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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ phần Lilama 10

Năm báo cáo: 2009

I. LÞch sö ho¹t ®éng cña c«ng ty

1. Những sự kiện quan trọng :

+ Việc thành lập: Công ty Cổ phần LILAMA 10 tiền thân là Xí nghiệp lắp máy số 1 Hà

Nội được thành lập tháng 12/1960; Ngày 25/1/1983 Đơn vị chuyển thành xí nghiệp liên hợp

lắp máy số 10 thuộc Liên hiệp các xí nghiệp Lắp máy ( nay là Tổng công ty Lắp máy Việt

Nam ) và đổi tên thành Công ty lắp máy và xây dựng số 10 từ ngày 02/01/1996.

+ Chuyển đổi sở hữu công ty : Từ ngày 01/01/2007 Công ty lắp máy và xây dựng số 10

chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, đổi tên thành Công ty Cổ phần

LILAMA10

+ Niêm yết: Ngày 11 tháng 12 năm 2007 Công ty đã nhận được quyết định niêm yết

chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2007 Công

ty chính thức giao dịch 9.000.000 cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí

Minh với mã giao dịch L10.

+ Ngày 05/11/2009 tại Hà Nội, Công ty vinh dự nhận chứng chỉ  ISO 9001:2008 do tổ chức

LLOYD’S- Châu Á Thái Bình Dương cấp. Để đạt được chứng nhận LILAMA10 đã xây dựng

và chuẩn hóa hệ thống các quy trình nghiệp vụ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:

2008, đảm bảo các quá trình tác nghiệp được thực hiện thống nhất trong toàn Công ty. Bên

cạnh đó, việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm dịch vụ, LILAMA10 cũng không ngừng

cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách

hàng, đo lường sự thỏa mãn của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ, đáp ứng đúng yêu cầu

về cải tiến của ISO 9001: 2008. Sau khi nhận chứng chỉ ISO 9001:2008 trong hoạt động quản

lý chất lượng, LILAMA10 sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

sang các lĩnh vực hoạt động khác.Từ đó, LILAMA10 tạo động lực để phát triển bền vững và

lớn mạnh hơn.
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+ Các sự kiện khác: xây dựng tòa nhà Lilama 10 triển khai và động thổ vào quý II/2009 với

tổng mức đầu tư dự án 198 tỷ đồng tại xã Trung Văn -Từ Liêm –Hà Nội

2. Quá trình phát triển

2.1 Ngành nghề kinh doanh

Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện, trạm biến thế, lắp ráp máy móc

cho các công trình. Sản xuất, kinh doanh vật tư, đất đèn, que hàn, ô xy, phụ tùng, cấu kiện kim

loại cho xây dựng. Sản xuất VLXD. Gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị nâng , thiết bị

chịu áp lực (bình, bể, đường ống chịu áp lực), thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cấu thép phi tiêu

chuẩn, cung cấp, lắp đặt và bảo trì thang máy; Làm sạch và sơn phủ bề mặt kim loại. Kinh

doanh xuất, nhập khẩu vật tư, thiết bị, các dây chuyền công nghệ, vật liệu xây dựng. Thí

nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điện, điều khiển tự động, kiểm tra chất lượng mối hàn kim loại.

Đầu tư xây dựng và kinh doanh Bất động sản, nhà ở, trang trí nội thất (Không bao gồm hoạt

động tư vấn về giá đất). Thiết kế kết cấu: Đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp

phục vụ ngành lắp máy. Thiết kế hệ thống dây chuyền công nghệ chế tạo máy và lắp máy phục

vụ ngành lắp máy.Thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt điện đối với công trình công nghiệp.Các

ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật.

2.2 Tình hình hoạt động :

Hiện nay Công ty đang thi công xây lắp nhiều công trình trên khắp cả nước như công

trình Thuỷ điện: Sơn La, Bản Chát, Plêikrông, Sêsan4, Cửa Đạt; Srêpok 3; dây chuyền mới xi

măng Bỉm Sơn; dây chuyền II xi măng Bút Sơn...v..v... Và hoạt động mở rộng thị trường sang

các nước khác: Đại tu nâng cấp Nhà máy Nhiệt Điện Lisco tại Lybia.

3. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu phát triển chủ yếu của Công ty: Tiếp tục mở rộng thị trường hoạt động ra

thế giới. Công ty cổ phần LILAMA 10 sẽ trở thành một công ty hoạt động đa ngành với lĩnh

vực kinh doanh chính là lắp đặt các máy móc thiết bị. Phấn đấu LILAMA 10 trở thành một

doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam, trong lĩnh vực lắp đặt các máy móc, thiết bị công .

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn : Trong thời gian tới LILAMA 10 sẽ từng bước

đa dạng hóa, mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư một số lĩnh vực có liên quan

khác như: Đầu tư bất động sản; liên doanh, liên kết, đầu tư tài chính dưới hình thức góp vốn

vào các công ty khác..
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Trong năm 2010, Công ty tiếp tục triển khai các dự án đầu tư đang xây dựng: nhà máy

thủy điện Nậm Công 3 do Công ty Lilama 10 làm chủ đầu tư công suất lắp máy 8MW với tổng

mức đầu tư 227 tỷ , dự kiến hoàn thành vào quý II/2010, khi phát điện doanh thu hàng năm dự

tính 20 tỷ đồng.

Dự án xây dựng tòa nhà Lilama 10 với tổng mức đầu tư 198 tỷ đồng tại đường Lê Văn

Lương kéo dài-Hà Nội sẽ được khánh thành vào đúng ngày 10/10/2010- Chào mừng 1.000

năm Thăng Long - Hà Nội.

Dù ¸n dự kiến x©y 2 toµ chung c cao cÊp (giai đoạn 2) t¹i xã Trung Văn-Từ Liêm-Hà

Nội

II. B¸o c¸o cña héi ®ång qu¶n trÞ

1. Những nét nổi bật của kết qủa hoạt động trong năm 2009

- TriÓn khai thùc hiÖn tèt nghÞ quyÕt §¹i héi §ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2009.

- Trªn c¬ së ph¬ng híng nhiÖm vô n¨m 2009 ®· ®îc §H§C§ thêng niªn n¨m 2009

th«ng qua, H§QT ®· phª duyÖt kÕ ho¹ch SXKD tõng quý, ®ång thêi kiÓm ®iÓm ®¸nh gi¸

t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ cã nh÷ng chØ ®¹o cô thÓ nh»m hoµn thµnh nhiÖm vô

SXKD n¨m 2009.

- ChØ ®¹o so¹n th¶o vµ ban hµnh c¸c quy chÕ, quy ®Þnh néi bé ®Ó qu¶n lý C«ng ty.

- Hoµn thµnh viÖc thanh to¸n cæ tøc n¨m 2008 tû lÖ 12%; §· t¹m øng cæ tøc ®ît 1 n¨m

2009 tû lÖ 7%.

- Trªn c¬ së ®Ò xuÊt cña Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty nh»m ®¸p øng nh÷ng thay ®æi vÒ bé m¸y

tæ chøc vµ t¨ng cêng n¨ng lùc l·nh ®¹o C«ng ty vµ Chi nh¸nh, H§QT ®· quyÕt ®Þnh:

. MiÔn nhiÖm vµ bæ nhiÖm míi chøc danh Tæng Gi¸m ®èc;

. Bæ nhiÖm míi 02 chøc Phã Tæng gi¸m ®èc C«ng ty;

. Bæ nhiÖm míi 01 chøc danh KÕ to¸n trëng C«ng ty;

. MiÔn nhiÖm vµ bæ nhiÖm míi 02 gi¸m ®èc chi nh¸nh C«ng ty.

. Phª duyÖt ®Ò xuÊt cña Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ viÖc c¬ cÊu l¹i m« h×nh tæ chøc vµ

ho¹t ®éng cña mét sè phßng ban C«ng ty vµ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé.
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- ChØ ®¹o Ban Tæng Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh tèt c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty tu©n thñ theo ®óng

quy ®Þnh cña luËt chøng kho¸n ®èi víi C«ng ty niªm yÕt.

- Bæ sung kÞp thêi ®¨ng ký kinh doanh cña C«ng ty vµ c¸c Chi nh¸nh cho phï hîp víi t×nh

h×nh thùc tÕ SXKD cña C«ng ty.

