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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
 

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI 

Năm báo cáo: Năm 2015 

 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106391 

- Vốn điều lệ: 310.000.000.000 đồng. 

- Địa chỉ: Tổ 8, trị Trấn Đông Anh, huyên Đông Anh, thành phố Hà Nội 

- Số điện thoại: 84 4 38833818 Số fax: 84 4 38832718 

- Website: www.ckda.vn  

- Mã cổ phiếu: CKD 

 

Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI được thành lập ngày 01/7/1963, với tên 

gọi ban đầu là Nhà máy Cơ khí Kiến trúc Đông Anh với chức năng chính là sửa chữa, 

trung đại tu các loại máy thi công cơ giới, bán cơ giới và sản xuất một số phụ tùng thay 

thế.  

Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần CKĐA – LICOGI theo giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0100106391 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 11/4/2014 và đổi tên thành Công ty cổ phần Cơ khí 

Đông Anh LICOGI ngày 02/10/2014. 

Đến nay, Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI là doanh nghiệp với gần 900 

công nhân hoạt động ở nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh, với Doanh thu trên 1000 tỷ 

đồng. Nhiều sản phẩm của Công ty đã chiếm thị phần ưu thế tại thị trường Việt Nam và 

xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Ý, Canada, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật ...  

 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

* Lĩnh vực sản xuất: 

-    Nhóm sản phẩm hợp kim đúc (từ 1989) 

Bi nghiền, phụ tùng máy nghiền và nhiều loại phụ tùng khác phục vụ cho các ngành 

xi măng, nhiệt điện, sản xuất vật liệu xây dựng, lọc hoá dầu và các ngành công nghiệp 

khác. 

Thị trường xuất khẩu chính là Hàn Quốc; Nhật Bản; Mỹ; Canada; Italy; Thái Lan, 

UAE, Úc. Hàng năm kim ngạch xuất khẩu của Công ty đạt khoảng 3 triệu USD 
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Hình ảnh 1: Bi nghiền                                      Hình ảnh 2: Vỏ con lăn nghiền xi măng 

        

Hình ảnh 3: Sản phẩm Búa đập  Hình ảnh 4: Phụ tùng máy nghiền 

 

-    Nhóm sản phẩm Giàn không gian và Kết cấu thép (từ 2001) 

Phục vụ cho việc xây dựng các các công trình công cộng và nhà công nghiệp đòi hỏi 

khẩu độ lớn, không gian sử dụng thoáng, không vướng cột như các khu liên hợp thể thao, 

sân vận động, chợ, siêu thị, nhà máy, hệ thống nhà kho... 

Công ty đã xuất khẩu sản phẩm giàn không gian sang thị trường UAE 

và Namibia và đang trong quá trình thương thảo 1 số dự án khác tại thị trường Trung 

đông và Châu Phi. 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh 5: Sân vận động TP. Việt Trì Hình ảnh 6: Kho Tổng hợp Nhà máy xi 
măng Đồng Lâm – tỉnh Thừa Thiên Huế 
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Hình ảnh 7: Giàn không gian CKĐA xuất 
khẩu sang Namibia-Châu Phi 

Hình ảnh 8: Nhà thi đấu đa năng thành phố 
Đà Nẵng 

-    Nhóm sản phẩm nhôm hợp kim định hình chất lượng cao (từ 2005) 

 Được sử dụng trong kiến trúc cho các toà nhà cao tầng hay hộ gia đình, làm đồ nội 

thất và phụ tùng, phụ kiện của các ngành công nghiệp đóng tàu, sản xuất ôtô và các ngành 

công nghiệp khác. Các sản phẩm này được chế tạo bằng dây chuyền công nghệ, thiết bị 

hiện đại như dây chuyền thiết bị đùn ép của hãng sản xuất máy ép hàng đầu trên thế giới 

UBE-Nhật Bản và hệ thống dây chuyền anốt hoá, mạ cầu, phủ bóng E.D, sơn tĩnh điện, 

phủ film… do tập đoàn Decoral System SRL Italia cung cấp. Sản phẩm có chất lượng cao 

và đạt tiêu chuẩn Châu Âu. 

       

Hình ảnh 9: Cửa nhôm cao cấp do nhà máy 
nhôm Đông Anh sản xuất 

        Hình ảnh 10: Sản phẩm nhôm  Đông Anh  
lắp đặt tại Vincom Village 

   

Hình ảnh 11: Sản phẩm nhôm  Đông Anh  
lắp đặt tại Times City 

        Hình ảnh 10: Sản phẩm nhôm  Đông Anh  
lắp đặt tại Royal City 

-    Nhóm sản phẩm khác 

Gia công, chế tạo khuôn đùn ép nhôm, khuôn mẫu cho ngành đúc, ngành nhựa,… 
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* Lĩnh vực Thương mại 

-  Công ty chuyên cung cấp các loại thiết bị và vật tư ngành đúc, ngành nhôm như 

các loại ferro, Nhôm Billet,lò Nhiệt luyện…vv 

- Công ty là Ðại lý, đại diện bán hàng các sản phẩm, vật tư đặc chủng nhập ngoại 

của ngành xi măng, kinh doanh xăng dầu..... 

