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I. Thông tin chung: 

1.Thông tin khái quát: 

- Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty cổ phần LILAMA5 (LILAMA5.,JSC) 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 002A/BXD-TCLĐ 

- Vốn điều lệ:    50.000.000.000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 50.000.000.000 đồng 

- Địa chỉ: 179 đường Trần Phú, P.Ba Đình, TX Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa. 

- Số điện thoại:   0373.824.421 

- Số Fax:    0373.824.220 

- Website:     lilama5.com.vn 

- Mã cổ phiếu:   LO5 

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

Công ty Cổ phần Lilama5 tiền thân là công trường Lắp máy Thanh Hóa được 

thành lập năm 1976 để lắp đặt các nhà máy: Gạch Ba Lan, nhà máy xi măng Bỉm 

Sơn – Thanh Hóa,... Từ khi thành lập đến nay, cùng với sự phát triển của đất nước 

Công ty đã nhiều lần đổi tên: Năm 1978 Công trường lắp máy Thanh Hóa được đổi 

tên thành Xí nghiệp Lắp máy số 5. Năm 1979 là Xí nghiệp Lắp máy 45, năm 1993 

đổi thành Xí nghiệp Lắp máy số 5 theo Quyết định thành lập số 002A/BXD – 

TCLĐ ngày 27/ 01/ 1993 của Bộ Xây dựng. 

* Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: 

Thực hiện chủ trương đổi mới và sắp xếp lại các Doanh nghiệp Nhà nước. 

Năm 2006 Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 được chuyển thành Công ty cổ 

phần Lilama5 theo Quyết định chuyển Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ 

phần, theo quyết định số 667/QĐ-BXD ngày 17/ 4/ 2006 của Bộ Xây dựng. Số 

đăng ký kinh doanh 2603000439 ngày 15/ 6/ 2006 đăng ký lần đầu, đăng ký thay 

đổi lần 4 ngày 08/09/2011 do Sở Kế hoạch  Đầu tư tỉnh Thanh Hoá cấp. 

- Vốn điều lệ của Công ty là: 50.000.000.000 đồng trong đó: 

- Vốn thuộc sở hữu nhà nước: 51% (Tổng công ty Lắp máy Việt Nam nắm giữ) 

- Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông khác: 49% 

* Niêm yết: 

Ngày 21/12/2009 cổ phiếu Công ty đã chính thức được niêm yết trên sàn giao 

dịch chứng khoán Hà Nội (HXN) với: 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama5 

Mã chứng khoán : LO5 

Số lượng cổ phiếu niêm yết ban đầu : 5.000.000 Cổ phần 

Tổng KL niêm yết    : 5.000.000 Cổ phần 

Tổng giá trị niêm yết   : 50.000.000.000 đồng 

* Các sự kiện khác:  (không) 

http://www.lilama5.com.vn/
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3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

 Ngành nghề kinh doanh: 

- Chế tạo và lắp đặt các thiết bị cơ khí, thiết bị đồng bộ, dây chuyền công 

nghệ, thiết bị lò hơi, thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực cho các nhà máy điện, điện 

tử công nghiệp, nhiệt điện, thủy điện, lọc hóa dầu, hóa chất, công nghiệp thực 

phẩm, xi măng,… 

- Chế tạo và lắp đặt hệ thống đường ống áp lực, đường ống công nghệ các 

loại. 

- Chế tạo và lắp đặt các loại bồn, bể chứa xăng dầu, khí hóa lỏng có dung tích 

lớn, các loại bình bể áp lực. 

- Gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị, kết cấu thép cho các công trình công 

nghiệp. 

- Lắp đặt thiết bị điện, đường dây, trạm phân phối, trạm biến áp thuộc các 

công trình công nghiệp và dân dụng. 

- Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị siêu trường, siêu trọng. 

- Tư vấn, thiết kế các công trình công nghiệp và dân dụng. 

- Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện. 

- Sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng và vận hành chạy thử các nhà máy xi măng, 

nhiệt điện,… 

 Tình hình hoạt động:  

Gần 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Công ty cổ phần Lilama5 

đã đạt được nhiều thành tích to lớn góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước, 

được Đảng và Nhà nước thặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 

 

 

 

 

  01 Huân chương lao động 

hạng nhất 

  01 Huân chương lao động 

hạng nhì 

  01 Huân chương lao động 

hạng ba 

  04 Huy chương vàng chất 

lượng ngành xây dựng 
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  Địa bàn kinh doanh: 
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4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý. 