- Phª duyÖt nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t x©y dùng Toµ nhµ LILAMA 10 t¹i x·

Trung V¨n- Tõ Liªm- Hµ Néi vµ  Dù ¸n thuû ®iÖn NËm C«ng 3 t¹i x· Huæi 1- HuyÖn

S«ng M·- TØnh S¬n La.

- ChØ ®¹o vµ phª duyÖt kÕ ho¹ch t×m kiÕm viÖc lµm t¹i níc ngoµi ®· triÓn khai thµnh c«ng

dù ¸n đại tu và nâng cấp söa ch÷a nhµ m¸y NhiÖt ®iÖn Lisco Misurata – Libya vµ ®· ®iÒu

®éng 148 CBCNV thùc hiÖn dù ¸n tõ th¸ng 11/2009.

- Phª duyÖt c¸c dù ¸n ®Çu t nh»m n©ng cao n¨ng lùc, ®¸p øng yªu cÇu thi công c¸c công

trình C«ng ty ®¶m nhËn thi c«ng.

- Hoµn thµnh viÖc rót vèn t¹i C«ng ty cæ phÇn thñy ®iÖn Hña Na (chuyÓn nhîng 900.000

cæ phÇn phæ th«ng ( t¬ng ®¬ng chÝn tû ®ång) t¹i C«ng ty cæ phÇn thuû ®iÖn Hña Na cho

Tæng C«ng ty ®iÖn lùc dÇu khÝ ViÖt Nam víi gi¸ b»ng mÖnh gi¸ 10.000 ®ång/CP) ®Ó tËp

trung cho c¸c dù ¸n cña C«ng ty ®Çu t.

- ChØ ®¹o chuyÓn ®æi thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ISO 9001:2000 sang hÖ thèng

qu¶n lý chÊt lîng ISO 9001:2008 ®· ®îc tæ chøc LLOYD’S- Ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng

cÊp chøng nhËn ngµy 23/9/2009 nh»m chuÈn ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng, kh«ng

ngõng c¶i tiÕn vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao

cña kh¸ch hµng.

- T×nh h×nh tµi chÝnh vµ lîi nhuËn c«ng ty t¹i thêi ®iÓm 31/12/2009 thÓ hiÖn qua hai chØ tiªu

sau: Tæng doanh thu : 480.847.190.202 ®ång; Lîi nhuËn sau thuÕ: 23.975.794.802 ®ång.

2. T×nh h×nh thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch n¨m 2009

Từng phiên họp HĐQT đã xem xét kiểm điểm, đánh giá và có những nghị quyết chỉ đạo

SXKD sát với tình hình thực tế, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Các uỷ viên

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

được phân công. So với mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2009, Công ty cổ phần LILAMA10 đã

thực hiện hoàn thành mét sè chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra nh sau :
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Stt Néi dung ®¬n vÞ
KÕ ho¹ch

n¨m  2009

Thùc hiÖn

n¨m 2009

Tû lÖ

( TH/KH)

1 Gi¸ trÞ s¶n lîng triÖu ®ång 550,200 600,000 109.1%

2 Tæng doanh thu triÖu ®ång 450,000 480,847 106.8%

3 Lîi nhuËn tríc thuÕ triÖu ®ång 28,500 28,416 99.7%

5 Lîi nhuËn sau thuÕ triÖu ®ång 24,510 23,975 97.8%

6 Tæng sè nép Ng©n s¸ch triÖu ®ång 14,863 32,491 218.6%

7 Vèn ®iÒu lÖ triÖu ®ång 90,000 90,000 100.0%

8 Tû suÊt  LNTT/DTT % 6.33 5.91 93.4%

9 Tû suÊt  LNTT/Vèn ®Çu t cña CSH % 31.67 31.56 99.7%

10 Cæ tøc % 14.5 dù kiÕn 15 dù kiÕn 103.4%

MÆc dï t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi vµ trong níc n¨m 2009 chøa ®ùng rÊt nhiÒu khã kh¨n

vµ biÕn ®éng khã lêng, C«ng ty ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®¸ng khÝch lÖ. Gi¸

trÞ s¶n lîng vµ doanh thu thuÇn b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô ®¹t lÇn lît 109,1% vµ 106,8%

so víi kÕ ho¹ch ®· ®îc §¹i héi cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2009 th«ng qua. Liªn quan ®Õn vÊn

®Ò chi tr¶ cæ tøc, Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty ®ang tr×nh §¹i héi đồng cæ ®«ng lÇn nµy th«ng qua

ph¬ng ¸n chi tr¶ cæ tøc n¨m 2009 víi tû lÖ lµ 15%. Trong n¨m 2009, C«ng ty ®· thùc hiÖn chi

tr¶ cæ tøc ®ît 2 n¨m 2008 víi tû lÖ 6% vµ t¹m øng cæ tøc ®ît 1 n¨m 2009 cho c¸c cæ ®«ng víi

tû lÖ 7%.

3. Nh÷ng thay ®æi chñ yÕu trong n¨m 2009

Trong n¨m 2009, ngoµi nh÷ng hîp ®ång ®· ®îc ký kÕt tõ  nh÷ng n¨m tríc ®ang ®îc

triÓn khai thi c«ng. C«ng ty Cæ phÇn Lilama 10 luôn nç lùc tiÕp thÞ vµ t×m kiÕm c¸c hîp ®ång

míi,  sang nhiÒu lÜnh vùc míi. §ång thêi, tËp trung n©ng cao n¨ng lùc thi c«ng phôc vô cho

s¶n xuÊt kinh doanh:

- C«ng ty CP Lilama 10 ký hîp ®ång tæng thÇu EPC ®Çu tiªn víi C«ng ty CP thuû ®iÖn Th¸c Bµ

víi gi¸ trÞ hîp ®ång 157 tû ®ång trong viÖc söa ch÷a  vµ ®¹i tu, n©ng cÊp phôc håi nhµ  m¸y

thñy ®iÖn . §©y lµ hîp đồng tuy gi¸ trÞ kh«ng lín song l¹i phøc t¹p trong qu¸ tr×nh  lùa chän,

tæ hîp thiÕt bÞ ®Ó cã sù ®ång bé, t¬ng thÝch gi÷a thiÕt bÞ míi vµ thiÕt bÞ cò. Lilama 10 ®· lµm
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viÖc víi c¸c nhµ thÇu níc ngoµi bao gåm LB Nga, Ucraina, Thuþ Sü, ¸o nh»m lùa chän

nh÷ng thiÕt bÞ tèt nhÊt cho nhµ m¸y ®Ó hoµn thµnh dự án ®óng nh cam kÕt tiến độ lµ 20 th¸ng.

- C«ng ty CP Lilama 10 chuyÓn nhîng phÇn vèn gãp vµo C«ng ty cæ phÇn thñy ®iÖn Hña Na -

chuyÓn nhîng 900.000 cæ phÇn phæ th«ng ( t¬ng ®¬ng chÝn tû ®ång) cho Tæng C«ng ty

®iÖn lùc dÇu khÝ ViÖt Nam víi gi¸ b»ng mÖnh gi¸ 10.000 ®ång/CP) ®Ó tËp trung cho c¸c dù ¸n

cña C«ng ty ®Çu t lµ Toµ nhµ Lilama 10 vµ Thuû ®iÖn NËm C«ng 3. C«ng ty tËp trung ®Çu t

theo chiÒu s©u vµo 02 dù ¸n trªn ®ang trong giai ®o¹n s¾p hoµn thµnh đưa vào khai thác, sử

dụng .

-Më réng thÞ trêng x©y l¾p ra thÕ giíi lµ lÜnh vùc ®îc C«ng ty ®· vµ ®ang triÓn khai trong

n¨m víi kÕt qu¶ kh¶ quan: Ký hîp ®ång ®a c«ng nh©n lµm viÖc t¹i c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn t¹i

Trung §«ng – C«ng tr×nh nhiÖt ®iÖn LISCO ( Lybia) ®îc C«ng ty ký kÕt víi C«ng ty TNHH

N¨ng lîng DOOSAN BABCOCK – V¬ng Quèc Anh víi trÞ gi¸ hîp ®ång:1.523.275 USD;

víi C«ng ty TNHH DÞch vô kü thuËt WEIR  1.362.185 USD. §©y lµ sản phÈm cña dÞch vô

cung cÊp nh©n c«ng cã chÊt lîng tay nghÒ cao ®i lµm viÖc t¹i c¸c níc, ®· vµ ®ang ®îc ®èi

t¸c tin cËy cao. §em l¹i kho¶n lîi nhuËn kh«ng nhá cho C«ng ty, ngoµi ra ngêi lao ®éng cã

tay nghÒ cña Lilama 10 cã nguån thu nhËp cao h¬n h¼n so víi møc l¬ng lµm viÖc trong níc.

