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Công ty cổ phần  
Lilama 69-2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- ---------------------- 
Số :..../ Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm 2011 

 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
NĂM 2010 

 
Kính g�i: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán  
I - Ho¹t ®éng cña Héi ®ång Qu¶n trÞ: 
- C¸c cuéc häp cña H§QT: 
 

TT Thµnh viªn H§QT 
Chøc 

vô 

Sè buæi 
Häp 

tham dù 

Tû lÖ 
(%) 

Lý do kh«ng tham dù 

1 ¤ng NguyÔn H÷u Thanh 
Chñ 
tÞch 

13 100  

2 Bµ Vò ThÞ Ngµ 
Thµnh 
viªn 13 100  

3 ¤ng TrÇn Xu©n Tr−êng Thµnh 
viªn 

13 100  

4 ¤ng Lª Cao B»ng Thµnh 
viªn 

12 92,3 

V¾ng 01 buæi häp do t¹i thêi 
®iÓm tæ chøc häp H§QT C.ty 
§/c Lª Cao B»ng ®ang thùc  

HiÖn nhiÖm vô thi c«ng c«ng 
Tr×nh phÝa Nam (Nh¬n Tr¹ch -  
§ång Nai) kh«ng thÓ tham dù 

5 ¤ng NguyÔn S¬n Hïng Thµnh 
Viªn 13 100%  

 
- Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña H§QT ®èi víi Ban Gi¸m ®èc: 
 H§QT ®F ®Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña Ban gi¸m ®èc vµ c¸c bé phËn qu¶n lý 

kh¸c nh»m ®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty ®−îc an toµn, tuÈn thñ ®óng ph¸p luËt, triÓn khai thùc 

hiÖn theo ®óng c¸c NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång Cæ ®«ng vµ H§QT. Ngoµi gia H§QT cßn chó träng 

c«ng t¸c qu¶n lý rñi ro, triÓn khai ®ång thêi viÖc chuÈn ho¸ c¸c quy tr×nh, quy chÕ, quy ®Þnh ®iÒu 

hµnh cña Tæng Gi¸m ®èc trong ho¹t ®éng SXKD vµ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng ®−îc hµi hoµ cho lîi Ých 

cña C«ng ty, Nhµ n−íc, cña cæ ®«ng vµ ®èi t¸c, b¹n hµng còng nh− quyÒn lîi cña ng−êi lao ®éng. 

 N¨m 2010, H§QT C«ng ty ®F thùc hiÖn tèt vai trß qu¶n lý vµ gi¸m s¸t toµn diÖn c¸c mÆt ho¹t 

®éng SXKD cña C«ng ty. H§QT ®F ®−a ra ®Þnh h−íng ®óng ®¾n, c¸c gi¶i ph¸p phï hîp vµ kÞp thêi 

®Ó chØ ®¹o thùc hiÖn ho¹t ®éng SXKD, ®ång thêi ®¶m b¶o tÝnh minh b¹ch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi 

®Ó cæ ®«ng vµ c¸c nhµ ®Çu t− còng nh− c¬ quan qu¶n lý cã thÓ thùc hiÖn tèt ®−îc chøc n¨ng gi¸m s¸t, 

thanh tra kiÓm so¸t, do ®ã ®F hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch mµ §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®F th«ng 

qua. 

- Ho¹t ®éng cña c¸c tiÓu ban thuéc Héi ®ång qu¶n trÞ: 

1. TiÓu ban Qu¶n trÞ nh©n sù, néi chÝnh, thanh tra, ph¸p chÕ, c«ng t¸c §¶ng, tæ 

chøc L§TL 
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- Phßng tæ chøc lao ®éng, b¶o vÖ cã chøc n¨ng tuyªn truyÒn h−íng dÉn, gi¸o dôc c¸n 
bé C¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty vÒ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ 
n−íc, quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n. 

- Chøc n¨ng tham m−u cho Tæng gi¸m ®èc vÒ quy ho¹ch ®µo t¹o, ®Ò b¹t vµ bæ nhiÖm 
c¸n bé qu¶n lý, ®µo t¹o, tæ chøc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n vµ n©ng cao tay 
nghÒ cho c«ng nh©n, ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô chÝnh trÞ vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña 
C«ng ty. 

- Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch, thùc hiÖn néi quy kû luËt lao ®éng t¹i c¸c 
®¬n vÞ, thêi giê lµm viÖc cña toµn c«ng ty. §¶m b¶o 8h trong mét ngµy lµm viÖc 44h 
trong mét tuÇn. 

- Qu¶n lý chÆt chÏ lùc l−îng lao ®éng vµ ®¸p øng kÞp thêi hîp lý nguån nh©n lùc theo 
yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng ®¬n vÞ, qu¶n lý vµ bæ sung hå s¬ nh©n sù. 

- Cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé, tuyÓn dông vµ ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho ®éi ngò 
c«ng nh©n, ®¸p øng yªu cÇu chiÕn l−îc cñng cè vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty.   

- Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é b¸o c¸o hµng th¸ng, quý vÒ tæ chøc nh©n sù vµ lao ®éng 
tiÒn l−¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

- Thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch nghÜa vô, quyÒn lîi ®èi víi ng−êi lao ®éng nh−: BHXH, 
BHYT, chÕ ®é nghØ ng¬i hµng n¨m. DuyÖt ký chÕ ®é nghØ phÐp hµng n¨m cho ng−êi 
lao ®éng trõ nh÷ng c¸n bé do Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh qu¶n lý. Ký giÊy giíi thiÖu 
th«ng th−êng cho quan hÖ xF héi d©n sù, ®¶m b¶o mäi ho¹t ®éng th«ng suèt cña c«ng 
ty vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm hËu qu¶ khi ®F ký. 

- Duy tr× th−êng xuyªn vµ thùc hiÖn kÞp thêi c«ng t¸c thi ®ua khen th−ëng, kû luËt, 
khuyÕn khÝch thî giái, c¸n bé giái, nh÷ng ng−êi cã t©m huyÕt víi c«ng ty. 

- Quan hÖ mËt thiÕt víi chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, víi d©n, víi cÊp trªn ®Ó t¹o mèi quan 
hÖ lµm viÖc thuËn lîi, thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô toµn diÖn cña C«ng ty. 

- B¶o vÖ tµi s¶n an toµn cña c«ng ty trong khu c¬ quan, khu nhµ x−ëng, c¸c c«ng tr×nh 
c«ng céng . §¶m b¶o trËt tù an ninh chÝnh trÞ néi bé, xF héi n¬i C«ng ty tham gia ®ãng 
qu©n vµ kinh doanh s¶n xuÊt. §¶m b¶o sù ®oµn kÕt trong c¬ quan, trong c¸c phßng ban 
nghiÖp vô, gi¶i quyÕt kÞp thêi khi cã ph¸t sinh trong ®êi sèng xF héi. 

- ChØ ®¹o viÖc lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn c«ng t¸c huÊn luyÖn tù vÖ qu©n sù hµng n¨m theo 
h−íng dÉn cña Ban chØ huy qu©n sù quËn vµ Thµnh phè. 

- ChØ ®¹o viÖc phßng chèng bFo lôt, lËp c¸c ph−¬ng ¸n cøu trî kÞp thêi khi cã thiªn tai 
- §¶m nhËn viÖc ghi chÐp th− ký cña c¸c cuéc häp giao ban vµ c¸c cuéc häp ®iÒu hµnh 
s¶n xuÊt th−êng kú. 

2. TiÓu ban Tµi chÝnh - KÕ to¸n: 

- Gióp Tæng gi¸m ®èc trong c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é 
chÝnh s¸ch tµi chÝnh, chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n−íc, viÖc b¶o vÖ tµi s¶n; vËt t− tiÒn vèn 
vµ qu¶n lý vèn nhµ n−íc vµ vèn gãp cña c¸c cæ ®«ng. 

- Gióp Tæng gi¸m ®èc trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. Thu thËp xö lý th«ng tin sè 
liÖu kÕ to¸n vµ tÝnh to¸n ghi chÐp toµn bé ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t 
sinh trong doanh nghiÖp theo c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n vµ luËt kÕ to¸n hiÖn hµnh. 
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- Gióp Tæng gi¸m ®èc ph©n tÝch qu¶n trÞ tµi chÝnh vµ hiÖu qu¶ SXKD cung cÊp c¸c 
th«ng tin kinh tÕ cho Tæng gi¸m ®èc ®Ó Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh 
theo ®óng luËt doanh nghiÖp. 

- Chiô tr¸ch nhiÖm tr−íc Tæng gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty. X©y 
dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, kÕ ho¹ch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ ho¹ch thu chi b»ng tiÒn. 

- Tham gia cïng c¸c bé phËn chuyªn m«n nghiÖp vô kh¸c trong C«ng ty x©y dùng kÕ 
ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch ®Çu t− x©y dông c¬ b¶n, kÕ ho¹ch quü 
l−¬ng.....Chñ ®éng tÝnh to¸n viÖc thùc hiÖn nép nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n−íc, kÕt 
hîp víi c¸c phßng ban trong C«ng ty tÝnh to¸n c¸c kho¶n trÝch nép BHXH + BHYT 
kinh phÝ c«ng ®oµn theo quy ®Þnh cña luËt doanh nghiÖp hiÖn hµnh. 

- Thùc hiÖn viÖc chi tr¶ tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng lao ®éng cho ng−êi lao ®éng ®óng chÕ ®é 
Nhµ n−íc, qui chÕ cña C«ng ty vµ thanh to¸n ®óng thêi gian, kú h¹n. 

- Tæ chøc toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh 
doanh cña C«ng ty vµ c¸c qui ®Þnh cña luËt ph¸p bao gåm : 

- Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n, tæ chøc viÖc ghi chÐp ban ®Çu ®¶m b¶o mäi 
nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh ph¶n ¸nh trong kÕ to¸n ph¶i kh¸ch quan ®óng 
thùc tÕ, ®−îc ghi chÐp ®Çy ®ñ theo ®èi t−îng vµ néi dung c«ng viÖc kÕ to¸n theo chuÈn 
mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n qui ®Þnh hiÖn hµnh. 

- Tæ chøc ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n theo qui ®Þnh. X¸c ®Þnh, lùa chän ¸p 
dông h×nh thøc kÕ to¸n, tµi kho¶n kÕ to¸n vµ ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc 
®iÓm lo¹i h×nh cña doanh nghiÖp. 

- Tæ chøc lùa chän c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ hÖ thèng sæ kÕ to¸n phï hîp víi h×nh thøc 
kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông. 

- Lùa chän h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n phï 
hîp t×nh h×nh, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 

- Tæ chøc trang bÞ vµ øng dông kü thuËt tÝnh to¸n vµ th«ng tin hiÖn ®¹i trong c«ng t¸c 
kÕ to¸n. 

- Tæ chøc h¹ch to¸n chÝnh x¸c, kÞp thêi, cã hÖ thèng sè hiÖn cã, t×nh h×nh lu©n chuyÓn 
vµ sö dông tµi s¶n, lao ®éng, vËt t−, tiÒn vèn, tÝnh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n 
phÈm, tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, c¸c kho¶n thanh to¸n víi ng©n s¸ch vµ c¸c kho¶n 
thanh to¸n kh¸c cña doanh nghiÖp theo ®óng chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n qui ®Þnh. 

- Tæ chøc h¹ch to¸n x¸c ®Þnh chÝnh x¸c hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, kÕt qu¶ lFi, lç vµ 
lîi tøc cña c¸c nhµ ®Çu t− tµi chÝnh vµo C«ng ty. 

- Thu thËp tæng hîp sè liÖu, tµi liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, 
lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh, thèng kª vµ cung cÊp c¸c th«ng tin tµi liÖu tµi chÝnh 
kÕ to¸n cho c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n theo luËt ®Þnh vµ ®iÒu lÖ C«ng ty. Thùc hiÖn ph©n tÝch 
ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh vµ th«ng tin kinh tÕ trong néi bé doanh nghiÖp. 

- Phèi hîp víi c¸c phßng ban trong c«ng t¸c thu håi vèn, thu håi vËt t− ë c¸c c«ng tr×nh 
hoµn thµnh thi c«ng. 

- KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch thu - chi tµi 
chÝnh, kû luËt thu nép, thanh to¸n, chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ - tµi chÝnh t¹i doanh nghiÖp. 

- Thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra néi bé vµ t− vÊn cho Tæng gi¸m ®èc vµ H§QT vÒ thuª 
kiÓm to¸n ®éc lËp khi cã yªu cÇu ph¶i kiÓm to¸n. 
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- LËp kÕ ho¹ch tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ®¹i héi cæ ®«ng c¸c ph−¬ng ¸n trÝch lËp quÜ, 
ph©n chia cæ tøc, thùc hiÖn kÞp thêi viÖc chi tr¶ cæ tøc cho c¸c cæ ®«ng theo ®óng quy 
chÕ tµi chinh theo quyÕt ®Þnh cña H§QT vµ ®¹i héi cæ ®«ng C«ng ty. 

3. TiÓu ban VËt t− - ThiÕt BÞ: 

- Tham m−u cho LFnh ®¹o C«ng ty vÒ qu¶n lý, cung cÊp vËt t− phôc vô c¸c c«ng tr×nh 
thi c«ng cña C«ng ty, tiÕp cËn n¾m b¾t thÞ tr−êng, khai th¸c nguån hµng, chñ ®éng kÕ 
ho¹ch mua hµng khi cã yªu cÇu. 

- Dùa vµo hîp ®ång kinh tÕ vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng, phßng lËp kÕ ho¹ch tiÕp nhËn 
hoÆc khai th¸c thÞ tr−êng, cung cÊp nhanh ®ñ, kÞp thêi ®¶m b¶o tiªu chuÈn kü thuËt 
chÊt l−îng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ gi¸ c¶ víi Tæng gi¸m ®èc C«ng ty. 

- Qu¶n lý theo dâi c«ng t¸c xuÊt, nhËp khÈu hµng ho¸ theo quy chÕ cña C«ng ty, chÕ 
®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n−íc. 

- TiÕp cËn n¾m b¾t thÞ tr−êng, khai th¸c nguån hµng, chñ ®éng kÕ ho¹ch mua hµng khi 
cã yªu cÇu. 

- Dùa vµo hîp ®ång kinh tÕ vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng, Phßng vËt t− thiÕt bÞ lËp kÕ 
ho¹ch tiÕp nhËn hoÆc khai th¸c thÞ tr−êng cung cÊp nhanh, ®ñ, kÞp thêi ®¶m b¶o tiªu 
chuÈn chÊt l−îng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ gi¸ c¶ víi Tæng gi¸m ®èc C«ng ty. 

- CÊp ph¸t vËt t− theo kÕ ho¹ch dù trï ®F ®−îc Tæng gi¸m ®èc duyÖt, ®¶m b¶o sè 
l−îng, chÊt l−îng, ho¸ ®¬n chøng tõ xuÊt, nhËp ph¶i râ rµng, chÝnh x¸c. LËp thÎ kho 
cËp nhËp theo dâi hµng ngµy. 

- Hµng ho¸, vËt t−, thiÕt bÞ, ph−¬ng tiÖn l−u trong kho bFi ®−îc s¾p xÕp hîp lý, b¶o 
qu¶n an toµn, dÔ lÊy, cã ®¸nh dÊu hoÆc d¸n nhFn m¸c ®Ó nhËn biÕt. 

 NÕu ë kho bFi ngoµi trêi hoÆc ë hiÖn tr−êng thi c«ng th× ph¶i kÕt hîp víi b¶o vÖ 
®Ó ghi vµo sæ trùc giao ca. 

- Nh÷ng lo¹i vËt t− hoÆc s¶n phÈm kÐm chÊt l−îng ph¶i cã nhFn m¸c, cã dÊu hiÖu vµ 
biÓn b¸o kÌm theo biªn b¶n t×nh tr¹ng h− háng vËt t−, s¶n phÈm ®ã. 

- Më sæ theo dâi c¸c ®¬n vÞ thuª, m−în dông cô, m¸y mãc, quyÕt to¸n vËt t− ®Ó cã c¬ 
së thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh, h¹ch to¸n gi¸ thµnh, khÊu hao tµi s¶n. 

- KÕt hîp víi c¸c phßng ban chøc n¨ng kiÓm kª ®¸nh gi¸ chÊt l−îng tµi s¶n cña C«ng 
ty theo kÕ ho¹ch ®Þnh kú. 

- TËp hîp c¸c v¨n b¶n chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n−íc vÒ xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. 
Hoµn thiÖn c¸c chøng tõ, thñ tôc, ho¸ ®¬n, thuÕ v.v… phôc vô viÖc xuÊt, nhËp khÈu 
hµng ho¸ cña C«ng ty. Khai th¸c thÞ tr−êng phôc vô cho viÖc xuÊt, nhËp khÈu. 

4. TiÓu ban Kinh tÕ - KÕ ho¹ch - Kü thuËt: 

 Tham m−u gióp Tæng gi¸m ®èc nh÷ng phÇn viÖc sau: 
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- LËp kÕ ho¹ch vµ b¸o c¸o c¸c chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tõng thêi kú 
(quý, n¨m....), lËp c¸c luËn chøng kinh tÕ kü thuËt. LËp kÕ ho¹ch ®Çu t− ph¸t triÓn, më 
réng vµ ®Çu t− chiÒu s©u ®Ó n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 

- Hµng th¸ng ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt b¸o c¸o khèi l−îng vµ kÕ ho¹ch thi c«ng lµm 
c¬ së b¸o c¸o Tæng c«ng ty. 

- Quan hÖ khai th¸c kh¸ch hµng ®Ó më réng thÞ tr−êng. 

- N¾m b¾t nhu cÇu cña thÞ tr−êng, bãc tiªn l−îng, lËp dù to¸n, biÖn ph¸p tæ chøc thi 
c«ng,...lËp Hå s¬ dù thÇu, chµo gi¸ ®¶m b¶o tiÕn ®é, chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶. 

- Th−¬ng th¶o vµ lËp hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®èi t¸c ®¶m b¶o quyÒn lîi cña C«ng ty 
vµ tu©n thñ theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. 

- Tæ chøc duyÖt biÖn ph¸p thi c«ng cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt. 

- LËp dù to¸n néi bé ®Ó giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt (theo quy chÕ kho¸n), ®¶m 
b¶o ®óng ®ñ gi¸ kho¸n cho ®¬n vÞ s¶n xuÊt. Hµng th¸ng theo dâi c©n ®èi tiÒn l−¬ng t¹i 
c¸c ®¬n vÞ nhËn kho¸n, kÕt hîp víi c¸c phßng ban liªn quan h¹ch to¸n kinh tÕ c¸c c«ng 
tr×nh ®Ó n¾m b¾t ®−îc hiÖu qu¶ SXKD. 

- §¸p øng kÞp thêi vµ sö dông hiÖu qu¶ ph−¬ng tiÖn dông cô xe m¸y thi c«ng, cã kÕ 
ho¹ch kh¾c phôc söa ch÷a vµ b¶o d−ìng kÞp thêi dông cô trang thiÕt bÞ, cËp nhËt, theo 
dâi nhËt tr×nh ho¹t ®éng ®Çy ®ñ chÝnh x¸c. KÕt hîp víi phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n theo 
dâi sæ s¸ch vµ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng tµi s¶n mét c¸ch chÝnh x¸c, thùc hiÖn kiÓm ®Þnh 
theo luËt ®¨ng kiÓm vµ kiÓm kª ®Þnh kú theo chÕ ®é cña Nhµ N−íc. 

- Gi¸m s¸t viÖc thi c«ng t¹i c¸c ®¬n vÞ, c¸c c«ng tr×nh, cã biÖn ph¸p cô thÓ hç trî c¸c 
®¬n vÞ thi c«ng ®¶m b¶o chÊt l−îng, tiÕn ®é theo yªu cÇu. 

- Theo dâi c¸c ®¬n vÞ lËp c¸c biÓu khèi l−îng hoµn thµnh hµng th¸ng vµ theo giai ®o¹n 
quy ®Þnh trong hîp ®ång. LËp hå s¬ nghiÖm thu, bµn giao, thanh lý hîp ®ång vµ qu¶n 
lý l−u tr÷. 

- §Þnh kú kiÓm kª khèi l−îng dë dang. 

- §Ò xuÊt héi th¶o vÒ khoa häc kü thuËt, vÒ c¸c ®Ò tµi míi, c¸c dù ¸n míi vµ phæ biÕn 
c¸c v¨n b¶n tæng kÕt kinh nghiÖm ë c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu kü thuËt phøc t¹p vµ 
chÊt l−îng cao.  

- LËp c¸c biªn b¶n sai ph¹m kü  thuËt, biªn b¶n c¸c s¶n phÈm kh«ng ®¹t chÊt l−îng ®Ó 
cã biÖn ph¸p c¶i tiÕn, kh¾c phôc vµ phßng ngõa. 

- C«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ th−êng xuyªn ®−îc ®Ò 
phßng vµ gi¸m s¸t nh¾c nhë kÞp thêi. Tæ chøc häc tËp quy tr×nh, quy ph¹m an toµn lao 
®éng tõng b−íc ®−îc duy tr× th−êng xuyªn ®Þnh kú. 

- C¸c chÕ ®é b¶o hé lao ®éng (BHL§) ®−îc thùc hiÖn nghiªm tóc (quÇn, ¸o, mò, kÝnh 
b¶o hé, g¨ng tay, quÇn ¸o thî hµn...) c¶i thiÖn m«i tr−êng lµm viÖc, lËp biªn b¶n c¸c vô 
vi ph¹m vÒ an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng. 

- KÕt hîp víi Phßng tæ chøc, Phßng ®µo t¹o Tæng c«ng ty ®Ó thùc hiÖn viÖc tæ chøc thi 
n©ng bËc cho c«ng nh©n c¸c lo¹i thî hµng n¨m. 
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5. TiÓu ban hµnh chÝnh: 

- Tham m−u, gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng t¸c ®èi néi, ®èi ngo¹i 
trong ph¹m vi nhiÖm vô ®−îc ph©n c«ng. 