- Mô hình quản trị:  Theo sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Công ty con, Công ty liên kết: Không có. 
 

5. Định hướng phát triển: 
 

  Chiến lược tăng trưởng tập trung: 

Trên cơ sở năng lực, sở trường Lilama 5 xác định tập trung phát triển vào 

ba (03) ngành nghề chính: (1) Gia công chế tạo cơ khí; (2) Xây lắp; (3) Bảo trì 

bảo dưỡng. Ba ngành nghề chính được định hướng chuyên sâu vào các lĩnh vực: 

Gia công chế tạo và lắp đặt các dự án nhiệt điện đốt than, dầu khí, hóa chất; Xây 

lắp các công trình điện; Bảo trì các nhà máy sản xuất công nghiệp. 

Đây là nền tảng để Công ty nâng cao thị phần lắp đặt, gia công chế tạo thiết 

bị cơ khí trên thị trường xây lắp Việt Nam. Thông qua đó tăng cao giá trị doanh 

thu của ngành nghề kinh doanh chính nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng bình 

quân từ 10%-15%/năm 

 

PHÓ TGĐ PHỤ 

TRÁCH TÀI CHÍNH 

PHÓ TGĐ PHỤ TRÁCH 

KINH TẾ KỸ THUẬT 

 

PHÓ TGĐ PHỤ 

TRÁCH THI CÔNG 

PHÓ TGĐ PHỤ 

TRÁCH THI CÔNG 

PHÓ TGĐ PHỤ 

TRÁCH THI CÔNG 

PHÒNG TÀI CHÍNH 

- KẾ TOÁN 

PHÒNG TỔ CHỨC – 

HÀNH CHÍNH 

 

PHÒNG KINH TẾ – 

KỸ THUẬT 

PHÒNG VẬT TƯ – 

QUẢN LÝ MÁY 

05 ĐỘI CÔNG TRÌNH 

 

NHÀ MÁY 

CHẾ TẠO TB&KCT 

 

XÍ NGHIỆP SỬA CHỮA VÀ 

LẮP ĐẶT  THIẾT BỊ 

PHÒNG KẾ HOẠCH 

ĐẦU TƯ 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT 

LIỆU HÀN LILAMA 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 
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  Chiến lược về lợi nhuận: 

Tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là thế mạnh truyền thống của 

Công ty, những ngành nghề có tầm quan trọng chiến lược, có tiềm năng tăng 

trưởng và có lợi nhuận cao. Mặt khác hướng tới những khách hàng có tiềm năng 

về tài chính, có khả năng thanh khoản cao. Đổi mới công nghệ sản xuất, xây 

dựng và vận hành mô hình quản lý phù hợp để nâng cao năng suất lao động, tiết 

giảm chi phí sản xuất để đạt hiệu quả sản xuất trong kinh doanh và lợi nhuận 

cao nhất. 

  Chiến lược về nhân sự: 

Lilama 5 xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, hấp dẫn, Sắp xếp bố trí 

nhân sự vào các vị trí công việc phù hợp, kết hợp thực hiện cơ chế lương, thưởng 

hợp lý, gắn với hiệu quả công việc tạo ra sự hứng thú, lôi cuốn người lao động gắn 

bó với Công ty. 

Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty. 

6. Các rủi ro (Các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của Công ty): 

Đối với lĩnh vực kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama5 thì các rủi ro có thế 

xảy đến với Công ty đó là: 
 

- Các dự án/công trình thi công bị kéo dài tiến độ so với dự kiến 
 

- Khách hàng chiếm dụng vốn chậm thanh toán 

II. Tình hình hoạt động trong năm 2014: 
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2014: 

TT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Kế hoạch 

năm 2014

Thực hiện 

năm 2014

% TH so 

với KH

1 Giá trị sản lượng Tr.đồng 400.000 400.056 100,0%

2 Doanh thu Tr.đồng 275.000 276.128 100,4%

3 Nộp ngân sách nhà nước Tr.đồng 14.800 14.800 100,0%

4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 458 460 100,4%

5 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 357 359 100,5%

6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP 71 72 101,4%
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Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014: 

  Những thuận lợi: 

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty 

Lắp máy Việt Nam và sự tin tưởng của đối tác khách hàng nên Công ty cổ phần 

Lilama5 đã được nhận thi công một số phần việc tại các dự án lớn như: Dự án lọc 

hóa dầu Nghi Sơn; Dự án nhiệt điện Thái Bình 2; Dự án FOMOSA  Hà Tĩnh; Công 

trình nhà Quốc Hội; Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1; Xây lắp trạm 220 KV 

Bỉm Sơn; Xây lắp trạm 220 KV Hải Dương 2; Xây lắp trạm biến áp 110KV Bỉm 

Sơn; Chế tạo và lắp đặt thiết bị cho Nhà máy xi măng Công Thanh; Bảo trì các 

Nhà máy xi măng... 