* Lĩnh vực Đầu tư và phát triển khu công nghiệp 

Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI đã liên doanh với tập đoàn 

SUMITOMO (Nhật Bản) theo tỷ lệ vốn góp là 42/58 làm chủ đầu tư Khu Công Nghiệp 

Thăng Long tại Hà Nội (viết tắt là TLIP) - một trong những khu công nghiệp thành công 

nhất Việt Nam. TLIP chuyên cho thuê nhà kho, nhà xưởng, văn phòng, khu chế xuất,…  

Địa bàn kinh doanh:  

Hoạt động sản xuất chính của Công ty: tại Tổ 8 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông 

Anh – Thành phố Hà Nội. 

Hoạt động kinh doanh của Công ty: trải khắp các vùng miền của đất nước. Ngoài ra 

Công ty đã được xuất khẩu đến nhiều nước như Mỹ, Ý, Canada, Thái Lan, Hàn Quốc, 

Nhật ... 

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

* Mô hình quản trị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty hoạt động theo mô hình quản trị của Công ty đại chúng quy mô lớn chưa niêm 

yết, được chuyển đổi từ Công ty Nhà nước sang Công ty cổ phần, hiện cổ đông Nhà 

nước (Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng) nắm giữ 89,06% vốn điều lệ. 

BBAANN  TTỔỔNNGG  GGIIÁÁMM  ĐĐỐỐCC  

HHỘỘII  ĐĐỒỒNNGG  QQUUẢẢNN  TTRRỊỊ  

ĐĐẠẠII  HHỘỘII  ĐĐỒỒNNGG  CCỔỔ  ĐĐÔÔNNGG  

BBAANN  KKIIỂỂMM  SSOOÁÁTT  

PHÒNG KINH DOANH 

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT 

PHÒNG THÍ NGHIỆM KCS 

PHÒNG VẬT TƯ 

PHÒNG KỸ THUẬT 

PHÒNG LUYỆN KIM 

PHÒNG THIẾT BỊ 

PHÒNG TỔ CHỨC 

PHÒNG HÀNH CHÍNH 

PHÒNG BẢO VỆ 

PHÒNG KẾ TOÁN 

PHÂN XƯỞNG ĐÚC 1 

PHÂN XƯỞNG ĐÚC 2 
 

PHÂN XƯỞNG NHIỆT LUYỆN 

PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ 
 

PX. CÔNG NGHỆ CAO 

PHÂN XƯỞNG CƠ ĐIỆN 
 

 
NHÀ MÁY NHÔM  

ĐÔNG ANH 

 
NHÀ MÁY KẾT CẤU THÉP XÂY 

LẮP CKĐA 

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ 
PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ  

XÂY DỰNG 
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* Cơ cấu bộ máy quản lý. 

Đại hội đồng cổ đông:  Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan 

quyền lực cao nhất của Công ty. 

Hội đồng quản trị Công ty: có 07 thành viên trong đó có Chủ tịch, Phó chủ tịch , 02 

thành viên không điều hành, 03 thành viên kiêm nhiệm trong đó có Tổng giám đốc. 

Ban Kiểm soát: có 03 thành viên trong đó có Trưởng ban, 01 thành viên chuyên 

trách và 01 thành viên kiêm nhiệm. 

Ban Tổng giám đốc: Đứng đầu bộ máy điều hành là Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm 

Tổng giám đốc. Giúp việc cho Tổng giám đốc có các Phó tổng giám đốc phụ trách các lĩnh 

vực sản xuất, kinh doanh, kế toán tài chính, hành chính... 

Bộ máy tham mưu cho Ban giám đốc: Trưởng các phòng ban chức năng theo từng 

lĩnh vực chuyên môn, Trưởng các đơn vị sản xuất và Giám đốc các chi nhánh Công ty. 

* Công ty liên kết mà Công ty tham gia góp vốn: 

STT Họ và tên/Doanh nghiệp Địa chỉ Tỷ lệ nắm giữ 

1 Công ty TNHH KCN 

Thăng Long 

Khu công nghiệp Thăng Long 

– Đông Anh – Hà Nội 

42% 

* Các chi nhánh của Công ty: 

STT Họ và tên/Doanh nghiệp Địa chỉ 

1 Nhà máy nhôm Đông Anh Tổ 8- Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành 

phố Hà Nội 

2 Nhà máy kết cấu và xây lắp 

CKĐA 

Đã chấm dứt hoạt động kể từ ngày có thông báo của 

Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội ngày 05/02/2016. 

3 Trung tâm nghiên cứu và 

phát triển cơ khí xây dựng 

Tổ 8- Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành 

phố Hà Nội 
 

4. Định hướng phát triển 

* Mục tiêu chủ yếu:  

- Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả tạo ra giá trị gia tăng và hài hòa lợi ích 

của cổ đông và người lao động. 

- Nỗ lực phấn đấu để CKĐA trở thành một thương hiệu mạnh ở trong và ngoài nước. 

- Đảm bảo càng ngày thỏa mãn tốt hơn nhu cầu về thu nhập, đời sống của người lao 

động, thu hút lao động có trình độ và tay nghề cao, gắn bó lâu dài và cống hiến vì sự phát 

triển bền vững của Công ty.    

* Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

- Xây dựng chiến lược phát triển bền vững dựa trên việc tuân thủ luật pháp và các 

quy tắc quản trị để đảm bảo phát triển hài hòa. Đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện công ty. 

Nâng cao năng lực quản trị; năng lực cạnh tranh; kiểm soát chi phí; kiểm soát rủi ro. 

