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Phụ lục số II
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của
Bộ Tài Chính về hướng dẫm về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần VRG - Bảo Lộc
Năm báo cáo: Năm 2012

I. Thông tin chung:

1.Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VRG- BẢO LỘC
- Tên giao dịch tiếng Anh: BAOLOC VRG JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: BJC
- Trụ sở chính: 263 Hoàng Văn Thụ- Phường 1 - TP Bảo Lộc - Lâm Đồng.
- Số điện thoại: 063.3725537.
- Số Fax: 063.3711246
- Website: http://vrgbaoloc.com
- Gíây chứng nhận đăng ký kinh doanh - Mã số thuế: 5800345732
- Vốn điều lệ: 260.213.000.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: BJC.
- Tài khoản:
+ Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Đồng Nai.

Tài khoản Việt Nam đồng: 670.10.00.000629.7
+ Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Bảo Lộc.

Tài khoản Việt Nam đồng: 642.10.00.000103.9
2. Qúa trình hình thành và phát triển:

- Những sự kiện quan trọng:
+ Ngày 07 tháng 12 năm 2001 Tổng công ty xây dựng Thuỷ lợi 4 và Tổng công ty

Lắp máy Việt Nam ký thoả thuận về việc thực hiện dự án Thuỷ điện Bảo Lộc.
+ Ngày 10 tháng 5 năm 2002 Công ty TNHH BOT Thuỷ điện Bảo Lộc được thành

lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4202000103 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp với hình thức đầu tư B.O.T (Xây dựng- Kinh doanh-
Chuyển giao).
+ Năm 2004 Tổng công ty Cao su Việt Nam (Nay là Tập đoàn công nghiệp Cao su

Việt Nam) góp vốn vào dự án.
+ Năm 2005 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam góp vốn

vào dự án.
+ Ngày 26 tháng 01 năm 2005 Công ty ký hợp đồng tín dụng dài hạn với các ngân

hàng: TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đồng Nai; TMCP Đầu tư và
phát triển Việt Nam- Chi nhánh Lâm Đồng; TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam-
Chi nhánh Sài Gòn; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đắc
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Nông; Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Ninh về cung cấp khoản tín dụng cho
vay thực hiện dự án Thuỷ điện Bảo Lộc với số tiền là 279 tỷ đồng.
+ Tháng 03 năm 2006 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam chuyển nhượng toàn bộ vốn
góp cho Tổng công ty Cao Su Việt Nam và rút khỏi dự án Thuỷ điện Bảo Lộc.
+ Năm 2006 Công ty Cao Su Chư Sê (Nay là Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê)

góp vốn vào dự án.
+ Ngày 18 tháng 7 năm 2007, công ty được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp
giấy chứng nhận đầu tư số 42121000072 cho Dự án Thuỷ điện Bảo Lộc, chuyển từ
hình thức B.O.T sang hình thức B.O.O (Xây dựng- Sở hữu- Kinh doanh)
+ Ngày 24 tháng 01 năm 2008 công ty TNHH BOT Thuỷ điện Bảo Lộc chuyển đổi
hình thức sang công ty cổ phần với tên gọi là công ty cổ phần VRG- Bảo Lộc, các cổ
đông sáng lập gồm: Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam; Tổng công ty xây dựng
Thuỷ lợi 4; Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam; Công ty Cao
Su Chư Sê.
+ Ngày 8 tháng 12 năm 2009 dự án nhà máy thủy điện Bảo Lộc do Công ty cổ phần
VRG- Bảo Lộc làm chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào vận hành, với tổng mức đầu
tư 590 tỷ đồng, công suất 24,5 MW, sản lượng điện thương phẩm dự kiến hàng năm
131 triệu Kwh/năm, doanh thu ước tính 110 tỷ đồng. Số lượng cán bộ công nhân viên
trên 60 người.
+ Ngày 07 tháng 12 năm 2009 công ty được Cục điều tiết Điện lực- Bộ Công thương
cấp Gíây phép hoạt động điện lực số 86/GP-DTĐL.

+ Ngày 14 tháng 12 năm 2009 công ty đã ký Hợp đồng mua bán điện số 6985-
2009/BẢOLỘC/PC2-VRG-BẢO LỘC với công ty Điện Lực 2 (Nay là Tổng công ty
Điện lực Miền Nam TNHH).

+ Ngày 30 tháng 8 năm 2010 công ty cổ phần VRG- Bảo Lộc được Ngân hàng Phát
triển Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng ký hợp đồng Hỗ trợ sau đầu tư của Dự án
Thuỷ điện Bảo Lộc với số tiền hỗ trợ là 24,953 tỷ đồng, thời gian nhận tiền hỗ trợ từ
năm 2012 đến năm 2016. Số tiền được giải ngân tính theo lịch trả nợ gốc của từng
năm. Số tiền đã hỗ trợ tính đến hết năm 2012 là 8,343 tỷ đồng.

