1991 Làm việc tại Ban Quản 
lý Nhà máy thủy đi ện Đrây Hlinh 

 Năm 1992 Giám sát đư ờng dây 500kV 
Bắc Nam 

 Từ 1993 - đến nay  Công tác tại Công 
ty Điện lực Đắk Lắk 

Số cổ phần nắm giữ: 5.500 cổ phần 

(chiếm 0,06%) 

 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
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Ban điều hành 
 

ÔNG NGUYỄN SƠN 
Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1960 

Nguyên quán: Thừa Thiên - Huế 

Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 
Quá trình công tác:  

 Từ 1985 - 1988: Kỹ sư giám sát tại Ban 
quản lý công trình thủy đi ện Đrây H’linh 

 Từ 1989 - 1990: Phó phòng Kế họach 
Vật tư - Ban quản lý công trình thủy 
đi ện Đrây H’linh 

 Từ 1991 - 2003: Trưởng phòng Vật tư 
Vận tải – Điện lực Đắk Lắk 

 Từ 2003 - 2005: Quản đốc phân xưởng 
thủy đi ện – Điện lực Đắk Lắk 

 Từ 2005 - 2007: Phó Giám đốc Công ty 
CP Thủy đi ện - Điện lực 3 

 Từ tháng 10/2007 đến nay: Giám đốc 
Công ty Cổ phần Thủy đi ện - Điện lực 
3 

Số cổ phần nắm giữ: 588.000 cổ phần  

(đại diện 578.000 cp, cá nhân 10.000 
cp) 
Tỷ lệ: 6,19% (đại diện 6,08%, cá nhân 
0,11%) 
 

ÔNG VÕ ĐÌNH THANH TUẤN 
Phó Giám đốc kiêm Quản đốc PXVH 

Năm sinh: 1978 

Nguyên quán: Quảng Ngãi 

Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện 

Quá trình công tác:  

 Từ năm 1995  - 2000: Sinh viên trường 
Đại học SPKT TP Hồ Chí Minh 

 Từ năm 20 00 - 2005: Công tác tại PX 
Thủy đi ện - Điện lực Đăk Lăk  

 Từ năm 2005  - 2008: Chuyên viên 
phòng KHKT Công ty Cp Thủy đi ện - 
Điện lực 3 

 Từ năm 2008 đến nay: Quản đốc Phân 
xưởng vận hành, Công ty Cp Thủy đi ện 
- Điện lực 3 

 Từ Ngày 01/02/2015: bổ nhiệm làm 
Phó Giám đốc Công ty kiêm Quản đốc 
xưởng vận hành Công ty Cp Thủy đi ện 
- Điện lực 3 

Số cổ phần nắm giữ: 4.450 cổ phần 

(chiếm 0,05%) 

 

ÔNG PHẠM ĐỨC HÙNG 
Kế Toán trưởng kiêm TP Nghiệp vụ 

Năm sinh: 1965 

Nguyên quán: Hưng Yên 

Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác:  

 Từ 1983 - 2004 Công tác tại Điện lực 
Đăk Lăk, Phó TP K ế toán 

 Từ 2004 - 2008  Công tác tại Điện lực 
Đăk Nông, Trư ỏng phòng Kế toán 

 Từ 2008 - 2011  Công tác tại Công ty 
cổ phần Thủy đi ện - Điện lực 3, Trưởng 
phòng Nghiệp vụ  

 Từ 2011 đến nay Công tác tại Công ty 
cổ phần Thủy đi ện - Điện lực 3, Kế 
Toán trưởng kiêm Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 

Số cổ phần nắm giữ: 12.600 cổ phần 

(chiếm 0,13%) 

Những thay đổi trong Ban đi ều hành 

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần 

Thủy điện - Điện lực 3 định kỳ Quý IV/2014 ngày 

29/01/2015, Công ty bổ nhiệm Ông Võ Đình 
Thanh Tuấn – Kỹ sư điện, Quản đốc PXVH giữ 

chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy 

điện - Điện lực 3 kể từ ngày 01/02/2015. 
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Về tuyển dụng 

Công ty luôn đề cao năng lực của mỗi nhân viên và chào đón các ứng viên muốn gắn bó lâu dài với 

Công ty, có phong cách làm việc chuyên nghiệp và năng động. Để thu hút nhân tài, Công ty có chính 

sách lương, thưởng rõ ràng và đặc biệt đối với các nhân viên xuất sắc, nhiều kinh nghiệm trong các 

lĩnh vực đang phụ trách. Mặt khác, tạo nên sự gắn kết lâu dài đối với nhân viên, tạo được sức hút 

nguồn nhân lực giỏi từ mọi nơi về làm việc tại Công ty. 