- Hoàn thiện mô hình quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh đồng bộ, tinh gọn trên cơ 

sở phát huy và khai thác tối đa các tiềm năng và nguồn lực sẵn có.  
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- Công tác tiếp thị và phát triển thị trường của Công ty phải tạo được thị phần vững 

chắc cho các sản phẩm của doanh nghiệp, chú trọng công tác xuất khẩu các sản phẩm của 

Công ty đặc biệt là sản phẩm nhôm và bi rèn.  

- Chú trọng đến yếu tố con người, coi con người là tài sản quý giá nhất là nhân tố 

quyết định cho sự phát triển bền vững. Công ty thường xuyên áp dụng các chương trình 

đào tạo để nâng cao, phát triển chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi để thu 

hút lao động có trình độ và tay nghề cao, gắn bó lâu dài với Công ty. 

5. Các rủi ro: 

* Rủi ro về kinh tế: Môi trường kinh tế với những nhân tố cơ bản như tốc độ tăng 

trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái,... là yếu tố khách quan nhưng tác động trực 

tiếp đến sự phát triển của mọi ngành sản xuất, dịch vụ cũng như mọi doanh nghiệp. Vì thế, 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu sự ảnh hưởng trực tiếp từ những 

biến động vĩ mô của nền kinh tế. 

* Rủi ro về luật pháp: Hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật doanh 

nghiệp, Luật chứng khoán, Luật Thuế TNDN, Luật Thuế GTGT, Luật Xây dựng, Luật Đấu 

thầu,... Sự thay đổi trong hệ thống pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty cũng như sẽ tác động đến kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty. 

* Rủi ro về dự án: Đối với lĩnh vực xây lắp (giàn không gian khớp cầu, kết cấu, dự 

án nhôm) đặc thù sản phẩm tính là đơn chiếc, nhu cầu vốn lớn, thời gian thi công kéo dài, 

thời gian bị chiếm dụng vốn dài. Vì thế, có thể gây ra rủi ro giảm khả năng thanh toán, 

kiểm soát chi phí và giảm lợi nhuận dự kiến khi chậm thu hồi các khoản nợ. 

* Rủi ro về cạnh tranh: Ở mỗi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, 

Công ty đều có các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở cả trong và ngoài nước. 

* Rủi ro khác: Các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, 

chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty. 

Bão lớn, hỏa hoạn, động đất có thể gây ảnh hưởng đến các công trình xây dựng như làm 

chậm tiến độ hoặc gây thiệt hại... 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: 

TT Chỉ tiêu Đơn 

vị tính 

Kế hoạch 

2015 

Thực hiện 

2015 

Tỷ lệ 

TH/KH 

1 Tổng giá trị sản xuất Tr.đồng 1 179 758 1 180 384  100.1% 

2 Doanh thu Tr.đồng 1 068 977 1 070 235  100.1% 

3 Lợi nhuận sau thuế được 

phân phối 

Tr.đồng      51 389       63 196  123.0% 

4 Nộp ngân sách Tr.đồng      37 674      30 248    80.3% 

5 Tỷ lệ cổ tức  %/năm        13.0%         14.0%  107.7% 

6 Đầu tư XDCB Tr.đồng      25 878       18 397    71.1% 

7 Thu nhập BQ CBCNV/tháng Tr.đồng       7.100        7.268  102.4% 
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Công ty hoàn thành kế hoạch về doanh thu 1.070 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch 

năm và 105% so với năm 2014);về lợi nhuận sau thuế được phân phối 63,196 tỷ 

đồng (đạt 123% kế hoạch năm và 118% so với năm 2014) và chi trả cổ tức 14% (đạt 

108% kế hoạch năm và 117% so với năm 2014).  

 

2. Tổ chức và nhân sự  

* Số lượng cán bộ, nhân viên.  

STT Trình độ Số lượng (người) 

1 Trình độ trên Đại học 09 

2 Trình độ Đại học  169 

3 Trình độ cao đẳng, trung cấp 50 

4 Trình độ sơ cấp 32 

5 Khác (thợ + lao động phổ thông) 520 

 Cộng  780 

* Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.  

+ Chính sách tuyển dụng, đào tạo: 

- Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực và trình độ 

đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng hoạt động kinh doanh. Tùy 

theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đề ra những tiêu chuẩn tuyển dụng nhất định. Các cán 

bộ quản lý phải có kiến thức chuyên ngành vững chắc, kinh nghiệm công tác phong phú, 

đặc biệt đề cao tính chủ động, sáng tạo trong công việc và năng lực tổ chức, quản lý, lãnh 

đạo nhóm. 

- Công ty luôn chú ý đến công tác phát triển nguồn nhân lực: tổ chức các lớp học tập 

và thi nâng cao tay nghề công nhân, cử cán bộ tham gia các lớp học bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ. Đặc biệt coi trọng và khuyến khích quá trình tự học hỏi để nâng cao kỹ 

năng của mỗi cán bộ công nhân viên (CBCNV) và tạo điều kiện để CBCNV có cơ hội tiếp 

xúc và tích lũy kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác.  

+ Chính sách lao động, lương, thưởng, trợ cấp…:  

- Công ty tổ chức làm việc theo thời gian quy định của pháp luật. Khi có yêu cầu về 

tiến độ công việc, hay yêu cầu đi công tác, Công ty có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đảm 

bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà Nước. 

- Nghỉ lễ, tết, ốm đau, thai sản: CBCNV được nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ luật 

lao động. Các chế độ trợ cấp trong thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản và các trợ cấp khác … 

cũng được đảm bảo đầy đủ theo quy định của Nhà Nước. 

