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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN 

- Tên giao dịch Quốc Tế: Buon Don Hydropower Joint Stock Company 

- Tên viết tắt: BDHC 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6000884487 

- Vốn điều lệ: 335.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi lăm tỷ đồng) 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 358.066.503.127 đồng 

- Địa chỉ: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, 01 Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, TP. 

Buôn Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk 

- Số điện thoại: 0500.3891368 

- Số fax: 0500.3891348 

- Website: www.thuydienbuondon.vn 

- Mã cổ phiếu: không có 

2. Quá trình hình thành, phát triển và các mốc sự kiện 

2.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn chính thức được thành lập và đi vào hoạt 

động theo Giấy chứng nhận kinh doanh số 6000884487 do Sở Kế hoạch tỉnh Đắk Lắk 

cấp lần đầu ngày 20/05/2009; cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 14/8/2014. 

Từ khi được thành lập đến nay, Công ty tập trung vào nhiệm vụ chính là đầu tư 

xây dựng và quản lý vận hành nhà máy Thủy điện Srêpôk 4A với công suất 64MW 

được xây dựng tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.  

2.2.  Các mốc sự kiện quan trọng 

- Ngày 26/5/2009 Sở Kế hoạch tỉnh Đắk Lắk cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh lần đầu; cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 14/8/2014. 

- Ngày 26/5/2009 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành văn bản số 2241/UBND-CN 

về việc thống nhất chủ đầu tư Dự án thủy điện Srêpôk 4A là Công ty cổ phần thủy điện 

Buôn Đôn. 

- Ngày 3/2/2010 UBND Tỉnh Đắk Lắk cấp Giấy chứng nhận đầu tư (lần đầu) số 

40121000095 về việc đầu tư dự án thủy điện Srêpôk 4A cho Công ty cổ phần thủy 

điện Buôn Đôn (chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 22/12/2010); 

- Ngày 13/4/2015 Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn trở thành Công ty đại 

chúng theo vản bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước số số: 1727/UBCK-

QLPH; 

2.3. Tiến độ xây dựng 

- Khởi công công trình chính: năm 2012. 

- Hoàn thành phát điện vào tháng 01/2014. 

2.4.  Tiến độ phát điện thương mại 

http://www.thuydienbuondon.vn/


- Tổ máy 1: ngày 6/01/2014. 

- Tổ máy 2: ngày 27/01/2014. 

3. Ngành nghề kinh doanh, địa bàn kinh doanh 

3.1. Ngành nghề kinh doanh chính 

- Đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện, sản xuất và kinh doanh điện năng. 

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn lập và thẩm định hồ sơ mời 

thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu về thiết kế, xây dựng và mua sắm vật tư thiết bị. 

- Quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình 

thuỷ công, kiến trúc của nhà máy thuỷ điện. 

- Đào tạo phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa 

các nhà máy thuỷ điện. 

- Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện. 

- Nhận thầu xây lắp các công trình thuỷ lợi - thuỷ điện, công trình đường dây, 

trạm biến thế, các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, các công trình giao 

thông. 

3.2. Địa bàn kinh doanh 

- Trụ sở văn phòng công ty: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, 01 Ngô Quyền, 

Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A: xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý. 

4.1. Mô hình quản trị 

Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty. 



4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý 

5. Định hướng phát triển 

5.1. Các mục tiêu chủ yếu của công ty 

-   Kinh doanh có lợi, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư tại Công ty và các doanh 

nghiệp khác; tối đa hoá lợi nhuận, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, đem lại 

lợi ích tối ưu cho các cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước thông qua các loại 

thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời đem lại việc làm, tạo thu nhập 

cho người lao động. 

- Đổi mới quản trị doanh nghiệp; Tối ưu hóa chi phí; ổn định và phát triển mạnh 

các nguồn lực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực 

cạnh tranh nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu của  Công ty. 

5.2. Chiến lược Trung và dài hạn. 

- Quản lý và hận hành nhà máy thủy điện đảm bảo ổn định, liên tục, an toàn và 

tin cậy. 

- Nghiên cứu mở rộng quy mô, đầu tư phát triển ngành nghề kinh doanh đặc 

biệt có thế mạnh là đầu tư và xây dựng các dự án thủy điện. 