Tóm lược tiến độ thi công của Nhà máy thủy điện Bảo Lộc:

- Bắt đầu thi công dự án: 10/10/2003

- Chặn dòng sông La Ngà: 22/12/2006

- Thông hầm: 12/4/2008

- Thông kênh dẫn: 30/5/2009

- Hoàn thành công tác xây dựng các hạng mục:  Tháng 9/2009
- Tích nước hồ: 08/11/2009

- Khởi động Tổ máy số 01: 05/11/2009

- Khởi động Tổ máy số 02: 01/12/2009
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- Chính thức hòa vào lưới điện Quốc g ia: 08/12/2009

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là sản xuất và cung cấp điện năng cho
hệ thống lưới điện quốc gia theo hợp đồng ký kết dài hạn với Tổng công ty Điện
lực Miền Nam TNHH. Doanh thu chủ yếu của công ty là từ hoạt động này đem
lại. Tuy nhiên với đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty có trình độ tay nghề và
kinh nghiệm lâu năm. Lãnh đạo công ty là những cán bộ có thâm niên trong lĩnh
vực Thuỷ lợi, xây lắp, tài chính vì vậy công ty định hướng trong thời kỳ mới sẽ
mở rộng hoạt động kinh doanh sang những lĩnh vực:

- Xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện.
- Sản xuất khai thác vật liệu xây dựng;

- Chế tạo, lắp đặt cơ khí công trình, kết cấu thép xây dựng;
- Sửa chữa xe máy thi công;
- Đào tạo công nhân vận hành nhà máy thủy điện.

Tình hình hoạt động: Trong quá trình phát triển của công ty cổ phần VRG -
Bảo Lộc cùng với những nỗ lực vượt bậc trong sản xuất kinh doanh, hoàn thành
các chỉ tiêu về sản l ượng, doanh thu, lợi nhuận, an toàn tuyệt đối về vận hành, về
người và tài sản. Ngoài nhà máy T huỷ điện tại xã Hoà Nam, huyện Di Linh đã đi
vào sản xuất. Công ty cũng đang thực hiện chiến lược mở rộng quy mô bằng việc
tìm cơ hội đầu tư một dự án thuỷ điện nhỏ công suất từ 10MW đến 20MW trên
địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý :
- Mô hình quản trị:
Tổ chức quản trị doanh nghiệp bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng

quản trị; Ban kiểm soát, Ban điều hành gồm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc.
Cơ cấu quản trị được xây dựng trên nguyên tắc phân công, phân nhiệm, quản lý
theo chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Bảo vệ quyền và lợi
ích của cổ đông, nhất là cổ đông nhỏ, ngăn ngừa xung đột lợi ích, đảm bảo quyền
hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến Công ty . Tổng giám đốc công ty
chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, quản lý và điều hành thông qua việc
phân cấp, phân quyền theo chức năng của bộ phận chuyên môn. Công việc cụ thể
do Lãnh đạo các phòng ban tham mưu đề xuất giải quyết.

Nhìn chung mô hình quản trị được xây dựng đã tiếp cận với các chuẩn mực
và thông lệ tại Việt Nam, phù hợp với Luật doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và
Thông tư số 121/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/07/2012 quy
định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng.

Việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, tập trung tối đa cho sản
xuất đã gia tăng hiệu quả quản lý, nâng cao hiệu lực quản trị đối với bộ máy điều
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hành. Bên cạnh đó còn thực hiện chức năng quản trị vốn đầu tư, quản lý rủi ro,
kiểm tra kiểm soát. Quy trình quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ thực hiện
theo đúng quy định của ngành cấp trên , chọn người có trình độ, có đạo đức tốt để
bổ nhiệm đã tăng hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Để duy trì và ngày càng nâng cao năng lực, hiệu quả trong điều hành. Hội
đồng quản trị công ty luôn giám sát chặt chẽ kết quả thực hiện từng tháng, quý,
năm về các chỉ tiêu như sản lượng, doanh thu, đầu tư, mua sắm để tiến hành họp
định kỳ làm cơ sở ban hành các Nghị quyết và các giải pháp cụ thể để giám sát và
chỉ đạo quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý rủi
ro và kiểm soát đầu tư.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:

Á

- Các công ty con, công ty liên kết: Hiện công ty không có công ty con, công ty
liên kết.

5. Định hướng phát triển:
5.1 Các mục tiêu chủ yếu của công ty:

Quản lý và vận hành nhà máy Thuỷ điện Bảo Lộc tuyệt đối an toàn về người
và tài sản, tận dụng tối đa lượng nước và phương thức chạy máy theo chi phí tránh
được sao cho có hiệu quả cao nhất về doanh thu và lợi nhuận, chi phí thấp nhấp có
thể. Đầu tư mua sắm vật tư thiết bị dự phòng cho nhà máy để khi có hư hỏng thì phải
sửa chữa và thay thế kịp thời tránh thời gian dừng máy lâu sẽ ảnh hưởng lớn đến sản
lượng, doanh thu, chi phí. Ưu tiên mua sắm sớm những thiết bị, phụ tùng mà thời
gian đặt hàng lâu hoặc phải nhập khẩu từ nước ngoài. Trả nợ vay ngân hàng đúng
hạn để được nhà nước hỗ trợ sau đầu tư theo như hợp đồng đã ký.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

P. TỔNG GIÁM ĐỐC

P. TỔ CHỨC
HÀNH CHÍNH

BẢO VỆ

P. KINH TẾ-KỸ
THUẬT

P. TÀI CHÍNH-
KẾ TOÁN

NM. THỦY
ĐIỆN VRG BẢO

LỘC
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5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tiếp tục nâng cao hiệu suất phát điện theo từng mùa khô và mùa mưa.

