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THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

Tên công ty :  CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 

Tên tiếng anh :  LILAMA 45.4 JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt :  LILAMA 45.4 JSC  

Giấy CNĐKDN :  Số 3600255703 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lân đầu ngày 

14/08/2006, thay đổi lần thứ 4 ngày 11/02/2015 

Vốn điều lệ :  40.000.000.000 VNĐ 

Địa chỉ :  KCN Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Số điện thoại :  (061) 3 838 188 
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Website :  www.lilama454.com.vn 

Email :   Lilama454vnn@vnn.vn 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Công ty cổ phần Lilama 45.4 (L44) là một doanh nghiệp hạng I thuộc Tổng Công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) 

chuyên nhận thầu xây lắp, gia công chế tạo thiết bị, kết cấu thép các công trình công nghiệp và dân dụng trong 

và ngoài nước. Thành lập từ năm 1979 đến nay Công ty đã tham gia lắp đặt hàng trăm công trình lớn nhỏ trên 

khắp mọi miền đất nước, đã và đang đưa vào sử dụng đạt chất lượng cao. Hơn 35 năm hoạt động và phát triển, 

Công ty Lilama 45.4 luôn giữ được tín nhiệm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước về chất lượng, tiến độ thi 

công và các dịch vụ bảo hành, bảo trì chu đáo. 
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THÀNH TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

Các giải thưởng, bằng khen 

 Đạt cúp vàng ISO 2007 

 Chứng nhận ISO 9001:2000 

 Huân chương Độc lập hạng Ba 

 Huân chương Lao động hạng Nhất 

 Huân chương Lao động Nhất-Nhì-Ba cho cá nhân và tập thể Lilama 45.4 

  Giấy khen Huy chương vàng Chất lượng cao ngành xây dựng Việt Nam 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

Ngành nghề kinh doanh chính:  

• Lắp đặt thiết bị, kết cấu thép các công trình công nghiệp 

• Chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn, bồn bể các công trình công nghiệp 

• Bảo trì bảo dưỡng các dây chuyền sản xuất, nhà máy điện, xi măng, hóa chất,…  

• Ngành nghề khác 

ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Trụ sở chính của Công ty nằm tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, 

Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

Địa bàn kinh doanh: Do đặc thù của công ty là kinh doanh xây lắp, gia công chế tạo thiết bị, kết 

cấu thép các công trình công nghiệp và dân dụng, nên công ty có địa bàn hoạt động thay đổi tùy 

theo từng dự án cả trong nước và ngoài nước. Nhưng địa bàn kinh doanh chính của Công ty là 

trong lãnh thổ nước Việt Nam. 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định mọi vấn đề quan trọng của 

Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Thông qua các chủ trương, chính sách đầu tư dài hạn trong 

việc phát triển công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công 

ty. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty. 

Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, với cơ cấu hiện nay, Hội đồng quản trị gồm 05 

thành viên do ĐHĐCĐ bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm. HĐQT có toàn quyền nhân danh Công ty Quyết định, thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Mọi 

quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của HĐQT được Pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty quy định. 

Ban kiểm soát: Ban kiểm soát gồm có 03 người do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để 

kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Nhiệm vụ kiểm tra, 

giám sát cụ thể trong năm:  

 Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm; 

 Kiểm tra báo cáo tài chính năm; 

 Nhận xét, đánh giá công tác điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế 

hoạch SXKD, các nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT trong năm. 

 Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. 

Tổng giám đốc: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty điều hành công việc kinh doanh 

hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và trước pháp luật 

trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tất cả các hoạt động theo quy định 

của Điều lệ và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng Giám 

Đốc điều hành và pháp luật.Các Phó Tổng Giám đốc được sự phân công, phân nhiệm của Tổng Giám đốc trong 

việc triển khai công tác lãnh đạo, điều hành Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 

và trước pháp luật trong phạm vi được phân công và ủy quyền. 
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ 

TRÁCH KỸ THUẬT 

PHÒNG KINH TẾ KỸ 

THUẬT - KẾ HOẠCH ĐẦU 

TƯ 

PHÒNG KINH KẾ TOÁN 

TÀI CHÍNH 

ĐỘI THI CÔNG SỐ 1 ĐỘI THI CÔNG SỐ 2 ĐỘI THI CÔNG SỐ 3 
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PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ 
TRÁCH NỘI CHÍNH 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH 