- Tham m−u, gióp viÖc Tæng gi¸m ®èc vÒ lÔ nghi kh¸nh tiÕt, héi nghÞ vµ c¸c buæi häp 
giao ban cña C«ng ty, tæng hîp b¸o c¸o thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ - xF héi 6 th¸ng, 
hµng n¨m vµ ®¹i héi cæ ®«ng. 

- Qu¶n lý con dÊu, l−u tr÷ tµi liÖu c«ng v¨n ®i, ®Õn, sao trÝch lôc c¸c v¨n b¶n tµi liÖu 
ph¸p qui cña Nhµ n−íc, cÊp trªn theo luËt ®Þnh. 

- V¨n phßng cã nhiÖm vô ®ãn tiÕp kh¸ch ®Õn lµm viÖc t¹i C«ng ty bao gåm: CÊp trªn, 
c¸c Ban ngµnh ®Þa ph−¬ng, c¸c b¹n hµng, b¸o chÝ vµ b¸o c¸o ®Ó Tæng gi¸m ®èc bè trÝ 
lµm viÖc. 

- Cã nhiÖm vô lËp b¸o c¸o tæng hîp mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty tr×nh Tæng gi¸m ®èc 
duyÖt göi Héi ®ång qu¶n trÞ. ChuÈn bÞ tµi liÖu phôc vô kú häp H§QT vµ §¹i héi cæ 
®«ng th−êng niªn. 

- Cã nhiÖm vô qu¶n lý chÆt chÏ con dÊu, l−u tr÷ ®Çy ®ñ c¸c lo¹i C«ng v¨n ®i, ®Õn theo 
®óng qui ®Þnh. Th−êng xuyªn kiÓm tra nÕu thÊy cã nghi vÊn b¸o c¸o Tæng gi¸m ®èc 
kÞp thêi gi¶i quyÕt. Ký sao c¸c v¨n b¶n ph¸p qui, trÝch lôc v¨n b¶n h−íng dÉn, c¸c tµi 
liÖu phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, giÊy giíi thiÖu, c«ng t¸c, kh¸m søc khoÎ cho 
CBCNV, c¸c lo¹i c«ng v¨n thuéc ph¹m vi liªn quan theo quyÒn h¹n cña V¨n phßng.  

- LËp kÕ ho¹ch dù trï v¨n phßng phÈm, c¸c trang thiÕt bÞ khi cÇn thiÕt tr×nh Tæng gi¸m 
®èc duyÖt vµ mua s¾m, cÊp ph¸t kÞp thêi toµn bé thiÕt bÞ, v¨n phßng phÈm hµng th¸ng, 
quÝ... phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý toµn bé trang thiÕt bÞ v¨n phßng. 

- Ph©n c«ng vµ bè trÝ ®iÒu hµnh xe con do V¨n Phßng qu¶n lý phï hîp, kÞp thêi phôc 
vô chØ ®¹o thi c«ng vµ c«ng t¸c cña c¸c phßng ban. Qu¶n lý toµn bé tµi s¶n khu c¬ 
quan C«ng ty. 

- C«ng t¸c Y tÕ: Gi¶i quyÕt c«ng èm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, liªn hÖ víi Trung t©m 
y tÕ ®Þa ph−¬ng ®Ó kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho CBCNV. Kh¸m søc khoÎ trÌo cao cho 
c«ng nh©n c¸c c«ng tr×nh; tham gia kiÓm tra An toµn vÖ sinh c«ng nghiÖp t¹i c¸c c«ng 
tr×nh. Th−êng xuyªn kiÓm tra c«ng t¸c vÖ sinh khu c¬ quan, ®Ò xuÊt söa ch÷a thay thÕ 
kÞp thêi khi c¸c thiÕt bÞ bÞ h− háng, vÖ sinh khu vùc c¬ quan hµng ngµy. 

 Ch¨m lo phôc vô chu ®¸o ¨n ca cho khèi V¨n phßng. Theo dâi viÖc sö dông 
®iÖn, n−íc s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t khu c¬ quan vµ ®éi xe m¸y, c¸c tµi liÖu qua Fax, ®iÖn tho¹i .... 
vµ lµm thñ tôc thanh to¸n c¸c chi phÝ ®ã. 

6. TiÓu ban §Çu t− x©y dùng c¬ b¶n: 

- NhiÖm vô: Nghiªn cøu, ho¹ch ®Þnh vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n ®Çu t− cña C«ng ty. 

7. TiÓu ban phô tr¸ch lÜnh vùc thi c«ng: 
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- NhiÖm vô: Trùc tiÕp chØ ®¹o, qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng t¸c thi c«ng t¹i c¸c c«ng tr×nh 
do Tæng gi¸m ®èc giao kho¸n. 

II- C¸c nghÞ quyÕt cña Héi ®ång Qu¶n trÞ: 

 
TT Sè nghÞ quyÕt Ngµy Néi dung 

1 02/BB-H§QT/2010 23/02/2010 
- Tæng kÕt ho¹t ®éng SXKD n¨m 
2009, t×nh h×nh ®Çu t− x©y dùng 
Nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ. 

2 04/NQ-H§QT/2010 25/02/2010 

- Th«ng qua b¸o c¸o KQ SXKD n¨m 
2010; 
- Th«ng qua c¸c dù ¸n ®Çu t− míi 
trong n¨m 2010; 
- Th«ng qua viÖc t¨ng vèn ®iÒu lÖ; 
- B¸o c¸o viÖc chi tr¶ cæ tøc n¨m 
2009; 
- Th«ng qua b¸o c¸o cña Ban kiÓm 
so¸t 2009; 
-Th«ng qua NghÞ quyÕt §H§C§ 
th−êng niªn 2009. 

3 17/BB-H§QT/2010 18/03/2010 
- Häp bµn vÒ viÖc vay vèn Ng©n 
hµng phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt 
kinh doanh cña C«ng ty. 

4 23/BB-H§QT/2010 09/07/2010 
- Häp bµn ph−¬ng ¸n ph¸t hµnh cæ 
phiÕu t¨ng vèn ®iÒu lÖ vµ ph¸t hµnh 
tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi n¨m 2010 

5 34/NQ-H§QT/2010 17/08/2010 
- NghÞ quyÕt H§QT vÒ viÖc chi tr¶ 
t¹m øng cæ tøc b»ng tiÒn mÆt ®ît 1 
n¨m 2010. 

6 41/BB-H§QT/2010 25/10/2010 
- Häp Héi ®ång Qu¶n trÞ vÒ viÖc xÐt 
n©ng l−¬ng cho c¸n bé 

7 54/BB-H§QT/2010 25/12/2010 - Tæng kÕt kÕt qu¶ SXKD n¨m 2010 

 
III - Thay ®æi thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n trÞ: Kh«ng 

IV. Giao dịch của cổ ñông nội bộ/ cổ ñông lớn và người liên quan: 

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ ñông nội bộ/ cổ ñông lớn và người liên quan 

với chính Công ty). 

- Giao dịch cổ phiếu: 

TT 
Ng−êi thùc hiÖn giao 

dÞch 

Quan hÖ cæ 
®«ng néi bé/ 
cæ ®«ng lín 

Sè cæ phiÕu 
së h÷u t¹i ngµy 

15/03/2010 

Sè cæ phiÕu 
së h÷u t¹i ngµy 

24/01/2011 

Lý do t¨ng, 
gi¶m (mua, 
b¸n, Chao 

®æi, th−ëng..) 

1 
Ông: 
Nguyễn Hữu Thanh 

Chủ tịch 
HðQT; Tổng 

giám ñốc 
C.ty 

320.000 7,14% 480.000 10,71% Mua thêm 

2 Bà: Vũ Thị Ngà 
Thành viên 

HðQT;  
50.000 1,12% 60.000 1,34% Mua thêm 
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Kế toán 
trưởng 

3 
Ông:  
Trần Xuân Trường 

Thành viên 
HðQT; Phó 

tổng Gð C.ty 
32.940 0,74% 99.410 22,2% Mua thêm 

4 Ông: Lê Cao Bằng 
Thành viên 
HðQT; Phó 

tổng Gð C.ty 
60.000 1,34% 40.000 0,89% Bán 

5 
Ông: 
Nguyễn Sơn Hùng 

Thành viên 
HðQT; Phó 

tổng Gð C.ty 
23.550 0,53% 35.325 0,79% Mua thêm 

6 
Ông: 
Nguyễn Giám Hiệu 

Phó tổng 
giám ñốc 
Công ty 

61.050 1,36% 62.975 1,41% Mua thêm 

7 
Ông: 
Nguyễn Hữu Hoá 

Phó tổng 
giám ñốc 
Công ty 

40.000 0,89% 60.000 1,34% Mua thêm 

8 Bà: Lê Thị Minh 
Thành viên 

Ban KS 
1.100 0,02% 3.400 0,08% Mua thêm 

9 
Ông:  
ðỗ Trường Giang 

Thành viên 
Ban KS 0  1.000 0,02% Mua thêm 

10 Bà: Vũ Thị Phượng 
Vợ của chủ 
tịch HðQT 

0  33.000 0,74% Mua thêm 

11 
Bà:  
Nguyễn Thị Dung 

Vợ của Phó 
tổng giám 

ñốc 
955 0,02% 1.432 0,03% Mua thêm 

12 
Ông:  
Nguyễn Văn Vinh 

Chồng của 
thành viên 
ban K.soát 

2.500 0,06% 500 0,01% Bán 

13 
Bà: 
Phạm Thị Thu Hằng 

Vợ của 
thành viên 
HðQT; Phó 

TGð 
Công ty 

71.500 1,60% 57.250 1,28% Bán 

 
V. C¸c VÊn ®Ò cÇn l−u ý kh¸c: Kh«ng 
  

Ct héi ®ång qu¶n trÞ 
(Ký tªn, ®ãng dÊu) 
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I. Lịch sử hoạt ñộng của Công ty 
1 Những sự kiện quan trọng: 

 Công ty Cổ phần Lilama 69-2 tiền thân là Công ty Lắp máy và Xây dựng 69-2 của Tổng Công ty 

Lắp máy Việt Nam (LILAMA) trực thuộc Bộ Xây dựng, ñược thành lập ngày 01 tháng 12 năm 1960 

trụ sở Công ty ñặt tại 26 Tản Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. 

 Ngày 02 tháng 11 năm 2004 căn cứ vào Quyết ñịnh của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng  về việc 

chuyển Công ty Lắp máy và xây dựng 69-2 thành Công ty cổ phần. Công ty Cổ phần 69-2 ñược 

thành lập theo Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số 0203001155 do Sở kế hoạch và ðầu tư 

thành phố Hải Phòng cấp lần ñầu ngày 16 tháng 12 năm 2004 với số vốn ñiều lệ là 

9.000.000.000 ñồng. Trong ñó vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 4.515.200.000 ñồng (chiếm 

50,17%) và phần góp vốn của các cổ ñông là : 4.484.800.000 ñồng (chiếm 49,83%). 

Theo Báo cáo kiểm toán về báo cáo tình hình vốn ñầu tư của chủ sở hữu của Công ty kiểm 

toán và tư vấn (ACA Group), ñến ngày 30/06/2007 vốn ñiều lệ của Công ty cổ phần Lilama 69-2 

ñã tăng lên 30.000.000.000 ñồng (Trong ñó vốn nhà nước chiếm 50,17%) theo Giấy chứng nhận 

ñăng ký kinh doanh sửa ñổi lần thứ hai do sở Kế hoạch và ñầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 

11 tháng 06 năm 2007. 

Ngày 26/03/2008 Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội có Quyết ñịnh số 112/Qð - 

TTGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 69-2. Ngày 21/04/2008 

cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (L62) chính thức giao dịch trên Trung tâm Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội. 

 Thực hiện theo nghị quyết số 37/NQðHCð ngày 18 tháng 9 năm 2009 của ðại hội ñồng cổ 

ñông về việc phát hành thêm 1.500.000 cổ phần cho cổ ñông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, Công ty ñã 

thực hiện xong việc tăng vốn ñiều lệ từ 30.000.000.000 ñồng lên 45.000.000.000 ñồng. 

Theo Báo cáo kiểm toán về báo cáo tình hình vốn ñầu tư của chủ sở hữu của Công ty TNHH 

kiểm toán và tư vấn (ACA Group), ñến ngày 31/12/2009 vốn ñầu tư của Công ty cổ phần Lilama 

69-2 ñã tăng lên 44.808.610.000 ñồng (Trong ñó vốn nhà nước chiếm 50,38%).  

Thực hiện theo Nghị quyết ðại hội ñồng cổ ñông số 13/NQ-ðHCð/2010 về việc thông qua 

phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn ñiều lệ và giấy chứng nhận số 767/UBCK-GCN của 

UBCK Nhà nước ngày 28/12/2010. Năm 2011 Công ty sẽ phát hành tăng vốn ñiều lệ từ 

44.808.610.000 ñồng lên 60.491.620.000 ñồng theo phương thức chào bán cho cổ ñông hiện hữu 

với tỷ lệ 1/0.35 (mỗi cổ phiếu hiện hữu ñược mua thêm 0.35 cổ phiếu mới với giá 12.000ñ) 

2 Quá trình phát triển 

+ Ngành nghề hoạt ñộng kinh doanh của Công ty: 
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• Xây dựng các công trình công nghiệp, ñường dây tải ñiện, trạm biến thế ñến 220KV.     

• Xây dựng nhà ở, trang trí nội thất, kinh doanh bất ñộng sản. 

• Chế tạo thiết bị, thiết bị phi tiêu chuẩn, sản xuất kết cấu thép, chế tạo bình, bể chịu áp 

lực, bồn bể chứa xăng dầu, sơn, mạ thiết bị kết cấu thép. 

• Lắp ñặt thiết bị dây chuyền công nghệ, lắp ñặt ñiện nước, thông gió, ñiều hòa các công 

trình công nghiệp và dân dụng. 

• Kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng. 

• Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng.  

+ Tình hình hoạt ñộng 

Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành Công ty ñã tham gia thi công xây dựng và 

lắp ñặt hàng nghìn công trình, nhà máy như: Nhà máy sắt tráng men nhôm; Nhà máy cá hộp Hạ 

Long; Nhà máy lạnh Việt-Bun; Nhà máy lạnh bến Bính; Nhà máy ñông lạnh Vĩnh Niệm; Nhà 

máy dao kéo Ba Lan; Công trình xăng dầu khu vực III; Nhà máy nước An Dương; Xí nghiệp 

dược phẩm III; Bệnh viện Việt-Tiệp Hải Phòng; Bệnh viện nhi ðức; Bệnh viện phụ sản Hải 

Phòng; Nhà máy xi măng Chinfon; công trình CALTEX ðình Vũ; Lắp máy Dieren ñảo Bạch 

Long Vỹ; chế tạo lắp dựng cột phát sóng ñài truyền hình Hải Phòng; thiết kế chế tạo gầm cầu 

trục Cửu Long; lắp thiết bị trạm ñiện 220KV Lê Chân - An Lạc;... Ngoài những công trình nhà máy 

kể trên Công ty còn tham gia lắp ñặt và xây dựng nhiều công trình, nhà máy xa trụ sở làm việc như: 

Công trình xi măng Hoàng Thạch; nhà máy nhiệt ñiện Phả Lại I, Phả Lại II Hải Dương; nhà máy kính 

nổi ðáp Cầu Bắc Ninh; nhà máy HONDA Vĩnh Phúc; nhà máy ñường Cao Bằng; nhà máy xi măng 

Nghi Sơn Thanh Hoá; nhà máy xi măng Hoàng Mai Nghệ An; nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ Thái 

Nguyên; nhà máy thép Việt - Ý Hưng Yên; nhà máy xi măng Sao Mai Hà Tiên Kiên Giang; nhà máy 

dầu thực vật Cái Lân Quảng Ninh; nhà máy nhiệt ñiện Uông Bí Quảng Ninh; chế tạo và lắp ñặt lọc bụi 

tĩnh ñiện công trình FOMOSA khu công nghiệp Nhơn Trạch ðồng Nai; công trình lắp ñặt ñường ống 

dẫn dầu Liên Chiểu ðà Nẵng; công trình lắp ñặt thiết bị nhà máy xi măng Hải phòng mới, chế tạo 

và lắp ñặt hệ thống ống tuần hoàn, nhà khử clo nhà máy nhiệt ñiện Uông Bí mở rộng, lắp ñặt 

thiết bị nhà máy ñúc Tân Long Hải Phòng, chế tạo lắp ñặt thiết bị công trình nghiền xi măng 

Hiệp Phước thành phố Hồ Chí Minh, chế tạo và lắp ñặt cần trục tại các Cảng Nghệ Tĩnh, ðình 

Vũ, dự án xi măng Cẩm Phả, dự án DAP ðình Vũ và ñặc biệt Công ty ñã chế tạo thiết bị bên 

trong lọc bụi tĩnh ñiện công suất 800 MW xuất khẩu sang MALAYXIA, INðÔNÊXIA, Nhật 

Bản. ðây là sản phẩm lần ñầu tiên ñược chế tạo tại Việt Nam và xuất khẩu ra nước ngoài. 
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   Hiện nay, Công ty ñang triển khai thi công lắp ñặt, chế tạo và lắp ñặt thiết bị Nhà máy 

xi măng ChinFon, gia công lắp ñặt cơ khí thuỷ công công trình thuỷ ñiện Sơn La, lắp ñặt thiết bị 

cho Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng, chế tạo và lắp ñặt thiết bị Nhà máy xi măng 

Hương Sơn, chế tạo và lắp ñặt thiết bị Nhà máy xi măng Trung Sơn, gia công lắp ñặt thiết bị cho 

nhà máy Nhiệt ñiện Vũng Áng, chế tạo và lắp ñặt thiết bị Nhà máy xi măng Mai Sơn – Sơn La, 

lắp ñặt nhà máy nhiệt ñiện II ở Fomosa ðồng Nai ...  

Cùng với sự ñoàn kết nhất trí cao trong ban lãnh ñạo Công ty, sự quyết tâm nỗ lực khắc 

phục mọi khó khăn của toàn thể CBCNV trong Công ty, sự tin tưởng và yên tâm công tác trong 

công nhân lao ñộng, sự kết hợp chặt chẽ của các tổ chức ñoàn thể ... Công ty ñã luôn hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch, sản xuất kinh doanh, hàng năm ñều tăng trưởng ñược Bộ Xây dựng 

và các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng trong những năm qua, cụ thể từ năm 2000-

2010 như sau: 

• Năm 2000 ñược Chủ tịch nước tặng Huân chương lao ñộng hạng III vì ñã có nhiều thành 

tích trong thời kỳ ñổi mới 1995-1999. 

• Năm 2001 Công ty ñược bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tặng 

Bằng khen, ñơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch ñược giao, góp phần vào công 

cuộc công nghiệp hóa hiện ñại hóa ñất nước, xây dựng thành phố Hải Phòng thực hiện tốt 

năm “kỷ cương, hiệu quả” . 

• Năm 2002 Công ty ñược Chủ tịch Tổng liên ñoàn lao ñộng Việt Nam tặng Bằng công nhận 

ñơn vị có ñời sống văn hóa cơ sở tốt số 943/QðKT-TLð ngày 21/6/2002. 

• Năm 2004 Công ty ñược Liên ñoàn lao ñộng thành phố Hải Phòng tặng cờ ñơn vị xuất 

sắc trong giải quyết việc làm, ñời sống, thực hiện dân chủ và chính sách xã hội số 

03/QðKT-BTV ngày 4/01/2005. 

• Năm 2005 Công ty ñược Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao ñộng hạng nhì vì 

ñã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2001 - 2005 góp phần vào sự nghiệp xây 

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

• Năm 2005 Công ty ñược Bộ thương mại khen thưởng thành tích xuất khẩu mặt hàng mới, 

thị trưởng mới với số tiền thưởng là 190 triệu ñồng. 

  Ngoài ra Công ty còn ñược các cấp, các ngành, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tặng 

nhiều danh hiệu thi ñua khác như: ðạt cúp vàng vì sự tiến bộ xã hội và phát triển bền vững do 

Tổng liên ñoàn lao ñộng Việt Nam và trung tâm văn hóa danh nhân Việt Nam tặng ngày 

13/7/2005. 



B¸o c¸o th−êng niªn                        C«ng ty cæ phÇn Lilama 69-2 
 

   
H¶i phßng, n¨m 2011         Trang 4/57 

• Năm 2006 Công ty ñược Liên doàn Lao ñộng thành phố Hải Phòng tặng cờ “ðơn vị xuất 

sắc trong giải quyết việc làm, ñời sống, thực hiện dân chủ và chính sách xã hội” số 

02/Qð-LðLð ngày 08/01/2007. 

•  Năm 2006 Công ty ñược Bộ xây dựng tặng bằng khen vì ñã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế 

hoạch năm 2006. 

• Năm 2007 Công ty ñược Bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ tặng cúp vàng ISO – chìa 

khoá hội nhập theo quyết ñịnh số 1825/Qð-BKHCN ngày 4/9/2007. 

• Ngày 23/4/2007 Công ty ñược Tổng Cục thuế tặng bằng khen “Chấp hành tốt chính sách 

thuế”. 

• Nhiều năm liền Công ty ñược Ngân hàng ñầu tư và phát triển xếp hạng cho vay ở hạng 

3A. 

• Năm 2009 Công ty ñược cấp giấy chứng nhận ñạt giải thưởng Cúp vàng mã chứng khoán 

uy tín Việt Nam và Công ty ñược vinh danh là khách hàng vàng của Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn Hà Nội. 

• Năm 2010 chao giải “Nhà quản lý giỏi khu vực Châu Á ñược chao tại Việt Nam lần thứ 

nhất”  

3 ðịnh hướng phát triển: 

 Xây dựng Công ty ñáp ứng mục tiêu phát triển theo ñịnh hướng của Tổng công ty Lắp máy 

Việt Nam (LILAMA), trong ñó có ñịnh hướng Xây dựng và phát triển Công ty trở thành một ñơn 

vị xây lắp chuyên ngành mạnh, có khả năng thi công trọn gói các công trình lớn ở trong nước và 

khu vực, tiếp tục phát triển sản phẩm các thiết bị bên trong lọc bụi tĩnh ñiện. ðồng thời ñáp ứng 

mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh không ngừng phát triển, năm sau cao hơn năm trước, tạo công 

ăn việc làm cho người lao ñộng, tăng cổ tức cho các cổ ñông, thực hiện các nghĩa vụ ñối với Nhà 

nước và sự phát triển ổn ñịnh, bền vững cho Công ty. 