- Phát huy mọi nguồn lực có sẵn  để duy trì sự ổn định và nâng cao nâng lực sản 

xuất.  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÒNG 

KH-KT 

PHÂN XƯỞNG 

SẢN XUẤT 

 

 

 

PHÒNG 

TỔNG HỢP 

PHÒNG 

TC – KT 

                  Quan hệ chỉ đạo, điều hành 

                  Quan hệ phối hợp, hướng dẫn 



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

- Đảm bảo lợi ích chung của nhà nước và các nhà đầu tư. 

- Không ngừng nâng cao đời sống  vật chất và tinh thần cho người lao động, thu 

hút và giữ chân nguồn nhân lực 

- Hàng năm Công ty phối hợp với các địa phương đoàn thể vui trung thu cho 

các em vùng biên, thiếu nhi mồ côi, vui tết cùng các chiến sĩ vùng biên, tham gia các 

chương trình hiến máu nhân đạo và quan tâm chăm sóc các gia đình chính sách, gia 

đình neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Công ty đứng chân. 

- Thực hiện song song sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường là tiêu chí sản xuất 

của Công ty, luôn luôn duy trì môi trường Xanh – Sạch – Đẹp bảo vệ cảnh quan môi 

trường,  trồng cây xanh tạo cảnh quan nhà máy. 

6. Các rủi ro 

Điều kiện thời tiết là rủi ro chủ yếu và có ảnh hưởng nhất đến Công ty hoạt động 

trong lĩnh vực thủy điện đặc biệt là ảnh hưởng do khô hạn thiếu nước sản xuất. Với 

đặc thù công trình không có hồ điều tiết, Công ty không chủ động được trong công tác 

vận hành sản xuất theo kế hoạch đề ra do phụ thuộc hoàn toàn vào lưu lượng nước về 

từ các hồ thủy điện bậc trên và nguồn nước này lệ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thiên 

nhiên. Ngoài ra các thiên tai khác như mưa lớn có thể gây thiệt hại sự cố trong phát 

điện và tăng chi phí sửa chữa. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Trong năm 2015 tình hình khí tượng thủy văn gặp rất nhiều khó khăn, với lưu 

lượng dòng chảy trên lưu vực đến các hồ chứa bậc trên từ thủy điện Buôn Tua Srah 

đến Srêpôk 4 chỉ đạt 53% trung bình nhiều năm (thấp nhất trong vòng 30 năm theo số 

liệu đã được quan trắc), gây sụt giảm sản lượng cho toàn bộ các nhà máy thủy điện 

trên sông Srêpôk trong đó có thủy điện Srêpôk 4A. 

 

 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015 

STT 
THÔNG SỐ 

SXKD 

Đơn 

vị 

tính 

Năm 2015 

Thực hiện 

2014 

Tỷ lệ % 

Kế hoạch Thực hiện 

So với 

kế 

hoạch 

So với 

năm 

2014 

I Tổng doanh thu 
Triệu 

đồng 
157.864,91 164.740,39 239.120,46 104% 69% 

II 
Lợi nhuận sau 

thuế 

Triệu 

đồng 
12.600,00 14.135,63 78.459,58 112% 18% 

III Lợi nhuận chưa 

phân phối 

Triệu 

đồng 
22.455,65 23.991,28 78.459,58 107% 31% 

1 Lợi nhuận còn 

lại năm trước 

Triệu 

đồng 
9.855,65 9.855,65 0   

2 Lợi nhuận sau 

thuế năm nay 

Triệu 

đồng 
12.600,00 14.135,63 78.459,58   

IV Cổ tức Triệu 

đồng 
6,5%  20%   



2. Tổ chức nhân sự 

2.1. Ban điều hành 

- Ông An Văn Sình – Tổng Giám đốc 

- Ông Trương Hải Quang – Phó Tổng giám đốc 

- Ông Phạm Văn Tùng – Kế toán trưởng. 

1 Ông An Văn Sình  

  Chức vụ hiện tại  Tổng Giám đốc 

  Giới tính  Nam 

  Ngày tháng năm sinh 17/05/1972 

  Nơi sinh Dỵ chế, Tiên Lữ, Hưng Yên 

  Quốc tịch  Việt Nam 

  Dân tộc Kinh 

  Địa chỉ thường trú 29 Hồ Xuân Hương, Phước Hòa, TP. Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

  Điện thoại 0982987979 

  Trình độ văn hóa 12/12 

  Số CMND 225288465 

  Trình độ chuyên môn Kỹ sư công trình thủy điện 

  Quá trình công tác:  