CHÍNH 

PHÒNG CUNG ỨNG VẬT 

TƯ VÀ THIẾT BỊ 
PHÒNG QUẢN LÝ MÁY 

ĐỘI THI CÔNG SỐ 4 ĐỘI THI CÔNG SỐ 5 ĐỘI THI CÔNG SỐ 6 
NHÀ MÁY CHẾ TẠO 

THIẾT BỊ 

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 

Công ty không có công ty con, công ty liên kết. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 

Mục tiêu phát triển: 

Đối với thị trường: Cung cấp các dịch vụ xây lắp, sản phẩm cơ khí chế tạo, dịch vụ đại tu, 

sửa chữa, bảo dưỡng công trình công nghiệp đạt chất lượng và giá cả cạnh tranh. 

Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết đồng hành 

cùng các đối tác trên con đường phát triển; đối với cổ đông Công ty phấn đấu đem lại mức cổ 

tức tăng trưởng qua từng năm; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững. 

Đối với CBCNV: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và văn 

hóa; tạo điều kiện nâng cao thu nhập và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả cán bộ công 

nhân viên. 

Đối với xã hội: Kết hợp hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào 

các hoạt động xã hội hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân. 

Đối với môi trường: Tiết kiệm năng lượng tối đa, hạn chế tối thiểu tác động tiêu cực đến 

môi trường. 

Tầm nhìn: 

Lilama 45.4 phấn đấu trở thành nhà thầu chuyên nghiệp trong ngành xây lắp, chế tạo, tạo ra 

nhiều việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người 

lao động toàn Công ty. 



 

 LILAMA 45.4 | THÔNG TIN CHUNG 10 

  

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN 

Với quy mô của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, Lilama 45.4 sẽ lấy hoạt động xây lắp, chế tạo là lĩnh vực sản xuất 

kinh doanh trọng tâm và tập trung củng cố, phát triển các nguồn lực sẵn có nhằm khai thác thị trường hiện có cũng 

như thâm nhập các phân khúc thị trường mới đối với mảng chế tạo, bảo trì bảo dưỡng cho các khu công nghiệp, các 

nhà máy, dây chuyền sản xuất trong khu công nghiệp... 

Bên cạnh việc tập trung nguồn lực (con người và cơ sở vật chất) để củng cố vị thế và thương hiệu trong lĩnh vực 

hoạt động truyền thống hiện nay như lắp đặt các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, điện gió...; Lilama 45.4 cũng đang 

hướng đến tận dụng nguồn lực sẵn có để khai thác thêm mảng cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa cho các nhà máy, 

dây chuyền sản xuất trong các khu công nghiệp các tỉnh miền Đông Nam Bộ.  

Theo đó, việc trọng tâm hóa thị trường sẽ ít nhiều giúp Công ty khắc phục được hạn chế về vốn, cơ sở vật chất cũng 

như con người nhờ vào việc tận dụng nguồn lực của Công ty cũng như tranh thủ uy tín với các đối tác hiện tại trong 

lĩnh vực thủy điện, nhiệt điện, phong điện,... 

Định hướng mục tiêu này hứa hẹn sẽ giúp Công ty đạt được vị thế vững chắc trong ngành nghề truyền thống của 

mình cũng như tận dụng nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng thị trường để hướng tới vị trí các doanh nghiệp xây 

lắp uy tín trong và ngoài nước.  
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RỦI RO 

Rủi ro chung của nền kinh tế 

Hoạt động của CTCP Lilama 45.4 chịu ảnh hưởng từ sự biến động của nền kinh tế. Khi kinh tế phát 

triển thì nhu cầu xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp cũng như các công trình xây dựng 

khác sẽ gia tăng, điều này tạo ra nhiều cơ hội giúp cho L44 thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động 

của mình và ngược lại.    

Năm 2015 vừa qua, tình hình kinh tế thế giới vẫn đang trong quá trình phục hồi với nhiều sắc thái 

khác nhau, nhưng nhìn chung viễn cảnh trở lại thời kỳ tăng trưởng tích cực vẫn còn chưa rõ ràng. 

Một số dự án chuẩn bị đầu tư, nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn đã rút vốn không tiếp tục đầu tư, 

ảnh hưởng nhiều đến thị trường tiềm năng của Công ty. 

 Tập trung vào các thị trường truyền thống như công ty mẹ, EVN, TKV đồng thời tích cực tìm 

giải pháp đa dạng hóa thị trường của Công ty. 