 Phát huy các thị trường truyền thống và tích cực mở rộng quan hệ với các chủ ñầu tư mới ñể 

ñảm bảo việc làm cho toàn bộ CBCNV. 

 Huy ñộng các nguồn vốn hợp pháp ñể thực hiện các dự án ñầu tư theo ñúng tiến ñộ và ñưa các 

hạng mục hoàn thành vào khai thác. 

 Tuyển dụng và ñào tạo nhân sự ñảm bảo ñủ về số lượng và trình ñộ ñáp ứng yêu cầu của công việc. 

II.  Báo cáo của Hội ñồng quản trị 

1.Những nét nổi bật của kết quả hoạt ñộng trong năm 2010 
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- Doanh thu của Công ty năm 2010 là 157.750.087.160 ñồng, lợi nhuận trước thuế của 

Công ty năm 2010 là 13.333.029.992 ñồng. 

- Với kết quả ñạt ñược trong năm 2010, có thể nói HðQT Công ty ñã thực hiện tốt vai trò 

chỉ ñạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt ñộng SXKD của Công ty. Kiểm tra giám sát 

về việc thực hiện các chế ñộ chính sách của Nhà Nước, các Nghị quyết, Quyết ñịnh của HðQT, 

các quy ñịnh, ñiều hành của Tổng Giám ñốc trong hoạt ñộng SXKD. HðQT ñã ñưa ra ñịnh 

hướng ñúng ñắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời ñể chỉ ñạo thực hiện tốt hoạt ñộng SXKD. 

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

Năm 2010 kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung trong ñã và ñang bị ảnh 

hưởng bởi suy thoái, nền kinh tế trong nước ñang gặp rất nhiều khó khăn. Công ty CP LILAMA 

là một ñơn vị xây lắp nên công việc phụ thuộc nhiều vào các Chủ ñầu tư và tiến ñộ giải ngân của 

các dự án do ñó sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng không nhỏ. Mặc dù còn nhiều khó khăn 

nhưng ñược sự quan tâm chỉ ñạo của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam và bằng sự nỗ lực của 

toàn thể CBCNV Công ty CP LILAMA 69-2 vẫn duy trì là một ñơn vị trong tốp ñầu của Tổng 

Công ty Lắp máy Việt Nam. Năm 2010 là năm thị trường có nhiều biến ñộng với rất nhiều khó 

khăn song với những quyết sách ñúng ñắn, kịp thời của Ban lãnh ñạo Công ty; ñội ngũ Cán bộ, 

kỹ sư, Công  nhân có năng lực, tay nghề giỏi, hệ thống máy móc thiết bị ñược ñầu tư khá ñồng 

bộ kết hợp với tinh thần ñoàn kết, nhất trí cao trong tập thể Lãnh ñạo và người lao ñộng nên 

Công ty vẫn ñảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho CBCNV trong Công ty. 

 ðVT: triệu ñồng 

Stt Chỉ tiêu 
Kế hoạch 
năm 2010 

Thực hiện 
năm 2010 

Tỷ lệ % so 
kế hoạch 

1 Giá trị sản xuất kinh doanh 450.000 534.000 119% 

2 Tổng doanh thu 188.000 157.750 84% 

3 Lợi nhuận trước thuế 12.000 13.333 111% 

4 Nộp ngân sách 6.700 7.767 116% 

5 Tiền lương BQ (người/tháng) ðVT: ñồng 3.300.000 3.537.644 107% 

6 Dự kiến cổ tức (%) 16 16 100% 
 

- Công ty tiếp tục triển khai thi công mới và chuyển tiếp một số công trình:  lắp ñặt cơ khí thuỷ 

công công trình thuỷ ñiện Sơn La, chế tạo lắp ñặt thiết bị nhà máy xi măng Mai Sơn - SơnLa, 

chế tạo và lắp ñạt thiết bị nhà máy xi măng Chin Fon, gia công chế tạo lắp ñặt thiết bị nhà 

máy xi măng Hương Sơn - Bắc Giang, gia công chế tạo lắp ñặt thiết bị nhà máy xi măng 

Trung Sơn – Hoà Bình, gia công lắp ñặt thiết bị lọc bụi cho nhà máy nhiệt ñiện Vũng Áng,.... 
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3. Những thay ñổi chủ yếu trong năm 

- Thực hiện nghị quyết ðại hội ñồng cổ ñông số 13/NQ-ðHCð/2010 ngày 07/04/2010 về việc 

thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn ñiều lệ và giấy chứng nhận số 767/UBCK-

GCN của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ngày 28/12/2010. Công ty ñã tiến hành tăng vốn 

ñiều lệ từ 44.808.610.000 ñồng lên 60.491.620.000 ñồng với tỷ lệ là 1/0.35 (mỗi cổ phiếu 

hiện hữu ñược mua thêm 0.35 cổ phiếu mới với giá mua 12.000ñ). Kết quả của việc tăng vốn 

ñiều lệ: ngày 28 tháng 12 năm 2010 Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ñã ra Quyết ñịnh cấp 

giấy chứng nhận ñăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng; Tổng số cổ phiếu chào bán là 

1.568.301 cổ phiếu, ngày 14/03/2011 kết thúc ñợt chào bán với số lượng chào bán thành 

công là 1.171.924 cổ phiếu tương ứng với 14.063.464.000 ñồng ñạt 74,73 %. Số cổ phiếu 

còn lại chưa phát hành là 396.377 cổ phiếu. ðối với số cổ phiếu còn lại chưa phát hành Công 

ty ñã thông qua cuộc họp ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2011 ñược tổ chức vào 

ngày 08/04/2011 với phương thức phân phối cụ thể: 

+ Phân phối cho ñối tác chiến lược, Ban lãnh ñạo trong Công ty cổ phần Lilama 69-2, cán bộ 

công nhân viên trong Công ty. 

- Ngày 25/03/2011 UBCK ñã có quyết ñịnh số: 270/Qð-UBCK cho phép gia hạn giấy chứng 

nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 767/UBCK-GCN cho Công ty cổ phần Lilama 69-2 

ñến ngày: 27/04/2011. 

- Trong năm 2010 chi trả cổ tức ñợt II năm 2009 cho các cổ ñông với mức 6%; ñợt I năm 2010 

với mức 10%. 

- Dự án xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị lọc bụi tĩnh ñiện trong năm 2010 ñã giải ngân ñược 

38,421 tỷ ñồng, luỹ kế ñến hết năm 2010 là 63,148 tỷ ñồng ñạt 90,21% tổng mức ñầu tư. 

- ðầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công: Trong năm 2010 Công ty ñã giải ngân mua sắm 

máy móc thiết bị là: 6,76 tỷ ñồng  

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai 

- Tiếp tục giữ vững vị thế là Doanh nghiệp ñầu ngành của Việt Nam trong công tác lắp máy 

(Chế tạo và lắp ñặt thiết bị cho các nhà máy thuỷ ñiện, nhà máy nhiệt ñiện và các công trình 

công nghiệp, dân dụng khác....), chế tạo lọc bụi tĩnh ñiện xuất khẩu là thế mạnh của Công ty, 

Công ty sẽ tiếp tục xuất khẩu sang các nước trong khu vực và mở rộng thị trường sang Châu Âu.  

- Trong năm 2010 công ty sẽ phấn ñấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh như sau:  

Stt Chỉ tiêu 
ðơn vị 

tính 
Kế hoạch 
năm 2011 

Ghi chú 

1 Giá trị sản xuất kinh doanh triệu ñồng 670.000  

2 Tổng doanh thu triệu ñồng 197.000  

3 Lợi nhuận trước thuế triệu ñồng 13.200  
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4 Tiền lương BQ (người/tháng) triệu ñồng 3.7  

5 Dự kiến cổ tức  % 18  

 

- Tiếp tục ñầu tư vào dự án Nhà máy chế tạo thiết bị năm 2011 là 18,21 tỷ. Trong năm 2011 sẽ  

và ñưa vào khai thác và sử dụng. 

- Tình hình góp vốn vào HTX vật liệu xây dựng Sơn Dương: Công ty không thực hiện dự án 

tính ñến 31/12/2010 và ðại hội quyết ñịnh không ñầu tư dự án này do khu mỏ ñá của HTX bị 

thu hẹp và bị rút ngắn thời hạn cấp phép khai thác. 

- ðầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công  năm 2010 chuyển tiếp sang năm 2011 là 7 tỷ 

ñồng. 

III. Báo cáo của Ban giám ñốc 

1. Báo cáo tình hình tài chính 

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

STT Chỉ tiêu 
ðơn vị 

tính 
Năm 2010 Năm 2009 

1 Cơ cấu tài sản %     
   - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản   35,75 31,30 
   - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản   64,25 68,70 

2 Cơ cấu nguồn vốn %     
   - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn   72,55 63,55 
   - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn   27,45 36,45 

3 Khả năng thanh toán Lần     

  - Khả năng thanh toán nhanh  
                  
0,12 

                  
0,17  

  - Khả năng thanh toán ngắn hạn  
                  
1,19  

                  
1,40  

4 Khả năng sinh lời %     
   - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản   3,54 4,89 

  
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần   6,34 7,41 

  
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn 
chủ sở hữu   12,89 13,42 

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn ñiều lệ  22,34 22,89 
 

- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh. 

Hệ số thanh toán ngắn hạn tại ngày 31/12/2010 là 1,19 lớn hơn 1, chứng tỏ tình hình tài 

chính là an toàn, ñảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn khi ñến hạn, tuy nhiên hệ 

số thanh toán nhanh tương ñối thấp do ñặc thù của ngành xây lắp giá trị sản phẩm dở dang chiếm 

tỷ trọng lớn trong hàng tồn kho chủ yếu là các công trình xây dựng, lắp ñặt chưa quyết toán. 
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Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời khá cao; hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần ñạt 

6,34%. Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu ñạt 12,89 %, hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn ñiều 

lệ ñạt 22,34 % thấp hơn so với năm 2009 là do năm 2009 Công ty ñược ưu ñãi thuế thu nhập 

doanh nghiệp chuyển ñổi từ Công ty thuộc 100% vốn Nhà nước sang Công ty cổ phần hoá (giảm 

50%). ðến năm 2010 Công ty ñã hết thời gian ưu ñãi lên phải nộp 100% thuế thu nhập doanh 

nghiệp do ñó một số chỉ tiêu tài chính giảm so với năm 2009. 

Như vậy các hệ số của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành lắp máy là tương ñối 

tốt. 

 

- Giá trị sổ sách tại thời ñiểm 31/12/2010 là:  

Tại thời ñiểm 31/12/2010 (Mệnh giá 10.000 ñồng / Cổ phần) 

 

 

Giá trị sổ sách =                                                                                                 16.989 ñồng/CP                    

 

                    

- Những thay ñổi về vốn cổ ñông, vốn góp: Không có 

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: Tổng số 4.480.861 cổ phiếu phổ thông. 

- Tổng số trái phiếu ñang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển ñổi, trái phiếu 

không thể  chuyển ñổi…): Không có 

- Số lượng cổ phiếu ñang lưu hành theo từng loại : 4.480.861 cổ phiếu phổ thông.  

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: Không có 

- Cổ tức năm 2010 : 16% /năm  

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

a. Kết quả hoạt ñộng SXKD năm 2010. 

  Trong năm 2010 Công ty ñã hoàn thành vượt mức giá trị sản lượng và lợi nhuận, cổ tức 

vẫn ñạt ở mức cao. ðiều này cho thấy ñã phát huy ñược các ưu ñiểm của mô hình công ty cổ 

phần như: Công ty ñược chủ ñộng trong quyết ñịnh ñầu tư, tổ chức sản xuất, sự gắn bó của 

CBCNV ñồng thời là cổ ñông ñối với các hoạt ñộng của Công ty mật thiết hơn, tinh thần trách 

nhiệm cao hơn. Kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm 2010 ñạt ñược so với nghị quyết của 

ðại hội ñồng cổ ñông và năm 2009 như sau: 

 ðVT:  triệu ñồng 

Stt Chỉ tiêu 
Kế hoạch 
năm 2010 

Thực hiện 
năm 2010 

Tỷ lệ % 
so kế 
hoạch 

Tỷ lệ % 
so với 

năm 2009 

Nguồn vốn chủ sở hữu - Quỹ 
khen thưởng, phúc lợi 

Số cổ phần ñang lưu hành 
= 

4.480.861 

76.127.134.036 
= 
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1 Giá trị sản xuất kinh doanh 450.000 534.000 118,7 136,1 

2 Tổng doanh thu 188.000 157.750 83,9 114,0 

3 Lợi nhuận trước thuế 12.000 13.333 111,1 111,4 

4 Nộp ngân sách 6.700 7.767 115,9 95,0 

5 Tiền lương BQ (người/tháng) 

(ðVT: ñồng) 
3.500.000 3.537.644 115,9 111,6 

6 Dự kiến cổ tức (%) 16 16 100 100 

 

Doanh thu thuần năm 2010 ñạt 157.750.087.160 ñồng so với doanh thu thuần năm 2009 

là 138.319.328.394 ñồng tăng 19.430.758.766 ñồng tương ứng 14,05%, lợi nhuận trước thuế ñạt 

hơn 13.333.029.992 ñồng tăng 11,37% so với năm 2009 tỷ lệ tăng trưởng về doanh thu và lợi 

nhuận trước thuế ñều ñạt trên 10%. Như vậy Công ty ñã và ñang trên ñà phát triển tốt.  

Những nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 

* Thuận lợi 

+ ðược sự giúp ñỡ tạo ñiều kiện thuận lợi của lãnh ñạo Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, các cơ     

quan chính quyền ñịa phương thành phố Hải Phòng và các ñịa phương nơi công ty thi công. 

+ Sau khi cổ phần hoá Hội ñồng quản trị ñã cùng Ban lãnh ñạo và toàn thể CBCNV trong Công 

ty ñoàn kết nhất trí cao, quyết tâm nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, bàn bạc thống nhất chọn những 

bước ñi thích hợp sáng tạo do ñó kết quả sản xuất kinh doanh không ngừng tăng trưởng. 

+ Ban lãnh ñạo Công ty tích cực tìm kiếm ñối tác, ký kết hợp ñồng có giá trị kinh tế cao. 

+ Năm 2011 Công ty tiếp tục thương thảo ký kết hợp ñồng chế tạo thiết bị lọc bụi xuất khẩu 

ra nước ngoài. 

* Khó khăn  

- Năm 2010 tình hình kinh tế thế giới trong nước có nhiều biến ñộng lớn, do lạm phát tăng 

cao giá một số mặt hàng phục vụ cho ngành cơ khí tăng cao ñã ảnh hưởng rất lớn ñến hoạt ñộng 

SXKD của công ty.  

- Năm 2010 Công ty tiếp tục ñầu tư xây dựng Nhà máy gia công chế tạo thiết bị, tổng mức ñầu tư 70 

tỷ ñồng. Nguồn vốn ñầu tư gồm vốn tự có, và vốn vay ngân hàng. Năm 2010 là năm lãi suất Ngân hàng 

tăng cao do vậy Công ty phải chịu lãi suất từ các khoản vay ñầu tư rất cao cụ thể năm 2010 chi phí lãi vay 

7.859.207.728 ñồng. 

 3.Những tiến bộ công ty ñã ñạt ñược   

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý, nâng cao thiết bị công nghệ, ñầu tư 

xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị nâng cao năng lực của Công ty. 
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- Phát huy quyền tự chủ của các ñơn vị và cán bộ công nhân viên và ñảm bảo quyền lợi cho 

các cổ ñông. 

- Kịp thời ñiều chỉnh tiền lương cho CBCNV theo mức lương tối thiểu mới do nhà nước quy 

ñịnh, ñiều chỉnh tiền lương theo kết quả SXKD, tăng mức ăn ca, thu nhập, tạo cho người lao ñộng 

tâm lý yên tâm, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả cao. 

- Cơ cấu, cân ñối lại vốn và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính.  

- Các biện pháp kiểm soát. 

- Các Phó Tổng giám ñốc chỉ ñạo trực tiếp ñội công trình thi công và giải quyết các công việc 

phát sinh liên quan trực tiếp ñến thi công. 

- Phòng Tổ chức lao ñộng giám sát quá trình sử dụng nhân lực và thực hiện các chế ñộ chính 

sách ñối với người lao ñộng (việc làm, thu nhập, tiền thưởng, chế ñộ nghỉ, trang bị BHLð...) 

- Phòng Kinh tế - Kỹ thuật phối hợp với phòng Tài chính kế toán lập dự toán thi công, giám 

sát quy trình thi công, sử dụng nguyên vật liệu ñầu vào, hướng dẫn lập hồ sơ kỹ thuật, nghiệm 

thu và thanh quyết toán công trình. 

- Phòng Quản lý máy giám sát quá trình sử dụng xe, cẩu, máy móc thiết bị thi công ñàm bảo 

tiết kiệm chi phí và an toàn. 

- Phòng vật tư giám sát giá mua, cung cấp vật tư cho các ñội công trình, những vật tư có giá 

trị lớn phải ñứng ra làm thủ tục mua. 

- Phòng tài chính kế toán kiểm soát quá trình ứng và thanh toán, hướng dẫn tập hợp chi phí, 

hoá ñơn chứng từ theo luật ñịnh. 

 4.Kế hoạch phát triển trong tương lai. 

- Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp nhằm quản lý một cách toàn diện và ñồng bộ sản 

xuất, kinh doanh và ñầu tư. 

- Tiếp tục tuyển dụng thêm 150 - 200 lao ñộng trong ñó 10 ñến 15 người là kỹ sư, cử nhân 

kinh tế phục vụ cho hoạt ñộng SXKD của Công ty. 

- Xét tuyển lực lượng lao ñộng ñã ñược ñào tạo từ các trường của LILAMA và Bộ lao ñộng 

thương binh xã hội, tuyển lựa từ số công nhân lao ñộng tạm thời có tay nghề và tâm huyết với 

Công ty ñể ký hợp ñồng lao ñộng không xác ñịnh thời hạn là 100 người. 

- Cải tiến máy móc, phương tiện thi công, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện ñại vào thi 

công nhằm ñáp ứng các yêu cầu về năng lực sản xuất, tăng năng suất lao ñộng, giảm chi phí 

ñầu vào hạ giá thành sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.   

- Cơ cấu lại nguồn vốn kinh doanh của Công ty ñảm bảo vốn cho hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh và ñầu tư xây dựng các dự án. 
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 - Xây dựng chiến lược phát triển nhân tố lao ñộng của Công ty thông qua các chương trình 

ñào tạo dài hạn, ngắn hạn. ðồng thời ñề ra các chính sách hỗ trợ, tạo ñiều kiện về vật chất, môi 

trường làm việc tốt cho CBCNV, tổ chức cho CBCNV ñi tham quan, học hỏi ở trong nước và 

nước ngoài... 

IV. Báo cáo tài chính 

 Báo cáo tài chính năm 2010 ñã ñược kiểm toán theo qui ñịnh của pháp luật về kế toán (Báo cáo 

kiểm toán kèm theo). 