- Trong ®Çu t mua s¾m thiÕt bÞ thi c«ng n©ng cao  n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty CP

Lilama 10 ®· ®Çu t c¸c thiÕt bÞ thi c«ng ®¸p øng cho s¶n xuÊt víi tæng gi¸ trÞ tµi s¶n :

28.449.077.583 ®ång , trong ®ã ®Çu t mua s¾m cÇu trôc b¸nh xÝch KOBELCO 250 tÊn trÞ gi¸

20.612.687.667 ®ång. Ngoµi ra c¶i t¹o vµ n©ng cÊp mét sè ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ thi c«ng hiÖn

cã ®Ó phôc vô cho viÖc thi c«ng l¾p ®Æt.

4. Định hướng nhiệm vụ năm 2010

- T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc ®iÒu hµnh cña Tæng Gi¸m ®èc trong ho¹t

®éng SXKD, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ Níc còng nh c¸c NghÞ quyÕt, quyÕt

®Þnh cña H§QT. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý c¸c mÆt ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Ó trªn c¬ së ®ã

®iÒu hµnh c¸c mÆt SXKD s¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt.

- TiÕp tôc kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quy chÕ ®· ban hµnh, chØ ®¹o so¹n th¶o

®Ó  ban hµnh quy chÕ qu¶n lý cÇn thiÕt. Xem xÐt c¸c kiÕn nghÞ cña Tæng Gi¸m ®èc ®Ó cã sù

®iÒu chØnh, bæ sung mét sè néi dung cña c¸c quy chÕ ®· ban hµnh cho phï hîp víi yªu cÇu cña

SXKD.



7

- ChØ ®¹o bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña c«ng ty nh»m thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c chØ

tiªu kÕ ho¹ch cña n¨m 2010 víi gi¸ trÞ s¶n lîng: 690 tû ®ång, Doanh thu : 540 tû ®ång, Lîi

nhuËn tríc thuÕ : 30,35 tû ®ång, Nép ng©n s¸ch: 25,13 tû ®ång, Tû suÊt lîi nhuËn/ vèn :

33,72%, Tû suÊt lîi nhuËn/ doanh thu : 5,62 %; Thu nhËp b×nh qu©n: 3,9 triÖu ®ång/

ngêi/th¸ng; Cæ tøc : 15%.

- X©y dùng ®éi ngò CBCNV cã chÊt lîng cao ®¶m b¶o ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c

dù ¸n vµ kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý doanh nghiÖp trong giai ®o¹n tíi. Sö dông

nguån tµi chÝnh hîp lý vµ hiÖu qu¶, sö dông linh ho¹t c«ng cô nî trong c©n ®èi ®Ó gi¶m chi phÝ

sö dông vèn còng nh t¨ng hiÖu qu¶ ®Çu t.

- TiÕp tôc chØ ®¹o hoµn thiÖn c¬ chÕ ph©n phèi tiÒn l¬ng theo híng g¾n thu nhËp víi

hiÖu qu¶ vµ khèi lîng c«ng viÖc thùc hiÖn, dïng tiÒn l¬ng lµ c«ng cô ®ßn bÈy trong viÖc thóc

®Èy t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt lîng c«ng viÖc.

- ChØ ®¹o t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶ng b¸ ®Ó h×nh ¶nh, th¬ng hiÖu cña C«ng ty Cæ phÇn

Lilama10 ®îc nhËn diÖn trªn diÖn réng nh»m tiÕp thÞ, t×m kiÕm viÖc lµm, ®Æc biÖt chó träng

thÞ trêng ë níc ngoµi nh LIBI, Quarta…..

- §Çu t chiÒu s©u t¨ng cêng n¨ng lùc, ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng víi gi¸ trÞ

35,53 tû ®ång trong ®ã sÏ mua s¾m thªm  01 cÈu trôc b¸nh xÝch 150T.

- §Èy nhanh tiÕn ®é x©y dùng c«ng tr×nh thñy ®iÖn NËm C«ng 3 sÏ ®a vµo khai th¸c sö

dông trong quý IV/2010.

- §Èy nhanh tiÕn ®é dù ¸n x©y dùng Toµ nhµ Lilama10 (giai ®o¹n I) kÕ ho¹ch ngµy

10/10/2010 ®a vµo khai th¸c sö dông lµm v¨n phßng vµ cho thuª.

- TiÕp tôc ®Çu t Toµ nhµ Lilama10 (giai ®o¹n II) Qui m« vµ diÖn tÝch x©y dùng tÇng dù

kiÕn kho¶ng: 1.430 m2, gåm 02 khèi, chiÒu cao tõ  25 ®Õn 27 tÇng t¹i x· Trung V¨n – HuyÖn

Tõ Liªm – TP. Hµ Néi. Dù kiÕn khëi c«ng vµo quý III/2010.

- Rót vèn t¹i C«ng ty cæ phÇn §Çu t & ph¸t triÓn §é thÞ Lilama ®Ó tËp trung nguån vèn

cho dù ¸n ®Çu t cña C«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn LILAMA10 hiÖn lµ cæ ®«ng ®ang n¾m gi÷

2.250.000 cæ phÇn  (14,06% vèn ®iÒu lÖ ) t¬ng ®¬ng víi sè tiÒn 26.280.793.625 ®ång ( B»ng

ch÷: Hai s¸u tû, hai tr¨m t¸m m¬i triÖu, b¶y tr¨m chÝn ba ngh×n, s¸u tr¨m hai l¨m ®ång ) t¹i

C«ng ty cæ phÇn §Çu t x©y dùng vµ Ph¸t triÓn ®« thÞ LILAMA.
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HiÖn nay, C«ng ty cæ phÇn LILAMA10 ®ang tËp trung mäi nguån lùc ®Ó thùc hiÖn 02

dù ¸n ®Çu t: Nhµ m¸y thñy ®iÖn NËm C«ng 3 víi tæng møc ®Çu t 227 tû ®ång, tßa nhµ

LILAMA10 x· Trung V¨n – HuyÖn Tõ Liªm – TP. Hµ Néi tæng møc ®Çu t 198 tû ®ång.

III. B¸o c¸o cña ban gi¸m ®èc

1. Báo cáo tình hình tài chính :

- Khả năng sinh lời = Lîi nhuËn sau thuÕ / Vèn chñ së h÷u  (23.975.794.802 đ/

124.956.051.878 ®) = 19,18 %

- Khả năng thanh toán nhanh: 0.54 lÇn

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo :

+ Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 : 23.975.794.802 đ

+ Lợi nhuận sau thuế cha ph©n phèi năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 : 18.158.545.964

đ

+ Tû suÊt  LNTT/DTT = 5.91 % ; Tû suÊt  LNTT/Vèn ®Çu t cña CSH = 31,56% . C¶ hai chØ

tiªu nµy C«ng ty cha ®¹t ®îc so víi kÕ ho¹ch. Nguyªn nh©n: ChØ tiªu lîi nhuËn tríc thuÕ vµ

lîi nhuËn sau thuÕ kh«ng ®¹t ®îc so víi kÕ ho¹ch do gi¸ trÞ khèi lîng thi c«ng thùc hiÖn bëi

c¸c thÇu phô t¹i mét sè c«ng tr×nh trong n¨m 2009 chiÕm tû lÖ lín, nªn lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t

®éng kinh doanh chÝnh cña C«ng ty thÊp h¬n so víi kÕ ho¹ch.

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo :

+ Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 là: 23.975.794.802 đ

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Không có

- Tổng sổ cổ phiếu theo từng loại: Tổng số 9.000.000 cổ phiếu phổ thông.

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu

không thể  chuyển đổi…): Không có

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại : 9.000.000 cổ phiếu phổ thông.