Rủi ro thanh toán 

Do đặc thù của ngành nghề, thời gian thi công các công trình kéo dài, việc nghiệm thu bàn giao 

được thực hiện theo từng giai đoạn, nên thời gian quyết toán thu hồi vốn thường diễn ra chậm ảnh 

hưởng đến các chỉ số khả năng thanh toán của Công ty. Tình hình tài chính tiếp tục gặp nhiều khó 

khăn, mất cân đối tài chính lớn. Ảnh hưởng lớn đến khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. 

 Với mục đích đảm bảo khả năng thanh toán, L44 luôn chú ý theo dõi công nợ, phân tích về khả 

năng thanh toán của Công ty để hiểu rõ nguyên nhân làm khả năng thanh toán thay đổi từ đó 

có các biện pháp điều chỉnh nhằm hạn chế tối thiểu rủi ro thanh toán. 
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Rủi ro cạnh tranh 

Việt Nam đang có những bước đi rộng mở hơn bao giờ hết với nền kinh tế của Thế giới qua những 

hiệp định thương mại, kinh tế đã và đang trong quá trình đàm phán và hoàn tất. Tiến trình này sẽ 

thu hút mạnh các nhà đầu tư ngoại tham gia vào nền kinh tế, tạo nên sự đa dạng trong cả cung và 

cầu, song song đó là sự cạnh tranh mạnh mẽ do hội nhập mang lại. Những năm qua Công ty đang 

trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp theo đề án đã được ĐHĐCĐ thông qua nhằm nâng cao 

năng lực quản trị, hoạt động của mình. Ngoài ra, với những lợi thế về sự am hiểu trong ngành xây 

lắp, uy tín và các mối quan hệ với đối tác, khách hàng được thiết lập trong suốt quá trình hoạt động, 

Công ty đã và đang xây dựng và bồi đắp những giá trị bền vững để chuẩn bị sẵn sàng cho mọi hoạt 

động trong tương lai. 

 Giữ vững uy tín bằng cách đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, thực hiện đầy đủ trách 

nhiệm như đã cam kết nhằm duy trì niềm tin của khách hàng, đối tác.   

Có kế hoạch đào tạo nhân sự của Công ty góp phần nâng cao năng lực quản trị, năng lực thi 

công sản xuất từ đó có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

Duy trì mối quan hệ tốt với đối tác, khách hàng. Không ngừng tìm kiếm và khai thác khách hàng 

mới. 

Rủi ro lãi suất 

Năm 2015, mặc dù số liệu đầu kỳ và cuối kỳ không chênh lệch nhiều nhưng khoản mục vay ngắn hạn 

có sự biến động tăng, giảm khá lớn. Khi lãi suất thay đổi, chi phí lãi vay và lợi tức nhận được từ các 

khoản vay sẽ bị ảnh hưởng từ đó tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty. 

 Công ty luôn bám sát diễn biến thị trường tài chính để có nhận định đúng về tình hình lãi suất 

từ đócó các biện pháp hợp lý hạn chế rủi ro này. 

Rủi ro môi trường 

Vì hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nặng nên Công tycó những tác động nhất định đến môi 

trường.Các yếu tố tác động có thể kể đến là khí thải khói hàn, bụi kim loại, tiếng ồn trong quá trình 

vận hành máy móc để thi công… 

 Công ty luôn tuân thủ các chính sách, quy định về môi trường, lực chọn áp dụng công nghệ tiên 

tiến đồng thời chủ động thay đổi những công đoạn không phù hợp trong quá trình sản xuất để 

giảm thiểu đế mức thấp nhất tác động đến môi trường. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tình hình hoạt động đầu tư 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông và thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2014 

Kế hoạch  

2015 

Thực hiện 

 2015 

TH/ KH 

2015 
TH 

2015/2014 

Giá trị sản lượng  287.185.000.000 340.000.000.000 221.000.000.000 65,00% 76,95% 

Doanh thu 192.378.332.563 250.000.000.000 145.837.583.737 58,34% 75,81% 

Lợi nhuận trước thuế TNDN 1.002.798.597 1.500.000.000 342.468.683 22,83% 34,15% 

Vốn điều lệ 40.000.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000 100,00% 100,00% 

Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ 2,51% 3,75% 0,86% 22,93% 34,26% 

Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu 0,52% 0,60% 0,23% 38,33% 44,23% 