  Những khó khăn: 

Khó khăn về nguồn vốn sản xuất: Do chưa hoàn thành công tác tái cơ cấu nhà 

máy que hàn dẫn đến tình hình tài chính khó khăn, mất cân đối về nguồn vốn dẫn 

đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 phần lợi nhuận đạt chỉ tiêu thấp. 

Khó khăn về công tác thu hồi công nợ: Hiện nay, một số công trình đã hoàn 

thành bàn giao cho Chủ đầu tư nhưng công tác thu hồi vốn chậm tại các dự án: Nhà 

máy xi măng Hạ Long; Nhà máy xi măng Cam Ranh;  Dự án dây chuyền mới nhà 

máy xi măng Bỉm Sơn; Dự án TH – Milk Nghĩa Đàn; Cầu rồng Đà Nẵng và công 

tác thu hồi công nợ của khách hàng mua que hàn.  

Khó khăn về công tác Tái cơ cấu Nhà máy que hàn: Do tình hình kinh tế khó 

khăn nên việc tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để chuyển nhượng nhà 

máy que hàn là hết sức khó khăn nên Công ty vẫn chưa thực hiện được công tác 

chuyển nhượng nhà máy que hàn để trả nợ gốc và lãi đầu tư. 

2. Tổ chức và nhân sự: 

TT Họ và tên Chức danh Năm sinh Số CMND 

I Hội đồng quản trị    

1 Trần Văn Mão Chủ tịch HĐQT 27/11/1957 170356095 

2 Phạm Đình San Thành viên HĐQT 09/06/1969 141649784 

3 Nguyễn Tuấn Ngọc Thành viên HĐQT 19/5/1981 171718757 

4 Cù Minh Kim Thành viên HĐQT 07/11/1972 0906206605 

5 Bùi Thanh Phong Thành viên HĐQT 07/12/1974 182212004 

II Ban Tổng giám đốc    

1 Phạm Đình San Tổng giám đốc 09/06/1969 141649784 

2 Lưu Huy Phúc Phó Tổng giám đốc 10/09/1965 171438932 

3 Đinh Thành Lê Phó Tổng giám đốc 02/02/1974 164088677 

4 Phạm Văn Hoàn Phó Tổng giám đốc 23/02/1974 161982208 

5 Nguyễn Hồng Hạ Phó Tổng giám đốc 08/05/1975 172649041 

III Ban kiểm soát    
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TT Họ và tên Chức danh Năm sinh Số CMND 

1 Lưu Sỹ Học Tr. Ban kiểm soát 11/06/1978 131175339 

2 Nguyễn Văn Nguyên Thành viên BKS 10/10/1974 171730814 

3 Nguyễn Mạnh Toàn Thành viên BKS 18/07/1981 271399203 
 

 

Lý lịch của Hội đồng quản trị: 

1. Ông: TRẦN VĂN MÃO – CHỦ TỊCH HĐQT 

Ngày tháng năm sinh : 27/11/1957 

CMND    : 170356095 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng 

Địa chỉ thường trú: SN 128, Đường Trần Phú, Khu phố 6, Phường Ba Đình, 

Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá 

Cổ phiếu nắm giữ:  + Cá nhân: 93.350 CP - Tỷ lệ: 1,867% 

+ Đại diện Nhà nước: 1.000.000 CP - Tỷ lệ: 20% 

2. Ông: PHẠM ĐÌNH SAN – TV HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ngày tháng năm sinh : 09/06/1969 

CMND    : 141649784 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn       : Kỹ sư điện tự động hóa 

Địa chỉ thường trú: Xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Cổ phiếu nắm giữ:   + Cá nhân: 20.000 CP - Tỷ lệ 0,4% 

      + Đại diện Nhà nước: 800.000 CP  - Tỷ lệ 16% 

3. Ông: NGUYỄN TUẤN NGỌC – TVHĐQT KIÊM KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Ngày tháng năm sinh : 19/05/1981 

CMND    : 171718757 

Quốc tịch                         : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn      : Cử nhân tài chính Ngân hàng. 