- Công ty đã xây dựng bộ định mức lương khoán cho bộ phận lao động trực tiếp và 

quy chế trả lương, thưởng phù hợp với vị trí công việc kinh nghiệm và trình độ chuyên 

môn của mỗi CBCNV nhằm ghi nhận đúng năng lực và kết quả công việc của từng cá 

nhân, đồng thời tạo động lực khuyến khích người lao động phát huy năng lực, trách nhiệm 

để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, góp phần nâng cao giá trị gia 

tăng cho các hoạt động của Công ty. 
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DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH 

 
Tổng giám đốc Phó tổng giám 

đốc  

Phó tổng giám 

đốc  

Phó tổng giám 

đốc 

Phó tổng giám 

đốc 

Phó tổng giám 

đốc 
Kế toán trưởng 

Họ và tên 
Nguyễn Mạnh 

Hà 
Chu Văn Toàn 

Nguyễn Đình 

Hóa 

Đặng Văn 

Chung 
Phạm Văn Lộc 

Nguyễn Duy 

Khóa 
Nguyễn Thị Lệ 

Ngày sinh 19/4/1959 15/6/1957 15/9/1962 02/9/1957 26/9/1958 30/8/1960 02/3/1962 

Trình độ 

chuyên môn 

Cử nhân Toán 

chuyên ngành 

Toán kinh tế 

Kỹ sư luyện 

kim 

Kỹ sư Đúc Kỹ sư Luyện 

kim - Nhiệt 

luyện 

Kỹ sư địa chất, 

cử nhân kinh tế 

 

Kỹ sư Cơ khí Cử nhân Kinh 

tế chuyên ngành 

KTTC 

Kinh nghiệm 

công tác 

Làm việc tại 

Công ty từ 

tháng 8/1986 

lần lượt giữ các 

chức vụ Trưởng 

phòng Kinh 

doanh, Phó 

giám đốc. Từ  

tháng 3/2014 

đến nay Ủy 

viên  Hội đồng 

quản trị kiêm 

TGĐ Công ty  

Làm việc tại 

Công ty từ 

8/1993 lần lượt 

giữ chức vụ: 

Quản đốc phân 

xưởng đúc; Phó 

Tổng giám đốc 

Công ty  

Làm việc tại 

Công ty từ 

8/1998 đến nay 

lần lượt giữ 

chức Kỹ thuật 

viên; Quản đốc 

phân xưởng đúc 

2; TP Luyện 

kim; Phó Tổng 

giám đốc Công 

ty 

Làm việc tại 

Công ty từ 

tháng 5/1985 

đến nay . 

Từ tháng 

3/2014 đến 

nay Ủy viên 

Hội đồng quản 

trị kiêm  Phó 

Tổng giám đốc 

Công ty, Giám 

đốc Nhà máy 

nhôm ĐA 

Từ 1997 đến 

nay giữ chức 

Phó Tổng giám 

đốc Công ty. 

Trực tiếp là đại 

diện của Công 

ty tại Công ty 

TNHH Khu 

công nghiệp 

Thăng Long 

với vị trí là Phó 

tổng giám đốc 

thứ nhất 

Làm việc tại 

Công ty từ 

5/1983 đến nay 

và lần lượt giữ 

chức vụ: 

Trưởng phòng 

Kỹ thuật; Phó 

Tổng giám đốc 

Công ty kiểm 

GĐ Trung tâm 

nghiên cứu và 

phát triển cơ 

khí xây dựng 

Làm việc tại 

Công ty từ 

tháng 1/1983 

đến nay. 

Từ tháng 

3/2014 đến nay 

Ủy viên Hội 

đồng quản trị 

kiêm Kế toán 

trưởng Công ty.  

Tỷ lệ sở hữu 

CP có quyền 

biểu quyết (% 

vốn điều lệ) 

       

 - Sở hữu đại 

diện TCT XD 

& PT hạ tầng  

10,68%   10,68%   10,68% 

 - Sở hữu cá 

nhân 

0,17% 0,01% 0,09% 0,52% 0,01% 0.16% 0,10% 
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* Những thay đổi trong Ban điều hành:  

Trong năm, Công ty đã đề bạt ông Nguyễn Duy Khóa giữ chức vụ Phó Tổng giám 

đốc phụ trách khâu sản xuất, lắp dựng giàn không gian và phụ trách công tác đầu tư, thiết 

bị. 

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

Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2015, công ty hoàn tất công tác đầu tư dây 

chuyền sản xuất bi cán công suất 12000 tấn/ năm. Đến nay dây chuyền đã đưa vào sản 

xuất. 

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

Đơn vị tính: VND 

Chỉ tiêu 

Kỳ hoạt động từ 

ngày 11/4/2014 

đến ngày 

31/12/2014 

Năm 2015 

Tỷ lệ TH  

2015/2014 

(%) 

Tổng giá trị tài sản 747.090.146.238 816.314.108.462 109 

Doanh thu thuần 752.833.592.308 1.070.235.728.504 142 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh 
43.882.131.399 64.029.354.383 

146 

Lợi nhuận khác  12.038.635 91.117.574 757 

Lợi nhuận trước thuế 43.894.170.034 64.120.471.957 146 

Lợi nhuận sau thuế 42.008.685.404 63.280.117.549 151 

Trả cổ tức 12%/năm 14% 117 

 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Các chỉ tiêu 

Kỳ hoạt động từ 

ngày 11/4/2014 

đến ngày 

31/12/2014 

Năm 2015 

Tỷ lệ TH  

2015/2014 

(%) 