 0/1995-06/1996 Phụ trách kỹ thuật thi công Phòng Kỹ 

Thuật – Công ty Xây dựng Thủy lợi 1 – 

Hà Bắc,  

 06/1996-12/2001 Chỉ huy trưởng, Đội trưởng thi công 

Công ty XDCT 505 

 02/2002-01/09/2008 Phó phòng thiết kế nguồn điện Công ty cổ 

phần tư vấn xây dựng điện 4 

 01/06/2009- 31/07/2014 Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy 

điện Buôn Đôn 

 8/2014 đến nay Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy 

điện Buôn Đôn 

  Số cổ phần nắm giữ 6.959 cổ phần  

  Hành vi vi phạm pháp luật Không 

  Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty  Không 

2 Ông Trương Hải Quang  

  Chức vụ hiện tại  Phó Tổng Giám đốc 

  Giới tính  Nam 



  Ngày tháng năm sinh 06/04/1982 

  Nơi sinh Quảng Thành, Đắk Nông, Đắk Lắk 

  Quốc tịch  Việt Nam 

  Dân tộc Kinh 

  Địa chỉ thường trú 09 Hoàng Văn Thụ, TP. Buôn Ma Thuột, 

Đắk Lắk 

  Điện thoại 0914122433 

  Trình độ văn hóa 12/12 

  Số CMND 240604213 

  Trình độ chuyên môn Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện 

  Quá trình công tác:  

 9/2006 đến 5/2009 Công tác tại Ban QLDA Thủy điện 5 

 6/2009 đến 4/2012 Công tác tại Công ty thủy điện Buôn 

Kuốp 

 Từ tháng 5/2012 đến tháng 7/2014 Trưởng ban CBSX Công ty cổ phần thủy 

điện Buôn Đôn 

 8/2014 đến nay Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy 

điện Buôn Đôn 

  Số cổ phần nắm giữ 75.000 cổ phần  

  Hành vi vi phạm pháp luật Không 

  Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty  Không 

3 Ông Phạm Văn Tùng  

  Chức vụ hiện tại  Kế toán trưởng 

  Giới tính  Nam 

  Ngày tháng năm sinh 30/08/1975 

  Nơi sinh Quỳnh Phụ, Thái Bình 

  Quốc tịch  Việt Nam 

  Dân tộc Kinh 

  Địa chỉ thường trú 113/110/12 Giải Phóng, TP. Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk 

  Điện thoại 0913436270 

  Trình độ văn hóa 12/12 

  Số CMND 240519447 

  Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế 

  Quá trình công tác:  



 10/1997-05/1998 Chuyên viên Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk 

Lắk 

 06/1998-12/1998 Kế toán thanh toán Công ty vật tư vận tải 

và xuất nhập khẩu Đắk Lắk 

 01/1999-10/2004 Kế toán tổng hợp Công ty vật tư vận tải 

và xuất nhập khẩu Đắk Lắk 

 12/2004-06/2005 Kế toán trưởng Công ty TNHH Bắc Sơn 

 07/2005-05/2006 Nhân viên cục An ninh Tây Nguyên 

 06/2006-10/2008 Kế toán Tổng hợp Công ty cổ phần Bia 

Sài Gòn –  Đắk Lắk 

 6/2009 đến nay Kế toán trưởng Công ty cổ phần thủy đện 

Buôn Đôn 

  Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần  

  Hành vi vi phạm pháp luật Không 

  Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty  Không 

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành: Không có 

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên 

Đối tượng 
Tổng số động đến 

cuối năm 2015 

Ban TGĐ 3 

Phòng Tổng hợp 8 

Phòng TC-KT 5 

Phòng Kế hoạch 5 

Phòng Kỹ thuật 4 

Phân xưởng sản xuất 41 

Tổng cộng: 66 

2.4. Chế độ chính sách đối với người lao động 

 Chính sách tiền lương 

- Công ty thực hiện trả lương cho người lao động theo đúng quy định hiện hành 

và phân phối quỹ lương theo quy chế phân phối tiền lương của công ty. 

- Hàng tháng công ty tổ chức họp đánh giá kết quả, năng xuất lao động của 

người lao động và xét thưởng phạt từng trường hợp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sản 

xuất và năng xuất lao động. 

 Quản trị nguồn nhân lực 

Công ty luôn chú trọng công tác quản lý nguồn nhân lực: Luôn quan tâm đến 

công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề, tham gia các 

lớp tập huấn chuyên môn. 