 
 
 

 

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (gép:C«ng ty + XÝ NghiÖp)  
sau kiÓm to¸n ACA group 

T¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2010 

Tµi s¶n 
M·  
sè 

ThuyÕ
t minh 

Sè cuèi kú  Sè ®Çu kú  

1 2 3 5 4 

 A. Tµi s¶n ng¾n h¹n 
(100=110+120+130+140+150)  

   
100     181.722.235.130  

 
144.035.240.824  

  I. TiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn                                                                                         110      18.032.267.377  
   

17.586.851.057  

   1. TiÒn                                                                             111 V.01    18.032.267.377  
   

17.586.851.057  

   2. C¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn                                                                           112 1                            -    

 II. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n                                                            120 V.02                          -                            -   

   1. §Çu t ng¾n h¹n                                                                 121       

   2. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n (*) (2)                                                             129                            -                            -    

III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n                                       130    117.858.937.333  
   

91.360.598.728  

   1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng                                                                       131    108.203.380.199  
   

75.342.722.888  

   2. Tr¶ tríc cho ngêi b¸n                                                                       132      13.836.183.616  
        

829.355.301  

   3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133             20.000.000    

   4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é KH H§ x©y dùng                                    134                              -   

   5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c                                                                       135 V.03           45.133.844  
   

19.434.280.865  

   6. Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi (*)                                                          139   
    

(4.245.760.326) 
    

(4.245.760.326) 

IV. Hµng tån kho                                                                                    140      43.964.133.058  
   

33.754.173.294  

   1. Hµng tån kho                                                                 141 V.04    43.964.133.058  
   
33.754.173.294  

   2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*)                                                               149                            -                            -    

 V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150        1.866.897.362       

MÉu sè: B01a-DN 
(Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC 

Ngµy 20/03/2006 cña Bé trëng BTC) 
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1.333.617.745  

   1. Chi phÝ tr¶ tríc ng¾n h¹n                                                  151             21.413.333  
        

304.030.005  

   2. ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 152           127.876.688    

   3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu nhµ níc 154 V.05           32.933.972  
          

52.253.575  

   4. Giao dÞch mua b¸n l¹i tr¸i phiÕu ChÝnh Phñ 157       

   5. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c  158        1.684.673.369  
        

977.334.165  

B. Tµi s¶n dµi h¹n 
(200=210+220+240+250+260)                                                                  200    101.131.878.817  

   
65.637.593.296  

  I.   C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n                                                                             210                            -                            -   

   1. Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng                                                                                211                            -                            -    

   2. Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc 212       

   3. Ph¶i thu dµi h¹n néi bé                                                                      213 V.06                          -                            -    

   4. Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c                                                                                218 V.07     

   5. Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi                                                                       219                            -                            -    

  II. Tµi s¶n cè ®Þnh                                                                                220    101.070.741.356  
   

60.223.972.497  

   1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 V.08    35.378.696.354  
   

34.949.033.870  

    - Nguyªn gi¸                                                                                    222      60.702.842.122  
   
54.824.310.359  

    - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*)                                           223   
  

(25.324.145.768) 

  
(19.875.276.489

) 

   2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh                                                                           224 V.09                          -                            -   

    - Nguyªn gi¸                                                                                    225       

    - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*)                                                                      226       

   3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh                                                                                  227 V.10      2.488.096.261    

    - Nguyªn gi¸                                                                                    228        3.423.828.108  
        

935.731.847  

    - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*)                                                                      229   
       

(935.731.847) 
       

(935.731.847) 

   4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 V.11    63.203.948.741  
   

25.274.938.627  

 III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t 240 V.12                          -                            -    

    - Nguyªn gi¸ 241                            -                            -    

   -  Gi¸ trÞ hao mßn lü kÕ (*) 242                            -                            -    

 IV. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n                                                                   250                            -   
     

5.220.000.000  

   1. §Çu t vµo c«ng ty con 251                            -                            -    

   2. §Çu t vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 252     
     

5.220.000.000  

   3. §Çu t dµi h¹n kh¸c 258 V.13                          -                            -    
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   4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n                      259                            -                            -    

  V. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c                                                                260             61.137.461  
        

193.620.799  

   1. Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n  261 V.14           61.137.461  
        

193.620.799  

   2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp hoSn l¹i 262 V.21                            -    

   3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 268       

        Tæng céng tµi s¶n  (270=100+200)                     270    282.854.113.947  
 

209.672.834.120  

A. Nî ph¶i tr¶ (300=310+330)                                                                                  300    205.197.269.164  
 

133.245.912.055  

  I. Nî ng¾n h¹n                                                                                    310    152.993.280.183  
 

102.725.133.218  

   1. Vay vµ nî ng¾n h¹n                                                                                  311 V.15    62.189.252.693  
   

58.223.510.969  

   2. Ph¶i tr¶ ngêi b¸n                                                                        312      31.119.238.604  
   

31.038.137.291  

   3. Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc                                               313      46.770.053.830  
     

1.664.223.531  

   4. ThuÕ & c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc                                                            314 V.16      4.111.879.644  
     

3.326.116.651  

   5. Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng                                                   315        5.320.195.150  
     

5.731.150.000  

   6. Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.17  
        

162.875.000  

   7. Ph¶i tr¶ néi bé                                                                317                            -   
        

404.738.000  

   8. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch H§ x©y dùng 318                            -                            -   

   9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c                                                        319 V.18      1.952.949.515  
     

1.103.024.731  

   10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 320       

   11. Quü khen thëng, phóc lîi 323        1.529.710.747  
     

1.071.357.045  

   12. Giao dÞch mua b¸n l¹i tr¸i phiÕu ChÝnh Phñ 327       

 II. Nî dµi h¹n                                        330      52.203.988.981  
   

30.520.778.837  

   1. Ph¶i tr¶ dµi h¹n ngêi b¸n 331       

   2. Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé 332 V.19     

   3. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c 333       

   4. Vay vµ nî dµi h¹n 334 V.20    52.091.795.039  
   

30.408.584.895  

   5. ThuÕ thu nhËp hoSn l¹i ph¶i tr¶  335 V.21     

   6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 336           112.193.942  
        

112.193.942  

   7. Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n 337       

   8. Doanh thu cha thùc hiÖn 338       

   9. Quü ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ 339       

B. vèn chñ së h÷u (400=410+430)                                                                           400      77.656.844.783  
   

76.426.922.065  
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 I. Vèn chñ së h÷u                                                                                410 V.22    77.656.844.783  
   

76.426.922.065  

   1. Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u                                                                         411      44.808.610.000  
   

44.808.610.000  

   2. ThÆng d vèn cæ phÇn                                                              412      10.442.583.000  
   

10.442.583.000  

   3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u 413       

   4. Cæ phiÕu quü (*)                                                                        414       

   5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n                                                                      415       

   6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i                                                                    416     
          

53.628.646  

   7. Quü ®Çu t vµ ph¸t triÓn                                                                     417      13.145.815.030  
     

9.537.652.838  

   8. Quü dù phßng tµi chÝnh                                                                       418        1.665.737.660  
     

1.169.921.760  

   9. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 419           892.199.725  
        

793.036.545  

   10. Lîi nhuËn sau thuÕ cha ph©n phèi 420        6.701.899.368  
     

9.621.489.276  

   11. Nguån vèn ®Çu t XDCB 421       

   12. Quü hç trî s¾p xÕp doanh nghiÖp 422       

 II. Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c                                                                       430                            -                            -   

   1. Nguån kinh phÝ                                                                      432 V.23     

   2. Nguån kinh phÝ ®S h×nh thµnh TSC§                                                                     433       

 Tæng céng nguån vèn (440=300+400)                               440    282.854.113.947  
 

209.672.834.120  

     

C¸c chi tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n    

     

ChØ tiªu 
ThuyÕt  
minh 

Sè cuèi kú Sè ®Çu kú 

1. Tµi s¶n thuª ngoµi 24     

2. V/t, HH nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng       

3. Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nh©n ký göi, ký c−îc       

4. Nî khã ®ßi ®S xö lý       

5. Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i       

6. Dù to¸n chi sù nghiÖp, dù ¸n       
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B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (C.ty+XN) 

(T¹i thêi ®iÓm 31 th¸ng 12 n¨m 2010) 
Sau kiÓm to¸n ACA Group 

  §VT: VN§ 

ChØ tiªu 
M·  
sè 

ThuyÕt 
minh 

N¨m nay N¨m tríc 

 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô          01 VI.25 157.750.087.160 138.319.328.394 

 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 02       
 3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp 
dÞch vô 
 (10=01- 02)  10   157.750.087.160 138.319.328.394 

 4. Gi¸ vèn hµng b¸n                             11 VI.27 131.618.086.618 118.025.053.028 
 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp 
dÞch vô 
 (20=10-11)     20   26.132.000.542 20.294.275.366 

 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh                           21 VI.26 578.647.098 1.631.222.541 

 7. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 22 VI.28 7.867.454.179 5.882.746.851 

     - Trong ®ã: +Chi phÝ l5i vay 23   7.859.207.728 5.798.711.224 

 8. Chi phÝ b¸n hµng    24       

 9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25   5.595.565.676 4.293.834.761 

10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 
{ 30 = 20+ (21-22) - (24+25) }                               30   13.247.627.785 11.748.916.295 

11. Thu nhËp kh¸c                       31   382.267.300 225.242.619 

12. Chi phÝ kh¸c                               32   296.865.093 2.674.000 

13. Lîi nhuËn kh¸c (40 = 31-32)          40   85.402.207 222.568.619 
14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ (50 = 30 
+ 40) 50   13.333.029.992 11.971.484.914 

15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 51 VI.30 3.324.618.342 1.715.436.929 

16. Chi phÝ thuÕ TNDN hoSn l¹i 52 VI.30     

17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh 
nghiÖp (60 = 50 - 51 - 52) 60   10.008.411.650 10.256.047.985 

18. LSi c¬ b¶n trªn cæ phiÕu (*) 70   2.234 2.289 

 

 

 

MÉu sè B02a-DN 
(Ban hµnh theo Q§ sè  15/2006/Q§-BTC  

ngµy 20/03/2006 cña Bé trëng BTC) 
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B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ n¨m 2010 (C.ty + XN)  
T¹i thêi ®iÓm ngµy 31 th¸ng 12 

(Theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp) 

sau kiÓm to¸n aca 
§VT: ®ång VN 

ChØ tiªu M.sè TM Kú nµy Kú tríc 

1 2 3 4 5 
I. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh 
doanh               
  1. TiÒn thu b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô vµ    
d.thu kh¸c                                     01     188.220.020.631     147.614.327.447  
  2. TiÒn chi tr¶ cho ngêi cung cÊp h/ho¸ vµ 
d.vô                                  02   

  
(170.204.875.523) 

 
(105.895.719.707) 

  3. TiÒn tr¶ cho cho ngêi lao ®éng                            03     (34.732.209.076) 
   

(31.715.438.669) 

  4. TiÒn chi tr¶ lSi vay               04   
       

(7.453.883.260) 
      

(3.970.145.480) 

  5. TiÒn chi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp   05   
       

(1.427.879.735) 
      

(2.734.879.077) 

  6. TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 06   
        

2.381.842.647       10.573.587.684  

  7. TiÒn chi kh¸c cho ho¹t ®éng kinh doanh       07   
    

(18.059.393.071) 
   

(18.474.449.833) 
 Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh 
doanh 20   

    
(41.276.377.387) 

     
(4.602.717.635) 

II. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t               
 1. TiÒn chi ®Ó mua s¾m, XD TSC§ & c¸c 
TS dµi h¹n kh¸c      

21   
       

(3.462.481.284) 
   

(24.706.262.737) 
 2. TiÒn thu thanh lý, n/b¸n TSC§ vµ c¸c TS 
dµi h¹n kh¸c     22       
 3. TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî 
cña ®/vÞ kh¸c                                  23       
 4. TiÒn thu håi c/vay, b/l¹i c/cô nî cña c¸c 
®/vÞ kh¸c 24            1.000.000.000  

 5. TiÒn chi ®Çu t gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c 25       
 6. TiÒn thu håi ®Çu t gãp vèn vµo ®¬n vÞ 
kh¸c 26   

        
5.220.000.000         5.000.000.000  

 7. TiÒn thu lSi cho vay, cæ tøc vµ lîi nhuËn 
®îc chia 27       

 Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t 30   
        

1.757.518.716  
   

(18.706.262.737) 

III. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh               
 1. TiÒn thu tõ p/hµnh c/phiÕu, nhËn vèn gãp 
cña CSH 31 

        
18.748.775.500  

           
502.417.500  

 2. TiÒn chi vèn gãp cho c¸c c/s/h÷u, mua l¹i 
cæ phiÕu cña DN ®S ph¸t hµnh                   32 

  
   

 3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dµi h¹n nhËn ®îc                                   33 
      

120.372.888.251     109.079.072.679  

 4. TiÒn chi tr¶ gèc vay                                         34 
      

(94.723.936.383)      72.897.310.568  

MÉu sè B03-DN 
(Ban hµnh theo Q§ sè  15/2006/Q§-BTC 

ngµy 20/03/2006 cña Bé tr−ëng BTC) 
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 5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tµi chÝnh                       35       

 6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®S tr¶ cho chñ së h÷u          36 
  

       
(4.468.009.000) 

      
(5.700.000.000) 

Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi 
chÝnh 40        39.929.718.368      30.984.179.611  
Lu chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú 
(50=20+30+40) 50   

            
410.859.697         7.675.199.239  

TiÒn vµ t¬ng ®¬ng tiÒn ®Çu kú 60   
      

17.586.851.057         9.858.023.172  
A/hëng cña thay ®æi t/gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi 
ngo¹i tÖ 61   

              
34.556.623  

             
53.628.646  

TiÒn vµ t¬ng ®¬ng tiÒn  cuèi kú 
(70=50+60+61) 70 VII.34 

      
18.032.267.377       17.586.851.057  

 

Bé: Bé x©y dùng  

Tæng c«ng ty L¾p m¸y ViÖt Nam    

§¬n vÞ: C«ng ty Cæ PhÇn LILAMA 69-2 

 
ThuyÕt minh  

b¸o c¸o tµi chÝnh N¨m 2010  (Cty+XN)  
(Sau kiÓm to¸n ACA Group) 

I. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp: 

1 - H×nh thøc së h÷u vèn: Vèn Ng©n s¸ch cÊp, vèn vay vµ vèn tù bæ sung. 

2 - LÜnh vùc kinh doanh:  

L¾p ®Æt, hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ c¬ - ®iÖn - èng c«ng nghiÖp - thang m¸y, chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ 
kÕt cÊu thÐp, s¶n xuÊt vËt t− x©y dùng vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp - d©n dông, l¾p 
®Æt tr¹m biÕn ¸p cao - h¹ thÕ, xuÊt nhËp khÈu vËt t− kim khÝ. 

3- Ngµnh nghÒ kinh doanh:  

4- §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong n¨m tµi chÝnh cã ¶nh h−ëng ®Õn b¸o c¸o tµi chÝnh. 

II. Kú kÕ to¸n, ®¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n: 

1  - Kú kÕ to¸n n¨m: B¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01, kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12 hµng n¨m. 

2  - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n: 

 §ång ViÖt Nam lµ ®¬n vÞ tiÒn tÖ chÝnh trong toµn bé b¸o c¸o. Khi cã ph¸t sinh c¸c nghiÖp 
vô liªn quan ®Õn c¸c ®ång tiÒn kh¸c, khi h¹ch to¸n sÏ quy ®æi ra §ång ViÖt Nam theo tû gi¸ liªn 
ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm h¹ch to¸n. 

III. ChuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dung: 

1 - ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông 

2 - Tuyªn bè vÒ viÖc tu©n thñ ChuÈn mùc kÕ to¸n vµ ChÕ ®é kÕ to¸n 

  B¸o c¸o ®−îc thùc hiÖn ®óng theo QuyÕt ®Þnh sè 15/20006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña 

Bé tr−ëng BTC, tu©n thñ ®óng c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n. 

3  - H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông: Sæ nhËt ký chung vµ sæ c¸i tµi kho¶n. 

Phô lôc sè B 09-DN 
B¶n hµnh theo quyÕt ®Þnh  167/200/Q§-BTC 
Ngµy 15/10/2000 vµ söa ®æi, bæ sung theo 

Th«ng t− sè 23/2005/TT-BTC ngµy 
30/03/2005 cña Bé tr−ëng BTC 
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PhÇn thuyÕt minh BC tµi chÝnh tiÕp theo 

IV - C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông 

1 - Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh c¸c kho¶n tiÒn: tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn gåm: 

- Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh c¸c kho¶n tiÒn t−¬ng ®−¬ng tiÒn: 

- Nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c ra ViÖt Nam §ång: 

  Khi cã ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn c¸c ®ång tiÒn kh¸c, sÏ ph¶i quy ®æi ra §ång 

ViÖt Nam theo tû gi¸ liªn ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm h¹ch to¸n. §ång thêi vÉn theo dâi chi tiÕt sè tiÒn 

ngo¹i tÖ thùc tÕ t¨ng gi¶m trong kú. §Õn cuèi kú b¸o c¸o sÏ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chªnh lÖch tØ gi¸ 

tiÒn ngo¹i tÖ thùc tÕ cßn d− cuèi kú (theo tØ gi¸ liªn ng©n hµng t¹i ngµy 31 th¸ng 12/2010). 

2 – Nguyªn t¾c ghi nhËn hµng tån kho: 

- Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ hµng tån kho: theo gi¸ thùc tÕ. 

- Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ hµng tån kho: theo ph−¬ng ph¸p nhËp tr−íc xuÊt tr−íc. 

- Ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho (kª khai th−êng xuyªn hay kiÓm kª ®Þnh kú): kª khai 
th−êng xuyªn (theo gi¸ thùc tÕ). 

- LËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho: kh«ng. 

3 – Nguyªn t¾c ghi nhËn vµ khÊu hao TSC§ vµ bÊt ®éng s¶n ®Çu t−: 

- Nguyªn t¾c ghi nhËn TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh: ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ TSC§ 

- Ph−¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh: tu©n theo Q§ sè 206/2003/Q§-BTC 
ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé tr−ëng Bé Tµi chÝnh. 

4 – Nguyªn t¾c ghi nhËn vµ khÊu hao bÊt ®éng s¶n ®Çu t− 

- Nguyªn t¾c ghi nhËn bÊt ®éng s¶n ®Çu t−: (kh«ng) 

- Nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p khÊu hao bÊt ®éng s¶n ®Çu t−:(kh«ng) 

5 – Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh: 

- Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n ®Çu t− vµo c«ng ty cßn, c«ng ty liªn kÕt: 

- Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n ®Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n, dµi h¹n: 

- Nguyªn t¸c ghi nhËn c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n, dµi h¹n kh¸c: 

- Ph−¬ng ph¸p lËp dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n, dµi h¹n kh¸c: 

6 - Nguyªn t¾c ghi nhËn vµ vèn ho¸ c¸c kho¶n chi phÝ ®i vay: 

- Nguyªn t¾c vèn ho¸ c¸c kho¶n chi phÝ ®i vay: 
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PhÇn thuyÕt minh BC tµi chÝnh tiÕp theo 

- Tû lÖ vèn ho¸ chi phÝ ®i vay ®−îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ ®i vay ®−îc vèn ho¸ trong kú: 

7 - Nguyªn t¾c ghi nhËn vèn ho¸ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c: 

Nguyªn t¾c vèn ho¸ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c: 

 + Chi phÝ tr¶ tr−íc: 

 + Chi phÝ kh¸c: 

- Ph−¬ng ph¸p ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr−íc: ph©n bæ ngay ®Çu n¨m vµ khi cã chi phÝ ph¸t sinh.  

- Ph−¬ng ph¸p ph©n bæ lîi thÕ th−¬ng m¹i (lµ mét chi phÝ trÝch tr−íc dµi h¹n): doanh nghiÖp 
ph©n bæ trong 2 n¨m; 6 th¸ng trÝch mét lÇn. 

8 - Nguyªn t¾c ghi nhËn chi phÝ ph¶i tr¶. 

9 - Nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn c¸c kho¶n dù phßng ph¶i tr¶. 

10 - Nguyªn t¾c ghi nhËn vèn chñ së h÷u 

- Nguyªn t¾c ghi nhËn vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u, thÆng d− vèn cæ phÇn, vèn kh¸c cña  

 chñ së h÷u. 

- Ghi nhËn vµ tr×nh bµy cæ phiÕu mua l¹i: 

- Ghi nhËn cæ tøc: 

- Nguyªn t¾c ghi nhËn chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 

- Nguyªn t¾c ghi nhËn chªnh lÖch tû gi¸. 

- Nguyªn t¾c ghi nhËn lîi nhuËn ch−a ph©n phèi. 

11 - Nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn doanh thu: 

-   Doanh thu b¸n hµng; 

- Doanh thu cung cÊp dÞch vô;  

- Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh; 

- Doanh thu hîp ®ång x©y dùng. 

12 - Nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn chi phÝ tµi chÝnh: 

13 - Nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh, chi phÝ 
thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho5n l¹i. 

14 - C¸c nghiÖp vô dù phßng rñi do hèi ®o¸i. 

15 - C¸c nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n kh¸c. 

V – Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bµy trong B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 
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PhÇn thuyÕt minh BC tµi chÝnh tiÕp theo 

01 - TiÒn          (®¬n vÞ tiÒn: ®ång) 

Cuèi n¨m §Çu n¨m

 - TiÒn mÆt 1.740.562.988              1.042.213.609              

 - TiÒn göi ng©n hµng 16.291.704.389            16.544.637.448            

 - TiÒn ®ang chuyÓn -                                -                                

Céng 18.032.267.377            17.586.851.057             

02 - C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n       
 

 

Cuèi n¨m §Çu n¨m

 - Chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n

 - §Çu t− ng¾n h¹n kh¸c

 - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n

Céng -                                -                                 

03 – C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n kh¸c  

Cuèi n¨m §Çu n¨m

 - Ph¶i thu vÒ cæ phÇn ho¸

 - Ph¶i thu vÒ cæ tøc vµ lîi nhuËn ®−îc chia

 - Ph¶i thu ng−êi lao ®éng

 - Ph¶i thu kh¸c 45.133.844           19.434.280.865    

Céng 45.133.844           19.434.280.865     

04 - Hµng tån kho:      

Cuèi n¨m §Çu n¨m

 - Hµng mua ®ang ®i trªn ®−êng

 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu 1.366.377.690        3.667.948.142     

 - C«ng cô, dông cô 150.600.121           65.328.121          

 - Chi phÝ SXKD dë dang 42.447.155.247      30.020.897.031   

 - Thµnh phÈm

 - Hµng hãa

 - Hµng göi ®i b¸n

 - Hµng hãa kho b¶o thuÕ

 - Hµng hãa bÊt ®éng s¶n

Céng gi¸ gèc hµng tån kho 43.964.133.058      33.754.173.294    
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  * Gi¸ trÞ ghi sæ cña hµng tån kho dïng ®Ó thÕ chÊp, cÇm cè ®¶m b¶o c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶: 
Kh«ng 

  * Gi¸ trÞ hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho trong n¨m: Kh«ng 

  * C¸c tr−êng hîp hoÆc sù kiÖn dÉn ®Õn ph¶i trÝch thªm hoÆc hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ 
hµng tån kho: (Kh«ng) 

05 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i thu Nhµ n−íc:    Cuèi n¨m  §Çu n¨m 

 - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nép thõa  ………...  ………… 

 - C¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhµ n−íc             32.933.972  52.253.575 

     Céng                32.933.972  52.253.575 

06 - Ph¶i thu dµi h¹n néi bé    …………  ………… 

 - Cho vay dµi h¹n néi bé    …………  ………… 

 - Ph¶i thu dµi h¹n néi bé kh¸c   …………  ………… 

     Céng    …………  ………… 

07 - Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c    Cuèi n¨m  §Çu n¨m 

 - Ký quü, ký c−îc dµi h¹n    …………  …………. 

 - C¸c kho¶n tiÒn nhËn uû th¸c   ………….  …………. 

 - Cho vay kh«ng cã lSi    ………….  …………. 

 - Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c    ………….  …………. 

     Céng    ………….  …………. 