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại : 100.000 CP

- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn dù kiÕn: 15% / năm ( 1.500 đ / 1cổ phần)

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
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Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt

động sản xuất kinh doanh trước đây:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 600/550,2 tỷ đồng đạt 109,1 % kế hoạch,

- Tổng doanh thu : 480,8/450,2 tỷ đồng đạt 106,8 % kế hoạch.

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 28,4/28,5 đồng đạt 99,6 % kế hoạch

- Số đã nộp ngân sách : 32.491/14.863 tỷ đồng đạt 218,6 % kế hoạch

- Tỷ suất lợi nhuận ST/ vốn ĐL : 26.65 %/27.22% gi¶m 2.1 % so với kế hoạch

- Thu nhập bình quân đ/người/ tháng 3,8 triệu đồng đạt 103,5 % kế hoạch.

Nguyªn nh©n khiÕn chØ tiªu lîi nhuËn ®Æt ra kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch nh ®· ®îc

nªu trªn : MÆc dï chØ tiªu doanh thu C«ng ty vÉn ®¹t ®îc nhng phÇn lín lµ doanh thu nhµ

thÇu phô, trong tæng sè doanh thu cña c«ng ty doanh thu nhµ thu phô lµ 120.949.715.289 ®ång

chiÕm  25,15 %  trong tæng doanh thu thuÇn cña Lilama 10. V× vËy, lîi nhuËn thÊp h¬n so víi

kÕ ho¹ch.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Sau một năm thực hiện mô hình cổ

phần hoá , Công ty đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc, điển hình là:

+ C«ng ty nhËn chøng chØ ISO – tõ viÖc chuyÓn ®æi hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ISO

9001:2000 sang hÖ thèng chÊt lîng ISO 9001:2008 ®îc tæ chøc LLOY’S – Ch©u ¸ th¸I b×nh

d¬ng cÊp chøng nhËn.

+ Làm tốt công tác mở rộng thị trường, duy tr× quan hệ với các bạn hàng truyền thống, ký kết

được nhiều hợp đồng kinh tế, công tác thanh quyết toán thu hồi vốn nhanh. Trong ®ã, thu hèi

cña c«ng tr×nh thuû ®iÖn S¬n La, Thuû ®iÖn Sªsan 4 vµ mét sè thuû ®iÖn kh¸c nh : Thuû ®iÖn

Cöa §¹t, Th¸c Bµ ®· ®em l¹i nguån thu lín cho doanh nghiÖp.

+ Đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ sư, cử nhân trẻ, năng động sáng tạo trong điều hành, quản lý

sản xuất kinh doanh tốt. Phát huy quyền tự chủ của các đơn vị và cán bộ công nhân viên.

Trong năm qua Công ty cã thay ®æi c¬ cÊu c¸c phßng ban phï hîp h¬n cho viÖc tæ chøc s¶n

xuÊt kinh doanh; Cô thÓ: Thµnh lËp phßng Dù ¸n vµ §èi ngo¹i trªn c¬ së n©ng cÊp Ban chuÈn

bÞ dù ¸n níc ngoµi.; ®æi tªn phßng §Çu t - Dù ¸n thµnh phßng §Çu t. Bæ nhiÖm thªm 02 phã

gi¸m ®èc phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ.



10

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:

TT Chỉ tiêu Năm 2010 Ghi chú

1 Vốn điều lệ 90 tỷ đồng

2 Gi¸ trị sản lượng 690 tỷ đồng

3 Doanh thu thuần 540 tỷ đồng

4 Lợi nhuận trước thuế 30.35 tỷ đồng

5 Lợi nhuận sau thuế 25.13 tỷ đồng

6 Tỷ suất LN/DTT 5.62 %

7 Tỷ suất LN/VCSH 33.72 %

8 Tỷ lệ cổ tức/VĐL 15 %

Trong bèi c¶nh chung cña nÒn kinh tÕ võa tho¸t khái khñng ho¶ng, tuy nhiªn vÉn cßn

nhiÒu  khã kh¨n :T×nh h×nh l¹m ph¸t ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn doanh nghiÖp kinh doanh khiÕn

cho chi phÝ ®Çu vµo cña c¸c ®¬n vÞ trong ®ã cã c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p nh Lilama 10 bÞ gia t¨ng, ®ã

lµ: chi phÝ ®i vay. Víi c¬ chÕ xo¸ bá l·i xuÊt trÇn cña dßng vèn vay trung vµ dµi h¹n trong giai

®o¹n ®Çu t hiÖn nay cña hai dù ¸n víi tæng møc ®Çu t h¬n 400 tû ®ång cña Lilama 10 lµ mét

vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n mµ doanh nghiÖp ph¶i cè g¾ng nç  lùc hÕt m×nh. ViÖc th¾t chÆt tÝn dông

cña c¸c ng©n hµng còng ¶nh hëng ®Õn nhu cÇu vèn vay cña ®¬n vÞ cho viÖc gi¶i ng©n phôc vô

s¶n xuÊt.. Mặc dù kế hoạch đặt ra chỉ tiêu đảm bảo doanh thu, lợi nhuận tăng so với năm 2009

đã thực hiện tuy nhiên trong năm 2010, khả năng thu hồi vốn của đơn vị không tránh những

khó khăn, chi phÝ ®Çu vµo cña doanh nghiÖp trong ®ã cã chi phÝ nh©n c«ng sÏ t¨ng do ®iÒu

chØnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cña Nhµ níc khiÕn doanh nghiÖp phải tăng chi phí đầu vào của năm

2010 dự tính so với năm 2009 sẽ cao hơn dẫn đến kế  hoạch  Tỷ suất LN/DTT là 5.62 %

-Từ năm 2011 đến năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty ước đạt sản

lượng và doanh thu tăng tõ 10% - 15 % so với năm trước.

- §Çu t chiÒu s©u t¨ng cêng n¨ng lùc, ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng víi gi¸ trÞ

35,53 tû ®ång

- §Èy nhanh tiÕn ®é x©y dùng c«ng tr×nh thñy ®iÖn NËm C«ng 3 sÏ ®a vµo khai th¸c sö

dông trong quý IV/2010.
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- §Èy nhanh tiÕn ®é dù ¸n x©y dùng Toµ nhµ Lilama10 (giai ®o¹n I) kÕ ho¹ch ngµy

10/10/2010 ®a vµo khai th¸c sö dông .

- TiÕp tôc ®Çu t Toµ nhµ Lilama10 (giai ®o¹n II) Qui m« vµ diÖn tÝch x©y dùng dù kiÕn

kho¶ng: 1.430 m2, gåm 02 khèi, chiÒu cao tõ  25 ®Õn 27 tÇng t¹i x· Trung V¨n – HuyÖn Tõ

Liªm – TP. Hµ Néi. Dù kiÕn khëi c«ng vµo quý III/2010.

- Rót vèn t¹i C«ng ty cæ phÇn §Çu t & ph¸t triÓn §é thÞ Lilama ®Ó tËp trung nguån vèn

cho dù ¸n ®Çu t cña C«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn LILAMA10 hiÖn lµ cæ ®«ng ®ang n¾m gi÷

2.250.000 cæ phÇn  (14,06% vèn ®iÒu lÖ ) t¬ng ®¬ng víi sè tiÒn 26.280.793.625 ®ång ( B»ng

ch÷: Hai s¸u tû, hai tr¨m t¸m m¬i triÖu, b¶y tr¨m chÝn ba ngh×n, s¸u tr¨m hai l¨m ®ång ) t¹i

C«ng ty cæ phÇn §Çu t x©y dùng vµ Ph¸t triÓn ®« thÞ LILAMA.
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IV. b¸o c¸o tµi chÝnh

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN
Mã

số

Thuyết

minh
31/12/2009 01/01/2009

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 334,359,995,544 267,857,352,421

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 72,566,921,683 8,621,485,974

1. Tiền 111 22.375.255.016 8,621,485,974

2. Các khoản tương đương tiền 112 50,191,666,667

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120

1. Đầu tư ngắn hạn 121

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán    đầu tư

ngắn hạn (*)
129

III. Các khoản phải thu 130 86,061,765,397 67,356,081,784

1. Phải thu của khách hàng 131 48,336,681,272 48,591,088,798

2. Trả trước cho người bán 132 38,200,395,348 20,202,881,366

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133

4. Phải thu theo tiến độ HĐXD 134

5. Các khoản phải thu khác 138 V.02 801,110,777 537,058,720

6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139
(1,276,422,000) (1,974,947,100)

