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 I. Thông tin chung 

 1. Thông tin khái quát  

 - Tên giao dịch: Công ty cổ phần Lâm ðặc sản Xuất Khẩu Quảng nam 

  FOREST PRODUCTS EXPORT JOINT – STOCK COMPANY OF QUANG NAM 

 - Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số: 3303070165 do Sở kế hoạch và ðầu tư tỉnh Quảng Nam cấp 
lần ñầu ngày 30/12/2005, thay ñổi lần thứ 3 ngày 30/ 07/2008 

 - Vốn ñiều lệ: 30.000.000.000 ( Ba mươi tỷ ñồng ) 

 - Vốn ñầu tư của chủ sở hữu: 

 - ðịa chỉ: Thôn Câu Hà – xã ðiện Ngọc – Huyện ðiện Bàn – Tỉnh Quảng Nam 

 - Số ñiện thoại: 0510.3843668 

 - Số fax: 0510.3843619 

 - Website: www.forexco.com.vn 

 - Mã cổ phiếu (nếu có):  

 2. Quá trình hình thành và phát tri �n  

 Quá trình hình thành và phát triển:   

Thành lập ngày 29/11/1986 với tên gọi ban ñầu là Xí nghiệp liên hiệp lâm ñặc sản xuất khẩu Quảng Nam 
ðà Nẵng. Năm 1997: ñổi tên thành Công ty lâm ñặc sản xuất khẩu Quảng Nam 

 + Chuyển ñổi sở hữu thành công ty cổ phần theo quyết ñịnh số 5084/Qð-UB ngày 09/12/2004 của UBND 
tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần lâm 
ñặc sản xuất khẩu Quảng Nam. 
 Thành lập theo Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh lần ñầu số: 3303070165 ngày 30/12/2005; ñăng ký 
thay ñổi lần thứ 1, ngày 08/06/2007; ñăng ký thay ñổi lần thứ 2, ngày 30/07/2008 do Phòng ñăng ký kinh doanh, 
Sở kế hoạch và ñầu tư tỉnh Quảng Nam cấp. Ngày 01/01/2006 chính thức chuyển thành Công ty cổ phần lâm ñặc 
sản xuất khẩu Quảng Nam 
 + Niêm yết:  Công ty chưa niêm yết 
 + Các sự kiện khác:  
 - Công ty là thành viên của Công ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật. 
 - Công ty ñã chính thức gia nhập Mạng lưới kinh doanh lâm sản Việt Nam (VFTN) từ ngày 06/12/2006. 
Hiện nay công ty ñã có chứng chỉ COC, ISO 9001-2000, ñang thực hiện SA 8000.  
 -Sau nhiều năm theo ñuổi thực hiện chương trình quản lý rừng bền vững theo các nguyên tắc và tiêu chí 
FSC. Ngày 18/09/2012 Công ty ñã chính thức ñược cấp chứng nhận FSC cho 1.500 ha rừng trồng (Forest 
Stewardship Council )  

3. Ngành ngh � và ñ�a bàn kinh doanh 

 - Ngành nghề kinh doanh:  

 + Khai thác, chế biến gỗ và lâm ñặc sản. 

   + Thiết kế, trồng rừng và chăm sóc rừng, khai thác rừng trồng 

 - ðịa bàn kinh doanh: trên thị trường xuất khẩu và nội ñịa ( các nước Châu Âu, Hoa Kỳ ) 

 4. Thông tin v � mô hình qu �n tr �, t� ch�c kinh doanh và b � máy qu �n lý  

 - Mô hình quản trị: Mô hình quản trị doanh nghiệp bao gồm: ðại hội ðồng cổ ñông; Ban Kiểm soát, Hội 
ñồng Quản trị , Ban ðiều hành ñứng ñầu là Giám ñốc phụ trách chung, dưới Giám ñốc có các Phó Giám ñốc 
phụ trách các khối chức năng. Dưới ban Giám ñốc có các Phòng nghiệp vụ và các Xí nghiệp, ñứng ñầu phòng 
ban và Xí nghiệp là các Trưởng phòng và Giám ñốc Xí nghiệp.  
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 Cơ cấu tổ chức của Công ty ñược xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các khối chức năng 
công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Giám ñốc Công ty quản lý, ñiều hành thông qua việc phân cấp, 
phân quyền ñể trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của khối thông qua các Phó Giám ñốc phụ trách . 

 - Cơ cấu bộ máy quản lý. 

 - Các công ty con, công ty liên kết:   

 Công ty ñã góp vốn liên doanh thành lập Công ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt – Nhật 
(VIJACHIP) – ðịa chỉ: Cảng Tiên Sa -  Tp ðà nẵng, Số vốn góp : 1.572.472.562 ñồng ( tương ñương 66.000 
USD ) Chuyên sản xuất kinh doanh dăm gỗ xuất khẩu.  

5. ð�nh h
�ng phát tri �n 

 - Các mục tiêu ch ủ yếu của Công ty:  

 Công ty xây dựng các mục tiêu ñể ñịnh hướng phát triển như sau: 

 + Doanh thu hàng năm tăng từ 10-15%.  

 + Hiệu quả sản xuất kinh doanh ñảm bảo cổ tức từ 12% trở lên.  

 + Xây dựng thương hiệu FOREXCO là thương hiệu có uy tín trên thị trường thế giới. 

 + ðầu tư máy móc thiết bị ñể nâng cao năng suất lao ñộng, chất lượng sản phẩm 

 + ða dạng hóa khách hàng, mở rộng thị trường mới ( Hoa Kỳ, …) 

 + Mục tiêu phát triển bền vững vùng nguyên  liệu, tập trung ở vùng nguyên liệu có chứng chỉ FSC  

 + Chuyển ñổi một nhà máy sản xuất sản phẩm ngoài trời sang làm hàng trang trí nội thất và hàng trong 
nhà 

 + ðẩy mạnh phát triển ngành kinh doanh lâm sinh nguyên liệu giấy 

 - Chiến lược phát tri ển trung và dài h ạn:  

 + Phát huy tinh thần ñoàn kết nội bộ và tiếp tục xây dựng Công ty thành khối ñại ñoàn kết, thống  nhất ý 
chí ñể hành ñộng, ñây là một ñịnh hướng tiên quyết cho sự thành công của Công ty. 