- Tìm cơ hội đầu tư một dự án thuỷ điện nhỏ công suất từ 10MW đến 20MW
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với hình thức hợp tác với các đối tác có tài chính vững
mạnh trong hoặc ngoài nước theo hình thức liên danh hoặc góp cổ phần để tận dụng
nguồn nhân lực của công ty.

5.3 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng đối với công ty:

- Thuỷ điện là ngành sản xuất sạch không gây ô nhiễm môi trường nên không
tác động đến môi trường tại nơi đóng nhà máy, hơn nữa dự án này cũng góp phần
điều tiết nước trong vùng để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp mà thực tế là khí hậu
trong vùng đã cải thiện rõ rệt ôn hoà hơn, năng suất và chất lượng các sản phẩm
trong vùng như cà phê, hồ tiêu, các loại cây ăn quả cao hơn so với lúc chưa có nhà
máy thuỷ điện.

- Với phương châm san sẻ một phần lợi nhuận để giảm bớt khó khăn đối với
cộng đồng, trong thời gian qua công ty cổ phần VRG- Bảo Lộc đã phối hợp với
chính quyền địa phương tổ chức làm đường giao thông để nhân dân trong vùng được
thuận lợi trong việc đi lại, sản xuất, hỗ trợ cho các gia đình gặp khó khăn do ảnh
hưởng của dự án (ngoài tiền đền bù, hỗ trợ theo quy định của Nhà nước), ủng hộ các
quỹ do chính quyền địa phương phát động. Hàng năm công ty còn ủng hộ tiền để xây
dựng nhà tình nghĩa cho các huyện nghèo ở các tỉnh phía Bắc được Chính phủ giao
cho Ngân hàng phát triển Việt nam làm đầu mối.

- Đặc biệt Thuỷ điện Bảo Lộc được thiết kế hồ chứa điều tiết nước ngày đêm,
không tích nước lớn, vận hành theo chế độ tự tràn, nên không ảnh hưởng vùng hạ lưu
của Nhà máy.

6. Các rủi ro:
- Đặc thù của ngành điện là chi phí đầu tư ban đầu lớn do vậy một dự án thuỷ

điện nguồn vốn vay chiếm trên 55% vốn của toàn bộ dự án. Vì vậy lãi suất ngân hàng
cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của dự án, trực tiếp là ảnh hưởng đến khả năng
thanh toán, làm giảm lợi nhuận, giảm cổ tức của cổ đông. Lãi suất không ổn định là
một rủi ro, ít nhiều ảnh hưởng đến việc hoạch định kế hoạch dài hạn của công ty

- Đặc thù nữa của sản xuất thuỷ điện là phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, lượng
mưa trong năm nhiều hay ít sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng và doanh thu của
công ty

Hai rủi ro này là khách quan mà công ty không thể dự báo được.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:
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- Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm

Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 So sánh
1 Sản lượng (KWh) 138.971.700 139.870.000 101%
2 Doanh thu thuần 111.813.816.550 122.555.366.800 109,6%

3
Lợi nhuận từ hoạt động
kinh doanh

12.058.498.821 32.546.577.291 270%

4 Lợi nhuận khác (15.211.486) (92.911.112) - 611%
5 Lợi nhuận trước thuế 12.043.287.335 32.453.666.179 269,5%
6 Lợi nhuận sau thuế 12.043.287.335 32.453.666.179 269,5%
7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 481 1.247 259%

So với năm 2011:
- Sản lượng điện sản xuất được tăng 1%
- Doanh thu thuần tăng 9,6% tương ứng với 10.741.550.250 đồng.
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 170% tương ứng với 20.488.078.470

đồng.
- Lợi nhuận khác giảm 511% tương ứng với số tiền là 77.699.626 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế tăng 169,5% tương ứng 20.410.378.844

đồng.
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện
Tỷ lệ hoàn

thành
1 Sản lượng (KWh) 124.000.000 139.870.000 113%
2 Doanh thu thuần 102.910.000000 122.555.366.800 119%
3 Tổng lợi nhuận trước

thuế
13.636.000.000 32.453.666.179 238%

4 Thu nhập bình quân 1
người/tháng

13.000.000 14.000.000 108%

5 Nộp ngân sách 15.065.000.000 18.458.000.000 123%

Nguyên nhân của các kết quả đạt được:
- Sự chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của Hội đồng quản trị; Ban điều hành

công ty.

- Sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty bảo
đảm vận hành điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm trong sử dụng vật tư, thiết bị, máy
móc, điện, văn phòng phẩm. Tăng c ường công tác kiểm tra tính an toàn của máy
móc thiết bị, thường xuyên kiểm tra các công trình thuỷ công nhằm xử lý các sự
cố kịp thời và bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.
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- Do điều kiện thời tiết thuận lợi, cụ thể là từ đầu năm đến nay lượng nước
về cao hơn so với kế hoạch năm dẫn đến tăng sản lượng điện.