Môi trường công việc  

Các nhân viên được tiếp cận với môi trường làm việc hiện đại, công bằng, năng động và lành mạnh. 

Tất cả nhân viên làm việc tại Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 đều có cơ hội được phát huy tối 

đa khả năng sáng tạo và vốn kiến thức hiểu biết. Những đóng góp, chia sẻ và cống hiến về sức lực, trí 

tuệ của bạn luôn được ghi nhận và đánh giá kịp thời. 

 

STT Tiêu chí Số lượng  
(người) Tỷ trọng (%)  

I Theo trình độ lao động  32 100 
1 Trình độ trên đại học 0 0 

2 Trình độ đại học, cao đẳng 6 18,75 

3 Trình độ trung cấp 1 3,13 

4 Công nhân kỹ thuật 19 59,38 

5 Lao động phổ thông 6 18,75 

II Theo loại hợp đồng lao động  32 100 
1 Hợp đồng không thời hạn 32 100 

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 0 0 

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 0 0 

III Theo giớ i tính 32 100 
1 Nam 30 93,75 

2 Nữ 2 6,25 

(Tính đến ngày 31/12/2014) 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2013  Năm 2014  2014 so với 
2013 

Tổng số lượng cán bộ/ 
nhân viên Người 32 32 100% 

Thu nhập bình quân  Đồng/người/tháng 11.100.000 12.940.000 116,58% 

CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 
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Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ 

Công ty áp dụng cơ chế trả lương tương xứng với mức độ cống hiến và năng lực cạnh tranh của cá 

nhân. Bên cạnh đó, Công ty còn chú trọng xây dựng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi, linh hoạt, phù hợp 

với từng giai đoạn, đảm bảo sự công bằng và hài lòng cho nhân viên. Các chế độ, chính sách đối với 

người lao động được quy định trong Thỏa ước lao động tập thể: các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, 

bảo hiểm tai nạn, chế độ nghỉ dưỡng, phụ cấp thâm niên, trang bị đồng phục, hỗ trợ nghỉ việc, hưu 
trí,… đều thực hiện đầy đủ cho người lao động. 

Với tổng số người lao động trong Công ty là 32 người, bình quân thu nhập của người lao động năm 
2014 là 12.940.000 đồng/người/tháng, bằng 116,58% năm 2013. 

Về đào t ạo 

Công ty rất coi trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên, 

thường xuyên tổ chức cho cán bộ, nhân viên các bộ phận tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ… Bên 

cạnh đó, chất lượng của đội ngũ quản lý được chú trọng nâng cao bằng nhiều chương trình đào tạo 

cơ bản và thực tế bằng nhiều hình thức. 
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Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

 Các khoản đầu tư lớn: Không có. 

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

Tình hình tài chính 

STT Chỉ tiêu  ĐVT 2013 2014 2014 so 
vớ i 2013 

1 Tổng giá trị tài sản Đồng 122.778.360.219 137.837.693.182 112,27% 

2 Doanh thu thuần Đồng 57.682.637.224 63.756.158.418 110,53% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Đồng 34.358.699.417 36.231.425.210 105,45% 

4 Lợi nhuận khác Đồng (1.395.861) - 100% 

5 Lợi nhuận trước thuế Đồng 34.357.303.556 36.231.425.210 105,45% 

6 Lợi nhuận sau thuế Đồng 32.262.588.420 34.030.247.604 105,48% 

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức % 91,75% Dự kiến 93,97% 
 

8 Tỷ lệ cổ tức (*) % 31,16% 

Từ 30% trở lên 
(Dự kiến trình 

ĐHĐCĐ thường niên 
2015 mức 33,66%) 

 

(Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 ) 
(*) Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 2 4/04/2014. 

  

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

STT Chỉ tiêu  ĐVT Năm 2013  Năm 2014  Tỷ lệ 2014 
so 2013 

I Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  

- Khả năng thanh toán ngắn hạn lần 3,58 2,35 65,59% 

- Khả năng thanh toán nhanh lần 3,52 2,31 65,62% 

II Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  

- Hệ số nợ/ Tổng tài sản % 9,79 20,57 210,08% 

- Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu % 10,85 25,89 238,59% 

III Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  

- Vòng quay hàng tồn kho vòng 29,76 28,64 96,21% 

- Vòng quay tổng tài sản vòng 0,44 0,49 110,97% 

IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 
thuần 

% 55,93 53,38 95,43% 

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

% 26,87 30,90 115,00% 

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

% 24,66 26,12 105,90% 

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

% 59,57 56,83 95,41% 
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Cổ phần 