   + Tái cơ cấu lại Công ty theo hướng mở rộng một số mặt hàng mới, ñồng thời thu hẹp các ñơn vị hoạt 
ñộng kém hiệu quả, trước mắt tập trung vào các nội dung trọng tâm sau ñây: 



Công ty cổ phần lâm ñặc sản xuất khẩu Quảng nam 

                                                                                         3                                                          Báo cáo thường niên năm 2012               

    + Chuyển Xí nghiệp Chế Biến Lâm sản ðiện Ngọc thành nhà máy sản xuất hàng trong nhà. Phấn ñấu 
năm 2013-2014 ñạt 20 % công suất, ñến năm 2015 ñạt 50-60% công suất và ñến năm 2016 hoàn chỉnh nhà máy 
sản xuất hàng nội thất. 

   + Từng bước chuyển Xí nghiệp Lâm ðặc Sản Tam Kỳ thành nhà máy chuyên sản xuất phôi cho Công ty 
và sản xuất hàng nội ñịa; ñến năm 2015 Xí nghiệp sẽ không còn làm hàng xuất khẩu. 

   + Tập trung củng cố và ñầu tư máy móc, thiết bị có công nghệ phù hợp với các mặt hàng ngoài trời cho 
Xí nghiệp Mộc Việt ðức ñể tăng sản lượng hàng ngoài trời, ñến năm 2014 công suất phải gấp ñôi hiện tại và ñến 
năm 2015 ñảm nhận ñược sản lượng của các ñơn vị khác không còn làm hàng ngoài trời 

  + Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ở cơ sở sản xuất, với trách nhiệm của mình hằng tháng Giám ñốc Xí 
nghiệp phải báo cáo Công ty chi phí của từng công ñoạn sản xuất và phải có các giải pháp thật sự tiết kiệm các 
chi phí sản xuất, ñặc biệt là giá phôi Công ty giao. 

 + Tiếp tục hoàn thiện các qui trình sản xuất phù hợp với ñiều kiện thực tế của Công ty. Các ñơn vị phải 
thực hiện ñầy ñủ các qui trình quản lý sản xuất và xem ñây là giải pháp hữu hiệu ñể quản lý các chi phí, tránh 
lãng phí, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội. 

 + Sắp xếp lại bộ máy tổ chức từ Công ty ñến cơ sở ñảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả, ñào tạo nguồn nhân lực 
tại chổ, kết hợp với tuyển chọn bổ sung ñội ngũ quản lý các cấp ñể thay thế cho cán bộ thiếu năng lực, thiếu tâm 
huyết ñối với Công ty. Chú trọng ñào tạo và bổ nhiệm cán bộ trẻ vào các vị trí chủ chốt của Công ty. Có phương 
án qui hoạch nguồn nhân lực trong thời gian dài hạn. 

 + Tăng cường tìm kiếm và mở rộng thị trường mới ñể ñạt doanh thu hằng năm tăng từ 10-15%. Mở rộng 
mặt hàng gỗ có chứng chỉ FSC, năm 2013 ñạt 90% sản lượng gỗ FSC. Nghiên cứu và xem xét cân ñối tỷ trọng 
giữa các khách hàng một cách hợp lý nhằm ñảm bảo hiệu quả và ổn ñịnh sản xuất. Mở rộng thị trường mới ở thị 
trường Hoa Kỳ. Chú trọng ñến việc tìm kiếm thị trường ñể phát triển các sản phầm hàng nội thất xuất khẩu. 

   + Thực hiện các biện pháp quản lý tốt  rừng trồng của Công ty theo tiêu chí FSC. Về giải pháp kỷ thuật  
phải ñảm bảo các tiêu chí “ Trồng cây nào chắc cây ấy, trồng rừng nào hiệu quả rừng ấy”. Phát huy tối ña hiệu 
quả các rừng thông hiện có của Công ty ñể tăng sản lượng nhựa thông . 

 + Mở rộng các dịch vụ lâm nghiệp trên ñịa bàn Quảng nam và các tỉnh lân cận. ðẩy mạnh công tác thu 
mua nguyên liệu giấy bằng các hình thức mua lại rừng, mở rộng ñịa bàn thu mua nguyên liệu giấy ra các tỉnh lân 
cận. 

  + Thực hiện tốt kỉ cương, trật tự trong Công ty, có chế ñộ khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh -  Khen 
thưởng phải thích ñáng, kỷ luật phải nghiêm minh, tập trung xây dựng lối sống văn hóa trong Doanh nghiệp. Phát 
huy tinh thần dân chủ và tập trung dân chủ trong Công ty ñể mọi cán bộ nhân viên lao ñộng có ñiều kiện tham gia 
giám sát các mặt hoạt ñộng trong doanh nghiệp. 

 - Các mục tiêu ñối với môi trường, xã hội và cộng ñồng của Công ty. Công ty hướng ñến xây dựng môi 
trường kinh doanh lành mạnh, ñảm bảo các nhóm lợi ích trong xã hội 

 6. Các r�i ro:  

 + Do lịch sử ñể lại nên bộ máy tổ chức của Công ty hiện nay  gồm 5 ñơn vị trực thuộc, nằm rải rác ở 
nhiều ñịa bàn khác nhau, mức ñộ qui mô thấp, khó khăn cho công tác ñầu tư, chi phí quản lý cao, kém cạnh 
tranh, ảnh hưởng ñến hiệu qủa kinh doanh 

 + Nhu cầu gỗ FSC ngày càng nhiều trong khi ñó trong nước chưa ñáp ứng ñược nhu cầu, phải nhập 
khẩu, nhưng giá nhập khẩu cao ảnh hưởng ñến giá thành sản phẩm và lợi nhuận. 