- Áp dụng giá bán điện theo chi phí tránh được từ đầu năm 2012 đã góp
phần làm tăng doanh thu bán điện của công ty.

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1 Danh sách ban điều hành công ty:

2.1.1 Ông : Nguyễn Văn Phan - Tổng giám đốc điều hành.

- Số CMND: 021043858 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31 tháng
08 năm 2004.
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 20/08/1954
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nghệ An
- Địa chỉ Thường trú: 24/2E đường D3 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ

Chí Minh
- Điện thoại liên lạc cơ quan: 063.3725537
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thuỷ lợi
- Qúa trình công tác:

+ Từ tháng 01/1978 đến tháng 10/1978: Kỹ sư biệt phái vào Tổng cục XDKT-
Binh đoàn 14 - Bộ quốc phòng.

+ Từ tháng 10/1978 đến tháng 06/2002: Trưởng phòng, Phó giám đốc công ty
xây dựng thuỷ lợi 41 - Tổng công ty XDTL 4 - Bộ NN&PTNT.

+ Từ tháng 6/2002 đến nay: Phó giám đốc, Tổng giám đốc, Bí thư chi bộ công ty
cổ phần VRG- Bảo Lộc- Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 38.154 cổ phần

+ Sở hữu cá nhân:     38.154 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 4.251 cổ phần
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
2.1.2 Ông : Nguyễn Lập: Phó tổng giám đốc.

- Số CMND: 023007921 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10 tháng 01
năm 2009.
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 01/01/1960
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
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- Quê quán: Quảng Ngãi
- Địa chỉ Thường trú: 41/22 Phan Đình Phùng - Tân Thành - Tân Phú - Thành phố
Hồ chí Minh
- Điện thoại liên lạc cơ quan: 063.3725537
- Trình độ văn hoá:12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Qúa trình công tác:

+ Từ tháng 4/1989 đến tháng 9/1993: Kế toán viên Xí nghiệp XDTL 4; Xí
nghiệp XDTL 2; Công ty xây dựng Thuỷ Lợi 6 - Tổng công ty XDTL 4 - Bộ
NN&PTNT.

+ Từ tháng 10/1993 đến tháng 8/1997: Phó tiểu ban tài vụ; Trưởng tiểu ban tài
vụ - Công trường sông Qua - Cty XDTL 6 - Tổng công ty XD TL 4.

+ Từ tháng 8/1997 đến tháng 6/2001: Quyền trưởng phòng tài vụ; Trưởng
phòng tài vụ Cty XD 49 - Tổng công ty XD TL 4.

+ Từ tháng 7/2001đến tháng 4/2002: Kế toán trưởng công trường EASUP-
Tổng công ty XD TL 4.

+ Từ tháng 5/2002 đến tháng 3/2011: Kế toán trưởng Công ty cổ phần VRG-
Bảo Lộc.

+ Từ tháng 4/2011 đến nay: Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần VRG- Bảo Lộc.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 3.110 cổ phần

+ Sở hữu cá nhân: 3.110 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

2.1.3 Ông : Nguyễn Văn Cường: Kế toán trưởng.

- Số CMND: 023420504 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06 tháng 06
năm 1996.
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 05/07/1975
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc:    Kinh
- Quê quán: Quãng Ngãi
- Địa chỉ Thường trú: 15/8 Đường 3 tháng 4 phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Điện thoại liên lạc cơ quan: 063.3735537
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Qúa trình công tác:

+ Từ tháng 10/1998 đến tháng 02/2010: Chuyên viên Cục thuế tỉnh Lâm Đồng.
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+ Từ tháng 3/2010 đến tháng 5/2010 chuyên viên phòng Tài chính- Kế toán
công ty cổ phần VRG - Bảo Lộc.

+ Từ tháng 6/2010 đến tháng 5/2012 Phó trưởng phòng Tài chính- Kế toán
công ty cổ phần VRG - Bảo Lộc.

+ Từ tháng 6/2012 đến nay Kế toán trưởng công ty cổ phần VRG - Bảo Lộc
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 2.074 cổ phần, trong đó:

+ Sở hữu cá nhân:      2.074 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

2.2 Những thay đổi trong ban điều hành:
+ Từ ngày 12/6/2012 Quyết định của Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm Ông

Nguyễn Văn Cường làm Kế toán trưởng công ty và ông Nguyễn Lập thôi kiêm
nhiệm Kế toán trưởng công ty.
2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.

a. Thực trạng lao động Công ty tại thời điểm hiện nay

Tổng số lao động trong Công ty tính đến thời điểm 31/12/2012 là 68 người.
Nam: 60, Nữ: 8. Phân loại lao động của Công ty đến thời điểm hiện tại như sau:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG SỐ LƯỢNG
(người) TỶ LỆ (%)