 Tổng số cổ phần phát hành: 9.500.000 cổ phần 

 Tổng số cổ phần đang lưu hành: 9.500.000 cổ phần 

 Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần 

 Loại cổ phần: cổ phiếu phổ thông 

 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

Cơ cấu cổ đông  

  

STT Loại cổ đông  Số lượng 
cổ đông  Số cổ phần  Giá trị 

(triệu đồng)  
Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

I Cổ đông trong nướ c 2.010 9.476.560 94.765.600.000 99,75% 

1 Cổ đông nhà nước 01 2.890.000 28.900.000.000 30,42% 

2 Cổ đông tổ chức 01 1.058 10.580.000 0,01% 

3 Cổ đông cá nhân 2.008 6.585.502 65.855.020.000 69,32% 

II Cổ đông nướ c ngoài 08 23.440 234.400.000 0,25% 

1 Cổ đông tổ chức 01 6.980 69.800.000 0,07% 

2 Cổ đông cá nhân 07 16.460 164.600.000 0,17% 

III Cổ phiếu quỹ  - 0 0 0% 

Tổng cộng  2.018 9.500.000 95.000.000.000 100% 

(Đến ngày 17/03/2015) 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU 
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Danh sách cổ đông l ớn 

STT Tên cổ đông  Địa chỉ  Số lượng (CP)  Giá trị (đồng)  Tỷ lệ (%)  

1 
Tổng Công ty Điện 
lực Miền Trung 

393 Trưng Nữ 
Vương, TP Đà 

Nẵng 
2.890.000 28.900.000.000 30,42% 

(Đến ngày 17/03/2015) 

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

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ. 

Các chứng khoán khác: Không có. 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

  

BÁO CÁO CỦA   GIÁM Đ
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

Tổng quan về hoạt động của Công ty so với kế hoạch năm 2014 đã được phê duyệt tại Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 : 

STT Nội dung  ĐVT Kế hoạch 2014  Thực hiện 2014  Tỷ lệ TH 
so với KH  

1 Tổng sản lượng kWh 78.000.000 79.518.827 101,95% 

2 Tổng doanh thu Đồng 61.326.000.000 65.891.343.979 107,44% 

- Doanh thu tiền điện Đồng 59.826.000.000 63.756.158.418 106,57% 

- Doanh thu tài chính Đồng 1.500.000.000 2.135.185.561 142,35% 

3 Tổng chi phí Đồng 27.714.603.000 29.659.918.769 107,02% 

4 Lợi nhuận trước thuế Đồng 33.611.397.000 36.231.425.210 107,80% 

5 Thuế TNDN Đồng 1.980.569.875 2.201.177.606 111,14% 

6 Lợi nhuận sau thuế TNDN Đồng 31.630.827.125 34.030.247.604 107,59% 

7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/cp 3.327 3.582 107,66% 

Như vậy, trong năm 2014 các chỉ tiêu thực hiện sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch đề ra theo 

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 là do: 

 Ban điều hành đã chỉ đạo CBCNV chủ động khai thác tốt nguồn nước để vận hành nhà máy 

vào giờ cao điểm mùa khô. 

 Tập trung công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ nhanh, sắp sếp thời gian thực hiện một các 

hợp lý, đạt hiệu quả; Công tác kiểm tra thường xuyên thiết bị luôn được chú trọng. Từ đó hạn 

chế thấp nhất các sự cố dẫn đến phải ngừng máy do chủ quan, tăng giờ vận hành để đảm 

bảo đạt sản lượng theo kế hoạch giao. 

Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan dẫn đến Tổng chi phí của năm 2014 tăng 7,02% so 
với Nghị quyết nguyên nhân chủ yếu: 

 Một số hạng mục chi phí phát sinh ngoài kế hoạch được duyệt như: Sửa chữa, bảo dưỡng và 

thay dầu máy biến áp T2 (413 triệu đồng); Quỹ tiền lương tăng theo lợi nhuận (329 triệu 

đồng); Chi phí làm giấy phép khai thác nước mặt (228 triệu đồng); Đề án bảo vệ môi trường 

(355 triệu đồng); Lập Quy trình vận hành hồ chứa (102 triệu đồng)…. 
 Các hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ phát sinh sau quyết toán (126 triệu). 

Nhìn chung, kết quả kinh doanh năm 2014 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trong hoàn cảnh 
Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do lượng nước về phục vụ công tác sản xuất 
điện thấp hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm, ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty. Công ty vẫn vượt qua thách thức và hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả
là một thành tích xứng đáng được ghi nhận của tập thể người lao động Công ty.  