Nộp NSNN 5.398.740.148 8.962.000.000 2.741.674.039 30,59% 50,78% 

Thu nhập bình quân người/tháng 6.150.471 6.000.000 6.510.000 108,50% 105,85% 

Dự kiến chia cổ tức 0% 0% 0 - - 

Đầu tư XDCB 1.080.328.963 3.000.000.000 604.000.000 20,13% 55,91% 

 

Năm qua Công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động vì vấn đề tài chính. Nguồn vốn chưa đủ để thực hiện 

các công trình vì vậy phải sử dụng đòn cân nợ cao, trong khi đó hầu hết các dự án đều có thời gian thi công 

kéo dài nên việc thu hồi vốn chậm. Các chỉ tiêu hoạt động vì vậy mà chưa đạt kế hoạch đề ra. 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

Trong năm 2015 dã hoàn thành việc đầu tư và đã đưa vào sử dụng nhà xưởng phun bi, đã ghi tăng TSCĐ của 

Công ty năm 2015, giá trị 1,122 tỷ đồng. Trong năm 2015 Công ty cũng đã tăng cường đầu tư mua sắm mới 

một số máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh như Máy nén khí trục vít Micos, 

máy hàn Tig, máy hàn bán tự động Mig, máy đo khí..... 
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  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

ĐVT: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 2014 2015 
Tỷ lệ (%) 

2015/2014 

1 Tổng giá trị tài sản 317.882.919.200 221.005.000.000  69.52% 

2 Doanh thu thuần 192.378.332.563 145.837.583.737 75,81% 

3 Lợi nhuận từ HĐKD 1.801.538.402 934.529.274 51,87% 

4 Lợi nhuận khác (798.739.805) (592.060.591) 74,12% 

5 Lợi nhuận trước thuế 1.002.798.597 342.468.683 34,15% 

6 Lợi nhuận sau thuế 682.144.047 164.262.631 24,08% 

7 Tỷ lệ cổ tức/ mệnh giá (%) 0% 0% - 

 

 

STT Chỉ tiêu ĐVT 2015 2014 

1 Khả năng thanh toán    

- Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,13 1,14 

- Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,29 0,35 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 84,04% 81,56% 

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 526,44% 442,40% 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

- Vòng quay hàng tồn kho Vòng 0,51 0,85 

- Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,43 0,59 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

- Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần % 0,11% 0,35% 

- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 0,28% 1,16% 

- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản  % 0,05% 0,21% 

- 
Hệ số LN từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
% 0,64% 0,94% 
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 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI TRONG  

VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU 
 

CỔ PHẦN 

Tổng số cổ phần phát hành: 4.000.000 cổ phần 

 Tổng số cổ phần đang lưu hành: 3.980.000 cổ phần. 

 Loại cổ phần: cổ phần phổ thông. 

 Cổ phiếu quỹ: 20.000 CP. 

 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TÍNH ĐẾN NGÀY 18/03/2016 

Cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần nắm giữ 
Tỷ lệ nắm 

giữ 

Cổ đông trong nước 442 3.983.200 99,58% 

Cổ đông nước ngoài  04 16.800 0,42% 

Tổng cộng 446 4.000.000 100,00% 

Cổ đông lớn 01 1.842.346 46,06% 

Cổ đông nhỏ 445 2.157.654 53,94% 

Tổng cộng 446 4.000.000 100,00% 

Cổ đông tổ chức 09 1.865.670 46,64% 

Cổ đông cá nhân 437 2.134.330 53,36% 

Tổng cộng 446 4.000.000 100,00% 

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 

STT Tên cổ đông Số lượng (cổ phiếu) Tỷ lệ sở hữu 

1 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP 1.842.346 46,06% 

 

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU: Không có  

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ: Không có 

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC: Không có 



 

 

 

  

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

 Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát 

 Ban điều hành  

 Những thay đổi trong HĐQT, BKS, Ban điều hành 

 Tình hình nhân sự và các chính sách đối với người lao động  
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Họ và tên Chức vụ Ghi chú 
Chức danh tại 

tổ chức khác 

Số lượng 

CP sở hữu 

Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

Ông Hoàng Văn Dư Chủ tịch 
Thành viên 

không điều hành 
Không  195.000  4,875% 

Ông Nguyễn Bá Sứng Thành viên 
Kiêm Tổng giám 

đốc 
Không 0 0 

Ông Hoàng Văn Hà Thành viên 
Kiêm Phó Tổng 

giám đốc 
Không    36.912  0,923% 

Ông Hoàng Tuấn Anh Thành viên 
Kiêm Kế toán 

trưởng 
Không 80.000 2,000% 

Ông Vũ Thế Phương Thành viên 
Thành viên 

không điều hành 
Không      6.608  0,165% 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Ông Hoàng Văn Dư – Thành viên HĐQT không điều hành 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 21/01/1957 