Địa chỉ thường trú: SN35/9 Tô Vĩnh Diện, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân:  

+ Đại diện Nhà nước: 750.000 CP - Tỷ lệ 15% 

4. Ông: CÙ MINH KIM - TVHĐQT 
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Ngày tháng năm sinh : 07/11/1972 

CMND    : 0906206605 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Kỹ sư cơ khí Chế tạo máy 

Địa chỉ thường trú:  Số 14/112 Tổ 35 Phường Văn Miếu – TP Nam Định 

Cổ phiếu nắm giữ: Cá nhân: 7.500 CP  - Tỷ lệ: 0,15% 

5. Ông: BÙI THANH PHONG – TV HĐQT 

Ngày tháng năm sinh : 07/12/1974 

CMND    : 182212004 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn       : Kỹ sư cơ khí Chế tạo máy 

Địa chỉ thường trú: Phường Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa. 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân:  

Lý lịch của Ban Tổng giám đốc: 

1.  Ông: PHẠM ĐÌNH SAN - TỔNG GIÁM ĐỐC: Tương tự phần giới thiệu HĐQT  

2. Ông: LƯU HUY PHÚC – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ngày tháng năm sinh : 10/09/1965 

CMND    : 171438932 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Cử nhân kinh tế 

Địa chỉ thường trú: SN 04, Đường Bùi Thị Xuân, Khu phố 5, Phường Ba 

Đình,Thị xã Bỉm sơn, Tỉnh Thanh Hoá 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân: 31.600 CP - Tỷ lệ: 0,632% 

3. Ông: ĐINH THÀNH LÊ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ngày tháng năm sinh : 02/02/1974 

CMND    : 164088677 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Kỹ sư nhiệt điện 

Địa chỉ thường trú: Huyện Từ Liêm - TP Hà Nội 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân: 8.410CP - Tỷ lệ: 0,168% 
 

4. Ông: NGUYỄN HỒNG HẠ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Ngày tháng năm sinh : 08/05/1975 

CMND    : 172649041 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

Địa chỉ thường trú: Khu phố 6, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hoá. 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân: 4.380 CP - Tỷ lệ: 0,088% 

 

5. Ông: PHẠM VĂN HOÀN – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ngày tháng năm sinh : 23/02/1974 

CMND    : 161982208 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

Địa chỉ thường trú: Thành Phố Vinh – Nghệ An 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân: 20 CP - Tỷ lệ: 0,0004% 

6. Ông: NGUYỄN HỒ BẮC – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ngày tháng năm sinh : 21/08/1959 

CMND    : 172646475 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

Địa chỉ thường trú: SN: 177, Khu phố 14, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá. 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân: 7.160 CP - Tỷ lệ: 0,143% 

Lý lịch của Ban kiểm soát: 

1. Ông: LƯU SỸ HỌC – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

Ngày tháng năm sinh : 11/01/1978 

CMND    : 131175339 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Cử nhân kinh tế 

Địa chỉ thường trú: Số 138 Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội   

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân: 100 CP - Tỷ lệ: 0,002% 

 

2. Ông: NGUYỄN VĂN NGUYÊN – TVBKS 
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Ngày tháng năm sinh : 10/10/1974 

CMND    : 171730814 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Kỹ sư điện 

Địa chỉ thường trú: Lô 124 MBQH11 – Đông Vệ - TP Thanh Hóa. 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân:  

3. Ông: NGUYỄN MẠNH TOÀN – TVBKS 

Ngày tháng năm sinh : 18/07/1981 

CMND    : 271399203 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

Địa chỉ thường trú: Khu tập thể Công ty cổ phần LILAMA5 số 179 đường 

Trần Phú- P. Ba Đình – TX Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa. 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân:  

- Những thay đổi trong ban điều hành năm 2014: 

T

T 
Họ và tên Chức vụ cũ Chức vụ mới 

Ngày có  

hiệu lực 

Ghi chú 

1 Nguyễn Hồ Bắc - P.Tổng giám đốc  01/09/2014 

Nghỉ việc 

hưởng chế 

độ hưu trí 
 

- Tình hình lao động năm 2014: 

 

TT Tiêu chí 
Số lượng 

(người) 
Tỷ trọng (%) 