 Chính sách khác 

Công ty thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao 

động để người lao động luôn có điều kiện tập trung sản xuất, công tác, nâng cao năng 

suất lao động, đảm bảo an toàn và hiệu quả; tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa 

thể thao… 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

Trong năm Công ty tập trung công tác quyết toán dự án nhà máy thủy điện 

Srêpôk 4A nên không đầu tư các dự án khác. 

4. Tình hình tài chính 

4.1. Tình hình tài chính 

ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 % tăng/ giảm 

Tổng giá trị tài sản 1.922.963.586.068 1.928.675.286.240 0,3% 

Doanh thu thuần 238.656.178.493 163.759.419.179 -31% 

Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh 78.457.764.527 14.007.875.354 -82% 

Lợi nhuận khác 1.818.180 127.754.955 69,27 % 

Lợi nhuận trước thuế 78.459.582.707 14.135.630.309 -82% 

Lợi nhuận sau thuế 78.459.582.707 14.135.630.309 -82% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 20% 6,5% -68% 

 

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

- Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,38 0,60 

- Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,38 0,60 

2.  Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

- Hệ số nợ / Tổng tài sản % 0,82 0,81 

- Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu % 4,49 4,39 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

- Vòng quay hàng tồn kho Vòng 521,06 225,18 

- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản Vòng 0,12 0,08 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh Thu Thuần % 0,33 0,09 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 0,22 0,04 



- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 0,04 0,01 

- Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần % 0,33 0,09 

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

5.1. Cổ phần 

- Số Cổ phần đang lưu hành: 33.500.000 cổ phần 

- Loại cổ phần:  33.500.000 cổ phần tự do chuyển nhượng 

5.2. Cơ cấu cổ đông: Dữ liệu thống kê về cổ đông lấy theo danh sách chốt ngày  

21/3/2016. 

- Cơ cấu theo loại hình 

Cơ cấu cổ đông Số cổ 

đông 

Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

Vốn cổ phần (đồng) 

Pháp nhân trong nước 5  84 281.400.000.000 

Cá nhân trong nước 309 16 53.600.000.000 

Cộng 314 100 335.000.000.000 

- Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu 

Cơ cấu cổ đông Số cổ 

đông 

Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

Vốn cổ phần (đồng) 

Sở hữu từ 10% trở lên 3 71 237.850.000.000 

Sở hữu từ 5% đến dưới 10% 2 13 43.550.000.000 

Sở hữu dưới 5% 309 16 53.600.000.000 

Cộng 314 100 335.000.000.000 

 

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không 

5.4. Giao dịch cổ phiếu: không 

5.5. 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 

Trong năm 2015 tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động, bên cạnh đó  tình 

hình khí tượng thủy văn gặp rất nhiều khó khăn, với lưu lượng dòng chảy trên lưu vực 

đến thấp nhất trong vòng 30 năm theo số liệu đã được trung tâm quan trắc kiểm tra, 

gây sụt giảm sản lượng cho toàn bộ các nhà máy thủy điện trên sông Srêpôk nói chung 

và nhà máy thủy điên Srêpôk 4 nói riêng. Sản lượng điện kinh doanh của năm 2015 

giảm 33% so với cùng kỳ năm 2014 dẫn đến lợi nhuận năm 2015 chỉ đạt 14,14 tỷ 

đồng, giảm là 64,32 tỷ đồng. 

 Những tiến bộ mà công ty đã đạt được trong năm 

- NMTĐ Srêpôk 4A đã chính thức tham gia thị trường phát điện cạnh tranh bắt 

đầu từ ngày 01/11/2014 theo dạng nhà máy có hồ điều tiết dưới 2 ngày. Từ ngày tham 



gia thị trường điện đến nay mặc dù bước đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng đã sớm 

tiếp cận được công tác thị trường thu lợi cho công ty khoảng 3 tỷ đồng khi tham gia thị 

trường điện.  

- Trong năm 2015, Công ty vận hành nhà máy thủy điện Srêpôk 4A an toàn, ổn 

định. Hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo việc làm và cải thiện thu nhập 

cho người lao động. Các lĩnh vực như đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng văn 

hóa doanh nghiệp đạt kết quả tốt. 

2. Tình  hình tài chính 

2.1. Tình hình tài sản 

Đơn vị tính: triệu đồng 

- Tài sản của Công ty đến thời điểm 31/12/2015 tăng 5.712 triệu đồng tương 

đương tăng 0,3% so với thời điểm 01/01/2015. Trong đó cơ cấu tài sản ngắn hạn 

chiếm 9%, tài sản dài hạn chiếm 91% tổng giá trị tài sản. 