Nguyên quán: Tiên Lữ- Hưng Yên 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế, cơ khí 

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT 

Quá trình công tác: 

 1980-1984 Xí nghiệp liên hợp lắp máy 69 

 1984-1985 Trường trung học Xây dựng số 1 Bộ Xây Dựng 

 1985-2007 
Giám đốc XN10-4, Phó TGĐ Lilama 10, Giám đốc dự án Na Dương, Uông Bí, 

Nhơn Trạch, Vũng Áng, Dung Quất. 

 12/2007-2014 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4 

 



 

 

  

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Ông Nguyễn Bá Sứng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 18/08/1967 

Nguyên quán: Thôn Vĩnh Trung, Khai Thái. Phú Xuyên, Hà Nội 

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

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

Quá trình công tác: 

 1992-1993 
Kỹ thuật viên -  Công ty kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam – NM chế biến thực 

phẩm Bình Triệu, Tp.HCM 

 1993 - 1995 Kỹ thuật viên - Công ty Giầy Hiệp Hưng – TP.HCM 

 1995 - 1996 Kỹ thuật viên – Công ty Cơ khí Biên Hòa – Đồng nai 

 1996 - 2005 Kỹ thuật, Đội trưởng thi công – Công ty Lắp máy và xây dựng 45.1 

 2005 - 2011 Trưởng phòng kỹ thuật – Công ty CP Lilama 45.1 

 2012 - 2015 Phó giám đốc  – Công ty CP Lilama 45.1 

 Từ T1/2015 - nay Tổng Giám đốc – Công ty CP Lilama 45.4 

 

 Ông Hoàng Văn Hà – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc  

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 1972 

Nguyên quán: Nghệ An 

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

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc 

Quá trình công tác: 

 1999-2002 Trưởng chỉ huy của Lilama 45.4 tại Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ I 

 2002-2005 Giám đốc nhà máy chế tạo cơ khí Lilama 45.4 

 2005-2008 
Giám đốc Xí nghiệp lắp máy số 1 Công ty Lilama 45.4 tại dự án thủy điện 
sông Ba Hạ. 

 2008-Đến nay 
Phó Tổng giám đốc CTCP Lilama 45.4 kiêm Giám đốc Xí nghiệp lắp máy số 1 
Công ty Lilama 45.4 tại dự án thủy điện sông Ba Hạ. 
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 Ông Hoàng Tuấn Anh – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng  

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 1983 

Nguyên quán: Đà Sơn Đô Lương, Nghệ An 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán 

Chức vụ hiện nay:  Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng 

Quá trình công tác: 

 2006-2009 Ban Dự án Điện Cà Mau - Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam 

 2009-2013 Ban Dự án Điện Nhơn Trạch 2 -Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam 

 2013 đến nay CTCP Lilama 45.4 

 

 Ông Vũ Thế Phương – Thành viên HĐQT không điều hành 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 10/12/1982 

Nguyên quán: Xã Nghĩa Thái, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT không điều hành 

Quá trình công tác: 

 2005-2009 Kỹ thuật thi công công trình thủy điện Sông Ba Hạ - Cty CP Lilama 45.4 

 2009-2011 Giám đốc XN số 1 thi công công trình thủy điện A Lưới - Cty CP Lilama 45.4 

 2012 – nay  Đội trưởng thi công các công trình – Cty CP Lilama 45.4 

 



 

 

  

BAN KIỂM SOÁT 

CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY  

Họ và tên Chức vụ 
Số lượng CP 

nắm giữ 

Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

Ông Lê Đình Khanh Trưởng Ban kiểm soát 500 0,013% 

Ông Đặng Tiến Toàn Thành viên 41.176 1,029% 

Ông Nguyễn Kim Tuấn Thành viên 20.000 0,50% 

 

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

Cơ cấu Ban Tổng Giám Đốc của công ty như sau: 

Họ và tên Chức vụ 
Số lượng CP nắm 

giữ 

Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

Ông Nguyễn Bá Sứng Tổng giám đốc 0 0 

Ông Phan Cao Viên Phó tổng giám đốc 0 0 

Ông Tạ Văn Hùng Phó tổng giám đốc 10.000 0,250% 

Ông Hoàng Văn Hà Phó Tổng giám đốc 36.912 0,923% 

Ông Hoàng Tuấn Anh Kế toán trưởng 80.000 2,000% 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