1.      Chỉ tiêu về khả năng thanh 

toán 
  

  

       Hệ số thanh toán ngắn hạn: 1,21 1,18 97,52 

2.      Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

       Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,58 0,60 103,44 

       Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 1,36 1,50 110,29 

3.      Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

       Vòng quay hàng tồn kho: (giá 

vốn hàng bán / Hàng tồn kho)

                            

3,31  

 

4,64 

 

140,18 

       Doanh thu thuần/ Tổng tài sản 
                              

1,01  

 

1,31 129,70 
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Các chỉ tiêu 

Kỳ hoạt động từ 

ngày 11/4/2014 

đến ngày 

31/12/2014 

Năm 2015 

Tỷ lệ TH  

2015/2014 

(%) 

4.      Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

       Hệ số Lợi nhuận sau 

thuế/Doanh thu  thuần

 

0,056 

 

0,06 

 

107,14 

       Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn 

chủ sở hữu 

                                

0,13  

 

0,19 

 

146,15 

       Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ 

Tổng tài sản

                                

0,06  

 

0,08 

 

133,33 

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

a) Cổ phần:  

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 

- Mệnh giá : 10.000 đ/cổ phiếu. 

- Tổng số chứng khoán: 31.000.000 cổ phiếu. 

- Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật là 5.700 cổ phiếu 

(chiếm tỷ lệ 0.018% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty) 

b) Cơ cấu cổ đông:  

STT Cổ đông 

Tổng số cổ 

phần Tỉ lệ % GHI CHÚ 

1 Cổ đông trong nước 31.000.000  100%   

  Cổ đông là tổ chức 27.659.700 89,22%   

  Cổ đông là cá nhân 3.340.300 10,78%   

2 Cổ đông nước ngoài       

  Cổ đông là tổ chức 0 0%   

 Cổ đông là cá nhân 0 0%  

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có. 

e) Các chứng khoán khác: Không có.  

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty: 

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và 

dịch vụ chính của tổ chức trong năm. 

TT Nguyên liệu, hoá chất Đơn vị tính Số lượng 

1 Nhôm thỏi (Billet) Tấn 6.060,37 

2 Nilong bao gói Tấn 55,425 

3 Thép phế liệu Tấn 7.939,183 

4 Phôi thép Tấn 563,149 
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TT Nguyên liệu, hoá chất Đơn vị tính Số lượng 

5 NaOH Tấn 42,05 

6 H2SO4 Tấn 56,579 

7 Cát đúc Tấn 2.933,250 

b) Báo cáo tỷ kệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế sử dụng để sản xuất sản phẩm và 

dịch vụ chính của tổ chức: Không có số liệu thống kê 

6.2. Tiêu thụ năng lượng: 

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp. 

TT Năng lượng tiêu thụ thực tiếp Đơn vị tính số lượng 

1 Điện KW 28.143.052 

2 Gas Tấn 556,09 

3 Than Tấn 228,29 

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua sáng kiến:  Không có số liệu thống kê 

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm tiết kiệm năng 

lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo ); Báo cáo kết quả của các sáng kiến này. 

6.3. Tiêu thụ nước: (Mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm):  

a) nguồn cung cấp và lượng nước sử dụng:  

- Nguồn cung cấp nước; Nước sạch do xí nghiệp nước sạch Đông Anh cung cấp 

- Khối lượng sử dụng năm 2015: 18344 m3 

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng. Không có số liệu thống kê 

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

 Hiện nay công ty đang thực hiện và tuân thủ đúng theo pháp luật môi trường. Các hồ sơ, 

giấy phép, thủ tục pháp lý đã hoàn thiện theo yêu cầu của luật. Các biện pháp kiểm soát 

môi trường, tần xuất kiểm tra, báo cáo các cơ quan chức năng công ty đang thực hiện đầy 

đủ . Bằng chứng là năm 2015 có 2 đoàn thanh tra và kiểm tra về việc chấp hành pháp luật 

về bảo vệ môi trường tại công ty cụ thể: 

- Ngày 04/06/2015 Phòng cảnh sát PCTP về môi trường( PC49) CATP Hà Nội  kiểm tra 

đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại công ty 

- Ngày 04/08/2015 đoàn thanh tra của Tổng cục môi trường  thanh tra việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học tại công ty. 

 Cả 2 đoàn thanh tra và kiểm tra đều ghi nhận những nỗ lực trong việc thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường của công ty cơ khí Đông Anh và không ghi nhận lỗi nào về việc tuân 

thủ pháp luật và các quy định về môi trường của công ty Cơ khí Đông Anh 

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 

Không 

b) Tổng số tiền  do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không 

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động: 

a) Số lượng lao động cả thuê ngoài bình quân trong năm là 940 người, mức lương trung 

bình đối với người lao động là 7.268.000 đồng/ người/tháng; 
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b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: 

Công ty có các chế độ bồi dưỡng ca ba, độc hại, nghỉ mát, bồi dưỡng thêm giờ, lễ tết ... 

cho người lao động.  

- Công tác đào tạo: tổ chức đào tạo và thi nâng bậc cho 53 công nhân, huấn luyện an 
toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ 328 lượt người. 
- Công tác BHXH, BH y tế: 100% người lao động trong công ty được ký hợp đồng lao 

động và được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định pháp luật.  