- Tài sản ngắn hạn ngắn hạn cuối năm 2015 tăng 68.939 triệu đồng tương đương 

tăng 69,34% nguyên nhân của sự tăng cao là do đơn vị tạm tính chênh lệch bù tỷ giá 

theo Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 và văn bản hợp nhất số 

01/VBHN ngày 18/01/2016 của Bộ Công thương, và với việc mua sắm hàng tồn kho 

phục vụ tiểu tu nhà máy theo kế hoạch trong năm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 

- Tài sản dài hạn trong thời điểm cuối năm 2015 giảm 63.228 triệu đồng tương 

đương giảm 3,47% nguyên nhân chủ yếu là do khấu hao tài sản cố định trong kỳ và 

thanh lý tài sản cố định cũ trong năm. 

STT Chỉ tiêu tài sản 31/12/2014 31/12/2015 
Biến động 

Số tiền Tỷ lệ % 

 
(1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2) 

I TÀI SẢN NGẮN HẠN 99.425 168.364      68.939  69,34 

1 Tiền và tương đương tiền 58.951 34.496  (24.455) -41,48 

2 
Các khoản phải thu ngắn 

hạn 33.636 124.567 90.931  270,34 

3 Hàng tồn kho 186 414 228  122,38 

4 Tài sản ngắn hạn khác 6.652 8.888 2.236  33,62 

B TÀI SẢN DÀI HẠN 1.823.539 1.760.311  (63.228) -3,47 

1 
Các khoản phải thu dài 

hạn 54 54 -  0,00 

2 Tài sản cố định 1.730.812 1.664.188  (66.624) -3,85 

3 Tài sản dở dang   5.074 5.074  0,00 

4 Tài sản dài hạn khác 92.673 90.996  (1.677) -1,81 

 
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.922.964 1.928.675 5.712  0,30 



2.2. Tình hình nợ phải trả 

       Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015 
Biến động 

Số tiền Tỷ lệ % 

  (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(3)/(1) 

Nợ ngắn hạn 262.703 280.647 17.944  6,83 

Nợ dài hạn 1.309.881 1.289.962  (19.920) -1,52 

Tổng cộng nợ phải trả 1.572.584 1.570.609  (1.975) -0,13 

- Nợ phải trả  đến thời điểm cuối năm giảm 1.975 triệu đồng tương đương giảm 

0,13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó nợ ngắn hạn tăng 17.944 triệu đồng tương 

đương tăng 6,83% nguyên nhân là do khoản vay dài hạn ngân hàng Sumitomo Mitsui 

để đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A được chuyển số tiền nợ đến 

hạn trả trong năm. 

- Nợ dài hạn đến thời điểm cuối năm giảm 19.920 triệu đồng tương đương giảm 

1,52% nguyên nhân là trong năm thanh toán khoản vay dài hạn.  

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

- Năm 2015 Ban lãnh đạo và đội  ngũ và cán bộ quản lý Công ty đã đạt được 

những kết quả đáng khích lệ trong việc xây dựng bộ máy tổ chức, đội ngũ các bộ quản 

lý vận hành nhà máy và điều hành dự án. 

- Bên cạnh việc phát động phòng trào sáng kiến kỹ thuật trong năm phân xưởng 

sản xuất đã nghiên cứu lắp đặt thành công và đưa vào vận hành hệ thống điều khiển 

cống xả môi trường đầu kênh từ xa nhằm giảm bớt chi phí trong công tác vận hành. 

Thông qua quá trình tổ chức sản xuất, vận hành nhà máy và xử lý những vấn đề kỷ 

thuật phát sinh, từ đó đội ngũ nhân viên và cán bộ điều hành tự chủ động xử lý những 

xử cố nhỏ để đảm bảo vận hành liên tục và ổn định. 

- Ngoài ra Trong năm 2015 đã tiến hành trung tu tổ máy H1, tổ máy H2, máy 

biến áp chính, thiết bị trạm phân phối 220KV và cầu trục gian máy . Các hệ thống thiết 

bị khác được tiểu tu bảo dưỡng thường xuyên theo kế hoạch. 

- Đến thời điểm hiện tại các tổ máy, thiết bị hoạt động ổn định, tuy vẫn còn một 

số tồn tại nhỏ tập trung ở một số thiết bị phụ nhưng đã được khắc phục sửa chữa nhanh 

chóng để sẵn sàng đáp ứng công suất khi được huy động. 