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN X UẤT KINH DOANH 
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Những tiến bộ công ty đã đạt đư ợc 

 Với tổng số người lao động trong Công ty là 32 người: bộ máy quản lý gọn nhẹ mà hiệu quả, 

đội ngũ CBCNV trẻ, khoẻ, có trình độ chuyên môn vững vàng, được đào tạo bài bản, nhiệt 

tình, có trách nhiệm trong công việc và có tinh thần đoàn kết tập thể rất cao. 

 Trong năm Công ty đã xây dựng các kế hoạch tài chính, kế hoạch chi phí và cùng với Ban 

Kiểm soát Công ty thực hiện tốt việc kiểm soát các loại chi phí một cách hợp lý hợp lệ, cắt 

giảm các chi phí không cần thiết, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

Tình hình tài sản 

Chỉ tiêu  ĐVT Năm 2013  Năm 2014  TH 2014/ 
TH 2013 

Tỷ trọng 
2013 

Tỷ trọng 
2014 

Tài sản ngắn hạn  Đồng  42.996.852.480 66.517.825.523 154,70% 35,02% 48,26% 

Tài sản dài hạn  Đồng  79.781.507.739 71.319.867.659 89,39% 64,98% 51,74% 

Tổng tài sản   Đồng  122.778.360.219 137.837.693.182 112,27% 100% 100% 

Giá trị tài sản cố định hữu hình của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 

Tài sản cố định hữu hình  Nguyên giá Khấu  hao Giá trị còn lại  GTCL/ 
Nguyên giá 

Nhà cửa, vật kiến trúc 60.817.564.964 13.211.808.058 47.605.756.906 78,28% 

Máy móc thiết bị 86.753.966.049 65.940.026.366 20.813.939.683 23,99% 

Phương tiện vận tải truyền 
dẫn 

2.103.835.637 1.115.577.572 988.258.065 46,97% 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 134.567.118 84.583.596 49.983.522 37,14% 

TSCĐ khác 1.513.521.353 728.389.143 785.132.210 51,87% 

Cộng  151.323.455.121 81.080.384.735 70.243.070.386 46,42% 

Nguyên giá tài sản cố định cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:  1.138.246.545 đồng. 

Không có tài sản có định hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay tại ngày 

31/12/2014. 

Tình hình nợ phải trả 

Chỉ tiêu  ĐVT Năm 2013  Năm 2014  TH 2014/ 
TH 2013 

Tỷ trọng 
2013 

Tỷ trọng 
2014 

Nợ ngắn hạn Đồng 12.021.049.270 28.351.344.533 235,85% 100,00% 100,00% 

Nợ dài hạn Đồng 0 0 - 0% 0% 

Tổng nợ phải trả  Đồng  12.021.049.270 28.351.344.533 235,85% 100% 100% 

Tình hình nợ ngắn hạn có biến động lớn, nợ ngắn hạn phải trả năm 2014 là 28,35 tỷ đồng tăng 16,33 
tỷ đồng, bằng 235,85% so với 2013. Nguyên nhân chính là do phải trả khoản cổ tức đợt 2 năm 2014 
với tỷ lệ là 20%/CP cho cổ đông. (Theo bảng cân đối kế toán của Báo cáo tình chính năm 2014). 

  

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
 



 

28 
 

 

 Chất lượng của đội ngũ quản lý được chú trọng nâng cao bằng nhiều chương trình đào tạo cơ bản 

và thực tế bằng nhiều hình thức.  

 Trong năm Công ty đã xây dựng các kế hoạch tài chính, kế hoạch chi phí và cùng với Ban Kiểm 

soát Công ty thực hiện tốt việc kiểm soát các loại chi phí một cách hợp lý hợp lệ, cắt giảm các chi 

phí không cần thiết, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 
Các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh 

Với các chỉ tiêu Hội đồng quản trị đưa ra, Ban Giám đốc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho 
năm 2015 như sau: 

 Tổng sản lượng điện thương phẩm:  71,00 triệu kWh 

 Tổng doanh thu   :  66,13 tỷ đồng 

Trong đó: 

 Doanh thu tiền điện  :  63,63 tỷ đồng 

 Doanh thu tài chính  :    2,50 tỷ đồng  

 Tổng chi phí    :  24,49 tỷ đồng 

 Lợi nhuận trước thuế TNDN :  41,64 tỷ đồng 

 Lợi nhuận sau thuế TNDN    :  39,03 tỷ đồng  

 Lãi cơ bản trên cổ phiếu  :  4.109 đồng/cổ phiếu 

 Cổ tức dự kiến năm 2014  :  từ 38% trở lên 

Một số nội dung khác của công tác SXKD 

- Quản lý vận hành và khai thác an toàn nhà máy thủy điện Đrây Hlinh 2. 