 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc  

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

 * Tổng quan: Doanh thu và Sản lượng đều đạt và vượt so với kế hoạch 2015 và 
so với thực hiện 2014. Lợi nhuận tăng 15.3 % so với kế hoạch 2015 và tăng 14.4 % so 

với thực hiện 2014. Cụ thể ở các mặt như sau: 
* Những tiến bộ đã đạt đươc: 

 - Công ty đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác tiếp thị, duy trì doanh số 
đối với các khách hàng truyền thống, mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng. 

Công ty đã thắng thầu cung cấp bi đạn của Tổng công ty VICEM, tập đoàn 

VISAI, Công ty liên doanh Nghi Sơn… và tiếp tục mở rộng thị trường mới; Duy trì 

sản lượng xuất khẩu sản phẩm đúc đối với khách hàng Mahaphan(Thái Lan), 

TOYO(Nhật Bản), SangYong(Hàn quốc); ký được hợp đồng nhiều giàn không gian 

lớn như : Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Nhiệt điện Thái Bình 1, Thủy điện Lai Châu, các 

trạm thu phí Nam Hồng, Pháp Vân Cầu giẽ, Hoàng Mai, Lắp dựng giàn không gian tại 

Formosa..vv. 

Chi nhánh Nhà máy nhôm Đông Anh tiếp tục là đối tác tin cậy của các tập đoàn 

lớn như Vin group, Bim group, Sun group.. và nhiều đối tác lớn khác. Đây chính là 

nền tảng lâu dài cho sự phát triển của nhà máy. 

- Thực hiện chương trình quản lý chi phí và xây dựng giá bán năm 2015. Công 

tác giá thành được cải tiến phản ánh đúng, đủ các biến phí và chi phí cố định để quản 

lý và giám sát chi phí sản xuất sát thực và hiệu quả hơn. Các  hợp đồng năm 2015 

không phát sinh rủi ro lớn về tài chính. 

 - Quản lý và sử dụng hiệu quả vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm 

bảo dòng vốn kinh doanh đủ, với lãi vay thấp, tiếp cận được các gói vay ưu đãi của 

Ngân hàng. 
 - Thúc đẩy công tác quản lý nợ, phân loại các khoản nợ, thu hồi nợ nhất là các 

khoản nợ quá hạn. Tạo chuyển biến và đã thu hồi được lượng lớn nợ khó đòi mà 
những năm trước không đòi được. 

 - Tiếp đà phát triển của các năm trước, năm 2015 được đánh giá là một năm 

công tác khoa học kỹ thuật thu được nhiều thành tựu. Công ty đã bảo vệ thành công 
02 đề tài KHKT “Nghiên cứu triển khai SX búa răng siêu bền thay thế hàng hàng 

nhập khẩu” và “Nghiên cứu triển khai sản xuất búa hai lớp thay thế hàng nhập khẩu”, 
đã đoạt giải Nhất VIFOTEC 2015. 
2. Tình hình tài chính 
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a) Tình hình tài sản 

Trong năm 2015, tài sản của công ty có biến động nhỏ. Tổng tài sản đầu kỳ là 747 

tỷ đồng, tài sản cuối năm là 816 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 69 tỷ đồng (9.2%). Cơ cấu tài 

sản cuối năm là 31,6% tài sản dài hạn; 68,4% tài sản ngắn hạn, trong đó lượng tiền mặt 

và các khoản tương đương tiền công ty đang nắm giữ chiếm 9,6% nhằm chuẩn bị cho các 

cơ hội tiềm năng trong năm 2016. 

b) Tình hình nợ phải trả 

Tổng nợ phải trả đến 31/12/2015 là 489,810 tỷ đồng, tỷ lệ nợ trên tổng tài sản xấp 

xỉ 60%. Trong đó nợ ngắn hạn là 472,081 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu 

nợ ngắn hạn của Công ty là các khoản vay và nợ ngắn hạn (276,96 tỷ đồng). Đây là các 

khoản vay Ngân hàng của Công ty nhằm bổ sung vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh (nhập khẩu nguyên liệu, thi công các công trình trúng thầu...).  

Công ty thường xuyên theo dõi và quản lý, tối ưu hóa dòng tiền nhằm chủ động 

trong công tác sản xuất kinh doanh và tối ưu trong công tác thanh toán các khoản nợ đến 

hạn và sắp đến hạn. Công ty cũng chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về 

các nghĩa vụ phải nộp.  

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

Chuẩn bị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho 

phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 cũng như nghiên cứu ban hành và sửa đổi một số 

Quy chế quản trị của công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật cũng như thông lệ 

quản trị tốt. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

- Một số chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2016 như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2016 

1 Doanh thu  triệu đồng 1 090 670 

2 Nộp Ngân sách triệu đồng 29 329 

3 Lợi nhuận sau thuế triệu đồng 58 691 

4 Chi trả cổ tức % 15 

5 Vốn điều lệ  triệu đồng 310 000 

6 Tổng đầu tư  triệu đồng 43 257 

- Nghiên cứu, để chuẩn bị các phương án đầu tư mở rộng, nâng cao quy mô sản xuất 

sản phẩm Nhôm; đầu tư đúc công nghệ mới cho những năm tiếp theo góp phần nâng cao 

doanh thu, lợi nhuận cho Công ty. 

5. Giải trình của Ban tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có 

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

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Công ty hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận và chi trả cổ tức 14% (đạt 

108% kế hoạch năm và 117% so với năm 2014).  
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Toàn công ty đã nhận thức được tầm quan trọng, nhu cầu bức thiết của việc phải đổi 

mới cho phù hợp với mô hình và tình hình mới. Từ đó, bước đầu đã có những thay đổi 

trong hành động và thực thi công việc hàng ngày của từng cá nhân, từng bộ phận. 