Phân theo thời hạn lao động 68 100
HĐLĐ không xác định thời hạn 58 85,30
HĐLĐ có thời hạn từ 12 đến 36 tháng 10 14,70
HĐLĐ thời vụ 0
Phân theo trình độ chuyên môn 68 100
Trình độ trên đại học 0 -
Trình độ đại học 29 42,65
Trình độ cao đẳng, TC 6 8,82
Công nhân kỹ thuật có tay nghề 22 32,35
Lao động phổ thông 11 16,18
Phân theo loại lao động 68 100
Lao động quản lý, gián tiếp, phục vụ 35 51,47
Lao động trực tiếp 33 48,53

b. Chính sách đối với người lao động

- Chế độ làm việc
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Công ty tổ chức làm việc tuần 40 giờ. Chế độ làm việc theo ca áp dụng đối với bộ
phận lao động trực tiếp (khối sản xuất). Chế độ làm việc theo giờ hành chính áp dụng
đối với bộ phận lao động gián tiếp (khối văn phòng)

Tiền ăn ca bình quân 26.000 đồng ngày/1 người, các chế độ phụ cấp độc hại, bảo
hộ lao động thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước

- Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:

+ Chính sách tiền lương:
Hiện nay, Công ty đang áp dụng hệ thống trả lương theo chế độ quy định của

Nhà nước và tiền lương theo công việc được giao gắn với mức độ phức tạp, trách
nhiệm của công việc đòi hỏi, mức độ hoàn thành công việc và số ngày công thực tế .
Công ty đã ban hành quy chế trả lương trong đó cụ thể hoá cách tính lương từng
tháng của từng người theo từng công việc cụ thể được giao.

Hiện tại, quỹ lương của Công ty được xây dựng đơn giá tiền lương theo doanh thu
hàng năm được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

+ Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp được Công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra,
hằng năm công ty đều trích quỹ để tổ chức cho CBCNVC - LĐ và gia đình đi tham
quan du lịch vào các dịp hè nhằm nâng cao sức khoẻ, tái tạo sức lao động để làm việc
đạt hiệu quả cao hơn.

- Chính sách tuyển dụng, đào tạo:

+ Tuyển dụng: Việc tuyển dụng lao động Công ty đã có Quy chế rõ ràng, căn cứ
nhu cầu lao động Công ty sẽ thông báo thu nhận hồ sơ và thành lập Hội đồng tuyển
dụng lao động, thành phần gồm các kỹ sư, chuyên viên có trình độ chuyên môn giỏi
trong lĩnh vực cần tuyển để tổ chức phỏng vấn. Căn cứ kết quả phỏng vấn để ký hợp
đồng thử việc, trong thời gian thử việc, người lao động được hưởng lương theo quy
định.

+ Đào tạo: Tổ chức các lớp học nâng cao tại chỗ hoặc ký hợp đồng với các trung
tâm để đào tạo chuyên môn cho CBCNV đáp ứng nhu cầu về trình độ để hoàn thành
công việc được giao. Cử cán bộ tham dự các khóa học liên quan đến chuyên môn để
làm tốt phần việc của mình hoặc làm căn cứ để quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

- Về chính sách khen thưởng: Để khuyến khích người lao động, Công ty có
những chính sách khen thưởng xứng đáng với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc,
bên cạnh đó công ty cũng áp dụng các quy định xử phạt đối với các vi phạm nội quy,
quy chế của Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
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a. Các khoản đầu tư lớn: Không có
b. Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính:
a. Tình hình tài chính (Đã báo cáo ở trên)
b. Các chỉ tiêu khác:

Các chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Ghi chú

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 0,03 0,04

+ Hệ số thanh toán nhanh 0,24 0.37

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,53 0,46

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 1,14 0,86

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho 246,5 270,2

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,19 0,22

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,11 0,26

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0,05 0,11

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,02 0,06

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

0,10 0,26

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty là 26.021.300 cổ phần. Tất cả cổ
phần đang lưu hành là cổ phần phổ thông được chuyển đổi.

- Vốn điều lệ đã góp đến ngày 31/12/2012 là 260.213.000.000 đồng.
b. Cơ cấu cổ đông:
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Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 31/12/2012

STT Tên cổ đông Địa chỉ Sổ cổ phần
sở hữu vốn góp

Tỷ lệ
sở hữu

cổ
phần

%

1
Tập đoàn Công
nghiệp Cao su
Việt Nam

236 Nam Kỳ Khởi
Nghĩa- Phường 6-
Quận 3- TP HCM

18.482.610 184.826.100.000 71,03

2
Tổng Công ty Xây
dựng – Thủy lợi
4-CTCP

205 Nguyễn Xí-
Phường 26- Quận
Bình Thạnh- TP
HCM

2.498.156 24.981.560.000 9,60

3
Công ty TNHH
Một thành viên
Cao su Chư sê

420 Hùng Vương-
Thị trấn Chư Sê-
Huyện Chư Sê- Gia
Lai

2.576.522 25.765.220.000 9,90

4

Công ty CP Đầu
tư và phát triển
năng lượng Việt
Nam

Tầng 12- Phòng
1021- Toà NHÀ
CT1- Từ Liêm- TP
Hà Nội

1.564.259 15.642.590.000 6,01

5
Cty cổ phần
VINAVICO

Số 28 Lô 1B Khu đô
thị mới Trung Hoà
Cầu Giấy , Hà Nội

50.000 500.000.000 0.19

5
Cổ đông cá thể
khác

849.753 8.497.530.000 3,27

Tổng cộng 26.021.300 260.213.000.000 100

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu:

Trong năm 2012 công ty đã chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu với số
lượng là 923.000 cổ phiếu để đủ vốn điều lệ như đăng ký vốn điều lệ ban đầu
là 260.213.000.000 đồng (vốn điều lệ từ 250.983.000.000 đồng lên
260.213.000.000 đồng).