 + Thị trường xuất khẩu chủ yếu của Công ty sang Châu Âu, tuy nhiên các năm gần ñây khủng hoảng 
kinh tế toàn cầu, nhất là khủng hoảng nợ công Châu Âu ảnh hưởng ñến tình hình sản xuất kinh doanh của Công 
ty, ñời sống lao ñộng gặp nhiều khó khăn 

  + Việc ký kết hiệp ñịnh chung giữa liên minh Châu Âu và Nhà nước Việt Nam vấn ñề ñịnh nghĩa thế nào 
nào là gỗ hợp pháp chưa thực hiện ñược, nên các doanh nghiệp xuất khẩu vào EU chưa có ñịnh hướng rõ ñược 
về qui trình nguồn gốc gỗ. 

 II. Tình hình ho ạt ñộng trong n ăm 

 1. Tình hình ho t ñ�ng s�n xu �t kinh doanh 

 - Kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trong năm 2012:  
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TT Chỉ tiêu ðVT KH 2012 TH 2012 % TH/KH

1 Doanh thu Tỷ ñồng 245 228.63 93.3%

2 Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 11.41 9.8 85.9%

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ ñồng 8.67 0.206 2.4%

4 Cổ tức % 13 0 0.0%
 

  ðại hội cổ ñông thường niên năm 2012 ñã xác ñịnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm trên cơ sở 
những kết qủa ñạt ñược của năm 2011 và năng lực sản xuất, xu hướng phát triển của thị trường. Tuy nhiên trong 
quá trình thực hiện, những khó khăn khách quan từ thị trường xuất khẩu, ñơn hàng giảm gần 50% so với 2011. 
Bên cạnh ñó những chi phí ngày càng tăng trong ñiều kiện không có ñơn hàng ( khấu hao, tiền lương ngừng việc, 
giá nguyên liệu tăng, ….) làm tăng gánh nặng chi phí và hiệu quả kinh doanh giảm sút.  

  ðể giải quyết ổn ñịnh việc làm, thu nhập và ñời sống người lao ñộng, ñồng thời duy trì các hoạt ñộng sản 
xuất cho các nhà máy Công ty ñã nỗ lực tìm kiếm ñơn hàng, nhưng vẫn không ñáp ứng ñược yêu cầu ñề ra, các 
ñơn hàng nhỏ lẽ không bù ñắp ñược các khoản chi phí, ñây cũng là một yêu tố làm cho  hiệu quả kinh doanh 
không như mong ñợi   

  Qua ñánh giá, phân tích thì kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm 2012 không ñạt so với kế hoạch 
và so với năm liền kề 

 2. T� ch�c và nhân s �  

 - Danh sách Ban ñiều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và 
các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám ñốc, các Phó Tổng giám ñốc, Kế toán trưởng và các 
cán bộ quản lý khác). 

STT Họ và tên Chức vụ 
Năm 
sinh ðịa chỉ Trình ñộ 

chuyên môn 

Số 
CP 
sở 

hữu 

Số 
CP 
ñại 

diện 
Nhà 

nước 

Tổng 
số 
CP 

Tỷ lệ 

1 Phạm PhúThống 

Chủ tịch 
HðQT –
Giám ñốc 
Cty 

1957 
Phường Thuận Phước, 
quận Hải Châu, TP. ðà 
Nẵng 

Cử nhân 
kinh tế 

15.2
00 

1.05
1.80
0 

1.06
7.00
0 

35,5
7% 

2 Phạm Hồi Trang 
TV HðQT-
Phó Gð Cty 1955 

113 Nguyễn Trường Tộ, 
TP. Hội An 

Kỹ sư cơ 
khí, cử nhân 
kinh tế 

9.20
0 

 9.20
0 

0,30
7% 

3 ðặng Công 
Quang Phó Gð Cty 1975 

Lô M3-27KDC An Hòa, 
An Hải Bắc, Sơn Trà –ðà 
Nẵng 

Kỹ sư cơ khí 
3.50
0 

 3.50
0 

0.12
% 

4 Trần ðình Nam 
TV HðQT-
Kế toán 
trưởng Cty 

1955 
Tổ 8-Bình Minh-Bình 
Thuận-Hải Châu – ðà 
Nẵng 

Cử nhân 
kinh tế 

5.04
0 

 5.04
0 

0.17
% 

5 Quảng Thanh 
Bình 

TV HðQT-
Gð Xí 
nghiệp thuộc 
Cty 

1963 K27/7-Thái Phiên – ðà 
nẵng 

Cử nhân 
kinh tế 

5.00
0 

 5.00
0 

0.17
% 

6 Phạm Thị Liên 
Trưởng Ban 
KS 1966 

Tổ 32-Hòa An-Cẩm Lệ - 
ðà Nẵng 

Cử nhân 
kinh tế 

8.30
0 

 8.30
0 

0.28
% 

7 Nguyễn Thị Trúc 
Phương 

Nhân Viên-
TV ban KS 1976 Tổ 11-Mỹ An – Ngũ Hành 

Sơn-ðà Nẵng 
Cử nhân 
kinh tế 

10.4
30 

 10.4
30 

0.35
% 

8 
Nguyễn Quốc 

Trung 
Nhân viên-
TV Ban KS 1960 

9/6 Phan Bội Châu-Hội 
An – Quảng Nam 

Cử nhân 
kinh tế 

5.00
0 

 5.00
0 

0.17
% 

- Những thay ñổi trong ban ñiều hành:Không có thay ñổi   

- Tổng số cán bộ công nhân viên Công ty 700 người, Công ty ñang thực hiện tốt các chính sách, chế ñộ 
cho người lao ñộng ñược qui ñịnh tại  Bộ luật lao ñộng của nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các 
chương trình an sinh xã hội như: ISO 9001: 2000, chương trình COC, chương trình chất lượng sản phẩm, 
chương trình quản lý rừng bền vững. Theo ñó các chính sách, chế ñộ như BHXH, BHYT,BHTN, BHLð và các 
chế ñộ khác như thời giờ làm thêm, tăng ca, thưởng chuyên cần, thưởng tăng năng suất… ñược thực hiện tốt. 