- Tổ chức đại tu tổ máy H2 nhà máy thủy điện Đrây Hlinh 2. 

- Triển khai một cách hợp lý các hạng mục thuộc công trình: Bảo dưỡng và thí nghiệm định 

kỳ nhà máy thủy điện Đrây Hlinh 2 năm 2015. 

Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có.  

 

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CÔNG TÁC BỘ MÁY  TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

  

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI Đ
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A HỘ ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Năm 2014 là năm nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng lại là một năm bất lợi và thử 

thách trong sản xuất thủy điện tại khu vực miền Trung, Tây nguyên nói chung và tại nhà máy thủy 

điện Đrây Hlinh 2 nói riêng, do lượng nước về phục vụ công tác sản xuất điện thấp hơn khá nhiều so 

với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2014 đề ra, Hội đồng quản trị đã điều hành hết sức quyết liệt, bám sát kế hoạch để 

có giải pháp điều hành đồng bộ, nhờ đó mà công tác sản xuất kinh doanh năm 2014 ngày càng ổn 

định và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu mà kế hoạch đã đề ra: doanh thu đạt 65.891 triệu 

đồng, đạt 107,44% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế là 36.231 triệu đồng, đạt 107,80% kế hoạch 

năm; EPS năm 2014 đạt 3.582 đồng/cổ phiếu, đạt 107,66% kế hoạch (EPS 2013 là 3.396 đồng/cổ 

phiếu).  

Như vậy, so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 HĐQT đã lãnh đạo, chỉ đạo 

Công ty thực hiện vượt mức hầu hết các chỉ tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách 

quan dẫn đến Tổng chi phí của năm tăng 7,02% so với Nghị quyết. Một số hạng mục chi phí phát 

sinh ngoài kế hoạch được duyệt như: Sửa chữa, bảo dưỡng và thay dầu máy biến áp T2 (413 triệu 

đồng); Quỹ tiền lương tăng theo lợi nhuận (329 triệu đồng); Chi phí làm giấy phép khai thác nước 

mặt (228 triệu đồng); Đề án bảo vệ môi trường (355 triệu đồng); Lập Quy trình vận hành hồ chứa 

(102 triệu đồng)…. Các hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ phát sinh sau quyết toán 

(126 triệu). 

Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2014, Hội 

đồng quản trị đánh giá Công ty vẫn còn những tồn tại, hạn 

chế cần khắc phục, cụ thể như sau: 

 Công tác nghiên cứu tìm kiếm dự án thủy điện mới 

nhằm định hướng phát triển công ty còn nhiều hạn 

chế. 

 Việc sử dụng nguồn vốn chưa dùng, vốn khấu hao chưa 
được hiệu quả, hiện tại chỉ đang ở mức gửi tiết kiệm lấy 

lãi tiền gửi ngân hàng. 

 

  

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT  
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
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Trong năm 2014, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV đã chủ động đối mặt với khó khăn, nỗ lực thực 

hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các định hướng chỉ 
đạo của HĐQT. Kết quả là đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế và các nội dung đã đề 

ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. 

Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất của Công ty tiếp tục ổn định và ngày càng phát huy tác dụng, 

làm cho hiệu quả công việc ngày càng được cải thiện và tiết kiệm chi phí hoạt động. Công ty đã 
không ngừng đổi mới công tác quản lý, xây dựng văn hoá doanh nghiệp…Năm 2014 HĐQT không 
thấy điều gì bất thường trong các hoạt động điều hành Công ty của Ban Giám đốc và các cán bộ 

quản lý. 

 

 

Năm 2015 là năm mà dự báo tình hình mùa khô đến sớm và khốc liệt đối với Tây Nguyên, mà đặc 

biệt là lưu vực sông SêrêPôk, đồng thời kèm theo là sự vận hành không ổn định của Nhà máy Thủy 

điện Hòa Phú (Lúc nhà máy Hòa Phú vận hành thì lượng nước về quá thừa, lúc không vận hành thì 

không có nước để sản xuất). Đó là những khó khăn không nhỏ trong việc thực hiện các mục tiêu về 

sản lượng và lợi nhuận của Công ty trong năm 2015.  