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

e. Các chứng khoán khác: Không.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động của công ty tuân theo quy định
của Pháp luật, của điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của
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Hội đồng quản trị. Kết quả cụ thể (Báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 đã
kiểm toán đính kèm).

a. Những tiến bộ đã đạt được:
- Các chỉ tiêu hoàn thành:

Trong năm qua ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã
có nhiều cố gắng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí.
Kết quả là sản l ượng, doanh thu, lợi nhuận đạt và vượt so với kế hoạch mà Đại
hội đồng cổ đông đã thông qua, cụ thể:

+ Sản lượng điện thương phẩm sản xuất ra đạt 113% so kế hoạch.
+ Doanh thu đạt 119% so kế hoạch.
+ Lợi nhuận đạt 238% so với kế hoạch.
+ Nộp ngân sách nhà nước đạt 123% so kế hoạch.
+ Thu nhập bình quân người lao động được đảm bảo, năm sau tăng hơn năm

trước.
+  Các chính sách, chế độ của người lao động được đảm bảo.
- Công tác quản lý:

Trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, của điều lệ công ty, Nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, quy chế, quy định của
công ty, Ban điều hành công ty chỉ đạo các phòng ban lên kế hoạch chi tiết về
phương thức vận hành nhà máy theo từng tháng, quý, theo mủa khô, mùa mưa để sao
cho doanh thu đạt kết quả cao nhất, triệt để tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp,
tăng cường công tác kiểm tra an toàn nhà máy, hành lang đường dây, kênh dẫn nước,
cửa lấy nước.

Giải pháp tài chính:

Căn cứ vào kế hoạch hàng n ăm, phương án trả nợ vay ngân hàng và các khoản
phải trả khác. Ban điều hành công ty đề ra kế hoạch sử dụng nguồn tài chính sao cho
hợp lý nhất như tập trung sử dụng nguồn vốn tự có hạn chế tối đa vay ngân hàng, trả
nợ gốc vay đúng hạn để được nhà nước hỗ trợ sau đấu tư. Thu hồi các khoản phải thu
(doanh thu bán điện) kịp thời, tỷ lệ tồn đọng thấp.

2. Tình hình tài chính:

a. Tình hình Tài sản:

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2011 Năm 2012
01 Cơ cấu tài sản

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản

%
%

96,80
3,19

95,56
4,07

02 Cơ cấu nguồn vốn
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn %

53,39
46,6

46,27
53,72
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- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn %

03 Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán nhanh:
- Khả năng thanh toán hiện hành

lần
lần

0,24
0,24

0,37
0,38

04 Tỷ suất lợi nhuận
- Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)
- Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần (Rp)
- Tỷ suất LN sau thuế/Nguồn vốn CSH (Re)

%
%
%

2,12
10,77
4,56

5,89
26,48
10,96

b. Tình hình nợ hiện tại: Đơn vị tính: VND

Nợ phải trả Số cuối năm Số đầu năm

I. Nợ ngắn hạn 63,993,024,859 73,369,864,277

1 Vay và nợ ngắn hạn 47,936,813,000 42,222,028,000

2 Phải trả người bán 457,939,055 1,581,774,221

3

Thuế và các khoản phải nộp cho nhà
nước 639,033,226 3,172,486,496

4 Phải trả người lao động 3,047,760,000 4,270,725,000

5 Chi phí phải trả 13,125,000 8,984,302,439

6 Các khoản phải trả, phải nộp khác 12,942,329,742 14,336,753,285

7 Qũy khen thưởng, phúc lợi (1,043,975,164) (1,198,205,164)

II Nợ dài hạn 190,984,257,333 228,984,257,333

1 Vay và nợ dài hạn 190,984,257,333 228,984,257,333

- Đối với khoản nợ ngắn hạn chủ yếu là tiền vay ngân hàng, trong đó vay dài
hạn đến hạn trả (năm 2013) là 38 tỷ đồng , vay ngắn hạn để phục vụ sản xuất kinh
doanh là 9,9 tỷ đổng.

- Trả cho người lao động là số tiền lương còn lại theo kế hoạch lương năm
2012 và lương tăng thêm do vượt doanh thu và sản lượng so với kế hoạch giao.

- Phải trả khác chủ yếu là trả khối lượng thiết bị EPC của nhà thầu là 11,9 tỷ
đồng.Trả tiền dịch vụ môi trường rừng quý 4/2012 là 765 triệu (Theo quy định thì
qua tháng 01/2013 mới kê khai và nộp khoản tiền này).

- Vay dài hạn ngân hàng gần 191 tỷ đây là khoản vay đầu tư vào dự án Nhà
máy Thuỷ điện Bảo Lộc.