08 – T¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh:  

  
Nhµ cöa  M¸y mãc t/bÞ 

P/tiÖn v/t¶i, 
truyÒn dÉn 

T/bÞ  d/cô 
qu¶n lý 

Tæng céng 

N.gi¸ TSC§ HH           

Sè d ®Çu n¨m 
   

7.906.887.695  
      

15.151.489.972  
       

31.056.046.643  
      

709.886.049  
        

54.824.310.359  

- Mua trong kú   
        

3.630.087.636  
         

1.613.636.364  
      

111.938.365  
          

5.355.662.365  
 - §Çu t XDCB 
hoµn thµnh         

                             
-   

- T¨ng kh¸c         
                             

-   
 -ChuyÓn sang 
B§S ®Çu t− 

      
665.676.898        

             
665.676.898  

- Thanh lý, nhîng 
b¸n     

            
142.807.500    

             
142.807.500  

- Gi¶m kh¸c         
                             

-   

Sè d cuèi kú 
   

8.572.564.593  
      

18.781.577.608  
       

32.526.875.507  
      

821.824.414  
        

60.702.842.122  
G.trÞ hao mßn 

luü kÕ           

Sè d ®Çu n¨m 
   

3.660.082.055  
        

5.335.949.267  
       

10.317.268.715  
      

585.350.245  
        

19.898.650.282  
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- KhÊu hao trong 
kú 

      
327.181.460  

        
2.095.314.026  

         
3.083.189.414  

        
62.618.085  

          
5.568.302.986  

-§iÒu chØnh 
chªnh lÖch         

           
-   

 - ChuyÓn sang 
B§S ®Çu t−         

                             
-   

- Thanh lý, nhîng 
b¸n     

            
142.807.500    

             
142.807.500  

- Gi¶m kh¸c         
                             

-   

Sè d cuèi kú 
   

3.987.263.515  
        

7.431.263.293  
       

13.257.650.629  
      

647.968.330  
        

25.324.145.768  
G/trÞ c/l¹i cña 

TSC§ HH         
                             

-   
- T¹i ngµy ®Çu 
n¨m 

   
4.270.179.433  

       
9.815.540.705  

       
20.738.777.928  

      
124.535.804  34.949.033.870 

- T¹i ngµy cuèi kú 
   

4.585.301.078  
      

11.350.314.315  
       

19.269.224.878  
      

207.659.261  
        

35.412.499.531  

  - TSC§ h÷u h×nh ®S dïng ®Ó thÕ chÊp, cÇm cè ®¶m b¶o c¸c kho¶n vay:   10.947.830.836 

 - Nguyªn gi¸ TSC§ cuèi n¨m ®S khÊu hao hÕt nh−ng vÉn cßn sö dông:   14.298.039.344 

 - Nguyªn gi¸ TSC§ cuèi n¨m chê thanh lý: 

 - C¸c cam kÕt vÒ viÖc mua, b¸n TSC§ h÷u h×nh cã gi¸ trÞ lín trong t−¬ng lai: 

 - C¸c thay ®æi kh¸c vÒ TSC§ h÷u h×nh: 

09 - T¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh:(kh«ng) 

 - TiÒn thuª ph¸t sinh thªm ®−îc ghi nhËn lµ chi phÝ trong n¨m: 

- C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn thuª ph¸t sinh thªm; 

- §iÒu kho¶n gia h¹n thuª hoÆc quyÒn ®−îc mua tµi s¶n: 

10- T¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh:                                                          

Kho¶n môc
Q/sd 
®Êt

B/quyÒn, 
s¸ng chÕ

Nh·n hiÖu, hµng 
ho¸

PhÇn 
mÒm 

TSC§ VH kh¸c Tæng céng

Nguyªn gi¸ TSC§ VH LILAMA ISO+§Êt ®ai

Sè d− ®Çu n¨m 770.000.000      165.731.847         935.731.847         
- Mua trong n¨m 2.488.096.261      2.488.096.261      
- Thanh lý, nh−îng b¸n

Sè d− cuèi n¨m 770.000.000      -   2.653.828.108      3.423.828.108      
G/trÞ hao mßn luü kÕ 770.000.000     165.731.847         935.731.847         

Sè d− ®Çu n¨m 770.000.000      165.731.847         935.731.847         
- KhÊu hao trong n¨m -                        
- Thanh lý, nh−îng b¸n
- Gi¶m kh¸c

Sè d− cuèi n¨m 770.000.000      165.731.847         935.731.847         
G/trÞ c/l¹i cña TSC§VH

- T¹i ngµy ®Çu n¨m -                    -                       -                       
- T¹i ngµy cuèi n¨m -                    2.488.096.261      2.488.096.261      
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11 - Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang:                           Sè cuèi n¨m  Sè ®Çu n¨m                                  

C uèi n¨m § Çu n¨m

- Tæng chi phÝ XDCB dë dang 63.203.948.741 25.274.938.627

- Trong  ®ã  (Nh÷ng c«ng tr×nh  lín)

     + Nhµ x−ëng Qu¸n Toan 333.285.821               

     + Nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt b Þ An LSo 63.148 .379.650           24 .941 .652.806         

     + Nhµ v¨n phßng XÝ nghiÖp -                                

     + S/c lín  TSC§ 14.660 .000                   -                                

     + X©y dùng TT thiÕt kÕ 40 .909 .091                   -                                 

12 - T¨ng, gi¶m bÊt ®éng s¶n ®Çu t−: (kh«ng) 

13 - §Çu t− dµi h¹n kh¸c: (kh«ng) 

Cuèi n¨m §Çu n¨m

 -  §Çu t− cæ phiÕu

 -  §Çu t− tr¸i phiÕu

 -  §Çu t− tÝn phiÕu, kú phiÕu

 -  Cho vay dµi h¹n

 -  §Çu t− dµi h¹n kh¸c

Céng -                                -                            

 

14 - Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n: (kh«ng)                                     

 

Cuèi n¨m §Çu n¨m

 - Chi phÝ tr¶ tr−íc vÒ thuª ho¹t ®éng TSC§
 - Chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp
 - Chi phÝ nghiªn cøu cã gi¸ trÞ lín
 - Chi phÝ cho giai ®o¹n triÓn khai kh«ng ®ñ 
tiªu chuÈn ghi nhËn lµ TSC§ v« h×nh

Céng -                        -                       

 

15 - Vay vµ nî ng¾n h¹n    Cuèi n¨m  §Çu n¨m 

 - Vay ng¾n h¹n     62.189.252.693 58.223.510.969 

 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶    …………  …………. 

     Céng    62.189.252.693 58.223.510.969 

 

16 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n−íc:     
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Cuèi n¨m §Çu n¨m

 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 1.810.181.868 3.189.914.774        

 - ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt

 - ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu (22.945.472)               

 - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 2.031.730.084 134.991.477           

 - ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n 3.667.750 1.210.400               

 - ThuÕ tµi nguyªn

 - ThuÕ nhµ ®Êt vµ tiÒn thuª ®Êt (9.988.500)                 

 - C¸c lo¹i thuÕ kh¸c

 - C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ & c¸c kho¶n 138.423.254

ph¶i nép kh¸c

Céng 3.951.068.984            3.326.116.651                              

17 - Chi phÝ ph¶i tr¶:                                                                                        

 

Cuèi n¨m §Çu n¨m

- TrÝch tr−íc chi phÝ tiÒn l−¬ng trong thêi 

gian nghØ phÐp

- Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§

- Chi phÝ trong thêi gian ngõng kinh doanh

- Chi phÝ ph¶i tr¶ 162.875.000             

Céng -                             162.875.000              

18 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c:         Cuèi n¨m     §Çu n¨m     

 - Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt

 - T¹m øng 28.983.625                

 - Ph¶i thu kh¸c 1.157.000                  

 - Kinh phÝ c«ng ®oµn 1.193.554.536           847.287.330              

 - B¶o hiÓm xS héi 327.227.544              21.793.000                

 - B¶o hiÓm y tÕ

 - B¶o hiÓm thÊt nghiÖp 99.766.891                

 - NhËn ký quü, ký c−îc ng¾n h¹n

 - Doanh thu ch−a thùc hiÖn 112.318.600              

 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 332.400.544              91.485.176                

Céng 1.952.949.515           1.103.024.731            
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19 - Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé: (kh«ng) 

Cuèi n¨m §Çu n¨m

- Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé vÒ cÊp vèn 0 0
- Vay dµi h¹n néi bé 0 0
- Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé kh¸c 0 0

Céng 0 0  

20 - Vay vµ nî dµi h¹n:  

N¨m nay N¨m tr−íc
a          Vay dµi h¹n 52.091.795.039             30.408.584.895       

       - Vay ng©n hµng 52.091.795.039             29.732.557.314       
       - Vay ®èi t−îng kh¸c 676.027.581            
       - Tr i̧ phiÕu ph¸t hµnh 0

b          Nî dµi h¹n -                                 

       - Thuª tµi chÝnh
       - Nî dµi h¹n kh¸c

Céng 52.091.795.039             30.408.584.895  

 - C¸c kho¶n nî thuª tµi chÝnh:(Kh«ng)                                                          (§¬n vÞ tÝnh: ®ång) 

Tæng kho¶n 
T.to¸n tiÒn thuª 

tµi chÝnh

Tr¶ tiÒn l·i 
thuª

Tr¶ nî gèc
Tæng kho¶n 

T.to¸n tiÒn thuª 
tµi chÝnh

Tr¶ tiÒn l·i 
thuª

Tr¶ nî gèc

D−íi 1 n¨m 0 0

Tõ 1-5 n¨m 0 0

Trªn 5 n¨m 0 0

N¨m tr−ícN¨m nay

 

 

21 - Tµi s¶n thuÕ thu nhËp hoSn l¹i vµ thuÕ thu nhËp hoSn l¹i ph¶i tr¶ 

a - Tµi s¶n thuÕ thu nhËp hoSn l¹i: (kh«ng) 

         Cuèi n¨m  §Çu n¨m 

- Tµi s¶n thuÕ thu nhËp hoSn l¹i liªn quan ®Õn …………  ……….. 

  kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi ®−îc khÊu trõ 

 - Tµi s¶n thuÕ thu nhËp hoSn l¹i liªn quan ®Õn …………  ……….. 

  kho¶n lç tÝnh thuÕ ch−a sö dông 

 - Tµi s¶n thuÕ thu nhËp hoSn l¹i liªn quan ®Õn …………  ………… 

  kho¶n −u ®Si tÝnh thuÕ ch−a sö dông 

 - Kho¶n hoµn nhËp tµi s¶n thuÕ thu nhËp hoSn l¹i ………….  ………… 

  ®S ®−îc ghi nhËp tõ c¸c n¨m tr−íc 

 Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i   ………….  ………… 
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B  - ThuÕ thu nhËp hoSn l¹i ph¶i tr¶: (kh«ng) Cuèi n¨m  §Çu n¨m 

 - ThuÕ thu nhËp hoSn l¹i ph¶i tr¶ ph¸t sinh tõ …………  ………… 

 c¸c kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi chÞu thuÕ 

 - Kho¶n hoµn nhËp thuÕ thu nhËp hoSn l¹i ph¶i …………  ………… 

 tr¶ ®S ®−îc nghi nhËn tõ c¸c n¨m tr−íc 

 - ThuÕ thu nhËp hoSn l¹i ph¶i tr¶   …………  …………. 

22 - Vèn chñ së h÷u 

 a - B¶ng ®èi chiÕu biÕn ®éng cña Vèn chñ së h÷u:    
Quỹ khác

thuộc chủ sở hữu
 VND  VND  VND  VND 

Tại 01/01/2009    30.000.000.000       6.000.000.000              290.294.373    12.157.519.312 

Lãi trong năm                          -         4.442.583.000              502.742.172    10.256.047.985 
Tăng trong năm    14.808.610.000                           -                                -                            -   
Chia cổ tức                          -                             -                                -       (5.700.000.000)
Trích lập các quỹ                          -                             -                                -       (6.977.605.770)
Giảm khác                          -                             -                                -          (114.472.251)

Tại 31/12/2009    44.808.610.000     10.442.583.000              793.036.545      9.621.489.276 

Lãi trong năm                          -                             -                                -      10.008.411.650 

                         -                             -                                -       (7.169.377.600)
Trích lập các quỹ                          -                             -                  99.163.180     (5.690.588.974)
Giảm khác                          -                             -                                -            (68.034.984)

Tại 31/12/2010    44.808.610.000     10.442.583.000              892.199.725      6.701.899.368 

 Lợi nhuận 
chưa phân phối 

 Thặng dư               
vốn cổ phần 

Chia cổ tức (*)

 Vốn ñầu tư 
của chủ sở hữu 

 
 

(*) Bao gåm chi tr¶ cæ tøc ®ît 2 n¨m 2009 víi tû lÖ 6%/cæ phÇn ( t−¬ng ®−¬ng víi  
2.688.516.600 ®ång) vµ t¹m øng cæ tøc ®ît 1 n¨m 2010 víi tû lÖ 10% t−¬ng ®−¬ng víi  
4.480.861.000 ®ång) 

 
Thay ñổi các quỹ 

 

 Quỹ ñầu tư phát triển  Quỹ dự phòng tài chính 
 VND  VND 

Tại ngày 01/01/2009                     5.068.833.535                           667.179.588 
Trích lập các quỹ                     4.468.819.303                           502.742.172 

Tại ngày 31/12/2009                     9.537.652.838                        1.169.921.760 

Trích lập các quỹ                     3.608.162.192                           495.815.900 
Tại ngày 31/12/2010                   13.145.815.030                        1.665.737.660  

 b - Chi tiÕt vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u:   Cuèi n¨m  §Çu n¨m 
   - Vèn cña Nhµ n−íc                 22.576.350.000  22.576.350.000 
   - Vèn gãp cña c¸c ®èi t−îng kh¸c           22.232.260.000  22.232.260.000 
     Céng              44.808.610.000  44.808.610.000 
  * Gi¸ trÞ tr¸i phiÕu ®S chuyÓn thµnh cæ phiÕu trong n¨m 
  * Sè l−îng cæ phiÕu quü:    
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 c - C¸c giao dÞch vÒ vèn víi c¸c chñ së  h÷u vµ     N¨m nay       N¨m tr−íc 
 ph©n phèi cæ tøc, chia lîi nhuËn 
           

 

         - Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 44.808.610.000                        44.808.610.000                    

         +  Vèn gãp ®Çu n¨m 22.576.350.000                         30.000.000.000                     

         +  Vèn gãp ẗ ng trong n¨m 22.232.260.000                         14.808.610.000                     

         +  Vèn gãp gi¶m trong n¨m

         +  Vèn gãp cuèi n¨m

         - Cæ tøc, lîi nhuËn ®S chia 4.468.009.000                           5.700.000.000                        

  d - Cæ tøc 

 - Cæ tøc ®S c«ng bè sau ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n n¨m 

 + Cæ tøc ®S c«ng bè trªn cæ phiÕu phæ th«ng:  

    §S t¹m øng cæ tøc ®ît 1 b»ng 10% = 4.480.861.000® 

 + Cæ tøc ®S c«ng bè trªn cæ phiÕu −u ®Si:…………… 

 - Cæ tøc cña cæ phiÕu −u ®Si luü kÕ ch−a ®−îc ghi nhËn:………… 

 ® - Cæ phiÕu:        Cuèi n¨m §Çu n¨m                                                                                               

- Sè l−îng cæ phiÕu ®¨ng ký ph¸t hµnh 4.480.861         

- Sè l−îng cæ phiÕu ®S b¸n ra c«ng chóng 4.480.861                4.480.861        

+ Cæ phiÕu phæ th«ng 4.480.861                4.480.861        

+ Cæ phiÕu −u ®Si

- Sè l−îng cæ phiÕu ®−îc mua l¹i

+ Cæ phiÕu phæ th«ng

+ Cæ phiÕu −u ®Si

- Sè l−îng cæ phiÕu ®ang l−u hµnh 4.480.861                4.480.861        

+ Cæ phiÕu phæ th«ng 4.480.861                4.480.861        

+ Cæ phiÕu −u ®Si

* MÖnh gi¸ cæ phiÕu ®ang l−u hµnh: 10.000 ®

 

 e - C¸c quü cña doanh nghiÖp: 

 - Quü ®Çu t− ph¸t triÓn    12.529.054.841 

 - Quü dù phßng tµi chÝnh      1.576.887.610 

 - Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u        850.578.663 

 *  Môc ®Ých trÝch lËp quü ®Çu t− ph¸t triÓn, quü dù phßng tµi chÝnh vµ quü kh¸c thuéc vèn chñ 
së h÷u: 

- §èi víi Q§TPT : C«ng ty thiÕt lËp nh»m ®Çu t− chiÒu s©u trang thiÕt bÞ thi c«ng-gia c«ng trang 
thiÕt bÞ. X©y dùng c¬ vËt chÊt kü thuËt kh¸c phôc vô cho bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh chung. 
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- §èi víi QDPTC: C«ng ty thiÕt lËp quü dù phßng nh»m tr¸nh nh÷ng t×nh huèng bÊt ngê cña 
sù biÕn ®éng gi¸ trÞ cña c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng bÊt kh¶ kh¸ng./ 

- §èi víi QKTPL: C«ng ty thiÕt lËp quü nµy nh»m tÆng th−ëng nh÷ng c¸c nh©n, ®¬n vÞ cã 
thµnh tÝch suÊt s¾c trong ho¹t ®éng c«ng t¸c. Cã nhiÒu s¸ng kiÕn tiÕt kiÖm chi phÝ ®em l¹i hiÖu 
qu¶ nhÊt ®Þnh cho C«ng ty; §ång thêi quü sÏ ®Çu t− vµo c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng... 
nh»m n©ng cao ®êi sèng v¨n ho¸ cña CBCNV trong tËp thÓ C«ng ty./ 

- §èi víi QDPmÊt viÖc lµm: Quü ®−îc trÝch lËp theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n−íc; tiÕn hµnh 
trî cÊp trî CBNV khi kh«ng cã viÖc lµm.   

 g - Thu nhËp vµ chi phÝ, lSi hoÆc lç ®−îc ghi nhËn trùc tiÕp vµo Vèn chñ së h÷u theo quy ®Þnh 
cña chuÈn mùc kÕ to¸n cô thÓ: 

23- Nguån kinh phÝ: (kh«ng)    N¨m nay  N¨m tr−íc 

 

   - Nguån kinh phÝ ®−îc cÊp trong n¨m

   - Chi sù nghiÖp 

   - Nguån kinh cßn l¹i cuèi n¨m

 

24 - Tµi s¶n thuª ngoµi: (Kh«ng) 

 (1)- Gi¸ trÞ tµi s¶n thuª ngoµi 

 - TSC§ thuª ngoµi 

 - Tµi s¶n kh¸c thuª ngoµi 

 (2)- Tæng sè tiÒn thuª tèi thiÓu trong t−¬ng lai cña 

 hîp ®ång thuª ho¹t ®éng tµi s¶n kh«ng huû ngang 

 theo c¸c thêi h¹n 

  - Tõ 1 n¨m trë xuèng 

  - Trªn 1 n¨m ®Õn 5 n¨m 

  - Trªn 5 n¨m 

    VI. Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bÇy trong B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng 
kinh doanh 

                                           (§¬n vÞ tÝnh: ®ång)      

          N¨m nay      N¨m tr−íc        
25- Tæng doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô           157.750.087.160   138.319.328.394 

 (MS sè 01)   

 Trong ®ã: 

 - Doanh thu b¸n hµng                 156.055.661.887   136.262.795.260 

 - Doanh thu kh¸c:                   1.694.425.273        2.056.533.134 

 - Doanh thu hîp ®ång x©y dùng( §èi víi doanh       ……………...        …………… 

 nghiÖp cã ho¹t ®éng x©y l¾p) 

 + Doanh thu cña hîp ®ång x©y dùng ®−îc ghi nhËn trong kú …………….. …………… 
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 + Tæng doanh thu luü kÕ cña hîp ®ång x©y dùng   ……………..       …………… 

       ®−îc ghi nhËn ®Õn thêi ®iÓm lËp b¸o ç o tµi chÝnh;         

26- C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu (MS sè 02)  ……………..       …………… 

 Trong ®ã 

 - ChiÕt khÊu th−¬ng m¹i     ……………..       …………… 

- Gi¶m gi¸ hµng b¸n     ……………..       …………… 

- Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i     ……………..       …………… 

- ThuÕ GTGT ph¶i nép ( Ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp)  ……………..       …………… 

- ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt     ……………..       …………… 

- ThuÕ xuÊt khÈu      ……………..       …………… 

27- Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch  

 vô ( MS sè 10) 

 Trong ®ã: 

 - Doanh thu thuÇn trao ®æi s¶n phÈm, hµng ho¸ 

 - Doanh thu thuÇn trao ®æi dÞch vô 

28- Gi¸ vèn hµng b¸n (MS sè 11)    N¨m nay       N¨m tr−íc 
    - Gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®S b¸n            131.618.086.618     117.902.216.427         

 - Gi¸ vèn cña thµnh phÈm ®S b¸n    ………….     …………….. 

 - Gi¸ vèn cña dÞch vô ®S cung cÊp                                          

 - Gi¸ trÞ cßn l¹i, chi phÝ nh−îng b¸n, thanh lý cña ………….          122.836.601 

B§S ®Çu t− ®S b¸n 

 - Chi phÝ kinh doanh BÊt ®éng s¶n ®Çu t−   ………….      ……………. 

 - Hoa hôt mÊt m¸t hµng tån kho    ………….     ……………. 

 - C¸c kho¶n chi phÝ v−ît møc b×nh th−êng  ………….     ……………. 

 - Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho   ………….     ……………. 