 Ông Nguyễn Bá Sứng – Tổng Giám đốc (Xem thông tin ở mục Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị)  

 Ông Hoàng Văn Hà – Phó Tổng Giám đốc (Xem thông tin ở mục Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị) 

 Ông Hoàng Tuấn Anh – Kế toán trưởng (Xem thông tin ở mục Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị) 
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 Ông Phan Cao Viên – Phó Tổng giám đốc 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 01/09/1970 

Nguyên quán: Nam Triệu, Phú Xuyên, Hà Nội 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

Chức vụ hiện nay:  Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 

Quá trình công tác: 

 1996-2008 Cán bộ kỹ thuật Công ty CP Lilama 45.3 

 2008-2009 Phó giám đốc Công ty CP Lilama 45.3 

 2009-T3/2015 Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.1 

 T4/2015 - nay Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 

 

 Ông Tạ Văn Hùng – Phó Tổng giám đốc 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 18/03/1963 

Nguyên quán: Xã Khánh Phương, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện 

Chức vụ hiện nay:  Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 

Quá trình công tác: 

 1998 - 2000 Giám đốc XN 1 thi công công trình thủy điện Sông Hinh 

 2001-2002 Giám đốc XN 1 thi công công trình thủy điện Hàm Thuận 

 2003 Đội trưởng thi công nhà máy giấy Bình An 

 2004-2007 Đội trưởng thi công ông trình thủy điện Đa Nhim 

 2008-2011 Giám đốc XN số 2 thi công công trình thủy điện An Khê – Ka Nak 

 2012 – nay Phó giám đốc Công ty  

 



 

 

  
 NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY  

CTCP Lilama 45.4 trong năm có những thay đổi về Ban điều hành như sau: 

 Ông Hoàng Văn Dư - Chủ tịch HĐQT Công ty thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc 

kể từ ngày 29/01/2015 để tập trung cho công tác quản trị.  

 Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Bá Sứng (người đại diện phần vốn góp của Tổng Công 

ty lắp máy Việt Nam tại CTCP Lilama 45.4) giữ chức Tổng Giám đôc Công ty thay Ông 

Hoàng Văn Dư kể từ ngày 29/01/2015. 

 Bổ nhiệm có thời hạn Ông Phan Cao Viên giữ chức Phó Tổng Giám đốc CTCP Lilama 45.4. 

Thay đổi trong Hội đồng quản trị: 

 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Sứng làm Thành viên HĐQT từ ngày 20/04/2015. 

 Miễn nhiệm Ông Đào Văn Cường không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 20/04/2015. 

Trong năm Công ty không có sự thay đổi trong Ban kiểm soát 

 



 

 LILAMA 45.4 | THÔNG TIN CHUNG 12 

 
 TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH 

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG  

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ  

Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự vận hành của một doanh nghiệp, trong 

giai đoạn hội nhập hiện nay vấn đề này cần được quan tâm thích đáng để có thể nâng cao khả năng cạnh 

tranh trong trong quá trình hoạt động. Hiểu được điều này, Ban Giám đốc Công ty luôn chú trọng đầu tư 

thời gian, sức lực, và các nguồn lực khác để xây dựng một đội ngũ nhân sự nhiệt tình, tận tâm, làm việc 

hiệu quả.  

 
Số lượng CBCNV   

Tổng số lao động: 682 người 
  

  

STT Tính chất phân loại 
2014 2015 

Số lượng Tỷ trọng  Số lượng Tỷ trọng  

A Theo trình độ 400 100% 682 100% 

1 Trình độ đại học, trên đại học 60 15,00% 99 14,52% 

2 Trình độ cao đẳng, trung cấp 310 77,50% 229 33,58% 

3 Khác 30 7,50% 354 51,91% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 400 100% 682 100% 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 65 16,25% 75 11,00% 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 238 59,50% 225 32,99% 

3 Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 97 24,25% 382 56,01% 

 

5.321.000 5.763.000 6.150.000 6.510.000

2012 2013 2014 2015

Thu nhập bình quân (triệu đồng)

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 Cố gắng đảm bảo CBCNV nhận được đầy đủ quyền lợi 

lao động theo quy định về lương, bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

 Hiện nay công ty đã xây dựng chế độ đãi ngộ mới, gắn 

liền hiệu quả công việc với thành quả lao động, thúc 

đẩy người lao động phát huy khả năng tối đa. 