1 Theo trình độ lao động 1165 100% 

 -Trình độ Đại học 118 10,1% 

 -Trình độ Cao đẳng, Trung cấp 22 1,9% 

 - Khác 1025 88,0% 

2 Theo loại Hợp đồng lao động 1.165 100% 

 - Hợp đồng không thời hạn 614 52,7% 

 - Hợp đồng xác định thời hạn 1-3 năm 07 0,6% 
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TT Tiêu chí 
Số lượng 

(người) 
Tỷ trọng (%) 

 - Hợp đồng lao động dưới 03 tháng 279 24,0% 

 - Hợp đồng lao động thời vụ 265 22,7% 

 

- Tóm tắt chính sách và thay đổi chính sách đối với người lao động: 

Chính sách tiền lương: Công ty xây dựng chính sách tiền lương phù hợp với 

đặc thù của ngành nghề hoạt động và đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy 

đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước. 

Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo 

hiểm thất nghiệp được Công ty trích nộp theo đúng quy định của pháp luật. 

Công tác tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao 

động có năng lực vào làm việc cho Công ty. Đáp ứng yêu cầu sản sản xuất kinh 

doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đưa ra những tiêu chuẩn bắt buộc 

riêng, xong tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: Có 

trình độ chuyên môn cơ bản, cán bộ quản lý phải tốt nghiệp Đại học chuyên ngành, 

nhiệt tình, yêu thích công việc, chủ động trong công việc, có ý tưởng sáng tạo. Đối 

với các vị trí quan trọng, các yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe, với các  tiêu chuẩn 

bặt buộc về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và trình độ ngoại ngữ, tin 

học. 

Công tác đào tạo:  Trong năm 2014 Công ty chú trọng đầu tư cho công tác 

đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên như: Tổ chức 

đào tạo công nhân nghề hàn; Cử cán bộ công nhân viên tham gia các khóa tập huấn 

ngắn hạn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật, năng lực quản lý;  Mở lớp bồi 

dưỡng nâng cao chuyên môn tiếng anh cho cán bộ công nhân viên khối phòng ban 

Công ty, đối với CBCNV ở các công trình dự án cử tham gia học lớp tiếng Anh tại 

trung tâm... 

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

a. Các khoản đầu tư lớn: Công ty không có 

b. Công ty con, Công ty liên kết: Công ty chưa có: 

4. Tình hình tài chính: 

a. Tình hình tài chính:    
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Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2014 Năm 2013
%

Tăng giảm

Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 451.225 434.128 104%

Doanh thu thuần Triệu đồng 276.128 255.505 108%

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 460 408 113%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 359 306 117%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP 72 61 118%

                                                   

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu  Năm 2014  Năm 2013  Ghi chú 

1.      Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:             1,04             1,04 

         TSLĐ/Nợ ngắn hạn:

+ Hệ số thanh toán nhanh:             0,65             0,80 

 TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn

                

2.      Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số nợ/Tổng tài sản             0,84             0,83 

+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu             5,20             4,99 

3.      Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho:             1,88             3,06 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân

           
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản             0,61             0,59 

4.      Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/D.thu thuần             0,13             0,12 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu             0,49             0,42 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản             0,08             0,07 
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

a. Cổ phần: 

Ngày 21/12/2009 cổ phiếu Công ty đã chính thức được niêm yết trên sàn giao 

dịch chứng khoán Hà Nội (HXN) với: 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama5 

Mã chứng khoán: LO5 

Số lượng cổ phiếu niêm yết ban đầu  :   5.000.000 Cổ phần 

Tổng KL niêm yết     :   5.000.000 Cổ phần 

Tổng giá trị niêm yết    : 50.000.000.000 đồng 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do  : 2.450.000 Cổ phần 
 

b. Cơ cấu cổ đông: 
 

Tên tổ chức Đơn vị tính Vốn góp Tỷ lệ % 

Tổng Công ty Lắp máy Việt 

Nam - Công ty TNHH MTV 
Đồng 25.500.000.000 51 % 

Vốn cổ đông khác Đồng 24.500.000.000 49 % 

 

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

Năm 2006 Vốn điều lệ của Công ty là: 10.000.000.000 đồng 

Thực hiện tăng vốn lần 1 (Thời gian 20/5/2009 – 30/6/2009): Công ty tăng 

vốn điều lệ lên: 50.000.000.000 đồng thông qua phát hành thêm 4.000.000 cổ 

phiếu (Mệnh giá 10.0000 đồng/cổ phiếu) cho các đối tượng: Cổ đông hiện hữu, cán 

bộ công nhân viên Công ty, nhà đầu tư bên ngoài doanh nghiệp. 