Mục tiêu quan trọng và chủ yếu trong năm 2015 là duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty bằng việc vận hành an toàn và hiệu quả nhà máy thủy điện Đrây H’linh 2. Tận dụng tốt 

nguồn nước để khai thác hiệu quả giá bán điện giờ cao điểm mùa khô; Quản lý và kiểm soát tốt chi 

phí, từ đó nâng cao doanh thu và lợi nhuận để đảm bảo cổ tức đạt từ 38% trở lên cho cổ đông. Hội 

đồng quản trị định hướng một số chỉ tiêu chính dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông như sau: 

 Tổng sản lượng điện thương phẩm : 71,00 triệu kWh 

 Tổng doanh thu : 66,13 tỷ đồng  

 Lợi nhuận sau thuế : 39,03 tỷ đồng 

 Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 4.109 đồng/CP 

 Cổ tức dự kiến cho cổ đông : Đạt từ 38%/CP trở lên 

 

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG  
CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
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N TRỊ CÔNG TY 
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Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

Các cuộc họp và hoạt động của HĐQT trong năm 2014  

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp Lý do không 
tham dự 

1 Ông Lê Kim Hùng Chủ tịch HĐQT 5/5  

2 Ông Nguyễn Sơn 
Thành viên HĐQT 
(kiêm Giám đốc) 

5/5  

3 Ông Nguyễn Minh Tiến Thành viên HĐQT 5/5  

4 Ông Nguyễn Văn Đ ức Thành viên HĐQT 4/5 Đi công tác 

5 Ông Nguyễn Đức Trọng Thành viên HĐQT 5/5  

Trong năm 2014 , HĐQT đã tích c ực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo 

chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần và duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ và Quy chế 

quản trị nội bộ của Công ty. Với số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên đư ợc tổ chức hoạt động 

chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT theo 
từng lĩnh v ực chuyên môn. 

Các thành viên HĐQT đã th ực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đ ốc kịp thời hoạt động của Ban 

Giám đốc thông qua 05 phiên họp HĐQT hàng quý và bất thường để triển khai thực hiện các nội 

dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thư ờng niên năm 2014; thông qua k ế hoạch và các báo 

cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng; thông qua việc thực hiện các đợt chi trả cổ tức. Chỉ 
đạo và giám sát chặt chẽ sự hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực thi các nội dung trong Nghị 
quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT để đem đ ến lợi ích cao nhất cho các cổ đông và vì s ự phát 

triển bền vững của công ty. 

Qua các cuộc họp, HĐQT đã quy ết định đư ợc các vấn đề sau: 

 Nội dung Đại hội đồng cổ đông thư ờng niên năm 2014, quy ết định kế họach sản xuất kinh 

doanh năm 2014.  

 Các quyết định quản lý đi ều hành công ty liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông thư ờng niên năm 2014.  

 Thông qua kết quả thực hiện SXKD và báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm.  

 Thực hiện các đợt chi trả cổ tức với tỷ lệ là 35%/cổ phiếu. Trong đó : Đợt 1 năm 2014 là 
15%/cổ phiếu, Đợt 2 năm 2014 là: 20% /cổ phiếu cho các cổ đông c ủa Công ty. 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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 Chỉ đạo thống nhất không thực hiện nội dung mua máy biến áp dự phòng trong Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và s ẽ báo cáo việc này tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.  

 Chỉ đạo Giám đốc lập báo cáo nghiên cứu để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 v ề nội 

dung: không đầu tư vào cổ phiếu của các công ty thủy đi ện đã niêm y ết trên sàn CK (do thị 
trường chứng khoán năm qua có nhi ều bất ổn, giá mua vào cổ phiếu các công ty thủy đi ện đã 
niêm yết khá cao – không có lợi) mà chuyển sang đầu tư vào Công ty CP thủy đi ện Điện lực 

Đăk Lăk.  

Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2014  

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01/2014/NQ-PC3HP.Co-HĐQT 21/01/2014 
Về việc chuyển loại chứng khoán cho các 
cổ đông t ừ “Hạn chế chuyển nhượng” sang 
“Tự do chuyển nhượng” 

2 06/2014/NQ-PC3HP.Co-HĐQT 12/03/2014 
Chốt ngày đăng ký cu ối cùng, ngày tổ chức 
và chuẩn bị các nội dung trình ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2014  

3 13/2014/NQ-PC3HP.Co-HĐQT 28/04/2014 

Chốt danh sách cổ đông và chi c ổ tức đợt 1 
năm 2014 v ới tỷ lệ là 15%/cổ phiếu. Trong 
đó:  
+ Cổ tức còn lại 2013: 11,16%/cp 
+ Tạm ứng cổ tức 2014: 3,84%/cp 