IV. Hàng tồn kho 140 162,338,596,403 188,306,654,737

1. Hàng tồn kho 141 V.03 162,338,596,403 188,306,654,737

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 13,392,712,061 3,573,129,926

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151
631,133,101

654,786,408

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152
5,262,823,418

982,279,595
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3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà

nước
154 V.04 - 36,390,988

4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7,498,755,542 1,899,672,935

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 154,655,959,649 87,560,190,549

I. Các khoản phải thu dài hạn 210

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211

2. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc 212

3. Phải thu nội bộ dài hạn 213

4. Phải thu dài hạn khác 218

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219

II. Tài sản cố định 220 126,013,914,413 51,215,941,258

1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.05 36,226,766,018 25,083,160,134

- Nguyên giá 222 125,024,248,174 99,854,473,491

- Giá trị hao mòn lũy kế(*) 223 (88,797,482,156) (74,771,313,357)

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.06 151,238,695 495,293,431

- Nguyên giá 225 1,032,165,013 1,032,165,013

- Giá trị hao mòn lũy kế(*) 226 (880,926,318) (536,871,582)

3. Tài sản cố định vô hình 227 V.07 5,790,942,000 8,470,941,996

- Nguyên giá 228 5,790,942,000 9,140,942,000

- Giá trị hao mòn lũy kế(*) 229 (670,000,004)

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.08 83,844,967,700 17,166,545,697

III. Bất động sản đầu tư 240

- Nguyên giá 241

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.09 26,280,793,625 35,280,793,625

1. Đầu tư vào công ty con 251

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252

3. Đầu tư dài hạn khác 258 26,280,793,625 35,280,793,625

4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư

dài hạn (*)
259

V. Tài sản dài hạn khác 260 2,361,251,611 1,063,455,666

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.10 2,361,251,611 1,063,455,666
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2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262

3. Tài sản dài hạn khác 268

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 489,015,955,193 355,417,542,970

NGUỒN VỐN
Mã

số

Thuyết

minh
31/12/2009 01/01/2009

A. NỢ PHẢI TRẢ 300 363,282,698,163 240,799,470,512

I. Nợ ngắn hạn 310 313,786,617,560 226,882,351,299

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.11 132,732,774,582 75,910,811,683

2. Phải trả người bán 312 24,905,213,058 21,268,149,319

3. Người mua trả tiền trước 313
127,880,414,166

103,091,076,249

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.12 4,531,193,438 7,573,495,173

5. Phải trả công nhân viên 315 13,573,287,950 13,469,535,996

6. Chi phí phải trả 316 - -

7. Phải trả nội bộ 317 - -

8. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD 318 - -

9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.13 10,163,734,366 5,569,282,879

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - -

II. Nợ dài hạn 330 49,496,080,603 13,917,119,213

1. Phải trả dài hạn người bán 331 -

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 - -

3. Phải trả dài hạn khác 333 - -

4. Vay và nợ dài hạn 334 V.14 48,694,696,840 13,130,064,088

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 801,383,763 787,055,125

7. Dự phòng phải trả dài hạn 337

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 125,733,257,030 114,618,072,458

I. Vốn chủ sở hữu 410 V.15 124,956,051,878 113,993,201,853

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 90,000,000,000 90,000,000,000

- Ngân sách 411A

- Tự bổ sung 411B 90,000,000,000 90,000,000,000

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 5,000,000,000 5,000,000,000

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413
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4. Cổ phiếu ngân quỹ 414
(2,023,313,414) (2,023,313,414)

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 1,556,026 -

7. Quỹ đầu tư phát triển 417 13,036,477,304 4,162,017,701

8. Quỹ dự phòng tài chính 418 782,785,998 312,639,049

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 -

10. Lợi nhuận chưa phân phối 420 18,158,545,964 16,541,858,517

11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421

II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 430 777,205,152 624,870,605

1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 777,205,152 624,870,605

2. Nguồn kinh phí 432

3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 489,015,955,193 355,417,542,970

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

ChØ TI£U
Mã

số

Thuyết

minh
31/12/2009 01/01/2009

1. Tài sản thuê ngoài 001

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia

công
002

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi 003

4. Nợ khó đòi đã xử lý 004

5. Ngoại tệ các loại (USD) 007 327,170.11 9,398.89

6. Dự toán chi hoạt động
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BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2009

CHỈ TIÊU
Mã số

Thuyết

minh
Năm nay Năm trước

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 00 VI. 16 480,847,190,202 327,838,971,032

2. Các khoản giảm trừ 02 - -

- Chiết khấu bán hàng 02a -

- Giảm giá hàng bán 02b - -

- Hàng bán bị trả lại 02c - -

- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu và thuế

GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp
02d - -

3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VI. 17 480,847,190,202 327,838,971,032

4. Giá vốn hàng bán 11 VI. 18 430,177,937,739 284,032,874,022

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng  và cung cấp dịch vụ 20 50,669,252,463 43,806,097,010

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI. 19 3,654,204,244 1,243,867,143

7. Chi phí tài chính 22 VI. 20 8,731,358,792 7,760,413,603

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 8,567,937,656 7,760,413,603

8. Chi phí bán hàng 24

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 20,095,006,658 15,925,732,851

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 25,497,091,257 21,363,817,699

11. Thu nhập khác 31 VI. 21 2,919,337,971 826,843,593

12. Chi phí khác 32 11,041,434

13. Lợi nhuận khác 40 2,919,337,971 815,802,159

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 28,416,429,228 22,179,619,858

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI. 22 4,440,634,426 -

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 - -

17. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 23,975,794,802 22,179,619,858

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 2,694 2,492
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B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ N¨m 2009

§¬n vÞ tÝnh:  ®ång

ChØ tiªu M· sè N¨m nay N¨m tríc

I. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng SX-KD

1. TiÒn thu b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô vµ doanh thu kh¸c 1 544,858,226,159 327,269,204,318

2. TiÒn chi tr¶ cho ngêi cung cÊp hµng hãa vµ dÞch vô 2 (354,208,833,364) (238,269,760,858)

3. TiÒn chi tr¶ cho ngêi lao ®éng 3 (122,193,068,231) (79,876,824,784)

4. TiÒn chi tr¶ l·i vay 4 (7,895,427,656) (5,151,403,027)

5. TiÒn chi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 5 0 0

6. TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 6 4,892,869,777 4,750,695,006

7. TiÒn chi kh¸c cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 7 (4,005,111,421) (29,677,258,282)

Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng SX-KD 20 61,448,655,264 (20,955,347,627)

II. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t

1. TiÒn chi mua s¾m, x©y dùng TSC§ vµ c¸c tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 21 (94,236,405,551) (18,765,180,674)

2. TiÒn thu tõ thanh lý, nhîng b¸n TSC§ vµ c¸c TS dµi h¹n kh¸c 22 2,919,129,382 495,750,000

3. TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 23 0 (47,000,000,000)

4.TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 24 0 47,000,000,000

5. TiÒn chi ®Çu t gãp vèn vµo ®¬n vi kh¸c 25 0 (18,850,000,000)

6. TiÒn thu håi ®Çu t gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c 26 9,000,000,000 100,000,000

7. TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vµ lîi nhuËn ®îc chia 27 3,654,204,244 1,243,867,143

Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t 30 (78,663,071,925) (35,775,563,531)

III. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh

1. TiÒn thu tõ ph¸t hµnh cæ phiÕu, nhËn vèn gãp cña chñ së h÷u 31 0 0

2. TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c CSH, mua l¹i c/phiÕu ®· p/hµnh 32 0 (2,023,313,414)

3.  TiÒn vay ng¾n h¹n, dµi h¹n nhËn ®îc 33 352,662,913,177 175,330,205,572

4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34 (260,002,481,462) (121,475,303,826)

5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tµi chÝnh 35 (273,836,064) (408,558,602)

6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u 36 (11,335,296,800) (11,402,378,200)

Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 40 81,051,298,851 40,020,651,530

Lu chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú   (20+30+40) 50 63,836,882,190 (16,710,259,628)