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

e. Các chứng khoán khác: Không có 

III. Báo cáo đánh giá của Ban giám đốc: 
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2014: 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị tính
Kế hoạch 

năm 2014

Thực hiện 

năm 2014

% TH so 

với KH

1 Giá trị sản lượng Tr.đồng 400.000 400.056 100,0%

2 Doanh thu Tr.đồng 275.000 276.128 100,4%

3 Nộp ngân sách nhà nước Tr.đồng 14.800 14.800 100,0%

4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 458 460 100,4%

5 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 357 359 100,5%

6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP 71 72 101,4%
 

- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014: 

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty 

Lắp máy Việt Nam và sự tin tưởng của đối tác khách hàng nên Công ty cổ phần 

Lilama5 đã được nhận thi công một số phần việc tại các dự án lớn như: Dự án lọc 

hóa dầu Nghi Sơn; Dự án nhiệt điện Thái Bình 2; Dự án FOMOSA  Hà Tĩnh; Công 

trình nhà Quốc Hội; Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1; Xây lắp trạm 220 KV 

Bỉm Sơn; Xây lắp trạm 220 KV Hải Dương 2; Xây lắp trạm biến áp 110KV Bỉm 

Sơn; Chế tạo và lắp đặt thiết bị cho Nhà máy xi măng Công Thanh; Bảo trì các 

Nhà máy xi măng... 

Mặt khác trong năm 2014 do khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong điều 

kiện đó Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty đã có nhiều nổ lực để duy trì 

sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.  

  Những tiến bộ Công ty đã đạt được: 

- Về cơ cấu tổ chức: 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tinh giảm bộ máy từ các phòng ban 

Công ty đến các đội công trình phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.  

- Về chính sách quản lý: 

Triển khai thực hiện Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty 

giai đoạn 2012 -2015 và giai đoạn năm 2016 - 2020. 

Ban Tổng giám đốc phối hợp cùng với Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung và 

xây dựng mới một số quy chế, quy định nhằm quản lý, điều hành. Hướng tới mục 

tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển Công ty có đủ 

năng lực để hội nhập trong giai đoạn tới. 

 Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng các 

quy định của Pháp luật 

Tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ vật tư, nâng cao hiệu quả 

sử dụng phương tiện máy móc thiết bị để giảm chi phí sản xuất. 
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2. Tình hình tài chính: 

a. Tình hình tài sản: 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2013 Tỷ lệ %

Tổng tài sản Triệu đồng 451.224 434.118 104%

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 337.356 312.356 108%

Tài sản dài hạn Triệu đồng 113.868 121.762 94%

 

b. Tình hình nợ phải trả: 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2013 Tỷ lệ %

Nơi phải trả Triệu đồng 378.455 361.670 105%

Nợ ngắn hạn Triệu đồng 325.046 299.623 108%

Nợ dài hạn Triệu đồng 53.409 62.047 86%
 

 

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

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị 

Công ty giai đoạn 2012 -2015 và giai đoạn 2016 - 2020. 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý cho phù 

hợp với mô hình Công ty đại chúng nhằm tăng cường giám sát tình hình tài chính  

và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông cũng như quan tâm 

đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với cán bộ, công nhân viên trong 

toàn Công ty. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2015: 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính
Thực hiện 

năm 2014

Kế hoạch 

năm 2015
Ghi chú

1 Giá trị sản lượng Tr.đồng 400,056 410,000

2 Doanh thu Tr.đồng 276,128 280,000

3 Nộp ngân sách nhà nước Tr.đồng 14,800 15,390

4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 460 310

5 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 359 242

6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP 72 62
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- Một số giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2015: 

Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu, tập trung đấu thầu các dự án có khả 

năng thanh khoản cao để ký thêm các hợp đồng, các dự án mới. 

Chỉ  đạo công tác quyết toán và thu hồi vốn ở các công trình đã và đang thi 

công để đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. 

Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để 

chuyển nhượng nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA. 

Tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu bộ máy quản lý ở các phòng ban chức 

năng, đơn vị sản xuất cho phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh của Công ty 

để phát huy được lực lượng sản xuất, máy móc thiết bị thi công, giảm chi phí quản 

lý và nâng cao năng suất lao động. 

Tập trung xây dựng, đào tạo và có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ, công 

nhân kỹ thuật trình độ, tay nghề cao. Đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp. 