4 18/2014/NQ-PC3HP.Co-HĐQT 16/06/2014 
Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế 
toán – AAC là đơn v ị kiểm toán các báo 
cáo tài chính năm 2014  

5 19/2014/NQ-PC3HP.Co-HĐQT 24/11/2014 
Chốt danh sách cổ đông và t ạm ứng cổ tức 
đợt 2 năm 2014 v ới tỷ lệ là 20%/cp 

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không đi ều hành 

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không đi ều hành hoạt động với vai trò giám sát, luôn phản 

biện đối với các hoạt động của HĐQT, nhằm đảm bảo HĐQT hoạt động theo đúng pháp lu ật, Điều lệ 

Công ty, phù hợp với các chủ trương, đ ịnh hướng đã đ ề ra của ĐHĐCĐ và HĐQT.  

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có. 
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Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

Ban Kiểm Soát của Công ty gồm 03 thành viên có nhiệm kỳ 2013-2018. 

Danh sách thành viên Ban kiểm soát 

STT Thành viên BKS Chức vụ SLCP 
nắm giữ Tỷ lệ Ghi chú 

1 Hồ Thăng Th u Trưởng  BKS 10.000 0,11% 
 

2 Lê Duy Anh Tuấn Thành viên BKS 0 0% 
 

3 Hồ Quốc Việt Thành viên BKS 5.500 0,06% 
 

Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát 

 Các cuộc họp của Ban Kiểm soát 

Trong năm 2014 , Ban Kiểm soát đã t ổ chức 02 cuộc họp định kỳ 6 tháng và năm 2014 đ ể kiểm soát: 

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014; Báo cáo tài chính đã đư ợc kiểm toán năm 2014; Ki ểm 

soát chi phí và tình hình hoạt động của công ty 6 tháng và cả năm 2014.  

 Tham gia các cuộc họp với Hội đồng quản trị 

Trong năm  Ban Kiểm soát đã c ử đại diện để tham dự 05 cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị 
công ty để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thư ờng niên năm 2014.  

 Giải quyết vấn đề do cổ đông kiến nghị theo quy định 

Một trong những nhiệm vụ của Ban kiểm soát là thực hiện kiểm tra từng vấn đề có liên quan đến 

quản lý, đi ều hành hoạt động của Công ty khi cổ đông yêu c ầu. Tuy nhiên, trong năm 2014 Ban ki ểm 

soát không nhận đư ợc khiếu nại nào của cổ đông v ề hoạt động kinh doanh của Công ty, về việc đi ều 

hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Ở mức độ nhất định, theo đánh giá c ủa Ban kiểm soát 

hoạt động của Công ty thông qua những người đi ều hành và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 
đạt đư ợc sự tin tưởng cao của cổ đông.  

  

BAN KIỂM SOÁT 
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Đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 

HĐQT và Ban Giám đốc đã th ực hiện nhiệm vụ đi ều hành Công ty một cách trung thực, trách nhiệm, 

cẩn trọng, theo đúng Pháp lu ật, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và theo đúng Ngh ị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông đ ề ra. Các công việc cần triển khai theo Nghị quyết của HĐQT đều đư ợc Ban 

Giám đốc thực hiện đầy đủ, đúng th ủ tục theo đúng quy đ ịnh của pháp luật. Qua kiểm tra, Ban Kiểm 

soát có thể đánh giá như sau :   

 Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong kế hoạch tài chính - sản xuất kinh doanh năm 2014 đã  

đư ợc ĐHĐCĐ thông qua đều đư ợc thực hiện vượt mức kế hoạch đề ra.  

 Công tác lao động tiền lương; khung giá v ật tư, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ trong Công ty 

đều thực hiện theo đúng các quy đ ịnh của Công ty đã đư ợc HĐQT phê duyệt.  