   Céng            131.618.086.618        118.025.053.028         

29- Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (mS sè 21)  N¨m nay     N¨m tr−íc 
    - LSi tiÒn göi, tiÒn cho vay     535.844.024        213.879.883 

 - LSi ®Çu t− tr¸i phiÕu, kú phiÕu, tÝn phiÕu   …………..     …………… 

- Cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia    …………..     …………… 

- LSi b¸n ngo¹i tÖ      …………..     …………… 

- LSi chªnh lÖch tû gi¸ ®S thùc hiÖn               42.803.074     1.417.342.658 

- LSi chªnh lÖch tû gi¸ ch−a thùc hiÖn   …………..     …………… 

- LSi b¸n hµng tr¶ chËm     …………..     …………… 

- Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c   …………...     …………… 

    Céng               578.647.098    1.631.222.541 
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30 - Chi phÝ tµi chÝnh ( MS sè 22)    N¨m nay     N¨m tr−íc 
- LSi tiÒn vay      7.859.207.728     5.798.711.224 

 - ChiÕt khÊu thanh to¸n, lSi b¸n hµng tr¶ chËm  …………….     …………… 

 - Lç do thanh lý c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n, dµi h¹n …………….     …………… 

 - Lç b¸n ngo¹i tÖ      ……………..     …………… 
     - Lç chªnh lÖch tû gi¸ ®S thùc hiÖn        8.246.451         84.035.627 

 - Lç chªnh lÖch tû gi¸ ch−a thùc hiÖn   ……………..     …………… 

 - Dù phßng gi¶m gi¸ c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n, dµi h¹n ……………..     …………… 

 - Chi phÝ tµi chÝnh kh¸c                ……………..      …………… 

     Céng     7.867.454.179    5.882.746.851 

 31- Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh N¨m nay     N¨m tr−íc 

 ( MS sè 51) 

 - Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp tÝnh trªn thu 3.324.618.342     1.715.436.929 

 nhËp chÞu thuÕ n¨m hiÖn hµnh 

 - §iÒu chØnh chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  …………..     ………….. 

 cña c¸c n¨m tr−íc vµo chi phÝ thuÕ thu nhËp 

 hiÖn hµnh n¨m nay 

 - Tæng chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh 3.324.618.342     1.715.436.929 

 32- Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hoSn l¹i  N¨m nay     N¨m tr−íc 

 - Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hoSn l¹i ph¸t  ……………     …………… 

   sinh tõ c¸c kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi ph¶i chÞu thuÕ 

 - Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hoSn l¹i ph¸t  ……………     …………… 

   sinh tõ viÖc hoµn nhËp tµi s¶n thuÕ thu nhËp hoSn l¹i 

 - Thu nhËp thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hoSn l¹i ph¸t  ……………     …………… 

   sinh tõ c¸c kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi ®−îc khÊu trõ 

 - Thu nhËp thuÕ TNDN hoSn l¹i ph¸t sinh tõ c¸c  ……………     …………… 

  kho¶n lç tÝnh thuÕ vµ −u ®Si thuÕ ch−a sö dông 

 - Thu nhËp thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hoSn l¹i ph¸t  ……………     …………… 

   sinh tõ viÖc hoµn nhËp thuÕ thu nhËp hoSn l¹i ph¶i tr¶ 

 - Tæng chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hoSn l¹i  ……………     …………… 

  33- Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo yÕu tè  N¨m nay     N¨m tr−íc 

 - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu          ……………     …………… 

 - Chi phÝ nh©n c«ng           ……………     …………… 

 - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh          ……………     …………… 

 - Chi phÝ m¸y thi c«ng           ……………     …………… 

 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi           ……………     …………… 
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 - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn            ……………     …………… 

     Céng            ……………     …………… 

VII. Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bµy  trong b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ 

34- C¸c giao dÞch kh«ng b»ng tiÒn ¶nh h−ëng ®Õn b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ vµ c¸c kho¶n tiÒn 
do donh nghiÖp n¾m gi÷ nh−ng kh«ng ®−îc sö dông 

         N¨m nay     N¨m tr−íc 

a- Mua tµi s¶n b»ng c¸ch nhËn c¸c kho¶n nî liªn quan 

   trùc tiÕp hoÆc th«ng qua nghiÖp vô cho thuª tµi chÝnh: 

- Mua doanh nghiÖp th«ng qua ph¸t hµnh cæ phiÕu; ……………     …………… 

- ChuyÓn nî thµnh vèn chñ së h÷u.   ……………     …………… 

b- Mua vµ thanh lý c«ng ty con hoÆc ®¬n vÞ kinh  

   doanh kh¸c trong kú b¸o c¸o. 

- Tæng gi¸ trÞ mua hoÆc thanh lý;    …………….     ……………. 

- PhÇn gi¸ trÞ mua hoÆc thanh lý ®−îc thanh to¸n  …………….     ……………. 

  b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn; 

- Sè tiÒn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn thùc cã  …………….     ……………. 

  trong c«ng ty con hoÆc ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c 

  ®−îc mua hoÆc thanh lý; 

- PhÇn gi¸ trÞ tµi s¶n ( Tæng hîp theo tõng lo¹i tµi  …………….     …………….. 

  s¶n) vµ nî ph¶i tr¶ kh«ng ph¶i lµ tiÒn vµ c¸c kho¶n 

 t−¬ng ®−¬ng tiÒn trong c«ng ty con hoÆc ®¬n vÞ  

 kinh doanh kh¸c ®−îc mua hoÆc thanh lý trong kú. 

c- Tr×nh bÇy gi¸ trÞ vµ lý do cña c¸c kho¶n tiÒn vµ  …………….     …………….  

  t−¬ng ®−¬ng tiÒn lín do doanh nghiÖp n¾m gi÷ 

  nh−ng kh«ng ®−îc sö dông do cã sù h¹n chÕ cña  

  ph¸p luËt hoÆc c¸c rµng buéc kh¸c mµ doanh  

  nghiÖp ph¶i thùc hiªn. 

VII. Nh÷ng th«ng tin kh¸c 

1- Nh÷ng kho¶n nî tiÒm tµng, kho¶n cam kÕt vµ nh÷ng th«ng tin tµi chÝnh kh¸c. 

2- Nh÷ng sù kiÖn ph¸t sinh sau ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n n¨m; 

3- Th«ng tin vÒ c¸c bªn liªn quan; 

4- Tr×nh bµy tµi s¶n, doanh thu, kÕt qu¶ kinh doanh theo bé phËn(theo lÜnh vùc kinh doanh 
hoÆc khu vùc ®Þa lý) 

     5-  Th«ng tin so s¸nh (nh÷ng thay ®æi vÒ th«ng tin  trong b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c niªn ®é kÕ 
to¸n tr−íc):  
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5.1, Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n   Kú nµy Kú tríc 

  -Tµi s¶n cè ®Þnh/Tæng tµi s¶n % 35,67 31,30 

  -Tµi s¶n l−u ®éng/ Tæng tµi s¶n % 6,36 68,87 

5.2, Bè trÝ c¬ cÊu nguån vèn       

- Nî ph¶i tr¶/Tæng nguån vèn % 72,60 63,04 

- Nguån vèn chñ së h÷u/Tæng nguån vèn % 27,40 36,96 

5.3 Kh¶ n¨ng thanh to¸n lÇn     

5.3.1, Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh lÇn 1,38 1,59 

5.3.2, Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n lÇn 0,12 1,42 

5.3.3, Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh lÇn 0,12 0,17 

5.3.4, Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dµi h¹n lÇn     

5.4.Tû suÊt sinh lêi        

5.5, Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu       

  -Tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ trªn doanh thu % 8,45 8,65 

  -Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn doanh thu % 6,34 7,41 

5.6, Tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng tµi s¶n       

  -Tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ trªn tæng tµi s¶n % 4,71 5,71 

  -Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn tæng tµi s¶n % 3,53 4,89 

5.7, Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn NVCSH % 12,89 13,23 

6- Th«ng tin vÒ ho¹t ®éng liªn tôc 

7-  Nh÷ng th«ng tin kh¸c: 

Theo quyÕt ®Þnh sè: 767/UBCK-GCN ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2010 cña ñy ban chøng kho¶n 
Nhµ n−íc, C«ng ty ®−îc phÐp huy ®éng vèn b»ng ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu cô thÓ nh− sau: 

Tªn chøng kho¸n: C«ng ty cæ phÇn Lilama 69-2 

- MS chøng kho¸n: L62 

- Lo¹i cæ phiÕu ph¸t hµnh: Cæ phiÕu phæ th«ng 

- MÖnh gi¸: 10.000 ®ång 

- Sè l−îng chµo b¸n 1.568.301 cæ phÇn t−¬ng ®−¬ng víi 15.683.010.00 ®ång. 

- §èi t−îng mua lµ cæ ®«ng hiÖn h÷u, tû lÖ 1 cæ phiÕu cò ®−îc mua thªm 0.35 cæ phiÕu míi. 

- Môc ®Ých huy ®éng vèn : Bå sung nguån vèn kinh doanh hoÆc 

- Ngµy ®¨ng ký cuèi cïng: 24 th¸ng 01 n¨m 2011 

- Ngµy h−ëng quyÒn mua cæ phiÕu: 26 th¸ng 01 n¨m 2011 

- Thêi gian chuyÓn nh−îng quyÒn mua cæ phiÕu: tõ 14/02/2011 ®Õn 08/03/2011 
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V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 

1. Kiểm toán ñộc lập 

- ðơn vị kiểm toán ñộc lập: Chi nhánh C.ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính 

ðịa chỉ: Số 499 tổ 3 khu 6 phường Quán Toan - Hồng Bàng - Hải Phòng 

- Ý kiến kiểm toán ñộc lập:  

Báo cáo tài chính như ñã trình bày tại thuyết minh 4.3, tại thời ñiểm lập Báo cáo tài chính, 

Công ty ñã thu thập ñược tài liệu chứng minh ñược khả năng thu hồi khoản công nợ trên 3 

năm mà quy ñịnh tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 Công ty sẽ phải trích 

lập dự phòng. Công ty tin tưởng rằng khoản công nợ này chắc chắn sẽ thu hồi ñược trong 

năm 2011, do ñó, Công ty chưa trích lập dự phòng phải thu khó ñòi cho khoản nợ chưa thu 

ñược này. 

- Các nhận xét ñặc biệt (thư quản lý): Không có 

2. Kiểm toán nội bộ 

- Ý kiến kiểm toán nội bộ: Không 

- Các nhận xét ñặc biệt: Không 

VI. Các công ty có liên quan 

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: Không có  

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Tổng công ty Lắp 

máy Việt Nam nắm giữ 2.257.635 cổ phần chiếm 50,38% vốn ñiều lệ. 

- Tình hình ñầu tư vào các công ty có liên quan: Không 

- Tóm tắt về hoạt ñộng và tình hình tài chính của các công ty có liên quan: 

Công ty nắm giữ 50,38% vốn cổ phần của Công ty CP Lilama 69-2 là Tổng Công ty Lắp 

máy Việt Nam ñược thành lập theo Giấy Chứng nhận ñăng ký kinh doanh số 110860 cấp lần 

ñầu ngày 12 tháng 04 năm 1996 và thay ñổi lần thứ 2 ngày 23 tháng 05 năm 2006, chuyển 

ñổi từ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, có GCN ðKKD số 110860 do Sở Kế hoạch và ðầu 

tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/04/1996 theo Quyết ñịnh số 93/TðSð-HðQT ngày 

30/06/2010 của Tập doàn Sông ðà. Nay là Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Mã số doanh nghiệp: 0100106313 ñăng ký lần ñầu ngày 01 

tháng 09 năm 2010. 

Trụ sở chính: 124 , phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

Ngành, nghề kinh doanh chính: 

+ Sản xuất kinh doanh xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành xây dựng của Nhà 

nước, bao gồm các lĩnh vực thi công lắp ñặt thiết bị máy móc; 
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+ Tổng thầu EPC xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi, bưu ñiện, công 

trình kỹ thuật hạ tầng ñô thị và khu công nghiệp, các công trình ñường dây trạm biến thế ñiện; 

+ Kinh doanh phát triển nhà, tư vấn xây dựng; 

+ Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; 

+ Xuất khẩu lao ñộng, vật tư, thiết bị, công nghệ về lắp máy và xây dựng; 

+ ðầu tư xây dựng các công trình bao gồm: công nghiệp (thủy ñiện, nhiệt ñiện, xi măng, hóa 

dầu, giấy và thép), dân dụng, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật ñô thị; 

+ Kinh doanh bất ñộng sản, du lịch lữ hành, khách sạn, nhà hàng và khu vui chơi giải trí; kinh doanh 

vận tải, hàng hoá, các thiết bị siêu trường siêu trọng, cho thuê thiết bị thi công và vận tải; 

+ Tư vấn xây dựng, tổng thầu toàn bộ hoặc một phần của dự án ñầu tư các công trình công 

nghiệp, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật như: lập dự án, thiết kế (chỉ hoạt ñộng trong phạm vi 

chứng chỉ hành nghề ñã ñăng ký) và lập tổng dự toán, tư vấn giám sát, quản lý dự án, cung 

cấp thiết bị công nghệ và ñiều khiển tự ñộng; 

+ Thiết kế, chế tạo thiết bị và gia công kết cấu thép cho các công trình công nghiệp, dân dụng; 

+ ðóng mới và sửa chữa các loại tầu, thuyền vận tải ñường sông và ñường biển; 

+ Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị ñiện, hộ thống ñiều khiển tự ñộng, hệ thống nhiệt 

cho các dây chuyền công nghệ; giám sát, kiểm tra chất lượng các mối hàn và tính chất cơ lý 

của vật liệu; 

+ ðào tạo công nhân kỹ thuật các ngành nghề ñể phục vụ nhu cầu sản xuất cho Tổng công ty và ngoài 

xã hội; ñào tạo nâng cao và cấp chứng chỉ cho thợ hàn; ñào tạo và thực hiện việc ñưa người lao ñộng 

Việt Nam (trong và ngoài Tổng công ty) ñi làm việc có thời hạn tại nước ngoài; 

+ Dịch thuật các tiêu chuẩn và tài liệu chuyên ngành về lĩnh vực chế tạo và lắp ñặt thiết bị, các 

dây chuyền công nghệ mới; 

+ Kinh doanh, xuất khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, 

nguyên phụ liệu sản xuất, tiêu dùng, dây chuyền công nghệ - tự ñộng hoá, hàng tiêu dùng, 

phương tiện vận tải; làm ñại lý tiêu thụ cho các ngành trong và ngoài nước các mặt hàng 

phục vụ sản xuất và tiêu dùng quy ñịnh của pháp luật; 

- Vốn ñiều lệ: 616.000.000.000ñ 

VII. Tổ chức và nhân sự 

1. Cơ cấu tổ chức của công ty 

Bộ máy quản lý và tổ chức của Công ty ñược tổ chức theo mô hình công ty cổ phần với sơ 

ñồ như sau: 
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1.1. ðại hội ñồng cổ ñông: 

ðại hội ñồng cổ ñông là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm tất cả các 

cổ ñông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần. ðHðCð quyết ñịnh những vấn ñề ñược 

Luật pháp và ðiều lệ Công ty quy ñịnh. ðặc biệt, ðHðCð sẽ quyết ñịnh phương hướng, nhiệm vụ 

phát triển Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, dài hạn của Công ty; thông qua 

phương án sử dụng tài sản và phương án ñầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và hoàn thiện công 

nghệ. ðHðCð cũng là cơ quan bầu, bãi miễn thành viên HðQT và các kiểm soát viên. 

1.2. Hội ñồng quản trị: 

 Hội ñồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty ñể quyết ñịnh 

các vấn ñề liên quan ñến quản lý và hoạt ñộng của Công ty phù hợp với Pháp luật Việt Nam, trừ 

những vấn ñề thuộc thẩm quyền của ðại hội ñồng cổ ñông. HðQT có thẩm quyền quyết ñịnh 

chiến lược phát triển của Công ty. HðQT có trách nhiệm giám sát giám ñốc và những người 

quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HðQT do Luật pháp và ðiều lệ Công ty, các Quy chế nội 

bộ của Công ty và Nghị quyết của ðHðCð quy ñịnh. 

1.3.  Ban kiểm soát 

 Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc ðại hội ñồng cổ ñông, do ðại hội ñồng cổ ñông bầu ra. 

Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong ñiều hành hoạt ñộng kinh 

doanh, Báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát Công ty hoạt ñộng ñộc lập với Hội ñồng 

quản trị và Ban Giám ñốc.   

1.4. Ban Giám ñốc 

 Ban Giám ñốc của công ty gồm có Giám ñốc do HðQT bổ nhiệm, là người ñiều hành và có 

quyết ñịnh cao nhất về tất cả các vấn ñề liên quan ñến hoạt ñộng hàng ngày của Công ty và chịu 

trách nhiệm trước Hội ñồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ ñược giao. Các 

Phó Giám ñốc là người giúp việc cho Giám ñốc và chịu trách nhiệm trước Giám ñốc về phần 

việc ñược phân công, chủ ñộng giải quyết những công việc ñã ñược Giám ñốc ủy quyền và phân 

công theo ñúng chế ñộ chính sách của Nhà nước và ðiều lệ của Công ty. Cụ thể như sau: 

1.4.1  Tổng Giám ñốc 

 Tổng Giám ñốc do HðQT bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước HðQT, trước pháp luật về hoạt 

ñộng hàng ngày của Công ty. Là người ñiều hành và có quyết ñịnh cao nhất về tất cả các vấn ñề 

liên quan ñến hoạt ñộng hàng ngày của Công ty. Giúp việc cho Tổng giám ñốc là các Phó Tổng 

giám ñốc, Trưởng phòng Kế toán và bộ máy chuyên môn nghiệp vụ. 

1.4.2  Phó Tổng giám ñốc 
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 Phó Tổng Giám ñốc là người giúp việc cho Tổng Giám ñốc và chịu trách nhiệm trước Tổng 

Giám ñốc về phần việc ñược phân công, chủ ñộng giải quyết những công việc ñã ñược Tổng 

Giám ñốc ủy quyền và phân công theo ñúng chế ñộ chính sách của Nhà nước và ðiều lệ của 

Công ty. 

1.5.  Các phòng, Ban chức năng công ty gồm 

1.5.1. Phòng tổ chức lao ñộng  

� Phòng tổ chức lao ñộng, bảo vệ có chức năng tuyên truyền hướng dẫn, giáo dục cán bộ 

công nhân viên trong Công ty về các chế ñộ chính sách của ðảng và Nhà nước, quyền và 

nghĩa vụ của công dân. 

� Chức năng tham mưu cho Tổng giám ñốc về quy hoạch ñào tạo, ñề bạt và bổ nhiệm cán 

bộ quản lý, ñào tạo, tổ chức ñào tạo ñội ngũ cán bộ công nhân và nâng cao tay nghề cho 

công nhân, ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của Công ty. 

� Giám sát việc thực hiện chế ñộ chính sách, thực hiện nội quy kỷ luật lao ñộng tại các ñơn 

vị, thời gian làm việc của toàn công ty. ðảm bảo 8h trong một ngày làm việc 44h trong 

một tuần. 

� Quản lý chặt chẽ lực lượng lao ñộng và ñáp ứng kịp thời hợp lý nguồn nhân lực theo yêu 

cầu sản xuất kinh doanh của từng ñơn vị, quản lý và bổ sung hồ sơ nhân sự. 

� Có kế hoạch ñào tạo cán bộ, tuyển dụng và ñào tạo nâng cao tay nghề cho ñội ngũ công 

nhân, ñáp ứng yêu cầu chiến lược củng cố và phát triển của Công ty.   

� Thực hiện ñầy ñủ các chế ñộ báo cáo hàng tháng, quý về tổ chức nhân sự và lao ñộng tiền 

lương theo quy ñịnh của pháp luật. 

� Thực hiện ñầy ñủ chính sách nghĩa vụ, quyền lợi ñối với người lao ñộng như: BHXH, 

BHYT, chế ñộ nghỉ ngơi hàng năm. Duyệt ký chế ñộ nghỉ phép hàng năm cho người lao 

ñộng trừ những cán bộ do Tổng giám ñốc ñiều hành quản lý. Ký giấy giới thiệu thông 

thường cho quan hệ xã hội dân sự, ñảm bảo mọi hoặt ñộng thông suốt của công ty và tự 

chịu trách nhiệm hậu quả khi ñã ký. 

� Duy trì thường xuyên và thực hiện kịp thời công tác thi ñua khen thưởng, kỷ luật, khuyến 

khích thợ giỏi, cán bộ giỏi, những người có tâm huyết với công ty. 

� Quan hệ mật thiết với chính quyền ñịa phương, với dân, với cấp trên ñể tạo mối quan hệ 

làm việc thuận lợi, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ toàn diện của Công ty. 
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� Bảo vệ tài sản an toàn của công ty trong khu cơ quan, khu nhà xưởng, các công trình 

công cộng. ðảm bảo trật tự an ninh chính trị nội bộ, xã hội nơi Công ty tham gia ñóng 

quân và kinh doanh sản xuất. ðảm bảo sự ñoàn kết trong cơ quan, trong các phòng ban 

nghiệp vụ, giải quyết kịp thời khi có phát sinh trong ñời sống xã hội. 

� Chỉ ñạo việc lập kế hoạch thực hiện công tác huấn luyện tự vệ quân sự hàng năm theo 

hướng dẫn của Ban chỉ huy quân sự quận và thành phố. 

� Chỉ ñạo việc phòng chống bão lụt, lập các phương án cứu trợ kịp thời khi có thiên tai xảy ra. 

� ðảm nhận việc ghi chép thư ký của các cuộc họp giao ban và các cuộc họp ñiều hành sản 

xuất thường kỳ. 

1.5.2. Phòng tài chính - Kế toán 

� Giúp Tổng giám ñốc trong công tác kiểm tra kiểm soát việc thực hiện các chế ñộ chính 

sách tài chính, chế ñộ kế toán của Nhà nước, việc bảo vệ tài sản, vật tư tiền vốn và quản 

lý vốn nhà nước và vốn góp của các cổ ñông. 

� Giúp Tổng giám ñốc trong công tác hạch toán kế toán. Thu thập xử lý thông tin số liệu kế 

toán và tính toán ghi chép toàn bộ ñầy ñủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong 

doanh nghiệp theo các chuẩn mực kế toán và luật kế toán hiện hành. 

� Giúp Tổng giám ñốc phân tích quản trị tài chính và hiệu quả SXKD cung cấp các thông 

tin kinh tế cho Tổng Giám ñốc ñể Tổng Giám ñốc ñiều hành sản xuất kinh doanh theo 

ñúng luật doanh nghiệp. 

� Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám ñốc về lĩnh vực tài chính kế toán của Công ty. Xây 

dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch khấu hao tài sản cố ñịnh, kế hoạch thu chi bằng tiền. 

� Tham gia cùng các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ khác trong Công ty xây dựng kế 

hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch ñầu tư xây dụng cơ bản, kế hoạch quỹ lương, ... Chủ 

ñộng tính toán việc thực hiện nộp nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, kết hợp với các 

phòng ban trong Công ty tính toán các khoản trích nộp BHXH, BHYT, kinh phí công 

ñoàn theo quy ñịnh của luật doanh nghiệp hiện hành. 

� Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công lao ñộng cho người lao ñộng ñúng chế ñộ 

Nhà nước, quy chế của Công ty và thanh toán ñúng thời gian, kỳ hạn. 

� Tổ chức toàn bộ công tác kế toán phù hợp với ñặc ñiểm tổ chức quản lý sản xuất kinh 

doanh của Công ty và các qui ñịnh của luật pháp bao gồm : 
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� Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức việc ghi chép ban ñầu ñảm bảo mọi 

nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phản ánh trong kế toán phải khách quan ñúng 

thực tế, ñược ghi chép ñầy ñủ theo ñối tượng và nội dung công việc kế toán theo 

chuẩn mực và chế ñộ kế toán quy ñịnh hiện hành. 