3. Tình hình ñ�u t
, tình hình th �c hi �n các d � án 
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 a- Các kho ản ñầu tư lớn:   

Trong năm 2012 Công ty không ñầu tư vào các dự án lớn, công tác ñầu tư chỉ tập trung vào việc sửa 
chữa nhà xưởng, bổ sung máy móc thiết bị và thay ñổi công nghệ, tổng suất ñầu từ năm 2012 là: 4,48 tỷ ñồng 

b- Các công ty con, công ty liên k ết:   

Công ty ñã góp vốn liên doanh thành lập Công ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt – Nhật 
(VIJACHIP) – ðịa chỉ: Cảng Tiên Sa -  Tp ðà nẵng, Số vốn góp : 1.572.472.562 ñồng ( tương ñương 66.000 
USD ) Chuyên sản xuất kinh doanh dăm gỗ xuất khẩu. Trong các năm gần ñây Công ty này kinh doanh có hiệu 
quả. Lợi nhuận sau thuế của Công ty vượt trên 100% phần vốn góp.  

4. Tình hình tài chính 

a- Tình hình tài chính 

stt CH Ỉ TIÊU Năm 2011 Năm 2012 % Tăng/Gi ảm

1 Tổng giá trị tài sản 121,522,475,435 129,486,451,452 6.55%

2 Doanh thu thuần 243,732,024,395 228,633,310,940 -6.19%

3 Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh 3,859,613,086 (314,092,576) -108.14%

4 Lợi nhuận khác 2,280,091,076 520,284,824 -77.18%

5 Lợi nhuận trước thuế 6,139,704,162 206,192,248 -96.64%

6 Lợi nhuận sau thuế 4,937,286,336 206,192,248 -95.82%

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 72.91% -100.00%
 

 - Các chỉ tiêu khác: (tùy theo ñặc ñiểm riêng của ngành, của công ty ñể làm rõ kết quả hoạt ñộng kinh 
doanh trong hai năm gần nhất). 

b- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Các ch ỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Ghi chú 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLð/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLð - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

                              

 

1.22 

 

0.63 

                           

 

1.14    

 

0.55 

 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

0.66 

1.94 

 

0.71 

2.49 

 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt ñộng 

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán     

Hàng tồn kho bình quân 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 

 

5.30 

 

201% 

 

 

4.41 

 

177% 

 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số LNST/Doanh thu  thuần (%) 

+ Hệ số LNST /Vốn chủ sở hữu (%) 

+ Hệ số LNST /Tổng tài sản (%) 

+ Hệ số LN từ HðKD/Doanh thu thuần 
(%) 

 

2.03% 

11.93% 

4.06% 

1.58% 

 

 

0.09% 

0.56% 

0.16% 

-0.14% 
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3. Khả năng thanh khoản 
   

− Khả năng thanh toán ngay 0.61 0.51  
− Khả năng thanh toán chung 1.52 1.40  

 
 5. C� c�u c� ñông, thay ñ�i v�n ñ�u t
 c�a ch� s� h�u 

 a- Cổ phần:Tổng số cổ phần của Công ty hiện nay là 3.000.000 cổ phần; số cổ phần ñược phép chuyển 
nhượng là 2.959.335 cổ phần và số cổ phần hạn chế chuyển nhượng 40.665 cổ phần 

 b- Cơ cấu cổ ñông :  

STT ðơn vị Tổng số 
CP

Số lượng 
cổ ñông

Tỷ lệ 
CP/Tổng số 

CP
1 Vốn Nhà Nước 1,951,800 1 65.06%
2 Cổ ñông không là CBCNV Công ty 267,855 67 8.93%
3 Cổ ñông có cổ phần HCCN 40,665 30 1.36%
4 Cổ ñông là CBCNV Công ty 739,680 618 24.66%

TỔNG CỘNG 3,000,000 716 100%  

 c- Tình hình thay ñổi vốn ñầu tư của chủ sở hữu:  Không 

 d- Giao d ịch cổ phi ếu quỹ:.  Không 

 h- Các ch ứng khoán khác:   Không    

 III. Báo cáo và ñánh giá c ủa Ban Giám ñốc  

 1. ðánh giá k �t qu� hot ñ�ng s�n xu �t kinh doanh 

 Như trên ñã nêu, hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012 gặp nhiều khó khăn, trong 
ñó có yếu tố về thị trường và khách hàng, lượng ñơn hàng xuất khẩu năm 2012 giảm gần 50% so với năm 2011. 
Trước tình hình ñó, Ban giám ñốc Công ty ñã ñưa ra nhiều giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu do 
ðại hội cổ ñông và Hội ñồng quản trị ñưa ra.  

 Về lĩnh vực chế biến, sản xuất ñồ gỗ, trước hết là cân ñối các ñơn hàng Công ty ñã nhận ñược ñể  giao 
kế hoạch làm hàng xuất khẩu cho các ñơn vị trực thuộc nhằm ñảm bảo giải quyết tốt các ñơn hàng do khách 
hàng ñặc mua. Bên cạnh ñó chỉ ñạo cho các ñơn vị trực thuộc và giao quyền cho các Giám ñốc tìm kiếm ñể mở 
rộng thị trường nội ñịa, tăng cường công tác dịch vụ tăng doanh thu, duy trì sản xuất và giải quyết việc làm cho 
lao ñộng. 

 Về  lĩnh vực  lâm sinh và nguyên liệu giấy, tăng cường thu mua, cung ứng ñể nâng cao sản lượng 
nguyên liệu giấy cho liên doanh. ðầu tư, xây dựng các tiêu chí quản lý rừng bền vững ñể Woodmark – Anh Quốc 
ñánh giá cấp chứ chỉ FSC cho 1.500 ha rừng trồng của Công ty. 

 ðó là cả một sự cổ gắng của Ban giám ñốc Công ty, tuy nhiên kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 
của Công ty chỉ mới ñạt  93,3% so với kế hoạch ñề ra.   

 Những ti ến bộ công ty ñã ñạt ñược .  

 Tuy hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trong năm qua hiệu quả  chưa cao, nhưng trong Công tác quản lý và 
ñiều hành Công ty cũng ñạt ñược nhiều tiến bộ ñáng kể. Trong ñó nổi lên là công tác xúc tiến thương mại, trong 
ñiều kiện khó khăn của thị trường Công ty ñã tích cực tìm kiếm thị trường và khách hàng mới, tuy có nhiều ñơn 
hàng ñược ký kết, nhưng lượng khách hàng ñã ñặc mối quan hệ làm việc với Công ty trong năm tăng lên ñáng 
kế, ñặc biệt ñã mở ñược thị trường Hoa Kỳ, ñiều này mở ra cho Công ty một khả nắng lớn về khách hàng và thị 
trường trong tương lai.   