TiÒn tån ®Çu kú 60 8,621,485,974 25,429,655,178

¶nh hëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi ngo¹i tÖ 61 108,553,519 (97,909,576)

TiÒn tån cuèi kú 70 72,566,921,683 8,621,485,974
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BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2009

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

1.1 Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Lilama 10 là Công ty được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước sang

Công ty Cổ phần theo Quyết định số 1672/QĐ – BXD ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Bộ

Xây dựng.Vốn điều lệ của Công ty là 90.000.000.000 VND (Chín mươi tỷ đồng)

Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty

Vốn góp Tỷ lệ

Vốn Nhà nước 45.900.000 51 %

Vốn cổ đông ngoài 44.100.000 49 %

1.2 Lĩnh vực kinh doanh và ngành nghề kinh doanh

Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần lần đầu số

0103015215 ngày 29 tháng 12 năm 2006 và Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 1 ngày

20 tháng 06 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, ngành nghề kinh

doanh của Công ty là:

Xậy dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện, lắp ráp máy móc thiết bị cho

các công trình xây dưng;Sản xuất, kinh doanh vật tư, đất đèn, que hàn, ô xy; Phụ tùng, cấu

kiện kim loại cho xây dựng;Sản xuất vật liệu xây dựng;Gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa

thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực (bình, bể, đường ống chịu áp lực), thiết bị cơ, thiết bị điện,

kết cấu thép phi tiêu chuẩn, cung cấp, lắp đặt và bảo trì thang máy;Làm sạch và sơn phủ bề

mặt kim loại;Kinh doanh xuất, nhập khẩu vật tư thiết bị, các dây chuyền công nghệ, vật liệu

xây dựng;Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống điện, điều khiển tự động, kiểm tra mối hàn kim

loại; Đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở, trang trí nội thất (không bao gồm

hoạt động tư vấn về giá đất); Thiết kế kết cấu: Đối với công trình xây dựng dân dụng, công

nghiệp phục vụ ngành lắp máy;Thiết kế hệ thống dây chuyền công nghệ chế tạo máy và lắp

máy phục vụ ngành lắp máy; Thiết kế hệ thống dây chuyền công nghệ chế tạo máy và lắp

máy phục vụ ngành lắp máy; Thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt điện đối với công trình

công nghiệp.
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1. 3 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến Báo cáo

tài chính

Trong năm 2009, không có hoạt động nào có ảnh hưởng đáng kể đến các chỉ tiêu trên

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Lilama 10.

2.2 NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng

năm.

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

II. CHUẨN MỰC VÀ CHÊ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số

15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

1. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn

mực do Nhà nước đã ban hành phù hợp với hoạt động của Doanh nghiệp. Các báo cáo

tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư

hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

2. Hình thức kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung trên

máy tính

III. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

1.1.Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ

giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các

khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi

phí tài chính trong năm tài chính. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản

mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được theo dõi trên khoản mục chênh lệch tỷ giá và

được ghi bút toán ngược lại để xóa số dư tại thời điểm đầu năm tài chính tiếp theo.
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1.2.Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền

Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành

tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư

đó tại thời điểm báo cáo.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

2.1. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường

hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần

có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và

các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và

trạng thái hiện tại.

2.2 Phương pháp xác định hàng tồn kho cuối kỳ: Giá trị hàng tồn kho được xác định

theo phương pháp thực tế đích danh.

2.3 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Công ty áp dụng phương pháp kê khai

thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

Trong năm tài chính 2009, Công ty không có khoản vật tư tồn kho nào phải trích lập dự

phòng giảm giá hàng tồn kho.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá

trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo

nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng.

Công ty đã thực hiện đăng ký khấu hao nhanh với cơ quan quản lý thuế. Theo đó, thời

gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc 06-25  năm

- Máy móc, thiết bị 03-10  năm

- Phương tiện vận tải 06-12  năm

- Thiết bị văn phòng 03-08  năm

- Các tài sản khác 03-06  năm

- TSCĐ vô hình 10 năm
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4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh,

trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở

dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy

định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở

dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền

vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi

phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

Tỷ lệ lãi vay được vốn hóa trong kỳ là 17,29%

5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính

hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và đuợc tính vào chi phí sản

xuất kinh doanh trong năm tài chính

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí

trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong  nhiều năm:

- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;

- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh

từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương

pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản

xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

Chi phí thương hiệu Lilama được phân bổ trong 10 năm. Các chi phí khác được phân

bổ trong 2 năm.

6. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
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Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất,

kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho

chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và

chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến

hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

7. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa

giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành

bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cân đối kế

toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng Quản trị phê duyệt

được trích các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành, sẽ được

chia cổ tức theo tỷ lệ vốn góp.

Tại thời điểm 31/12/2009, lợi nhuận sau thuế của Công ty chưa được phân phối. Lợi

nhuận sau thuế được phân phối sẽ không bao gồm phần thuế thu nhập doanh nghiệp

trong năm 2009 được giảm sẽ được bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được

chuyển giao cho người mua;

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc

quyền kiểm soát hàng hóa;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng
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Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định

một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì

doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày

lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác

định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung

cấp dịch vụ đó

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh

giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các

khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2)

điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Doanh thu hợp đồng xây dựng

Doanh thu hợp đồng xây dựng được xác định theo giá trị khối lượng XDCB hoàn thành

đã được nghiệm thu.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;

- Chi phí cho vay và đi vay vốn;

- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến

ngoại tệ;

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh

thu hoạt động tài chính.
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10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện

hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu

thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

Trong năm 2009, Công ty Cổ phần Lilama 10 được giảm 50% thuế TNDN theo chế độ

ưu đãi đối với Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá được quy định tại Nghị định

187/2004/NĐ – CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển Công ty Nhà nước thành

Công ty Cổ phần và Nghị định 164/2003/NĐ – CP ngày 22/12/2003 về Quy định chi

tiết thi hành Luật Thuế TNDN.



Công ty Cổ phần Lilama 10 Báo cáo tài chính

Địa chỉ: Số 989 - Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009

V. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1 . TIỀN

Tiền mặt tại quỹ
Tiền gửi ngân hàng

Tiền đang chuyển
Các khoản tương đương tiền (*)

(*) Là các khoản tiền gửi dưới 3 tháng tại các Ngân hàng thương mại

2 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
Phải thu người lao động
Phải thu khác

3 . HÀNG TỒN KHO

Hàng mua đang đi đường
Nguyên liệu, vật liệu
Công cụ, dụng cụ
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Thành phẩm
Hàng hóa

4 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC

 - Thuế thu GTGT hàng bán nộp thừa
 - Thuế TTĐB nộp thừa
 - Thuế xuất nhập khẩu nộp thừa
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 - Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa
 - Thuế tài nguyên nộp thừa
 - Tiền thuê đất, thuế đất
 - Thuế khác
 - Các khoản khác phải thu Nhà Nước

5 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Xem phụ lục số 01)

6 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH Đơn vị tính: VND

-

Cộng

-

1.062.133.344

158.113.374.150

Cộng

Cộng 72.566.921.683

-

-

801.110.777

-

36.390.988

-

-

36.390.988

-

-

-

537.058.720

31/12/2009 01/01/2009

31/12/2009

31/12/2009

Cộng

-

188.306.654.737

-

3.163.088.909

-

-

- -

--

-

VND

-

-

185.864.831.964

-

162.338.596.403

50.191.666.667

105.429.030

8.516.056.944

-

8.621.485.974

-

01/01/2009

31/12/2009

801.110.777

VND

-

01/01/2009

537.058.720

-

VND

-

VND

-

2.138.853.239

302.969.534

-

01/01/2009

-

VND VND

VND VND

257.415.005

-

22.117.840.011
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Khoản mục

Nguyên giá TSCĐ
Số dư đầu kỳ
Số tăng trong kỳ
 -  Thuê tài chính trong năm
Số giảm trong kỳ
 - Thanh lý, nhượng bán
 Số dư cuối kỳ
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu kỳ
Số tăng trong kỳ
 - Khấu hao trong kỳ
Số giảm trong kỳ
 - Thanh lý, nhượng bán
Số dư cuối kỳ
Giá trị còn lại
Tại ngày đầu kỳ
Tại ngày cuối kỳ