 Việc ký kết các hợp đồng kinh tế giữa Công ty với các tổ chức và cá nhân bên ngoài như mua 

vật tư, thiết bị phục vụ cho SXKD, đơn giá nhân công đ ể thực hiện các công trình đúng theo  

quy định của Nhà nước, tất cả hợp đồng mua các thiết bị, vật tư có giá trị lớn đều thực hiện 

đúng theo Lu ật Đấu thầu. 
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban đi ều hành và Ban kiểm soát 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích trong năm  2014 

STT Họ tên  Chức vụ Lương Thưởng Thù lao/ lợi 
ích khác 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   0 85.000.000 276.000.000 

1 Lê Kim Hùng Chủ tịch  0 25.000.000 84.000.000 

2 Nguyễn Sơn  Thành viên 0 15.000.000 48.000.000 

3 Nguyễn Minh Tiến  Thành viên 0 15.000.000 48.000.000 

4 Nguyễn Văn Đức  Thành viên 0 15.000.000 48.000.000 

5 Nguyễn Đức Trọng  Thành viên 0 15.000.000 48.000.000 

II BAN KIỂM SOÁT    0 35.000.000 120.000.000 

1 Hồ Thăng Thu  Trưởng ban  0 15.000.000 48.000.000 

2 Lê Duy Anh Tuấn  Thành viên 0 10.000.000 36.000.000 

3 Hồ Quốc Việt  Thành viên 0 10.000.000 36.000.000 

III BAN ĐIỀU HÀNH    428.701.000 90.077.000 0 

1 Nguyễn Sơn  Giám đốc  221.343.000 49.801.000 0 

2 Phạm Đức Hùng  Kế Toán trưởng  207.358.000 40.276.000 0 

TỔNG CỘNG 428.701.000 210.077.000 396.000.000 

(ĐVT: đồng) 
 

 Tổng chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS đã chi năm 2014  là 434.996.000 đồng. 

  

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
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Giao dịch cổ phiếu của cổ đông n ội bộ trong năm 201 4  

STT Người thực hiện 
giao dịch 

Quan hệ với cổ 
đông nội bộ/cổ 

đông l ớn 

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Lý do 
tăng, 
giảm 

 Số CP Tỷ lệ Số CP Tỷ lệ 

1 Lê Duy Anh Tuấn TV Ban kiểm soát 5.000 0,05% 0 0% 

Bán cổ 
phiếu 
để xây 
dựng 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có. 

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Công ty đã tuân th ủ và thực hiện tốt việc Quản trị công ty theo qui định theo Quy chế nội bộ và quy 

định của pháp luật đối với công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.  
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VĂN HÓA DOANH 
NGHIỆP VÀ TRÁCH 
NHIỆM CỘNG ĐỒNG 



 

4
2

 

 
 

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP  
VÀ TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG 
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Công ty không ngừng chú trọng đến việc xây dựng 

văn hóa doanh nghi ệp và xem đây là m ột tài sản 

lớn vô hình, vô giá của Công ty trong quá trình xây 

dựng và phát triển bền vững. Công ty duy trì và 

thực hiện tốt phong trào thi đua lao đ ộng giỏi, lao 

động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 

thuật,…   

Công ty luôn duy trì và phát huy các hoạt động văn 

hóa, văn ngh ệ, thể dục, thể thao trong doanh 

nghiệp thông qua các hoạt động phong trào trong 

Công ty và phong trào “Xanh, sạch đẹp” để giữ 

đư ợc môi trường làm việc lành mạnh, nhằm từng 

bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh th ần cho 

người lao động. Các hoạt động nhằm gắn kết người 

lao động trong toàn đơn v ị, khích lệ và động viên 

người lao động phát huy năng khi ếu và tạo nên sân 

chơi sôi n ổi, là động lực để mọi người cùng đoàn 

kết, hăng hái, cùng nhau quy ết tâm thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn. 

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP  
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TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG 

Công ty luôn đặt mục tiêu kinh doanh kết hợp với 

trách nhiệm đối với môi trường, xã hội và cộng 

đồng. Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, 

Công ty luôn quan tâm đến công tác xã hội, nhân 

đạo và từ thiện. Xem đây là trách nhi ệm, nghĩa 

cử đối với cộng đồng. Trong năm 2014, Công ty 

đã tham gia các công tác xã h ội như: tặng quà 

cho các gia đình chính sách, h ộ nghèo của xã 

Eapô, huyện Cư Jút, t ỉnh Đăk Nông nhân d ịp đón 

xuân Ất Mùi 2015, hỗ trợ cho Hội nạn nhân chất 

độc màu da cam huyện Cư Jút và của tỉnh Đăk 

Nông.…Tham gia một số công tác xã hội tại địa 

phương.  
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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  BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Ý KIẾN KIỂM TOÁN 
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TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN 
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TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN 



 

50 

 

 

 

 

 

  



 

51 

 

  

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN 

Báo cáo tài chính đã đư ợc kiểm toán năm 2014 c ủa Công ty đư ợc đăng t ải trên website: 
http://www.pc3hp.com.vn  

http://www.pc3hp.com.vn/
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XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

Đắk Nông, Ngày 04 tháng 04 năm 2015  
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