Công ty không có khoản nợ xấu, các khoản nợ vay đến hạn được thanh toán
đầy đủ, kịp thời cả gốc và lãi.
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3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Không.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:
Để tận dụng năng lực quản lý Dự án của bộ máy quản lý công ty đồng thời tận

dụng trình độ tay nghề của cán bộ công nhân viên.Trong điều kiện tài chính công
ty còn khó khăn, việc huy động vốn nhiều trở ngại, công ty sẽ tìm kiếm các dự án
với quy mô vừa và nhỏ (từ 10 đến 20 Mw) trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng với hình
thức hợp tác với các đối tác có tài chính vững mạnh trong hoặc ngoài nước theo
hình thức liên danh hoặc góp cổ phần.

Do quỹ dự án thủy điện nhỏ ngày càng hiếm, cần tranh thủ cơ hội (nếu có) để
làm thủ tục cấp phép đầu tư, nh ưng hiệu quả kinh tế là yếu tố then chốt để quyết
định đầu tư

- Mở rộng sang lĩnh vực trồng cao su, đây là thế mạnh của Tập đoàn công
nghiệp cao su Việt Nam (cổ đông sáng lập chi phối) cộng với điều kiện thuận lợi
về đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty:

Thông qua các cuộc họp và thảo luận , Hội đồng quản trị đã thường xuyên
trao đổi với Ban điều hành về việc triển khai các quyết định của Hội đồng quản trị.
Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh và tham gia
góp ý các biện pháp , kế hoạch hoạt động của ban điều hành. Qúa trình kiểm tra cho
thấy hoạt động của công ty luôn tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty, các Nghị quyết
của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Ban điều hành và toàn bộ cán bộ công nhân viên trong năm qua đã có nhiều
nỗ lực vượt bậc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kết quả như sau:

+ Lợi nhuận đạt 238% so với kế hoạch.
+ Nộp ngân sách nhà nước đạt 123% so kế hoạch.
+ Thu nhập bình quân người lao động được đảm bảo, năm sau tăng hơn năm

trước.
+  Các chính sách, chế độ của người lao động được đảm bảo.
+ Công tác đầu tư, mua sắm luôn thực hiện đúng quy định.
+ Trình độ quản lý, trình độ tay nghề của công nhân được nâng cao, ngày một

trưởng thành.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc công ty:
Đánh giá chung, trong năm 2012 Ban giám đốc công ty đã hoàn thành tốt kế

hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết,
quyết định của Hội đồng quản trị. Điều hành hoạt động công ty đúng quy định của
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Pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ công ty được thể hiện qua kết quả sản xuất kinh
doanh năm 2012 vượt các chỉ tiêu đề ra, vận hành nhà máy an toàn tuyệt đối.

3. Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị:
- Tăng cường công tác quản lý để đạt và vượt kế hoạch 2013, bảo đảm minh

bạch và kịp thời theo đúng quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng
- Tiếp tục hoàn chỉnh các quy chế quản lý nội bộ để tăng cường hiệu quả sản

xuất kinh doanh
- Đôn đốc thực hiện tốt việc bảo đảm an toàn trong sản xuất, bảo vệ môi

trường và các nghĩa vụ với ngân sách, cộng đồng
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với khả năng tài chính và định hướng  của

công ty để sử dụng hiệu quả lực lượng lao động quản lý hiện nay và bảo đảm việc
tăng trưởng của công ty trong trung và dài hạn

- Hoàn chỉnh các thủ tục để giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ
Chí Minh vào thời điểm thích hợp

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị:
a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Văn Thành : Chủ tịch Hội đồng quản trị không tham gia
điều hành.

Số cổ phần nắm giữ: 10.441.161 cổ phần, trong đó:
+ Sở hữu cá nhân: 51.839 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 10.389.322 cổ phần (Tập đoàn Công nghiệp

Cao su Việt Nam).
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 40,13%
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ ở tổ chức khác:

- Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt
Nam.

- Chủ tịch Công ty CP VRG - Phú Yên; Thành viên HĐQT Công ty CP VRG
Đăk Nông; Thành viên HĐQT Công ty CP Geruco Sông Côn.

- Ông : Hoàng Đình Trí : Thành viên HĐQT không tham gia
điều hành.

Số cổ phần nắm giữ: 6.744.561 cổ phần, trong đó:
+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 6.744.561 cổ phần (Tập đoàn Công nghiệp

Cao su Việt Nam).
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 25,92%
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Phó trưởng ban Xây dựng cơ bản thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt

Nam.
- Thành viên HĐQT Công ty CP VRG - Phú Yên; Thành viên HĐQT Công ty

CP VRG Đăk Nông; Thành viên HĐQT Công ty CP cao su Điện Biên.
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- Ông : Nguyễn Văn Thạc : Thành viên HĐQT không tham gia
điều hành.

Số cổ phần nắm giữ: 2.498.156 cổ phần, trong đó:
+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 2.498.156 cổ phần (Tổng công ty XD Thuỷ Lợi 4-

CTCP)
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 9.6%
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
Thành viên Hội đồng quản trị - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng

Thuỷ Lợi 4- CTCP.

- Ông : Lê Quang Trương : Thành viên HĐQT không tham gia
điều hành.

Số cổ phần nắm giữ: 2.576.522 cổ phần, trong đó:
+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 2.576.522 cổ phần (Công ty TNHH MTV

Cao su Chư Sê).
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 9.9%
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
Trưởng phòng Kế hoạch- Đầu Tư- Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê.