7 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH Đơn vị tính: VND

Khoản mục

Nguyên giá

Số dư đầu kỳ
Số tăng trong kỳ
 -  Mua trong năm
Số giảm trong kỳ
 - Phân loại lại
Số dư cuối kỳ
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu kỳ
Số tăng trong kỳ
 -  Khấu hao trong kỳ
Giảm trong kỳ
 - Phân loại lại
Số cuối kỳ
Giá trị còn lại
Tại ngày đầu kỳ
Tại ngày cuối kỳ

8 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

-

-

-

phát hành

Thương hiệu

495.293.431

670.000.004

335.000.004

1.005.000.008

1.005.000.008

-

3.350.000.000

3.350.000.000

bằng sáng chế Lilama

151.238.695

Quyền sử
dụng đất

Quyền Bản quyền,

880.926.318

344.054.736

-

Cộng

Cộng

1.032.165.013

Máy móc Phương tiệnNhà cửa TSCĐ

1.032.165.013

1.032.165.013

-

151.238.695

495.293.431

-

880.926.318

thiết bị vận tải khác

-

-

-

-

9.140.942.000

-

335.000.004

3.350.000.000

670.000.004

5.790.942.000

5.790.942.000

335.000.004

-

2.679.999.996

335.000.004

1.032.165.013

-

-

536.871.582

344.054.736

8.470.941.996

01/01/2009

--

vật kiến trúc

5.790.942.000

3.350.000.000

- -

5.790.942.000

-

5.790.942.000

5.790.942.000

-

31/12/2009

-

-

536.871.582

344.054.736 344.054.736
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Xây dựng cơ bản dở dang

Mua sắm Tài sản cố định

Đầu tư xây dựng Tài sản cố định

Trong đó, những công trình lớn:

+ Công trình Cẩu KC50 - 42 Hoà Bình

+ Công trình Cẩu KC50 - 42 - Sơn La

+ Công trình Thuỷ điện Nậm Công 3

+ Nhà Văn phòng Thanh Xuân

9 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

Đầu tư vào công ty con
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

Đầu tư dài hạn khác
Trong đó:
+ Góp vốn cổ phần vào Công ty CP Thuỷ điện Hủa Na (*)

+ Góp vốn cổ phần vào Công ty ĐT và PT Đô thị Lilama

Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn

10 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ

Chi phí thương hiệu Lilama (*)
Chi phí bảo hiểm
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ

(*)

11 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

Chi phí thương hiệu Lilama còn lại được phân bổ tiếp trong 07 năm (đã phân bổ 3 năm)

Cộng

01/01/2009

1.063.455.666

17.166.545.697

35.280.793.625

Cộng 35.280.793.625

01/01/2009

26.280.793.625

01/01/200931/12/2009

VNDVND

2.344.999.992

16.251.619 1.063.455.666

26.280.793.625

(*) Ngày 19/03/2009, Công ty Cổ  phần Lilama 10 đã có công văn số 279/Lilama10/TC-KT về việc xin rút vốn góp
tại Công ty CP thủy điện Hủa Na. Ngày 13/7/2009, Công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 900.000 cổ phần
tương ứng 9.000.000.000 đồng vốn góp

532.639.605

VNDVND

9.000.000.000

14.910.492.256

34.273.474.322

26.280.793.625

VND

17.166.545.697

1.723.413.836

83.844.967.700

260.799.568

1.734.384.961

47.576.308.849

Cộng

31/12/2009

26.280.793.625

-

31/12/2009

2.361.251.611

VND

83.844.967.700
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Vay ngắn hạn

Nợ dài hạn đến hạn trả

- Vay dài hạn đến hạn trả

- Nợ thuê tài chính đến hạn trả

12 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Thuế giá trị giá tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Tiền thuê đất, thuế nhà đất

Các loại thuế khác

Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

13 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm thất nghiệp

Doanh thu chưa thực hiện

Các khoản phải trả, phải nộp khác

+ Phải trả cổ tức

+ Phải trả khác

14 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN 31/12/2009

129.099.020.550

Cộng

VND

01/01/2009

-

Trong năm 2009, Công ty CP Lilama 10 đã thực hiện trích bảo hiểm thất nghiệp theo hướng dẫn của cơ quan Bảo
hiểm xã hội. Theo đó, Bảo hiểm thất nghiệp được trích 1% quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội vào chi phí và thu của
người lao động 1%. Bảo hiểm thất ngh

2.327.342.630

-

10.163.734.366

6.073.834.307

906.178.622

01/01/2009

268.201.375

-

268.201.375

75.910.811.683

75.642.610.308

VND

VND

-

651.261.597

5.569.282.879

2.590.678.652

-

VND

Cộng

3.496.836.000

136.918.032

3.633.754.032

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với
nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo
tài chính có thể bị

7.463.940.725

109.554.448

-

5.000.000

Cộng

-

31/12/2009

132.732.774.582

2.935.289.439

248.431.998

-

VND VND

-

31/12/2009

VND

121.950.000

-

4.404.243.438

-

VND

-

4.531.193.438 7.573.495.173

01/01/2009

495.726.000

5.578.108.307

261.022.800

2.329.655.852
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Vay dài hạn

Vay ngân hàng

Vay đối tượng khác

Nợ dài hạn

Thuê tài chính

Cộng

(*)

(**)

Các khoản nợ thuê tài chính

15 VỐN CHỦ SỞ HỮU
15.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Xem phụ lục số 02)

15.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn góp của Nhà nước

Vốn góp của Cổ đông khác

Cộng

15.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu

và phân phối cổ tức, lợi nhuận.

 Đảm bảo bằng tài sản
của dự án sau đầu tư

Theo thông
báo của

Ngân hàng

273.836.064

273.836.064

379.689.782 105.853.718

Trên 5 năm
105.853.718379.689.782

Cộng

Từ 1 năm đến 5 năm 514.551.387 105.992.785 408.558.602

Từ 1 năm trở xuống

 Trả tiền lãi
thuê

 Trả nợ gốcTổng khoản
thanh toán

Trả nợ gốcTrả tiền lãi
thuê

Theo thông
báo của

Ngân hàng
36 tháng 9.616.299.000

32.088.752

Thời hạn
vay

Tổng cộng

Ngân hàng ĐT &PT -
CN Hà Nam (**)

01/TH/2009/HDTD
-LM10

Ngân hàng công
thương chi nhánh
Hoàn Kiếm (*)

Lãi suất
vay

Bên cho vay

44.100.000.000

01/01/2009

01/01/2009

Năm 2009 Năm 2008
Tổng khoản
thanh toán

408.558.602

52.191.532.840

Nợ dài hạn đến hạn trả trong năm 2010 của khoản vay này là 3.496.836.000 đồng.
Khoản vay được Công ty kế thừa khi mua lại Nhà máy chế tạo thiết bị từ nhiều năm trước

Thời hạn

514.551.387 105.992.785

Ngân hàng ĐT&PT
Việt Nam - CN Nam
Hà Nội

Theo thông
báo của

Ngân hàng

2007/LILAMA/HĐ
TD DH

Ngân hàng NT và
PTNT - CN Láng Hạ

12.987.511.367

 Đảm bảo bằng tài sản
của dự án sau đầu tư

 Đảm bảo bằng tài sản
của dự án sau đầu tư

 Phương thức vay

26.228.491.841

Số HĐ

16.314.653.247
01/2009/147292/H

ĐTĐH

142.552.721

12.987.511.367

Số dư nợ gốc đến
ngày 31/12/2009

-

48.694.696.840

-

48.694.696.840

31/12/2009

45.900.000.000

VND

24 tháng

144 tháng

90.000.000.000

44.100.000.000

48.694.696.840

VND

45.900.000.000

31/12/2009

VND

142.552.721

13.130.064.088

VND

90.000.000.000
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- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

15.4. Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

- Cổ phiếu phổ thông

- Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu được mua lại

- Cổ phiếu phổ thông

- Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- Cổ phiếu phổ thông

- Cổ phiếu ưu đãi

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/CP)

15.5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

 + Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp
 + Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm Lợi nhuận kế toán để
xác định Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho các cổ đông sở hữu
cổ phiếu phổ thông:
Các khoản điều chỉnh tăng
Các khoản điều chỉnh giảm
 + Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu
phổ thông
 + Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ
 + Lãi cơ bản trên cổ phiếu