IV. Đánh giá của  Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty: 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động sản xuất kinh 

doanh: 

Căn cứ vào nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014. Hội đồng quản trị đã 

tập trung chỉ đạo và giám sát bộ máy quản lý thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh và đầu tư của Công ty cụ thể như sau: 

  Về tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư: 

Chỉ đạo công tác thi công toàn bộ các công trình mà Công ty tham gia thi 

công đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng tiến độ. 

Chỉ đạo công tác thanh quyết toán và thu hồi vốn. 

Công tác đầu tư được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước về 

trình tự, thủ tục.  

Công tác tài chính kế toán được thực hiện theo đúng quy chế quản lý tài 

chính, việc hoạch toán kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. Thực hiện 

đúng việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký 

Hội đồng quản trị.  

  Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014: 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính
Kế hoạch 

năm 2014

Thực hiện 

năm 2014

% TH so 

với KH

1 Giá trị sản lượng Tr.đồng 400.000 400.056 100,0%

2 Doanh thu Tr.đồng 275.000 276.128 100,4%

3 Nộp ngân sách nhà nước Tr.đồng 14.800 14.800 100,0%

4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 458 460 100,4%

5 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 357 359 100,4%

6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP 71 72 100,6%
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2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc. 

Năm 2014, Ban Tổng giám đốc Công ty đã có nhiều nổ lực để thực hiện Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Nghị quyết của Hội 

đồng quản trị, cụ thể như sau: 

- Các chủ trương, chính sách, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 

đều được Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai đầy đủ và kịp thời. 

- Ban Tổng giám đốc đã rất quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện các giải 

pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp lại bộ máy điều hành từ các phòng ban đến đơn vị 

sản xuất, quyết liệt thực hiện công tác thu hồi vốn, nợ đọng. 

- Về công tác tiếp thị đấu thầu: Tích cực tiếp thị, đầu thầu, tập trung đấu thầu 

các dự án có khả năng thanh khoản cao. 

-  Về công tác Tái cơ cấu Nhà máy que hàn: Tích cực tìm kiếm các đối tác 

trong và ngoài nước để chuyển nhượng nhà máy que hàn. Nhưng do tình hình kinh 

tế trong nước và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn nên Công ty vẫn chưa hoàn thành  

công tác chuyển nhượng nhà máy que hàn để trả nợ gốc và lãi đầu tư. 

- Về công tác tài chính: Khắc phục những khó khăn về tình hình tài chính và 

cố gắng thu xếp nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh cụ thể như sau: 

+ Đối với nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh: Ban Tổng giám đốc chỉ 

đạo tốt công tác nghiệm thu thanh quyết toán và thu hồi vốn các công trình. 

+ Đối với các khoản vay Đầu tư Nhà máy que hàn: Ban lãnh đạo Công ty đã 

thương thảo với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đề nghị cơ cấu thời 

hạn trả nợ gốc và lãi vay trong thời gian tái cơ cấu Nhà máy nhưng chưa được 

Ngân hàng chấp thuận. 

 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản tri: 
- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn 

LILAMA để hoàn thành trong năm 2015. 

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao 

năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2016 

- 2020. 

- Chỉ đạo, giám sát việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản lý nhằm 

nâng cao năng lực quản trị. 

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. 

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015: 

 + Giá trị sản lượng    : 400  tỷ đồng 

 + Doanh thu     : 280  tỷ đồng 

+ Đầu tư thiết bị, dụng cụ thi công :   11 tỷ đồng 

 + Lợi nhuận trước thuế   : 0,310 tỷ đồng 

 V. Quản trị Công ty: 

1. Hội đồng quản trị: 

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

T 
Họ và tên Chức danh 

Số lượng 

năm giữ CP 

C.ty 

Tỷ lệ % 

biểu quyết 
Tư cách 

thành viên 

1 Trần Văn Mão Chủ tịch HĐQT 1.093.500 21,86% Điều hành 

2 Phạm Đình San TVHĐQT-TGĐ 820.000 16,4% Điều hành 

3 Nguyễn Tuấn Ngọc TV HĐQT-KTT 750.000 15% Điều hành 

4 Cù Minh Kim TV HĐQT 7.500 0,15% Độc lập 

5 Bùi Thanh Phong TV HĐQT 0 0% Độc lập 

 b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

 c. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Năm 2014, Hội đồng quản trị đã thể hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám 

sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra, kiểm 

soát việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước. Các Nghị quyết, Quyết định 

của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải 

pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Do đó, đã hoàn thành các 

chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. 