 Về công tác quản lý tài chính, kế hoạch... ñã có bước phát triển tốt, công tác lâm sinh ñã ñi vào chiều 
sâu, kết quả ñạt chứng chỉ FSC ñã giúp cho công ty làm tốt công tác quản lý và phát triển diện tích rừng trồng 
hiệu có của Công ty; công tác tổ chức bộ máy sản xuất và nhân sự ñã ổn ñịnh . 

 2. Tình hình tài chính 

a - Tình hình tài s ản: Trong năm không có biến ñộng lớn về tài sản.  

  b - Tình hình n ợ phải tr ả  

- Tình hình nợ hiện tại, biến ñộng lớn về các khoản nợ: 

Với ñặc thù về hoạt ñộng trong lĩnh vực trồng rừng, kinh doanh nguyên liệu giấy và chế biến hàng mộc 
xuất khẩu. Khách hàng chủ yếu của Công ty là Vijachip và các nước Châu Âu, ñây là các khách hàng truyền 
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thống, phát sinh giao dịch thường xuyên, việc thanh toán tiền hàng theo hình thức mở L/C. Công ty ñã chủ ñộng 
kiểm soát nợ ñến hạn của khách hàng Châu Âu cũng như Vijachip nên không có nợ xấu. Riêng công nợ khâu 
rồng rừng, Công ty ñã thường xuyên theo dõi tình hình ñể ñánh giá, phân loại công nợ, ñôn ñốc thu hồi công nợ 
ñến hạn ñể có nguồn tiền, tránh rủi ro thanh khoản. 

Do có các giao dịch mua bán có gốc ngoại tệ. Công ty sẽ chịu rũi ro khi có biến ñộng về tỷ giá. Công ty 
quản lý rũi ro này thông qua biện pháp tối ưu thời hạn thanh toán các khoản nợ. Dự báo tỷ giá, dự kiến nguồn 
tiền hiện có ñể cân bằng rũi ro tăng giá và rũi ro thanh khoản. 

3. Nh�ng c�i ti�n v� c� c�u t� ch�c, chính sách, qu �n lý 

 - Sắp xếp lại các Xí nghiệp sản xuất ñồ gỗ xuất khẩu hợp lý hơn, trong ñó có việc chuyên môn hóa cho 
từng nhóm sản phẩm cho các Xí nghiệp. 

 - Xây dựng cơ chế giao quyền tự chủ sâu hơn cho các giám ñốc các ñơn vị  thành viên, phân chia trách 
nhiệm tìm kiếm khách hàng và thị trường cho các ñơn vị. 

 - Xây dựng chế ñộ khoán sản phẩm ñến với từng lao ñộng, tăng  ñơn giá tiền lương cho các sản phẩm. 

4. K� hoch phát tri �n trong t 
�ng lai,  

 Trong tương lai Công ty sẽ mở rộng thêm ngành hàng, ñể làm ñược ñiều này  thì Công ty cần hướng ñến 
là giảm ñi các ñầu mối sản xuất hàng mộc xuất khẩu, ñầu tư thêm công nghệ mới, chuyên môn hóa sâu hơn các 
sản phẩm ñồ gỗ cho các Xí nghiệp. ðầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh ngành lâm sinh nguyên liệu giấy, ñưa 
công tác lâm sinh trở thành một trong các nội dung hoạt ñộng chủ ñạo của Công ty. 

5. Gi�i trình c �a Ban Giám ñ�c ñ�i v�i ý ki �n ki �m toán  : Sau khi có ý kiến kết luận của tổ chức kiểm 
toán ñộc lập. Ban giám ñốc Công ty không có giải trình ñối với ý kiến của kiểm toán. 

 IV. ðánh giá c ủa Hội ñồng qu ản tr ị về hoạt ñộng của Công ty 

1. ðánh giá c �a H�i ñ�ng qu �n tr � v� các m �t hot ñ�ng c�a Công ty 

Trước hết Hội ñồng quản trị thống nhất với kết quả tổ chức thực hiện  nhiệm vụ, kế hoạch và các giải 
pháp khăc phục khó khăn trong  năm 2012. Trước những khó khăn như khách hàng, thị trường xuất khẩu của 
Công ty ñang giảm sút nghiêm trọng, sự thiếu hụt về khách hàng mua bán các sản phẩm ñồ gỗ chưa bù ñăp 
ñược cho những khách hàng truyền thống ñã chấm dứt quan hệ với Công ty trong cuối năm 2012, làm cho ñơn 
hàng giảm ñi gần 50% so với năm 2011. 

Tuy nhiên, với sự cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên và lao ñộng, hoạt ñộng của Công ty ñã ñạt ñược 
những nội dung như ñã nêu ra trong báo cáo ở phần trên. Giử ñược sự ổn ñịnh, duy trì sản xuất, giải quyết việc 
làm cho người lao ñộng, bảo tồn ñồng vốn cho doanh nghiệp, ñó là kết quả mà Hội ñồng quản trị ñã thực hiện 
trong năm 2012. 

2. ðánh giá c �a H�i ñ�ng qu �n tr � v� hot ñ�ng c�a Ban Giám ñ�c công ty 

Hoạt ñộng của Ban giám ñốc Công ty ñã ñi ñúng ñịnh hướng theo Nghị quyết ðại hội cổ ñông thường 
niên ñề ra và các Nghị quyết của Hội ñồng quản trị. Vượt qua những khó khăn của thị trường, Ban giám ñốc ñã 
năng ñộng, sáng tạo và tích ứng với yêu cầu của thị trường, ñiều chỉnh  các giải pháp ñể tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ kế hoạch trong năm. Tuy hiệu quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh thấp, nhưng Ban giám ñốc ñã tập trung giải 
quyết ñược vấn ñề việc làm, duy trì sản xuất, bảo tồn ñồng vốn cho doanh nghiệp 

Tuy nhiên, vẫn còn một số chương trình công tác năm 2012 Ban giám ñốc Công ty chưa thực hiện tốt ñó 
là: Việc xây dựng nhà máy sản xuất dăm giấy như ñã trình bày trước ðại hội cổ ñông năm 2012. Việc mở rộng thị 
trường xuất khẩu hàng mộc còn nhiều hạn chế. Việc chuyển ñổi Xí nghiệp từ sản xuất hàng ngoài trời sang sản 
xuất 50% hàng trong nhà và trang trí nội thất vẫn chưa thực hiện ñược. Thị trường nội ñịa còn bỏ ngỏ. 