 Đào tạo tay nghề, kiến thức cho người lao động, đáp 

ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. 

 Tập huấn an toàn lao động cho hầu hết CBCNV, đặc biệt 

là đơn vị thi công công trình, dự án. 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý 

 Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 Giải trình của Ban Tổng Giám đốc với ý kiến kiểm toán 
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 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT KINH DOANH  

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2014 
Kế hoạch 2015 

Thực hiện 

2015 

TH 

2015/2014  
TH/KH 2015  

Giá trị sản lượng 287.185.000.000  340.000.000.000 221.005.000.000 76,96% 65,00% 

Doanh thu thuần 192.378.332.563 250.000.000.000 145.837.583.737  75,81% 58,34% 

Lợi nhuận trước thuế 1.002.798.597 1.500.000.000 342.468.683 34,15% 22,83% 

Lợi nhuận sau thuế 682.144.047 1.170.000.000 164.262.631 24,08% 14,04% 

EPS (Đồng/Cổ phiếu) 171 294 36 21,05% 12,24% 

Như đã đề cập, trong năm qua Công ty gặp nhiều khó khan về tài chính do nguồn vốn han chế, một số công trình, dự 

án thực hiện kéo thời gian thi công dẫn đến tiến độ thanh toán chậm, gây tác động đến các dự án khác của Công ty. 

Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty đã nỗ lực để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm 

bảo cân đối các khoản thu chi, thực hiện các nghĩa vụ tài chính của Công ty. Vì tiến độ trên, doanh thu thực hiện của 

Công ty chưa đảm bảo kế hoạch đề ra, đồng thời lợi nhuận cũng thấp hơn kỳ vọng.  
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

TÌNH HÌNH TÀI SẢN 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2014 Năm 2015 

% tăng giảm 
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Tài sản ngắn hạn 296.351 93.23% 348.639  94,83% 17,64% 

Tài sản dài hạn 21.532 6.77% 19.012 5,17% -11,70% 

TỔNG TÀI SẢN 317.882 100% 367.651 100,00% 15,66% 

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2014 Năm 2015 

% Tăng giảm  
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Nợ ngắn hạn 259.276 100%   308.962  100% 19,16% 

Nợ dài hạn 0 0% 0 0%  -  

NỢ PHẢI TRẢ 259.276 100%   308.962  100% 19,16% 
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 NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 

CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ  

Không có 

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

ĐVT: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Thực hiện 2015 Kế hoạch 2016 
So với năm 

2015 (%) 

1 Giá trị sản lượng  221.000 223.000 100,90% 

2 Doanh thu 145.837 210.000 144,00% 

3 TLao động bình quân 526 613 116,54% 

4 Thu nhập bình quân người/tháng 6,5 6,7 103,08% 

5 Đầu tư XDCB 0,6 3,5 583,33% 

 

 GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI 

Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN  

Ban Giám đốc không có ý kiến giải trình thêm. 
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 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty 

 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

 Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 

CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Hội đồng quản trị nhận thấy công ty gặp khó khăn về mọi mặt như nhân sự, tài chính, máy móc 

thiết bị. Kết quả kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra. Tình trang khó khăn về tài chính ngày 

càng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty. 

 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

Hội đồng quản trị nhận thấy trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn 

gặp nhiều khó khăn, Ban điều hành đã cố gắng nỗ lực đạt được một số kết quả nhất đinh. 

KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Trong năm tới Công ty tiếp tục thực hiện tái cấu trúc như đề án đã trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua, đồng thời ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp bách như xử lý công nợ, đảm bảo tiến độ 

dự án thực hiện để hoạt động của Công ty thông suốt. Hội đồng quản trị sẽ phối hợp cùng Ban 

giám đốc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Công ty, nỗ lực đạt được kết quả kinh doanh 

kỳ vọng.  

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục duy trì lĩnh vực truyền thống của Công ty đã có 

kinh nghiệm, năng lực nhân sự và máy móc. Ngoài các đối tác đã hợp tác lâu năm, Công ty sẽ 

mở rộng phạm vi tìm kiếm hợp tác với các đối tác mới, tạo thế chủ động cho đầu ra của Công ty. 