- Bên  cạnh việc sản xuất luôn đi đôi với tổ chức đào tạo, kiểm tra  kiến thức 

của CBCNV qua các kỳ thi, lấy tiêu chí “ Học phải đi đôi với hành, lý thuyết và thực 

tiễn luôn song hành với nhau”. Tất cả những yếu tố đó luôn hội tụ trong đội ngũ nhân 

viên vận hành nhà máy và cán bộ quản lý trực tiếp sẵn sàng bổ sung nguồn nhân lực 

trong mùa mưa lớn, những lúc đột xuất cần bổ sung lực lượng vận hành luôn tận dụng 

tối đa nguồn nhân lực sẵn có của đơn vị. 

- NMTĐ Srêpôk 4A đã chính thức tham gia thị trường phát điện cạnh tranh bắt 

đầu từ ngày 01/11/2014 nên việc thành lập và tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ thuộc 

Tổ thị trường điện đã phát huy hiệu quả tốt. 

 



4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

- Duy trì vận hành an toàn các tổ máy phát điện, thực hiện tốt chiến lược chào 

giá điện. 

- Mở rộng và tìm kiếm các đối tác phù hợp để hợp tác khai thác và phát huy 

hiệu quả vận hành nhà máy thủy điện Srêpôk 4A. 

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán. 

Với ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán là Công ty đã hạch toán giảm chi phí 

tài chính năm 2015, đồng thời ghi tăng nợ phải thu Công ty mua bán Điện 

77.662.874.980 đồng: Nguyên nhân do lỗ chênh lệch tỷ giá từ khoản vay dài hạn của 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation mà Công ty mua bán Điện cần bù cho Công ty 

dựa trên cơ sở Hợp đồng mua bán điện, Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 

19/12/2014 và văn bản hợp nhất số 01/VBHN ngày 18/01/2016 của Bộ Công thương 

về vấn đề bù giá điện liên quan đến khoản chênh lệch tỷ giá giữa thời điểm đàm phán 

giá điện và thời điểm thực tế trả nợ vay ngoại tệ. Công ty đã thực hiện theo đúng quy 

định hiện hành của Nhà nước, quy định trong Hợp đồng với Công ty Mua bán điện và 

Tập đoàn điện lực Việt Nam. 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty 

- Theo đánh giá của HĐQT năm 2015 nên kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, bên 

cạnh đó công tác tổ chức vận hành sản xuất của Nhà mày thủy điện Srêpôk 4A đã đi 

vào nề nếp sau 2 năm phát điện, tổ thị trường điện của Công ty đã cố gắng gặt hái 

được hiệu quả cao. 

- Tuy nhiên đây là năm Công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh do tình hình thủy văn trong năm không thuận lợi nên lợi nhuận bị sụt giảm. 

Ngoài ra sự biến động của tỷ giá tăng cao là khó kiểm soát được, tạo khó khăn cho 

Công ty trong việc thực đặt ra mục tiêu kế hoạch cũng như thực tế về hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

- HĐQT đã luôn quan tâm và chỉ đạo kịp thời nên mọi hoạt động sản xuất diễn 

ra thuận lợi và đời sống của CBCNV đã được ổn định. 

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty 

- Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành các hoạt động 

SXKD của Công ty theo đúng các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định 

trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo của Ban điều hành tuân thủ đúng Nghị quyết 

của Đại hội Cổ đông và Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT.  

- Xây dựng đội ngũ cán bộ có kiến thức, năng lực để điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao 

trong Điều lệ. 

- Các quy định, quy chế, quy trình đã được xây dựng và vận dụng vào trong quá 

trình quản lý và điều hành của Công ty . 

Như vậy Ban Tổng Giám đốc của Công  ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại 

hội đồng cổ đông và HĐQT giao phó. Mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán 

bộ quản lý trong Công ty tuân thủ theo điều lệ của Công ty, Quy chế quản trị Công ty, 

các quy định của pháp luật. 



3. Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 

- Tích cực chỉ đạo Ban điều hành xây dựng nhiệm vụ kế hoạch và các giải pháp 

thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016 và 

nhiệm vụ kế hoạch đề ra. 

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đề xuất trình 

Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.  

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban điều 

hành và bộ máy giúp việc Công ty, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của đại hội 

đồng cổ đông Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2016. 

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ để thảo luận, giám sát và thông qua các báo 

cáo kết quả hoạt động của Công ty, để có chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai 

thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT. 

- Tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền 

quyết định của HĐQT. 

- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của 

Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

 

 

 

 


























