3. Các k� hoch, ñ�nh h
�ng c�a H�i ñ�ng qu �n tr � 
Nhận ñịnh về xu thế phát triển của thị trường ñồ gỗ trong năm 2013, Hội ñộng quản trị xây dựng kế 

hoạch ñịnh hướng cho doanh nghiệp trong năm 2013 như sau: 
ðịnh hướng về các chỉ tiêu kinh tế cơ bản: 

TT CHỈ TIÊU 
ðVT TH 2012 KH 2013 Tăng trưởng 

1 
Doanh thu 

Tỷ ñồng 228.63 245 107.1% 

2 
Kim ngạch xuất khẩu 

Tr USD 9.807 10.64 108.49% 

3 
Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ ñồng 0.206 5 2427% 

4 
Cổ tức 

% 0.0 12  
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 V. Quản tr ị công ty  

 H�i ñ�ng qu �n tr � 
 a- Thành viên và c ơ cấu của Hội ñồng qu ản tr ị: 

Hội ñồng quản trị ñược ñại hội cổ ñông bầu ra gồm 05 thành viên, trong ñó 02 thành viên trong Ban giám 
ñốc Công ty; 01 thành viên là kế toán trưởng; 01 thành viên là giám ñốc ñơn vị trực thuộc; 01 thành viên không 
tham gia ñiều hành. 

 Sau ñây là danh sách Hội ñồng quản trị Công ty. 

S
TT Họ và tên Số Cổ phần sở 

hữu 
Số CP ñại diện 
Nhà nước Tổng số CP Tỷ lệ 

1 Phạm Phú Thống 15.200 1.051.800 1.067.000 35,57% 

2 Phan Quang ðình 5.000 900.000 905.000 30,17% 

3 Phạm Hồi Trang 9.200  9.200 0,307% 

4 Trần ðình Nam 5.040  5.040 0.17% 

5 Quảng Thanh Bình 5.000  5.000 0.17% 

 b- Các ti ểu ban thu ộc Hội ñồng qu ản tr ị: 
 Do qui mô của doanh nghiệp còn nhỏ, nên Hội ñồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội 
ñồng quản trị mà chỉ phân công các thành viên Hội ñồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ của Hội ñồng quản trị . 
Sự phân công ñó theo ñánh giá của Hội ñồng quản trị là phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp và bản 
thân các thành viên ñược phân công nhiệm vụ ñã làm tốt nhiệm vụ do Hội ñồng quản trị ñặt ra ñạt hiệu quả tốt. 

 c- Hoạt ñộng của Hội ñồng qu ản tr ị:  
 Trên cơ sở Nghị quyết ðại hội cổ ñông thường niên ñề ra, Hội ñồng quản trị ñã tập trung triển khai thực 
hiện các nội dung trọng tâm trên hai lĩnh vực chính, ñó là: Công nghiệp chế biến ñồ gỗ và công tác lâm sinh 
nguyên liệu giấy và một số nội dung khác có liên quan ñến công tác quản trị doanh nghiệp. Trong năm Hội ñồng 
quản trị ñã tổ chức 03  cuộc họp ñịnh kỳ; nội dung các cuộc họp ñược tập trung thảo luận và quyết ñịnh những 
vấn ñề sau: 

 - Cụ thể hoá các giải pháp ñể tổ chức thực hiện các ñịnh hướng do ðại hội cổ ñông ñề ra, Hội ñồng quản 
trị xem ñây là mục tiêu, mục ñích phấn ñấu trong năm công tác 2012, vừa ñể khắc phục những khiếm khuyết 
của doanh nghiệp trong những năm trước ñó, vừa nhằm ñảm bảo ổn ñịnh các mặt hoạt ñộng của doanh nghiệp 
và ñồng thời thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh  năm 2012.  

 - Hội ñồng quản trị xem các chương trình quản lý trong sản xuất và ñiều hành là nội dung công tác quan 
trọng cần phải thường xuyên ñẩy mạnh ñể ñạt hiệu quả cao nhất. Vì vậy, Hội ñồng quản trị ñã yêu cầu Ban 
giám ñốc nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO, Chương trình quản lý chất 
lượng sản phẩm, chương trình an sinh xã hội và chương trình quản lý rừng bền vững (FSC),  ñây là công cụ 
cần thiết trong công tác quản lý, ñiều hành sản xuất từ Công ty ñến các ñơn vị thành viên.  

 - Hội ñồng quản trị yêu cầu Ban giám ñốc Công ty xây dựng các tiêu chí tiết kiệm cho từng công ñoạn 
trong sản xuất kinh doanh, trong ñó công tác tiết kiệm về nguyên vật liệu và ñiện năng ñược ñặt lên hàng ñầu 
trong quá trình tổ chức sản xuất ở các ñơn vị thành viên.   