Bước đầu đã thực hiện được một số việc nâng cao năng lực quản trị Công ty như 

việc đánh giá nhân sự hàng tháng; quản trị chi phí theo hướng tiết kiệm, hiệu quả hơn. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã có một số cải tiến trong công tác giám sát 

các hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Ngoài việc giám sát chung 

còn thực hiện giám sát theo chuyên đề như công tác thu nợ, thực hiện và ký kết các hợp 

đồng lớn... Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện việc báo cáo khi có 

yêu cầu tuy nhiên chất lượng và tiến độ của những báo cáo này còn cần nhiều cải tiến. 

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tổ chức thực hiện kịp thời các Nghị 

quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. 

3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo thực hiện các việc chủ yếu sau: 

5.2.1. Kiện toàn các quy chế, quy định về quản trị Công ty, nâng cao năng lực của 

HĐQT: 

- Năm 2016, ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động mới và Quy chế tổ chức hoạt động 

của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 trên cơ sở đó, HĐQT sẽ chỉ 

đạo và thực hiện việc rà soát, hoàn thiện, sửa đổi các quy chế quy định quản trị như: Quy 

chế trả lương trên cơ sở thang bảng lương mới; Quy chế tài chính; Quy chế quản trị nội 

bộ; Quy chế tổ chức hoạt động của các đơn vị trực thuộc… nhằm chuẩn hóa công cụ 

quản lý, nâng cao năng lực quản trị, điều hành Công ty, đảm bảo tính minh bạch, hiệu 

quả, cho phù hợp với công ty đại chúng quy mô lớn và yêu cầu của cổ đông; 

- Phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị. 

- Cử các thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký công ty tham gia các chương trình 

đào tạo thành viên Hội đồng quản trị theo quy định nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng 

quản trị, tăng cường sự đóng góp tích cực của các thành viên hội đồng quản trị vào việc 

quản lý, điều hành Công ty.  

5.2.2. Thúc đẩy đổi mới toàn diện mọi hoạt động của Công ty; đẩy nhanh việc tái 

cấu trúc đặc biệt là tổ chức, nhân sự gắn với đổi mới phương thức trả lương, thu nhập; 

nâng cao năng lực quản trị; năng lực cạnh tranh; năng suất lao động của Công ty: 

5.2.3. Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

-Về công tác tiếp thị: 

+ Đối với mặt hàng bi đúc và phụ tùng hợp kim đúc: Duy trì và phát triển thị phần 

hiện có tại các nhà máy xi măng, nhiệt điện cả trong và ngoài nước, ưu tiên xuất khẩu bi 

đến thị trường Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Đông và các nước TPP. Tích cực tiếp thị, sản 
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xuất hàng phụ tùng hợp kim đúc phục vụ công nghiệp hỗ trợ ở cả thị trường nội địa và 

xuất khẩu đặc biệt là các nước TPP. 

+ Đối với sản phẩm bi cán: Đẩy mạnh tiếp thị tại các nhà máy nhiệt điện đặc biệt là 

nhiệt điện mới, khai khoáng và xuất khẩu;  

+ Đối với hàng giàn không gian: Tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các Hợp 

đồng đã ký kết, lưu tâm công tác nghiệm thu thanh quyết toán để đảm bảo an toàn tài 

chính, không làm tăng tổng nợ phải thu của Công ty so với 2015; tích cực tiếp thị các mái 

của các hệ thống kho của các dự án xây mới Nhà máy nhiệt điện, Xi măng cả trong và 

ngoài nước… 

+ Đối với sản phẩm nhôm: Khai thác tối đa năng lực đùn ép hiện có; ưu tiên tiếp thị 

đối với hàng công nghiệp đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ; hàng xuất khẩu. Lưu tâm thanh 

quyết toán sản phẩm hoàn thiện tại các dự án bất động sản. 

- Chỉ đạo công tác thực hiện đầu tư theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua tại 

đại hội này đặc biệt là đầu tư công nghệ cát tái sinh cho PX Đúc 1, hút bui và làm nguội 

cát kết hợp nâng cao công suất của PX Đúc 2. 

- Chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, nghiên cứu khả thi cho Dự án mở 

rộng, nâng cao công suất sản xuất sản phẩm Nhôm thanh định hình. 

- Đổi mới công tác quản trị sản xuất, kiểm soát quá trình, kiểm soát chất lượng sản 

phẩm. 

- Cải tiến công tác quản trị chi phí đặc biệt là quản trị chi phí theo dự án của GKG. 

- Nghiên cứu khả thi công tác thay đổi mục đích sử dụng đất tại mặt bằng  hiện tại 

của Công ty để phcụ vụ việc có thể di chuyển nhà máy trong tương lai. 