 Trong năm 2014 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 phiên và 10 lần lấy ý 

kiến các thành viên Hội đồng quản trị  bằng văn bản để quyết định các nội dung 

chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để chỉ đạo, quản lý, 

giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.   

 Tại từng phiên họp, Hội đồng quản trị đã xem xét kiểm điểm, đánh giá và có 

những nghị quyết chỉ đạo sản xuất kinh doanh sát với tình hình thực tế, phù hợp 

với chiến lược phát triển của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã chủ 

động thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được phân công.  

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: 

Tham dự đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị, cùng xem xét nghiên cứu 

và đưa ra ý kiến đóng góp cho nghị quyết của Hội đồng quản trị. 

Thực hiện theo nhiệm vụ được phân công cho các Thành viên Hội đồng quản 

trị phụ trách từng lĩnh vực theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty. 

Có ý kiến kịp thời với Ban giám đốc và Hội đồng quản trị khi nhận thấy có 

những quyết sách chưa hợp lý. 

e. Hoạt động của tiểu ban trong Hội đồng quản tri:  

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà phân 

công cho các Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách từng lĩnh vực theo Điều lệ 

Tổ chức hoạt động của Công ty. 

f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đạo tạo về 

quản trị công ty: Không có 

2. Ban kiểm soát: 
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a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

TT Họ và tên Chức danh Ghi chú 

1 Lưu Sỹ Học Trưởng Ban kiểm soát  

2 Nguyễn Văn Nguyên Thành viên  BKS  

3 Nguyễn Mạnh Toàn Thành viên  BKS  

b. Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Trong năm 2014 Ban kiểm soát tổ chức 02 cuộc họp. Ban kiểm soát thực hiện 

nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư, 

quản trị và điều hành của Công ty theo đúng Nghị quyết và Điều lệ. Ban kiểm soát 

Công ty đã tham gia trong tất cả các phiên họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý 

kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát. Trong năm 2014, Ban 

kiểm soát không nhận được ý kiến bằng văn bản của cổ đông về các vấn đề điều 

hành sản xuất kinh doanh của Ban lãnh đạo Công ty. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban 

giám đốc và Ban kiểm sát: 

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Đơn vị tính: Đồng 

TT Họ và tên Chức vụ  Lương  Thù lao  Tổng cộng 

1 Trần Văn Mão CT HĐQT              144.606.800                     -             144.606.800 

2 Phạm Đình San TVHĐQT TGĐ              138.228.300      36.225.000           174.453.300 

3 Nguyễn Tuấn Ngọc TVHĐQT              113.036.400      34.500.000           147.536.400 

4 Cù Minh Kim TVHĐQT                88.103.700      34.500.000           122.603.700 

5 Bùi Thanh Phong TVHĐQT                85.246.900      34.500.000           119.746.900 

6 Lưu Sỹ Học TBKS                               -        34.500.000             34.500.000 

7 Nguyễn Văn Nguyên TVBKS              151.110.400      27.600.000           178.710.400 

8 Nguyễn Mạnh Toàn TVBKS              123.109.300      27.600.000           150.709.300 

9 Lưu Huy Phúc Phó TGĐ              155.458.700                     -             155.458.700 

10 Đinh Thành Lê Phó TGĐ              179.738.800           179.738.800 

11 Phạm Văn Hoàn Phó TGĐ              175.071.600                     -             175.071.600 

12 Nguyễn Hồ Bắc Phó TGĐ                94.966.000             94.966.000 

13 Nguyễn Hồng Hạ Phó TGĐ              210.681.100           210.681.100 

14 Nguyễn Văn Dũng TK HĐQT                52.021.100      27.600.000             79.621.100 
 



b. Giao dich c6 phiSu cfra c6 tl6ng nQi bQ: Khdng c6 giao dlch

c. Hgp tldng hoic giao dich vfi c6 il6ng nQi bQ: Kh6ng c6

d. ViQc thgc hiQn cic quy tlinh vd quin tri C0ng ty:

C6ng ty thgc hiQn dAy dri c6c quy dinh vii quin tri COng ty theo cria [,u4t
doanh nehiQp vir cdc quy dlnh khric cria Nhd nu6c.

V. 86o c6o tiri chfnh: (tlfnh k0m)

Bim Son, ng4y 16 thdng 04 ndm 2015

CONG TY
od pxdN

nti
TONG GIAM DOC
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