 - ðối với lĩnh vực chế biến ñồ gỗ: Hội ñồng quản trị ñã cụ thể hóa Nghị quyết ðại hội cổ ñông vào tình 
hình thực tế của doanh nghiệp. Tích cực tìm kiếm thị trường và khách hàng mới ñể ñảm bảo kế hoạch ñặc ra 
cho năm 2013 và làm nền tảng cho các năm sau. Tuy nhiên do tình hình khó khăn chung của thị trường ñồ gỗ 
xuất khẩu, nên lượng ñơn hàng giảm gần 50% so với năm 2011, trên cơ sở ñó Hội ñồng quản trị yêu cầu Ban 
giám ñốc giao kế hoạch cụ thể cho từng  ñơn vị và ñồng thời yêu cầu giám ñốc các ñơn vị tích cực tìm kiếm 
ñơn hàng nội ñịa ñể tập trung giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao ñộng, bù ñắp chi phí khấu hao tài 
sản và chi phí quản lý tại các ñơn vị. 
 - ðối với lĩnh vực lâm sinh, nguyên liệu giấy,  Hội ñồng quản trị yêu cầu Ban giám ñốc, tập trung và tăng 
cường công tác quản lý lâm sinh, nâng cao trách nhiệm của phòng Lâm sinh nguyên liệu giấy và Xí nghiệp Lâm 
nghiệp Quảng Nam trong công tác quản lý rừng và ñất rừng, ñể công tác trồng rừng, bảo vệ rừng ñạt kết quả, 
hạn chế tối ña những trường hợp cháy rừng hay xâm lấn ñất rừng xảy ra. Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ ñể Hội 
ñồng quản trị rừng thế giới thẩm ñịnh nhằm cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC)  cho Công ty  

 - Hội ñồng quản trị xác ñịnh công tác thu mua cung ứng nguyên liệu giấy cho liên doanh Vijachip,  là lĩnh 
vực kinh doanh quan trọng, nên ñã yêu cầu Ban giám ñốc tập trung ñẩy mạnh công tác thu mua cung ứng 
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nguyên liệu giấy, xác ñịnh vùng nguyên liệu, phân chia tỷ lệ cung ứng giữa các thành viên Việt Nam ñể việc thu 
mua cung ứng nguyên liệu giấy ñạt chỉ tiêu ñề ra.  

 - Hội ñồng quản trị tiếp tục  ñánh giá, phân tích ñội ngũ cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp, tiến hành xây 
dựng ñội ngũ cán bộ kế cận dự nguồn các chức danh, xem xét và bổ nhiệm  01 giám ñốc, 02 phó Giám ñốc, 04 
kế toán trưởng  các ñơn vị thành viên ñúng theo thủ tục và qui ñịnh tại ðiều lệ Công ty.  

 - Hội ñồng quản trị ñã thống nhất ñiều chỉnh về  cơ cấu sản xuất các mặt hàng ñò gỗ ñể chuyên môn hóa 
các ñơn vị sản xuất hàng mộc xuất khẩu, trong ñó có việc ñầu tư nâng cấp Xí nghiệp chế biến lâm sản ðiện Ngọc 
ñể Xí nghiệp chuyên sản xuất hàng trong nhà và trang trí nội thất, ñầu tư bổ sung một số công nghệ mới cho các 
ñơn vị Hòa Nhơn, Việt ðức, qui hoạch lại mặt bằng sản xuất cho Xí nghiệp lâm ñặc sản Tam kỳ. 

 Qua ñó, Hội ñồng quản trị yêu cầu Ban giám ñốc tiếp tục sắp xếp lại bộ máy tổ chức ở các ñơn vị trực 
thuộc, nhất là ñội ngũ cán bộ từ cấp tổ, phân xưởng nhằm ổn ñịnh bộ máy tổ chức, ñáp ứng yêu cầu hoạt ñộng 
sản xuất cho từng ñơn vị. ðối với ñội ngũ cán bộ quản lý ở các ñơn vị, Hội ñồng quản trị yêu cầu nâng cao vai trò 
quản lý, xác ñịnh trách nhiệm cá nhân của từng Giám ñốc thành viên trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản 
xuất của Công ty. Từng bước cải tiến phương thức trả lương cho người lao ñộng, có chế ñộ khuyến khích cho 
những lao ñộng có trình ñộ kỹ thuật và tay nghề cao. Tiến hành ñánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của 
từng cán bộ ñể có hướng ñào tạo ñội ngũ cán bộ kế cận dự nguồn các chức danh trong doanh nghiệp.  

 - Hội ñồng quản trị ñã xem xét tình hình thực tế của doanh nghiệp ñể triển khai, ñiều chỉnh kế hoạch ñầu 
tư ñã ñược thông qua ðại hội cổ ñông năm 2012 và ñã ñầu tư những hạn mục cần thiết phụ vụ cho hoạt ñộng 
sản xuất ở các ñơn vị . 
 -  Hội ñồng quản trị ñã thống nhất mời Công ty kiểm toán AAC thực hiện việc kiểm tra, kiểm toán tình 
hình tài chính của Công ty trong năm 2012 như ñề nghị của Ban kiểm soát tại ðại hội cổ ñông, công tác kiểm 
toán năm ñã hoàn tất vào ñàu tháng 1 năm 2013 và ñã phản ảnh ñầy ñủ, trung thực các nội dung hoạt ñộng của 
doanh nghiệp 

 - Hoạt ñộng của thành viên Hội ñồng quản trị ñộc lập không ñiều hành. 

 Hội ñồng quản trị hiện có 05 thành viên, trong ñó có 02 thành viên trong Ban giám ñốc Công ty, 01 thành 
là kế toán trưởng, 01 thành viên là Giám ñốc ñơn vị trực thuộc, 01 thành viên không tham gia ñiều hành. Thành 
viên không ñiều hành hiện ñang làm công tác ðảng, Công ñoàn tại doanh nghiệp và ñược Hội ñồng quản trị phân 
công nhiệm vụ giữ mối quan hệ với cổ ñông của doanh nghiệp. Thành viên này ñã tham gia tích cực vào các nội 
dung hoạt ñộng của Hội ñồng quản trị, tham dự ñầy ñủ các cuộc họp họp Hội ñồng quản trị và ñã có những ý kiến 
ñộc lập tham gia vào các biện pháp trong công tác quản lý, quản trị trong doanh nghiệp; xây dựng các nội dung, 
báo cáo ñể hội ñồng quản trị trình ra ðại hội cổ ñông thường niên; tiếp thu những ý kiến của các cổ ñông ñóng 
góp ñể ñưa ra Hội ñồng quản trị xem xét... 