V. Quản trị công ty  

1. Ban Kiểm soát 

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

STT Họ và tên Chức vụ 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có 

quyền biểu quyết (% trên 

vốn điều lệ) 

1 Nguyễn Anh Dũng Trưởng Ban 0% 

2 Hoàng Như Thái Thành viên 0% 

3 Nguyễn Thị Thoa Thành viên 0,006% 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: 

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nội 

dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014; Xem xét tính phù hợp của các quyết 

định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; 

- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm; 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, 

điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



    

 16

2. Hội đồng quản trị 

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

 
Chủ tịch 

HĐQT 

Phó Chủ tịch 

HĐQT 
Ủy viên HĐQT Ủy viên HĐQT 

Ủy viên HĐQT- 

Tổng giám đốc 

Ủy viên HĐQT 

– Phó TGĐ - 

GĐ Nhà máy 

Nhôm Đông 

Anh 

Ủy viên HĐQT 

–Kế toán 

trưởng 

Họ và tên Lã Quý Duẩn Ưng Tiến Đỗ 
Đoàn Xuân 

Luyện 

Nguyễn Danh 

Quân 

Nguyễn Mạnh 

Hà 

Đặng Văn 

Chung 
Nguyễn Thị Lệ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phần có quyền biểu 

quyết (% trên vốn 

điều lệ) 

       

 - Sở hữu đại diện 

TCT XD & PT hạ 

tầng  

10,68% 22,23% 13,35% 10,68% 10,68% 10,68% 10,68% 

 - Sở hữu cá nhân 0,33% 0% 0% 0% 0,17% 0,52% 0,1% 

Là thành viên  
Không điều 

hành 

Không điều 

hành 

Không điều 

hành 

Không điều 

hành 

Điều hành Điều hành Điều hành 

Chức danh nắm giữ 

tại công ty khác 

Phó Chủ tịch 

HĐTV Công ty 

TNHH Khu 

công nghiệp 

Thăng Long 

Ủy viên HĐTV 

– Trưởng phòng 

Tổ chức cán bộ -

Tổng công ty 

xây dựng và 

phát triển hạ 

tầng 

Phó Tổng giám 

đốc Tổng công 

ty xây dựng và 

phát triển hạ 

tầng 

Phó Tổng giám 

đốc Tổng công 

ty xây dựng và 

phát triển hạ 

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã họp 10 cuộc họp và ra 29 quyết định và Nghị 

quyết. Các Nghị quyết, Quyết định này đều phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ 

của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và có nội dung chủ 

yếu sau: 

- Tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 

và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;  

- Thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ;  

- Quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015. 

- Quyết định về việc ban hành một số quy chế như quy chế lương tạm thời, quy chế 

quản lý sổ cổ đông. 

- Nghị quyết thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động của chi nhánh Công ty – 

Nhà máy kết cấu thép và xây lắp CKĐA, thành lập phân xưởng Kết cấu. Đây là việc làm 

kịp thời giúp làm giảm thiệt hại, thua lỗ của bộ phận này. 

- Nghị quyết về công tác bàn giao tài sản và vốn Nhà máy kết cấu và xây lắp 

CKĐA.  

- Nghị quyết về việc chi trả cổ tức 2014. 

- Quyết định chi thưởng Ban quản lý, Điều hành của Công ty. 

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2015; Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông đúng hạn.  

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và 

đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM; đã thực hiện phiên giao dịch cổ 

phiếu CKD đầu tiên là ngày 21/5/2015.Thực hiện tốt việc công bố thông tin. 

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo hoàn thành công tác bàn giao vốn, tài sản, đất đai, lao 

động của Công ty TNHH MTV Cơ khí Đông Anh cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ 

phần Cơ khí Đông Anh LICOGI. 

Tập thể HĐQT đoàn kết, dân chủ, tuân thủ đúng pháp luật và điều lệ Công ty. 

 

Những hạn chế :  

- Chưa ban hành được Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT cũng như chưa ban 

hành kịp thời một số quy chế quản trị nội bộ thuộc thẩm quyền, Chất lượng một số quy 

chế đã ban hành chưa sát với thực tế hoạt động của Công ty cổ phần đại chúng quy mô 

lớn; 

- Chưa có phân giao nhiệm vụ cho các TVHĐQT rõ ràng. Một số TVHĐQT do 

kiêm nhiệm nhiều công việc nên chưa phân bổ thời gian thích đáng cho công việcchuyên 

môn của TVHĐQT. 

d) Hoạt động của thành viên quản trị độc lập không điều hành: Không có. 
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e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có. 

f) Danh sách các thành viên trong Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản 

trị Công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về 

quản trị công ty trong năm: Không có. 

 

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

đốc và Ban kiểm soát 

a) Lương thưởng thù lao và các khoản lợi ích: 

 Về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc 

năm 2014: 

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, mức thù lao đã bao 

gồm thuế thu nhập cá nhân hàng tháng là: 5.000.000 đ/tháng đối với phó chủ tịch và 

4.000.000 đ/tháng đối với các thành viên khác. 

- Đối với thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, mức thù lao đã bao gồm 

thuế thu nhập cá nhân là 3.000.000 đ/tháng đối với Trưởng ban và 2.000.000đ/tháng đối 

với thành viên khác 

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh 

bộ máy điều hành tại Công ty và các chi nhánh của Công ty, đối với thành viên Ban kiểm 

soát chuyên trách và Ban Tổng giám đốc: được hưởng lương theo quy chế tiền lương của 

Công ty. 

Về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014: 

Tuân thủ theo đúng các quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh 

LICOGI. 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có. 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có. 

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:  

 

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến của Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam: “ Theo ý kiến của chúng tôi, Báo 

cáo tài chính tổng hợp kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh 

trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc 

cung ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp 

Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo 

cáo tài chính tổng hợp”. 
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2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao 

gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính) theo quy định của pháp luật về kế toán và 

kiểm toán. 

 

 

 

              Tổng giám đốc  

 

         (Đã ký) 

 

            Nguyễn Mạnh Hà 
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