� Tổ chức áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo quy ñịnh. Xác ñịnh, lựa chọn áp 

dụng hình thức kế toán, tài khoản kế toán và phương pháp kế toán phù hợp với ñặc 

ñiểm loại hình của doanh nghiệp. 

� Tổ chức lựa chọn các sổ kế toán chi tiết và hệ thống sổ kế toán phù hợp với hình thức 

kế toán Công ty áp dụng. 

� Lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán chi tiết và tổ chức bộ máy kế toán phù 

hợp tình hình, ñặc ñiểm sản xuất kinh doanh của Công ty. 

� Tổ chức trang bị và ứng dụng kỹ thuật tính toán và thông tin hiện ñại trong công tác 

kế toán. 

� Tổ chức hạch toán chính xác, kịp thời, có hệ thống số hiện có, tình hình luân chuyển 

và sử dụng tài sản, lao ñộng, vật tư, tiền vốn, tính toán chi phí sản xuất, giá thành sản 

phẩm, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, các khoản thanh toán với ngân sách và các khoản 

thanh toán khác của doanh nghiệp theo ñúng chuẩn mực và chế ñộ kế toán quy ñịnh. 

� Tổ chức hạch toán xác ñịnh chính xác hiệu quả sản xuất kinh doanh, kết quả lãi, lỗ và 

lợi tức của các nhà ñầu tư tài chính vào Công ty. 

� Thu thập tổng hợp số liệu, tài liệu về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, lập 

các báo cáo kế toán tài chính, thống kê và cung cấp các thông tin tài liệu tài chính kế toán 

cho các ñơn vị, cá nhân theo luật ñịnh và ñiều lệ Công ty. Thực hiện phân tích hoạt ñộng 

kinh tế tài chính và thông tin kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp. 

� Phối hợp với các phòng ban trong công tác thu hồi vốn, thu hồi vật tư ở các công trình 

hoàn thành thi công. 

� Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu - chi tài chính, 

kỷ luật thu nộp, thanh toán, chế ñộ quản lý kinh tế - tài chính tại doanh nghiệp. 

� Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ và tư vấn cho Tổng Giám ñốc và HðQT về thuê kiểm 

toán ñộc lập khi có yêu cầu phải kiểm toán. 
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� Lập kế hoạch trình HðQT và ðại hội Cổ ñông các phương án trích lập quỹ, phân chia cổ 

tức, thực hiện kịp thời việc chi trả cổ tức cho các cổ ñông theo ñúng quy chế tài chính 

theo quyết ñịnh của HðQT và ðại hội Cổ ñông Công ty. 

1.5.3. Phòng vật tư thiết bị 

� Tham mưu cho lãnh ñạo Công ty về quản lý, cung cấp vật tư phục vụ các công trình thi 

công của Công ty, tiếp cận nắm bắt thị trường, khai thác nguồn hàng, chủ ñộng kế hoạch 

mua hàng khi có yêu cầu. 

� Dựa vào hợp ñồng kinh tế và yêu cầu của khách hàng, phòng lập kế hoạch tiếp nhận hoặc 

khai thác thị trường, cung cấp nhanh ñủ, kịp thời ñảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng 

và chịu trách nhiệm về giá cả với Tổng Giám ñốc Công ty. 

� Quản lý theo dõi công tác xuất, nhập khẩu hàng hoá theo quy chế của Công ty, chế ñộ 

chính sách của Nhà nước. 

� Tiếp cận nắm bắt thị trường, khai thác nguồn hàng, chủ ñộng kế hoạch mua hàng khi có 

yêu cầu. 

� Dựa vào hợp ñồng kinh tế và yêu cầu của khách hàng, phòng vật tư thiết bị lập kế hoạch 

tiếp nhận hoặc khai thác thị trường cung cấp nhanh, ñủ, kịp thời ñảm bảo tiêu chuẩn chất 

lượng và chịu trách nhiệm về giá cả với Tổng giám ñốc Công ty. 

� Cấp phát vật tư theo kế hoạch dự trù ñã ñược Tổng giám ñốc duyệt, ñảm bảo số lượng, 

chất lượng, hoá ñơn chứng từ xuất, nhập phải rõ ràng, chính xác. Lập thẻ kho cập nhập 

theo dõi hàng ngày. 

� Hàng hoá, vật tư, thiết bị, phương tiện lưu trong kho bãi ñược sắp xếp hợp lý, bảo quản 

an toàn, dễ lấy, có ñánh dấu hoặc dán nhãn mác ñể nhận biết. 

� Nếu ở kho bãi ngoài trời hoặc ở hiện trường thi công thì phải kết hợp với bảo vệ ñể ghi 

vào sổ trực giao ca. 

� Những loại vật tư hoặc sản phẩm kém chất lượng phải có nhãn mác, có dấu hiệu và biển 

báo kèm theo biên bản tình trạng hư hỏng vật tư, sản phẩm ñó. 

� Mở sổ theo dõi các ñơn vị thuê, mượn dụng cụ, máy móc, quyết toán vật tư ñể có cơ sở 

thanh quyết toán công trình, hạch toán giá thành, khấu hao tài sản. 

� Kết hợp với các phòng ban chức năng kiểm kê ñánh giá chất lượng tài sản của Công ty 

theo kế hoạch ñịnh kỳ. 
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� Tập hợp các văn bản chính sách của ðảng, Nhà nước về xuất nhập khẩu hàng hoá. Hoàn 

thiện các chứng từ, thủ tục, hoá ñơn, thuế,… phục vụ việc xuất, nhập khẩu hàng hoá của 

Công ty. Khai thác thị trường phục vụ cho việc xuất, nhập khẩu. 

1.5.4. Phòng kinh tế kỹ thuật  

Tham mưu giúp Tổng Giám ñốc những phần việc sau: 

� Lập kế hoạch và báo cáo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty từng thời kỳ (quý, 

năm,..), lập các luận chứng kinh tế kỹ thuật. Lập kế hoạch ñầu tư phát triển, mở rộng và 

ñầu tư chiều sâu ñể nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty. 

� Hàng tháng ñôn ñốc các ñơn vị sản xuất báo cáo khối lượng và kế hoạch thi công làm cơ 

sở báo cáo Tổng Công ty. 

� Quan hệ khai thác khách hàng ñể mở rộng thị trường. 

� Nắm bắt nhu cầu của thị trường, bóc tiên lượng, lập dự toán, biện pháp tổ chức thi công,.. 

lập hồ sơ dự thầu, chào giá ñảm bảo tiến ñộ, chất lượng và hiệu quả. 

� Thương thảo và lập hợp ñồng kinh tế với các ñối tác ñảm bảo quyền lợi của Công ty và 

tuân thủ theo pháp luật hiện hành. 

� Tổ chức duyệt biện pháp thi công của các ñơn vị sản xuất. 

� Lập dự toán nội bộ ñể giao khoán cho các ñơn vị sản xuất (theo quy chế khoán), ñảm bảo 

ñúng ñủ giá khoán cho ñơn vị sản xuất. Hàng tháng theo dõi cân ñối tiền lương tại các 

ñơn vị nhận khoán, kết hợp với các phòng ban liên quan hạch toán kinh tế các công trình 

ñể nắm bắt ñược hiệu quả SXKD. 

� ðáp ứng kịp thời và sử dụng hiệu quả phương tiện dụng cụ xe máy thi công, có kế hoạch 

khắc phục sửa chữa và bảo dưỡng kịp thời dụng cụ trang thiết bị, cập nhật, theo dõi nhật 

trình hoạt ñộng ñầy ñủ chính xác. Kết hợp với phòng Tài chính - Kế toán theo dõi sổ sách 

và ñánh giá chất lượng tài sản một cách chính xác, thực hiện kiểm ñịnh theo luật ñăng 

kiểm và kiểm kê ñịnh kỳ theo chế ñộ của Nhà Nước. 

� Giám sát việc thi công tại các ñơn vị, các công trình, có biện pháp cụ thể hỗ trợ các ñơn 

vị thi công ñảm bảo chất lượng, tiến ñộ theo yêu cầu. 

� Theo dõi các ñơn vị lập các biểu khối lượng hoàn thành hàng tháng và theo giai ñoạn quy 

ñịnh trong hợp ñồng. Lập hồ sơ nghiệm thu, bàn giao, thanh lý hợp ñồng và quản lý lưu 

trữ. 
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� ðịnh kỳ kiểm kê khối lượng dở dang. 

� ðề xuất hội thảo về khoa học kỹ thuật, về các ñề tài mới, các dự án mới và phổ biến các 

văn bản tổng kết kinh nghiệm ở các công trình có yêu cầu kỹ thuật phức tạp và chất 

lượng cao.  

� Lập các biên bản sai phạm kỹ  thuật, biên bản các sản phẩm không ñạt chất lượng ñể có 

biện pháp cải tiến, khắc phục và phòng ngừa. 

� Công tác an toàn vệ sinh lao ñộng, phòng chống cháy nổ thường xuyên ñược ñề phòng và 

giám sát nhắc nhở kịp thời. Tổ chức học tập quy trình, quy phạm an toàn lao ñộng từng 

bước ñược duy trì thường xuyên ñịnh kỳ. 

� Các chế ñộ bảo hộ lao ñộng (BHLð) ñược thực hiện nghiêm túc (quần, áo, mũ, kýnh bảo 

hộ, găng tay, quần áo thợ hàn...) cải thiện môi trường làm việc, lập biên bản các vụ vi 

phạm về an toàn và vệ sinh lao ñộng. 

Kết hợp với Phòng tổ chức, Phòng ñào tạo Tổng công ty ñể thực hiện việc tổ chức thi 

nâng bậc cho công nhân các loại thợ hàng năm. 

1.5.5. Phòng ðầu tư XDCB 

Tham mưu giúp Tổng Giám ñốc những phần việc sau: 

- Tham mưu cho lãnh ñạo Công ty về quản lý, cung cấp máy móc, thiết bị thi công phục vụ 

các công trình thi công của Công ty, tiếp cận nắm bắt thị trường, khai thác nguồn hàng, chủ 

ñộng kế hoạch mua hàng khi có yêu cầu. 

- Dựa vào nhu cầu của công việc, phòng lập kế hoạch thuê, mua dụng cụ, máy móc thiết bị kịp 

thời ñảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng và chịu trách nhiệm về giá cả với Tổng Giám 

ñốc Công ty. 

- Quản lý theo dõi tài sản cố ñinh, máy móc, dụng cụ theo quy chế của Công ty, chế ñộ chính 

sách của Nhà nước. 

- Tiếp cận nắm bắt thị trường, khai thác nguồn hàng, chủ ñộng kế hoạch mua hàng khi có yêu 

cầu. 

- Cấp phát máy móc, thiết bị thi công theo kế hoạch dự trù ñã ñược Tổng giám ñốc duyệt, ñảm 

bảo số lượng, chất lượng, hoá ñơn chứng từ, biên bản bàn giao máy móc thiết bị, tài sản phải 

rõ ràng, chính xác. 

- Máy móc thiết bị phải ñược bảo quản, sử dụng, bảo dưỡng một cách hợp lý theo quy ñịnh 

của công ty. 

- Những loại tài sản, máy móc kém chất lượng phải có nhãn mác, có dấu hiệu và biển báo kèm 

theo biên bản tình trạng hư hỏng của máy móc, thiết bị ñó. 

- Mở sổ theo dõi các ñơn vị thuê, mượn máy móc, tài sản và trích khấu hao tài sản theo quy 

ñịnh của Bộ tài chính. 
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- Kết hợp với các phòng ban chức năng kiểm kê ñánh giá chất lượng tài sản của Công ty theo 

kế hoạch ñịnh kỳ. 

- Tập hợp thường xuyên các văn bản chính sách của ðảng, Nhà nước về quy chế quản lý tài 

sản, máy móc thiết bị. 

1.5.6. Văn phòng 

� Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám ñốc Công ty về công tác ñối nội, ñối ngoại trong 

phạm vi nhiệm vụ ñược phân công. 

� Tham mưu, giúp việc Tổng Giám ñốc về lễ nghi khánh tiết, hội nghị và các buổi họp giao 

ban của Công ty, tổng hợp báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng, hàng 

năm và ñại hội cổ ñông. 

� Quản lý con dấu, lưu trữ tài liệu công văn ñi, ñến, sao trích lục các văn bản tài liệu pháp 

qui của Nhà nước, cấp trên theo luật ñịnh. 

� Văn phòng có nhiệm vụ ñón tiếp khách ñến làm việc tại Công ty bao gồm: Cấp trên, các 

Ban ngành ñịa phương, các bạn hàng, báo chí và báo cáo ñể Tổng Giám ñốc bố trí làm việc. 

� Có nhiệm vụ lập báo cáo tổng hợp mọi hoạt ñộng của Công ty trình Tổng giám ñốc duyệt 

gửi Hội ñồng quản trị. Chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HðQT và ðại hội Cổ ñông 

thường niên. 

� Có nhiệm vụ quản lý chặt chẽ con dấu, lưu trữ ñầy ñủ các loại Công văn ñi, ñến theo 

ñúng qui ñịnh. Thường xuyên kiểm tra nếu thấy có nghi vấn báo cáo Tổng Giám ñốc kịp 

thời giải quyết. Ký sao các văn bản pháp qui, trích lục văn bản hướng dẫn, các tài liệu 

phục vụ sản xuất kinh doanh, giấy giới thiệu, công tác, khám sức khoẻ cho CBCNV, các 

loại công văn thuộc phạm vi liên quan theo quyền hạn của văn phòng.  

� Lập kế hoạch dự trù văn phòng phẩm, các trang thiết bị khi cần thiết trình Tổng Giám 

ñốc duyệt và mua sắm, cấp phát kịp thời toàn bộ thiết bị, văn phòng phẩm hàng tháng, 

quý,... phục vụ sản xuất kinh doanh và quản lý toàn bộ trang thiết bị văn phòng. 

� Phân công và bố trí ñiều hành xe con do văn phòng quản lý phù hợp, kịp thời phục vụ chỉ 

ñạo thi công và công tác của các phòng ban. Quản lý toàn bộ tài sản khu cơ quan Công ty. 

� Công tác Y tế: Giải quyết công ốm cho cán bộ công nhân viên, liên hệ với Trung tâm y tế 

ñịa phương ñể khám sức khoẻ ñịnh kỳ cho CBCNV. Khám sức khoẻ trèo cao cho công 

nhân các công trình; tham gia kiểm tra an toàn vệ sinh công nghiệp tại các công trình. 

Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh khu cơ quan, ñề xuất sửa chữa thay thế kịp thời 

khi các thiết bị bị hư hỏng, vệ sinh khu vực cơ quan hàng ngày. 
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� Chăm lo phục vụ chu ñáo ăn ca cho khối văn phòng. Theo dõi việc sử dụng ñiện, nước 

sản xuất và sinh hoạt khu cơ quan và ñội xe máy, các tài liệu qua Fax, ñiện thoại,… và làm 

thủ tục thanh toán các chi phí ñó. 

1.6. Các ñội công trình trực thuộc gồm: 

- ðội lắp máy số 1 

- ðội lắp máy số 2 

- ðội lắp máy số 3 

- ðội lắp máy số 4 

- ðội lắp máy số 5 

- ðội lắp máy số 6 

- ðội xe máy 

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban ñiều hành 

 2.1 Ban Giám ñốc. 

Ông Nguyễn Hữu Thanh  Chủ tịch HðQT, Tổng giám ñốc Công ty 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 21/8/1955 

Số CMTND 012484039 

Nơi sinh: Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên 

ðịa chỉ thường trú: P3, C8C, Láng Hạ, Hà Nội  

Trình ñộ văn hoá: 10/10 

Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư ñiện 

Quá trình công tác:  

Từ năm 1973 - 1979:  Công nhân kỹ thuật ñiện Công ty Lắp máy Hà Bắc 

Từ năm 1979 - 1988: Cán bộ kỹ thuật - Công ty Lắp máy Phả Lại thuộc Liên hiệp 

Lắp máy 69  

Từ năm 1988 - 1995: Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật Công ty Lắp máy 69-1 

Từ năm 1995 - 1998: Phó giám ñốc Công ty Lắp máy và Xây dựng 69-1 



B¸o c¸o th−êng niªn                        C«ng ty cæ phÇn Lilama 69-2 
 

   
H¶i phßng, n¨m 2011         Trang 44/57 

Từ năm 1998 - 2004: Giám ñốc Công ty Lắp máy và Xây dựng 69-2. 

Từ tháng 11/2004 ñến tháng 

4/2009  

Tổng giám ñốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 

Uỷ viên HðQT - Bí thư ðảng uỷ Công ty 

Từ tháng 4/2009 ñến nay  
Chủ tịch HðQT - Tổng giám ñốc - Bí thư ðảng uỷ Công ty 

cổ phần LILAMA 69-2 

Ông Nguyễn Giám Hiệu  Phó Tổng giám ñốc Công ty 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 03/11/1962 

Số CMTND 031030343 

Nơi sinh: Thái Thụy, Thái Bình 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Thái Thụy, Thái Bình 

ðịa chỉ thường trú: TT Lắp máy 69-2 Thượng Lý, Hồng Bàng, HP 

Trình ñộ văn hoá: 10/10 

Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư ñiện 

Quá trình công tác:  

Từ năm 1984 - 1990:   Công nhân ñiện Liên hợp lắp máy 69 Phả Lại 

Từ năm1990 - 1997:  Cán bộ kỹ thuật Công ty LM và Xây dựng 69-2 

Từ năm 1997 - 1999:  Quyền Trưởng phòng KT-KT-KH Công ty LM và XD 69-2 

Từ năm 2001 - 2004:  Trưởng phòng KT-KT-KH Công ty LM và XD 69-2 

Từ tháng 12/2004 ñến tháng 

4/2009: 

Uỷ viên HðQT, Phó tổng giám ñốc, Trưởng phòng KT-KT-

KH Công ty cổ phần LILAMA 69-2 

Từ tháng 4/2009 ñến nay: 
Phó tổng giám ñốc, Trưởng phòng ñầu tư Công ty cổ phần 

LILAMA 69-2 

Ông Lê Cao Bằng Uỷ viên HðQT, Phó tổng giám ñốc Công ty 

Giới tính: Nam 
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Năm sinh: 03/3/1974 

Số CMTND 141646867 

Nơi sinh: Vân Du, Ân Thi, Hưng Yên 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Vân Du, Ân Thi, Hưng Yên 

ðịa chỉ thường trú: TT Lắp máy 69-2 Thượng Lý, Hồng Bàng, HP 

Trình ñộ văn hoá: 12/12 

Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

Quá trình công tác:  

Từ năm 1997 – 2000:  
Kỹ sư trưởng kiểm tra chất lượng của dự án thi công Phả Lại 

II thuộc Công ty LM và XD 69-1 

Từ năm 2000 – 2001: Phòng QLDA thuộc tập ñoàn Huyndai phụ trách mảng tiến ñộ 

Từ năm 2001 – 2002:  Phó phòng KT-KT-KH Công ty LM và XD 69-2 

Từ năm 2002 – 2003:  
ðội trưởng công trình chế tạo và lắp ñặt lọc bụi tĩnh ñiện ðồng 

Nai 

Từ 2003 ñến tháng 4/2009:  Phó tổng giám ñốc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 

Từ tháng 4/2009 ñến nay : Uỷ viên HðQT, phó tổng giám ñốc Công ty CP LILAMA 69-2 

Ông Trần Xuân Trường Uỷ viên HðQT, Phó tổng giám ñốc Công ty 

Giới tính : Nam 

Năm sinh: 06/6/1973 

Nơi sinh: ðông Hưng - Thái Bình 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán ðông Hưng - Thái Bình 

ðịa chỉ thường trú : Số 26/43/85 Hàng Kênh – Lê Chân - Hải Phòng 

Trình ñộ văn hoá : 12/12 
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Trình ñộ chuyên môn : Kỹ sư máy xây dựng 

Quá trình công tác :  

Từ tháng 7/1999 - 8/1999 Kỹ thuật thi công công trình Nhiệt ñiện Phả Lại II 

Từ tháng 9/1999 - 2/2005 ðội trưởng sản xuất, Phó trưởng ñại diện Văn phòng 
LILAMA tại công trình Xi măng Hải Phòng mới. 

Từ tháng 3/2005 - 9/2006 Trưởng ñại diện Văn phòng LILAMA tại công trình Xi măng 
Hải Phòng mới kiêm ñội trưởng công trình. 

Từ tháng 6/2006 - 10/2007 Giám  ñốc  Xí  nghiệp  Lắp  máy  và  Xuất  nhập  khẩu thuộc 
Công ty CP LILAMA 69-2. Trưởng ñại diện Văn phòng 
LILAMA tại công trình Xi măng Hải Phòng mới 

Từ tháng 11/2007 - tháng 
4/2009 

Phó tổng giám ñốc Công ty, Giám  ñốc  Xí  nghiệp  Lắp  
máy  và  Xuất  nhập  khẩu, Chỉ huy trưởng công trình Thuỷ 
ñiện Sơn La. 

Từ tháng 4/2009 ñến nay Uỷ viên HðQT, Phó tổng giám ñốc Công ty, Giám  ñốc  Xí  
nghiệp  Lắp  máy  và  Xuất  nhập  khẩu, Chỉ huy trưởng công 
trình Thuỷ ñiện Sơn La. 