- Ông : Nguyễn Văn Anh : Thành viên  HĐQT không tham gia
điều hành.

Số cổ phần nắm giữ: 1.564.259 cổ phần, trong đó:
+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 1.564.259 cổ phần (Công ty CP Đầu tư và

Phát triển Năng lượng Việt Nam).
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 6%
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt

Nam.
b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có một thư ký là

ông Đỗ Hữu Phước- Chuyên viên Ban xây dựng cơ bản thuộc Tập đoàn công nghiệp
Cao su Việt Nam.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

2012 để chỉ đạo ban điều hành thực thi các định hướng, quyết định của Hội đồng
quản trị nhằm hoàn thành các mục tiêu hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị đã họp 2 phiên để nghị sự các vấn đề chính sau:
- Tổ chức Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2012.
- Phân công nhiệm vụ trong HĐQT.
- Thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011.

- Chỉ đạo công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Bàn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, gồm kế hoạch sản xuất kinh

doanh năm 2013 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013.
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- Kế hoạch mua sắm thiết bị dự phòng cho nhà máy  năm 2013, kế hoạch trung
tu trong mùa khô.

- Bàn về quy trình vận hành nhà máy nhằm tối ưu hoá doanh thu, lợi nhuận.
- Bàn về công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ.
d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.
e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

2. Ban kiểm soát:
a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên, trong đó:

+ Ông : Hồ Mộng Vân : Trưởng ban kiểm soát
Số cổ phần nắm giữ: 1.348.727 cổ phần, trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 1.348.727 cổ phần (Tập đoàn Công nghiệp Cao

su Việt Nam).

+ Ông : Hồ Hữu Nghĩa : Thành viên

Số cổ phần nắm giữ:           0 cổ phần
+ Ông : Triệu kim Thuỷ : Thành viên

Số cổ phần nắm giữ:           0 cổ phần
b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty, việc lấy kiểm tra trước và
trong quá trình hoạt động của công ty làm mục tiêu chính; đảm bảo mọi hoạt động
của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ và mục tiêu chiến lược
đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Góp phần làm cho sản xuất kinh doanh của
Công ty tăng trưởng mạnh, đạt hiệu quả cao và tài chính luôn lành mạnh.

- Kiểm tra xem xét các báo cáo tài chính năm, đảm bảo sự tuân thủ chế độ và
chuẩn mực kế toán. Xem xét các báo cáo của kiểm toán độc lập.

- Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến góp ý trong phạm
vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của công ty theo các quy định của
Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Tham gia giám sát công tác tổ chức, công tác kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông.

- Cập nhật các ý kiến của cổ đông tại đại hội và phối hợp xem xét, giám sát quá trình
xử lý của ban điều hành.

3. Thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát trong năm 2012 là
150.000.000, đồng, cụ thể như sau:
Stt Họ và tên Chức vụ Thù lao được hưởng

1 Phạm Văn Thành CT HĐQT 36.000.000

2 Hoàng Đình Trí UV HĐQT 18.000.000
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3 Nguyễn Văn Anh UV HĐQT 18.000.000

4 Nguyễn Văn Thạc UV HĐQT 18.000.000

5 Lê Quang Trương UV HĐQT 18.000.000

6 Hồ Mông Vân Trưởng BKS 18.000.000

7 Hồ Hữu Nghĩa TV BKS 12.000.000

8 Triệu Kim Thuỷ TV BKS 12.000.000

Tổng cộng 150.000.000

b. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và những
người có liên quan:

- Cổ đông lớn: Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chuyển bán cho công
ty cổ phần VINAVICO 50.000 cổ phiếu.
- Cổ đông nội bộ và những người có liên quan: Không có giao dịch.

VI. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến của kiểm toán:
Số 84 /BCKT/TC Tp. HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2013

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 bao gồm: Bảng cân đối kế toán
tại ngày 31/12/2012, Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuy ển tiền
tệ năm 2012 và Thuyết minh báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2012 của
Công ty Cổ phần VRG – Bảo Lộc được trình bày từ trang 6 đến trang 30 kèm theo
Việc lập và trình bày báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Tổng Giám đốc
Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến nhận xét về báo cáo tài chính
căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi .
Cơ sở ý kiến:
Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện tiến
hành một số thủ tục kiểm toán để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính
không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo
phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cầ n thiết, các bằng chứng xác
minh những thông tin trong báo cáo tài chính, đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực
và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng,
các ước tính và xét đoán quan trọng của Tổng Giám đốc Công ty cũ ng như cách trình
bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của
chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.
Ý kiến của kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã phản ánh
trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty
tại ngày 31/12/2012 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển
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Cdng ty TNHH Dich VU Tu VAn Tii Chinh I(6 To{n vi Ifi6m Tofn Phfa Nam
(AAScS)

2.86o c6o tdi chinh dugc ki6m to6:n:
- 86o c6o tdi chinh ndm20l2 dd ki6m to6n tai Website:

httn : I I www.vr gbaolo c.com

Noi nhpn:
- Uj'ban chr?ng kho6n Nhi nudc
- Luu: VT, TC-KT.
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