 - Hoạt ñộng của các tiểu ban trong Hội ñồng quản trị:  
Như trên ñã nêu, Hội ñồng quản trị không thành lập các tiêu ban trực thuộc mà chỉ phân công nhiệm vụ 

cho các thành viên theo dõi các chuyên mục lớn trong doanh nghiệp; như theo dõi công tác tổ chức, tiền lương 
và nhân sự; theo dõi công tác kế hoạch và sản xuất;  theo dõi công tác tài chính; quan hệ cổ ñông… Với các 
nhiệm vụ ñược phân công, các thành viên Hội ñồng quản trị ñã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình góp phần thực 
hiện tốt công tác ñiều hành hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp  

 d- Danh sách các thành viên H ội ñồng qu ản tr ị có ch ứng ch ỉ ñào tạo về quản tr ị công ty .: Không 

1. Ban Ki �m soát 

 a- Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:  

Số lương Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên; Ban kiểm soát có 01 trưởng ban chuyên trách và 02 
thành viên kiêm nhiệm là các cổ ñông hiện công tác tại các phòng nghiệp vụ của Công ty 

Danh sách Ban kiểm soát 

ST
T Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số CP sở hữu Tỷ lệ 

1 Phạm Thị Liên 1966 Trưởng Ban 8.300 0.28% 

2 Nguyễn Thị Trúc Phương 1976 Thành viên  10.430 0.35% 

3 Nguyễn Quốc Trung 1960 Thành viên  5.000 0.17% 

a- Hoạt ñộng của Ban kiểm soát:  

1- Các hoạt ñộng thường xuyên của Ban kiểm soát: 
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Trong năm qua, các hoạt ñộng của Ban kiểm soát diễn ra bình thường như mọi năm, không có sự ñột 
biến, không có ñơn thư tố cáo, phản ánh nào của cổ ñông hay người lao ñộng gửi về, Ban kiểm soát luôn dựa 
vào quy chế hoạt ñộng của Ban kiểm soát ñể làm cơ sở cho mọi hoạt ñộng.  

Ban kiểm soát ñã tiến hành giám sát và kiểm tra các hoạt ñộng tài chính, công tác quản lý ở ñơn vị cơ sở 
và công ty; kiểm tra và thẩm ñịnh quyết toán tài chính các ñơn vị cơ sở và toàn công ty. Tại các buổi làm việc với 
ñơn vị cơ sở, phòng ban công ty, Ban kiểm soát ñã có những góp ý thiết thực ñể các ñơn vị ñiều chỉnh, khắc 
phục một số tồn tại, hạn chế. Trong năm, Ban kiểm soát ñã ñề nghị lãnh ñạo Công ty xem xét và xử lý các tồn tại 
trong công tác quản lý tại ñơn vị cơ sở. Ban kiểm soát cũng thường xuyên ñược mời tham gia họp và phản biện 
các giải pháp sản xuất kinh doanh, xây dựng giá thành, xây dựng ñề án chuyển ñổi cơ chế công ty,… 

2-  ðánh giá về hoạt ñộng của các thành viên Ban kiểm soát:   

Ưu ñiểm:  
- Ban kiểm soát ñã hoàn thành ñược nhiệm vụ do ðại hội cổ ñông thường niên giao, theo ñúng các chức 

năng ñược quy ñịnh tại ðiều lệ Công ty.  
- Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, Ban kiểm soát luôn cố gắng là cầu nối trung gian, giúp chuyển tải 

những phản ánh, kiến nghị của ñơn vị với công ty và triển khai, áp dụng các quy ñịnh, quy chế Công ty trong hoạt 
ñộng tại các ñơn vị một cách khách quan, công bằng. Những tồn tại trong công tác quản lý tại các ñơn vị cơ sở 
ñược phản ánh rất cụ thể, trên tinh thần xây dựng, ñã góp phần giúp ñơn vị ngày càng hoàn thiện hơn trong công 
tác quản lý sản xuất và hạch toán kế toán. 

- Các thành viên Ban kiểm soát ñều tích cực tham gia khi có yêu cầu công tác, trong ñó vai trò trưởng 
ban ñược thể hiện rõ nét trong mọi hoạt ñộng của Ban kiểm soát. 

 Khuyết ñiểm: 
- Năng lực của các thành viên, nhất là với các lĩnh vực ngoài chuyên môn, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu 

công việc nên hiệu quả kiểm soát chưa cao. Vấn ñề này chúng tôi ñã nhận thức ñược từ lâu nhưng việc khắc 
phục vẫn chưa thực hiện ñược. 

- Chưa tổ chức ñược các cuộc kiểm tra chuyên ñề. 
- Trưởng Ban kiểm soát ñôi lúc còn dành nhiều thời gian cho công tác khác, chưa nghiên cứu ñể cải tiến 

công tác kiểm soát nhằm mang lại hiệu quả cao hơn. 
 2. Các giao d �ch, thù lao và các kho �n l�i ích c �a H�i ñ�ng qu �n tr �, Ban giám ñ�c và Ban ki �m 
soát: 

STT HỌ VÀ TÊN
Thù lao n ăm 

2012
Lương cán b ộ 
chuyên trách

1 2 3 4
1 PHẠM PHÚ THỐNG         39,469,000         191,568,638 
2 PHẠM HỒI TRANG         32,892,000 

3 PHAN QUANG ðÌNH         32,892,000 

4 TRẦN ðÌNH NAM         32,892,000 

5 QUẢNG THANH BÌNH         32,892,000 

6 PHẠM THỊ LIÊN         32,069,000         147,521,725 

7 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG         26,725,000 

8 NGUYỄN QUỐC TRUNG         26,725,000 
TỔNG CỘNG       256,556,000         339,090,363  

  a- Giao dịch cổ phiếu của cổ ñông nội bộ: Không 
 b- Hợp ñồng hoặc giao dịch với cổ ñông nội bộ: Không 
 c-  Việc thực hiện các quy ñịnh về quản trị công ty:  
 VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán:  
Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu thì các Báo cáo tài chính ñã phản ảnh trung thực 

và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2012 và kết quả hoạt ñộng kinh doanh cũng như các 
luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012, phù hợp với Chuẩn mực, Chế ñộ kế toán 
Việt Nam hiện hành và các quy ñịnh pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

2. Báo cáo tài chính ñược kiểm toán  : Theo file ñính kèm 
 
                                                                  Xác nh ận của ñại di ện theo pháp lu ật của Công ty  
 
                                                                                            ( ðã ký và ñóng dấu) 
                                                                                                

                                                                                                 Phạm Phú Th ống 