  

1. Ông Nguyễn Sơn Hùng Uỷ viên HðQT, Phó tổng giám ñốc Công ty 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 03/07/1976 

Số CMTND: 011848004 

Nơi sinh: Hà Nội 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Mê Linh - Vĩnh Phúc 

ðịa chỉ thường trú: Số 50/543 ñường Giải Phóng - Hà Nội 

Trình ñộ văn hoá: 12/12 

Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác:  

Từ năm 1999 ñến 2001: 
Kỹ thuật thi công dự án Nhiệt ñiện Phả Lại II - Công ty cổ 

phần LILAMA 69-2 
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Từ năm 2001 ñến 2003: Kỹ thuật thi công dự án nhà máy thép Việt Ý - Công ty cổ phần 

LILAMA 69-2 

Từ năm 2003 ñến 2004: 
Kỹ thuật thi công dự án nhà máy Xi măng Hải Phòng mới - 

Công ty cổ phần LILAMA 69-2 

Từ tháng 2/2004 ñến tháng 

5/2004: 
Phó phòng KT-KH-KT - Công ty cổ phần LILAMA 69-2 

Từ tháng 6/2004 ñến 2008: 
ðội trưởng công trình, quản lý Nhà máy chế tạo thiết bị lọc 

bụi tĩnh ñiện - Công ty cổ phần LILAMA 69-2 

Từ 2008 ñến tháng 4/2009: 
Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật - Công ty cổ phần LILAMA 

69-2 

Từ tháng 4/2009 ñến tháng 

07/2010: 

Uỷ viên HðQT - Trưởng phòng KT-KT Công ty CP LILAMA 

69-2 

Từ tháng 7/2010 ñến nay: 
Uỷ viên HðQT - Phó tổng giám ñốc Công ty, Trưởng phòng 

Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty. 

 

1. Ông Nguyễn Hữu Hoá Phó tổng giám ñốc Công ty 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 16/2/1972 

Số CMTND: 031726142 

Nơi sinh: Hưng Yên 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Yên Mỹ - Hưng Yên 

ðịa chỉ thường trú: Số 28 Tản Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 

Trình ñộ văn hoá: 12/12 

Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư ñiện 

Quá trình công tác:  

Từ năm 1989 ñến 1993: Công nhân xí nghiệp Lắp máy 69-3 Kim Môn, Hải Dương 

Từ 1/1993 ñến 12/199: Công nhân ống xí nghiệp lắp máy 69-1 Chí Linh, Hải Dương 
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Từ năm 1994 ñến 1997:  Công nhân lắp máy và xây dựng 69-1 Bắc Ninh 

Từ 1997 ñến 1999: Kỹ thuật thi công Công ty lắp máy và xây dựng 69-1 

Từ 1999 ñến 2004: ðội trưởng ñội sản xuất - Công ty cổ phần Lilama 69-2 

Từ 2004 ñến 2/2010 
ðội trưởng ñội sản xuất, chỉ huy trưởng công trình Nhà máy 

thuỷ ñiện Nậm ðông III – C.ty CP Lilama 69-2 

Từ T3/2010 ñến 7/2010 
Giám ñốc Nhà máy chế tạo thiết bị lọc bụi thuộc Công ty cổ 

phần Lilama 69-2 

Từ T07/2010 ñến nay 
Phó tổng giám ñốc Công ty – Giám ñốc Nhà máy chế tạo thiết 

bị lọc bụi thuộc C.ty CP Lilama 69-2 

 

2.2 Kế toán trưởng. 

Bà Vũ Thị Ngà Uỷ viên HðQT, Kế toán trưởng 

Giới tính: Nữ 

Năm sinh: 10/4/1959 

Số CMTND 140175099 

Nơi sinh: Ân Thi, Hưng Yên 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Ân Thi, Hưng Yên 

ðịa chỉ thường trú: Số 2B /16 Tản Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng  

Trình ñộ văn hoá: 10/10 

Trình ñộ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác:  

Từ tháng 5/1978 - 10/1982:  Kế toán tại Lắp máy 69 Hoàng Thạch 

Từ năm 1982 - 1986: Kế toán tại Lắp máy 69 Phả Lại 

Từ năm 1986 - 1993:  Kế toán tại Lắp máy 10 

Từ năm 1993 - 2002: Kế toán tại Công ty Lắp máy và Xây dựng 69-2 

Từ năm 2002 - 2004: Phó phòng kế toán Công ty Lắp máy và Xây dựng 69-2 
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Từ năm 2004 - 2005: Phó phòng kế toán Công ty cổ phần LILAMA 69-2 

Từ tháng 9/2005 ñến 

T4/2009 :  
Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 69-2 

Từ tháng 4/2009 ñến nay:  Uỷ viên HðQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 69-2 

 
3. Thay ñổi Giám ñốc (Tổng giám ñốc) ñiều hành trong năm: Không có 

4. Quyền lợi của Ban Giám ñốc: 

Ban giám ñốc công ty ñược hưởng quyền lợi về tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi 

khác theo quy chế của công ty. 

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

- Tổng số lao ñộng ñến 31/12/2010 là 870 người;  

- Chính sách ñối với người lao ñộng:  

+ Về tiền lương: Hiện nay, Công ty ñang áp dụng hệ thống lương theo tính chất công việc. ðối 

với công nhân trực tiếp sản xuất, áp dụng lương khoán theo khối lượng công việc hoàn thành 

trong tháng. ðối với cán bộ công nhân viên gián tiếp, nghiệp vụ hưởng lương theo công việc 

và căn cứ vào trình ñộ, năng lực và hiệu quả công việc ñược giao.  

+ Về công tác ñào tạo: Với mục tiêu hướng ñến kỹ năng chuyên môn hoá cao trong tất cả các 

bộ phận công tác, công ty luôn khuyến khích người lao ñộng nâng cao năng lực nghiệp vụ, 

chuyên môn ñể ñảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất; trong thời gian qua, Công ty ñã hỗ trợ 

kinh phí ñào tạo cho CBCNV trong việc học tập nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật. Trong thời 

gian tới, Công ty cũng sẽ tổ chức các lớp học, thi nâng cao tay nghề, bậc kỹ thuật, tạo ra 

phong trào học tập ñi ñôi với sáng tạo trong lao ñộng sản xuất, phục vụ tốt cho mục tiêu phát 

triển lâu dài của Công ty.  

+ Về chính sách khen thưởng: ðể khuyến khích người lao ñộng, Công ty có những chính sách 

khen thưởng xứng ñáng với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, bên cạnh ñó công ty cũng 

áp dụng các quy ñịnh xử phạt ñối với các hành vi gây ảnh hưởng xấu ñến hoạt ñộng, hình 

ảnh của Công ty. 

+ Công tác ñời sống ñối với CBCNV Công ty luôn quan tâm, ñảm bảo cho người lao ñộng làm 

việc và thu nhập ñúng với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, mức thu nhập bình quân một 

người/tháng ñảm bảo, tiền thưởng bình quân lao ñộng/người/năm bằng một tháng lương bình 

quân của năm. 

+ Công ty hàng năm ñều tổ chức cho CBCNV ñi tham quan du lịch, nghỉ mát.  

+ Trợ cấp khó khăn cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên, kịp thời, 

ñúng ñối tượng. Công ty xây dựng quỹ từ thiện, quỹ xóa ñói giảm nghèo, luôn ñảm bảo kinh 

phí ñể chi cho công tác này hàng năm. 
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+ Công tác BHXH, BHYT, Bảo hiểm tai nạn lao ñộng Công ty luôn chấp hành ñầy ñủ 100% 

thực hiện ñúng chế ñộ chính sách ñối với người lao ñộng. 

6.  Thay ñổi thành viên Hội ñồng quản trị, Chủ tịch, Ban Giám ñốc, Ban kiểm soát, Kế 

toán trưởng: Có 

VIII. Thông tin cổ ñông và Quản trị công ty 

1.    Hội ñồng quản trị, Chủ tịch và Ban kiểm soát: 

1.1  Thành viên và cơ cấu của HðQT, Ban kiểm soát 

a. Hội ñồng quản trị công ty có 05 thành viên : 

  1. Ông Nguyễn Hữu Thanh  - Chủ tịch HðQT 

  2. Bà Vũ Thị Ngà  - Thành viên 

  3. Ông Trần Xuân Trường - Thành viên 

  4. Ông Lê Cao Bằng  - Thành viên 

  5. Ông Nguyễn Sơn Hùng - Thành viên 

Tóm tắt lý lịch của các thành viên HðQT (Xem mục Ban giám ñốc và Kế toán trưởng) 

1. Ông Nguyễn Sơn Hùng Uỷ viên HðQT 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 03/07/1976 

Số CMTND: 011848004 

Nơi sinh: Hà Nội 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Mê Linh - Vĩnh Phúc 

ðịa chỉ thường trú: Số 50/543 ñường Giải Phóng - Hà Nội 

Trình ñộ văn hoá: 12/12 

Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác:  

Từ năm 1999 ñến 2001: 
Kỹ thuật thi công dự án Nhiệt ñiện Phả Lại II - Công ty cổ 

phần LILAMA 69-2 

Từ năm 2001 ñến 2003: Kỹ thuật thi công dự án nhà máy thép Việt Ý - Công ty cổ phần 

LILAMA 69-2 

Từ năm 2003 ñến 2004: Kỹ thuật thi công dự án nhà máy Xi măng Hải Phòng mới - 
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Công ty cổ phần LILAMA 69-2 

Từ tháng 2/2004 ñến tháng 

5/2004: 
Phó phòng KT-KH-KT - Công ty cổ phần LILAMA 69-2 

Từ tháng 6/2004 ñến 2008: 
ðội trưởng công trình, quản lý Nhà máy chế tạo thiết bị lọc 

bụi tĩnh ñiện - Công ty cổ phần LILAMA 69-2 

Từ 2008 ñến tháng 4/2009: 
Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật - Công ty cổ phần LILAMA 

69-2 

Từ tháng 4/2009 ñến tháng 

07/2010: 

Uỷ viên HðQT - Trưởng phòng KT-KT Công ty CP LILAMA 

69-2 

Từ tháng 7/2010 ñến nay: 
Uỷ viên HðQT - Phó tổng giám ñốc Công ty, Trưởng phòng 

Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty. 

a. Ban kiểm soát của công ty có 03 thành viên trong ñó có 1 thành viên ñộc lập không ñiều 

hành. 

  1. Ông ðỗ Xuân Trường - Trưởng ban 

  2. Bà Lê Thị Minh  -  Thành viên 

  3. Ông ðỗ Trường Giang - Thành viên 

Tóm tắt lý lịch của các thành viên Ban kiểm soát 

 

1. Ông ðỗ Xuân Trường Trưởng Ban kiểm soát 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 1981 

Số CMTND: 012989688 

Nơi sinh: Kim Sơn - Ninh Bình 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Kim Sơn – Ninh Bình 

ðịa chỉ thường trú: Phòng 1204 Nhà F - ngõ 28 Xuân La - Tây Hồ Hà Nội 

Trình ñộ văn hoá: 12/12 

Trình ñộ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác:  
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Từ năm 2006 ñến 2006: Kế toán Công ty cổ phần Sữa Hà Nội 

Từ tháng 11/2006 ñến tháng 

4/2009: 
Chuyên viên Kế toán Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 

Từ tháng 4/2009 ñến nay: 
Trưởng Ban kiểm soát - Công ty cổ phần LILAMA 69-2, 

Chuyên viên Kế toán Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 

2. Bà Lê Thị Minh Thành viên Ban kiểm soát 

Giới tính: Nữ 

Năm sinh: 06/06/1974 

Số CMTND: 030965163 

Nơi sinh: Hải Phòng 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Vĩnh Bảo - Hải Phòng 

ðịa chỉ thường trú: TT Lắp máy 69-2 Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng 

Trình ñộ văn hoá: 12/12 

Trình ñộ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác:  

Từ năm 1997 ñến năm 1999: Kế toán Công ty Lắp máy và xây dựng 69-2 

Từ năm 2000 ñến 2004: Cán bộ kinh tế Phòng KT-KH-KT Công ty Lắp máy và xây 

dựng 69-2 

Từ năm 2005 ñến 2006: Cán bộ kinh tế Phòng KT-KH-KT Công ty cổ phần LILAMA 

69-2 

Từ năm 2007 ñến tháng 

4/2009: 
Phó trưởng phòng KT-KH-KT Công ty cổ phần LILAMA 69-2 

Từ tháng 4/2009 ñến nay: Thành viên Ban Kiểm soát - Phó trưởng phòng KT-KT 

3. Ông ðỗ Trường Giang Thành viên Ban kiểm soát 

Giới tính: Nam 
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Năm sinh: 26/06/1980 

Số CMTND: 031038090 

Nơi sinh: Hải Phòng 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Lê Chân - Hải Phòng 

ðịa chỉ thường trú: Số 6/43 - Ngõ 85 - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng 

Trình ñộ văn hoá: 12/12 

Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư công trình 

Quá trình công tác:  

Từ năm 2003 ñến 2007: 
Kỹ thuật thi công các công trình phía Nam - Công ty cổ phần 

LILAMA 69-2 

Từ năm 2007 ñến tháng 

4/2009: 

Kỹ thuật thi công dự án Thuỷ ñiện Sơn La - Công ty cổ phần 

LILAMA 69-2 

Từ tháng 4/2009 ñến nay: 
Thành viên Ban kiểm soát, Kỹ thuật thi công - Công ty cổ 

phần LILAMA 69-2 

1.2  Hoạt ñộng của Hội ñồng quản trị 

Năm 2010 Hội ñồng quản trị Công ty ñã thực hiện tốt vai trò chỉ ñạo, quản lý và giám sát 

toàn diện các mặt hoạt ñộng SXKD của Công ty. Kiểm tra giám sát về việc thực hiện các chế 

ñộ chính sách của Nhà Nước, các Nghị quyết, Quyết ñịnh của HðQT, các quy ñịnh, ñiều 

hành của Tổng Giám ñốc trong hoạt ñộng SXKD. Bằng các Nghị quyết và quyết ñịnh của 

mình, HðQT ñã ñưa ra ñịnh hướng ñúng ñắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời ñể chỉ ñạo 

thực hiện hoạt ñộng SXKD. 

1.3  Hoạt ñộng của các tiểu ban trong HðQT: 

 Hội ñồng quản trị công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà phân công cho các uỷ 

viên HðQT phụ trách từng lĩnh vực và tham gia trực tiếp vào các Hội ñồng của công ty như: 

Hội ñồng lương, Hội ñồng thi ñua khen thưởng, ... 

1.4  Hoạt ñộng của Ban kiểm soát: 

- Ban kiểm soát công ty họp ñịnh kỳ cùng với các kỳ họp HðQT. Ban kiểm soát ñã thực hiện ñầy ñủ 

nhiệm vụ và quyền hạn ñược quy ñịnh trong ñiều lệ của công ty: giám sát, kiểm tra, thẩm tra báo 
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cáo tài chính và các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của công ty nhằm bảo ñảm tính chính xác, 

trung thực về báo cáo hoạt ñộng của Công ty, nhằm ñảm bảo quyền lợi của nhà ñầu tư. 

- Hàng năm Ban Kiểm soát có báo cáo ñánh giá hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, tình hình tài 

chính, hoạt ñộng ñầu tư của Công ty, ñồng thời ñưa ra những kiến nghị ñối với HðQT, ðại 

hội ñồng cổ ñông thường niên xem xét quyết ñịnh. 

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

- Hội ñồng quản trị hoạt ñộng với mục ñích quản lý và ñiều hành ñem lại lợi ích cao nhất cho 

công ty, do vậy ñể hoạt ñộng của HðQT ngày càng có hiệu quả Các thành viên trong hội 

ñồng quản trị sẽ cố gắng nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm ñối với công việc mình ñược 

giao; 

- Công ty sẽ phối hợp và hỗ trợ tối ña ñể các thành viên trong HðQT và Ban kiểm soát hoàn 

thành tốt công việc theo quy ñịnh của phát luật và theo quy chế ñiều lệ của công ty; 

- Cử thành viên HðQT, BKS, Ban giám ñốc và một số vị trí chủ chốt khác trong công ty tham 

gia các lớp ñào tạo, bồi dưỡng trình ñộ quản trị doanh nghiệp; 

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống quy chế quản lý nội bộ và triển khai thực hiện nhất quán tại các 

ñơn vị, công trình trực thuộc; 

- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thuận lợi, phát huy tính chủ ñộng, 

sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên. 

1.6  Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HðQT, Chủ tịch và thành viên 

Ban kiểm soát: 

Nhằm ñảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội ñồng quản trị, ban kiểm soát ñối với việc 

quản trị, ñiều hành và kiểm soát quá trình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của công ty. Tại 

ðại hội cổ ñông thường niên năm 2009 (ngày 16/04/2009) ñã thông qua mức thù lao cho các 

thành viên Hội ñồng quản trị, Ban kiểm soát theo các mức như sau: 

Thù lao một tháng của Chủ tịch HðQT 3 lần, thành viên HðQT 2 lần, Trưởng ban kiểm 

soát 2 lần, thành viên Ban kiểm soát 1,5 so với mức lương tối thiểu nhà nước quy ñịnh. 

STT Thành phần Số tiền/năm 

1 Chủ tịch Hội ñồng quản trị 25.320.000 

2 Thành viên HðQT  (04 người) 67.520.000 

3 Trưởng Ban kiểm soát 16.880.000 

4 Thành viên Ban kiểm soát (02 người) 12.660.000 

 Tổng 122.380.000 
 

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

HðQT (Phần sở hữu cá nhân) 
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TT Họ và tên Chức vụ 

Số cổ phần sở hữu 
tại ngày 15/03 

/2010 

Số cổ phần sở hữu 
tại ngày 24/01/2011 

Số 
lượng 

Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng 

Tỷ lệ (%) 

1 Nguyễn Hữu Thanh Chủ tịch HðQT 320.000 7,14 480.000 10,71 

2 Vũ Thị Ngà Thành viên HðQT 50.000 1,12 60.000 1,34 

3 Trần Xuân Trường Thành viên HðQT 32.940 0,74 99.410 22,2 

4 Lê Cao Bằng Thành viên HðQT 60.000 1,34 40.000 0,89 

5 Nguyễn Sơn Hùng Thành viên HðQT 23.550 0,53 35.325 0,79 

1.8  Thông tin về các giao dịch cổ phiếu,chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các 

thành viên Hội ñồng quản trị, Ban Giám ñốc ñiều hành, Ban kiểm soát, cổ ñông lớn và 

các giao dịch khác của thành viên Hội ñồng quản trị, Ban giám ñốc ñiều hành, Ban kiểm 

soát và những người liên quan tới các ñối tượng nói trên. 

*    Hội ñồng quản trị, Ban giám ñốc, Ban kiểm soát 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Số lượng cổ 

phiếu ñã giao 
dịch (mua) 

Số lượng 
cổ phiếu 
ñã giao 

dịch (bán) 

Số cổ phiếu 
nắm giữ sau 
khi giao dịch 

1 Nguyễn Hữu Thanh 
Chủ tịch HðQT, Tổng 
Giám ñốc 

160.000 

 

480.000 

2 Vũ Thị Ngà 
Thành viên HðQT, Kế 
toán trưởng 

10.000 

 

60.000 

3 Trần Xuân Trường 
Thành viên HðQT, 
Phó tổng giám ñốc 

66.470 

 

99.410 

4 Lê Cao Bằng 
Thành viên HðQT, 
Phó tổng giám ñốc 

 20.000 40.000 

5 Nguyễn Giám Hiệu Phó tổng giám ñốc 1.925 

 

62.975 

6 Nguyễn Sơn Hùng 
Thành viên HðQT, 
Phó tổng giám ñốc 

11.775 

 

35.325 

7 Nguyễn Hữu Hoá Phó tổng giám ñốc 20.000 

 

60.000 

8 Lê Thị Minh Ban kiểm soát 1.100 
 

3.400 
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9 ðỗ Trường Giang Ban kiểm soát 1.000 

 

1.000 

 
*   Những người có liên quan ñến HðQT, Ban giám ñốc, Ban Kiểm soát :  

Stt Họ và tên Chức vụ 

Số lượng cổ 
phiếu ñã 
giao dịch 

(bán) 

Số lượng cổ 
phiếu ñã 
giao dịch 

(mua) 

Số cổ phiếu 
nắm giữ 
sau khi 

giao dịch 

1 Nguyễn Thị Dung Vợ phó tổng giám ñốc 16.000  955 

2 
Nguyễn Văn 
Vinh 

Chồng bà Lê Thị Minh 

Trong ban Kiểm Soát 
2.000 

 
500 

3 Phạm Thị Thu 
Hằng 

Vợ ông Trần Xuân Trường - 
Uỷ viên HðQT, P.Tổng Gð 

50.000 
 

57.250 

4 Vũ Thị Phượng 

Vợ ông Nguyễn Hữu Thanh 
- Chủ tịch HðQT, 

Tổng Giám ñốc C.ty 

 20.000 53.000 

 

*   Cổ ñông lớn: Không có giao dịch. 

2.  Các dữ liệu thống kê về cổ ñông: 

2.1  Cơ cấu cổ ñông 

Tình hình cơ cấu cổ ñông của Công ty cổ phần Lilama 69-2 ñược tổng hợp theo danh sách cổ 

ñông tại ngày 24/01/2011 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán như sau: 

Danh mục 
Số lượng 
cổ ñông  

 Số lượng 
cổ phần  

 Giá trị  
Tỷ lệ  
(%) 

1. Cổ ñông Nhà nước 1   2.257.635  22.576.350.000 50,38 

2. Cổ ñông ñặc biệt 11  842.110  8.421.100.000 18,79 

- Hội ñồng quản trị 4 654.735 6.547.350.000 14,61 

- Ban giám ñốc 2        122.975  1.229.750.000 2,74 

- Ban kiểm soát 3        4.400          44.000.000 0,10 

- Kế toán trưởng 1         60.000          600.000.000 1,34 

3. Cổ ñông khác: 439 1.381.116   13.811.160.000 30,82 

- Cá nhân trong nước 407    1.184.737    11.847.370.000 26,44 

- Cá nhân nước ngoài 2         300          3.000.000 0,01 

- Tổ chức trong nước 16        196.079  1.960.790.000 4,38 

Tổng cộng 447 4.480.861 44.808.610.000 100,00 

 2.2 Cổ ñông lớn 
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TT Họ và tên ðịa chỉ 
Số ðăng ký 
kinh doanh  

Cổ phần 
Tỷ lệ sở 
hữu (%) 

1 
Tổng công ty Lắp máy 
Việt Nam 

124 Minh Khai, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

 
0100106313 

2.257.635 50,38 

2 Nguyễn Hữu Thanh 
26 Tản Viên - Thượng 
Lý - Hồng Bàng - Hải 
Phòng 

012484039 480.000 10,71 

 Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm 2011 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 
                      TỔNG GIÁM ðỐC 
              
 