Dự kiến năm đến chưa thực hiện đầu tư lớn, nếu có HĐQT và Ban giám đốc sẽ thực hiện theo 

đúng chức năng và quyền hạn của mình. 
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 Hoạt động của Hội đồng quản trị 

 Hoạt động của Ban kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÁC PHIÊN HỌP CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Ông Hoàng Văn Dư Chủ tịch 10/10 100% 

2 Ông Nguyễn Bá Sứng Thành viên 6/6 100% 

3 Ông Hoàng Văn Hà Thành viên 10/10 100% 

4 Ông Hoàng Tuấn Anh Thành viên 10/10 100% 

5 Ông Vũ Thế Phương  Thành viên 10/10 100% 

6 Ông Đào Văn  Cường Thành viên 4/4 100% 

Ông Nguyễn Bá Sứng được bổ nhiệm vào ngày 20/04/2015; Ông Đào Văn Cường thôi giữ chức vụ từ 

ngày 20/04/2015. 

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT ĐƯỢC CÔNG BỐ ĐẦY ĐỦ THEO QUY ĐỊNH 

CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT 

Xét thấy với quy mô hoạt động hiện nay, Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

mà mỗi thành viên Hội đồng quản trị sẽ được phân công phụ trách các vấn đề nhân sự, lương thưởng, 

tài chính, sản xuất kinh doanh,... cụ thể theo tình hình thực tế của từng thời kỳ. 
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM  

Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015 như sau: 

 Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015. 

 Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2014. 

 Nhận xét đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong thực 

hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị. 

 Kiến nghị, kết luận của Ban kiểm soát trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, 

Tổng giám đốc. 

 Kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát. 

Bên cạnh đó, để nắm bắt cụ thể, kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã tham 

dự một số cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị, có tham gia phát biểu ý kiến tại cuộc họp. 

 

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

THÙ LAO, LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

ĐVT: nghìn đồng 

STT Họ và tên Chức vụ Lương Thù Lao Tổng thu nhập 

1 Hoàng Văn Dư CT HĐQT 143.744 - 143.744 

2 Nguyễn Bá Sứng TV HĐQT, TGĐ 129.288 - 129.288 

3 Hoàng Văn Hà TV HĐQT, P.TGĐ 121.010 - 121.010 

4 Hoàng Tuấn Anh TV HĐQT, KTT 104.600 - 104.600 

5 Vũ Thế Phương Thành viên HĐQT 78.847 - 78.847 

6 Lê Đình Khanh Trưởng Ban KS - - - 

7 Đặng Tiến Toàn TV BKS 92.671 - 92.671 

8 Nguyễn Kim Tuấn TV BKS 83.172 - 83.172 

 Tổng cộng  753.332 0 753.332 
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GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 

STT 
Người thực 

hiện giao dịch 

Chức vụ/ 

Mối quan 

hệ với CĐ 

nội bộ/CĐ 

lớn 

Số cp sở hữu đầu kỳ Số cp sở hữu cuối kỳ 

Lý do 

tăng/giảm 
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

1 Tạ Văn Hùng 
Phó Tổng 

giám đốc 
20.000 0,5% 10.000 0,25% Bán 

 

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 

Công ty không có giao dịch nội bộ 

VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Công ty tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định Pháp luật về quản trị công ty. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 



 

 LILAMA 45.4 | THÔNG TIN CHUNG 24 

  



 

25   LILAMA 45.4 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

  



 

 LILAMA 45.4 | THÔNG TIN CHUNG 26 

  



 

27   LILAMA 45.4 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

  



 

 LILAMA 45.4 | THÔNG TIN CHUNG 28 

   



 

29   LILAMA 45.4 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

  



 

 LILAMA 45.4 | THÔNG TIN CHUNG 30 



 

31   LILAMA 45.4 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

   



 

 LILAMA 45.4 | THÔNG TIN CHUNG 32 

   



 

33   LILAMA 45.4 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

  



 

 LILAMA 45.4 | THÔNG TIN CHUNG 34 

  



 

35   LILAMA 45.4 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

  



 

 LILAMA 45.4 | THÔNG TIN CHUNG 36 

  



 

37   LILAMA 45.4 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

  



 

 LILAMA 45.4 | THÔNG TIN CHUNG 38 

  



 

39   LILAMA 45.4 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

  



 

 LILAMA 45.4 | THÔNG TIN CHUNG 40 

  



 

41   LILAMA 45.4 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

 




		2016-04-19T21:18:13+0700
	HOÀNG TUẤN ANH