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh

16 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

10.000

-

                 8.900.000

-

-

100.000

11.640.000.000

90.000.000.000

-

9.000.000

-

                 9.000.000

                 9.000.000

-

01/01/2009

                 9.000.000

-

                 8.900.000

                      10.000

90.000.000.000

-

31/12/2009

--

90.000.000.000

                    100.000

90.000.000.000

100.000

8.900.000

                    100.000

                               -

8.900.000

8.900.000

9.000.000

 Năm nay Năm trước

VND VND

23.975.794.802

2.492

        22.179.619.858

8.900.000

2.694

9.000.000

11.570.000.000
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Doanh thu bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu của hợp đồng xây dựng

17 . DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hóa

Doanh thu thuần dịch vụ
Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng

18 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Giá vốn của hàng hóa đã bán

Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

Giá vốn của hợp đồng xây dựng

19 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi, tiền cho vay
Cổ tức, lợi nhuận được chia
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
Doanh thu hoạt động tài chính khác

20 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Lãi tiền vay

Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư

Chi phí tài chính khác

21 . THU NHẬP KHÁC  Năm nay

VND

Cộng

Cộng

Cộng

VND

480.847.190.202Cộng

163.421.136

-

Cộng 7.760.413.6038.731.358.792

VND

Năm trước

284.032.874.022

VND

8.567.937.656

 Năm nay

3.654.204.244 1.243.867.143

VND VND

7.760.413.603

VND

430.177.937.739

3.654.204.244 1.243.867.143

 Năm nay

480.847.190.202

480.847.190.202

VND

327.838.971.032

Năm trước

-

Năm trước

327.838.971.032

-

-

284.032.874.022

327.838.971.032

VND

Năm trước

Năm trước

-

-

430.177.937.739

 Năm nay

-

-

 Năm nay

VND

VND

 Năm nay

480.847.190.202

VND

Năm trước

327.838.971.032

-
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Thu nhập khác từ thanh lý tài sản cố định

Thu nhập khác từ thanh lý tài sản cố định

22 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế
 năm hiện hành

Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước
và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay

VII. . NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

-Thông tin về các bên liên quan

 Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan.

 Các nghiệp vụ chủ yếu như sau:

30.050.942.350

2.219.091

80.541.201

5.967.000.000

826.843.593

826.843.593

Tiền que hàn, điện thi công 294.374.121

Trả tiền mua tôn

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam  Tổng Công ty Lãi vay trả Tổng công ty 2.587.081.000

Công ty Cổ phần Lilama 45-3  Thành viên Tổng
Công ty

Tiền điện thi công

Công ty Cổ phần Lilama 69-2  Thành viên Tổng
Công ty

Thanh toán tiền khối lượng hoàn
thành

Công ty Cổ phần Lilama 69-1  Thành viên Tổng
Công ty

Thanh toán tiền khối lượng hoàn
thành, bảo hộ lao động

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam

2.919.129.382

7.576.851.663

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam  Tổng Công ty

10.079.385.243

Công ty Cổ phần Lilama 7  Thành viên Tổng
Công ty

Doanh thu cho thuê nhà C2
Phương liệt 85.865.455

 Tổng Công ty Tiền khí Argon, sơn, thuê cầu,
vận chuyển cẩu, điện thi công

Công ty Cổ phần Lilama Ninh Bình
 Thành viên Tổng

Công ty
Phải thu tiền khối lượng hoàn
thành

Cổ tức đã trả cho Tổng công ty

208.589

Công ty Cổ phần Lilama 45 - 3  Thành viên Tổng
Công ty

Tiền điện thi công Srepok 3 15.444.260

Cộng

 Thành viên Tổng
Công ty

Phải thu tiền khối lượng hoàn
thành

Công ty Cổ phần Lilama 5  Thành viên Tổng
Công ty

Cộng

15.555.545.473

Công ty Xi măng Thăng Long

Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội  Thành viên Tổng
Công ty

5.313.714.181

5.198.915.782

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam  Tổng Công ty Phải thu tiền khối lượng hoàn
thành

Các bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ  Giá trị giao dịch
(VND)

-

4.440.634.426

2.919.337.971

 Năm nay Năm trước

4.440.634.426

-

VND VND

Các khoản phải thu

Các khoản phải trả
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Cho đến ngày lập Báo cáo tài chính, các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan như sau:

*Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
1.1 Bố trí cơ cấu tài sản

 - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản

 Giá trị khoản phải
thu (+) /phải trả (-)

Thanh toán tiền khối lượng hoàn
thành

233.979.900

(16.242.000)

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam  Tổng Công ty Phải trả người bán (7.582.428)

Công ty Cổ phần Lilama 69 - 1  Thành viên Tổng
Công ty

Phải thu khách hàng

Công ty Cổ phần Lilama 45-3  Thành viên Tổng
Công ty

(33.000.000)

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam  Tổng Công ty Phải trả khác - Lãi vay

Công ty TNHH Chế tạo thiết bị &
Đóng tàu Hải Phòng

 Thành viên Tổng
Công ty

Phải trả người bán

Phải thu khác

Công ty Cổ phần Lilama 7  Thành viên Tổng
Công ty

Phải trả người bán

 Tổng Công ty Khách hàng ứng trước

Phải trả người bán

Công ty Cổ phần Lilama 18  Thành viên Tổng
Công ty

Phải thu khách hàng

(518.679.568)

Công ty Cổ phần Lilama 69 - 2  Thành viên Tổng
Công ty

Phải thu khách hàng 205.023.232

 Thành viên Tổng
Công ty

1.286.645.976

Công ty Cổ phần Lilama Thí nghiệm
cơ điện

 Thành viên Tổng
Công ty

Phải trả người bán

Phải trả khác

 Tổng Công ty Phải thu khác

2.310.079.217

Công ty Cổ phần Lilama 3  Thành viên Tổng
Công ty

Phải thu khách hàng 581.631.239

Phải thu khách hàng 94.452.001

Công ty Cổ phần Lilama 45-3

(29.237.508)

Công ty Cổ phần Lilama Ninh Bình
 Thành viên Tổng

Công ty
Phải thu khách hàng

 Thành viên Tổng
Công ty

7.275.000

(7.734.961.435)

(672.510.000)

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam

Các bên liên quan Mối quan hệ Khoản mục

706.594.545

Công ty Cổ phần Lilama 7  Thành viên Tổng
Công ty

Thanh toán tiền khối lượng hoàn
thành

4.907.024.636

20.535.000

Năm trướcNăm nay

24,64%% 31,63%

Đơn vị tính

Phải thu khách hàng

Chỉ tiêu

Công ty Cổ phần Lilama 7  Thành viên Tổng
Công ty

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam  Tổng Công ty

Công ty Cổ phần Lilama - Thí nghiệm
cơ điện

 Thành viên Tổng
Công ty

Công ty Cổ phần Lilama 69 - 1

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (17.971.239.065)

1.488.877.114
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 - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
1.2. Bố trí cơ cấu vốn

 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
 - Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn

2. Khả năng thanh toán
2.1 Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả
2.2. Tổng tài sản LD và đầu tư ngắn hạn/Tổng
nợ ngắn hạn
2.3 Tổng tiền và các khoản đầu tư tài chính
ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn
2.4 Giá trị thuần của TSCĐ mua sắm bằng vay
dài hạn hoặc nợ dài hạn/Tổng tài sản
3. Tỷ suất sinh lời
3.1. Lợi nhuận/ doanh thu

 - Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần+TN
hoạt động tài chính + thu nhập khác
 - Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần+TN
hoạt động tài chính + thu nhập khác

3.2. Lợi nhuận/Tổng tài sản
 - Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản
 - Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản

3.3. Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH

Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 đã được Công ty TNHH
Kiểm toán ASNAF Việt Nam thực hiện. Số liệu này đã được phân loại lại cho phù hợp để so sánh với số liệu kỳ này.

Lần

Lần

%

Lần

%

%

%

%

%

1,35

%

%

Lần

68,37%

74,29%

25,71%

67,75%

32,25%

5,83%

0,23

75,36%

4,90%

6,72%

1,48

0,04

19,07%

4,92%

5,81%

19,35%

6,24%

6,24%

6,72%
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Phụ lục số 01: Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Nhà cửa Máy móc Phương tiện Thiết bị Tài sản
vật kiến trúc thiết bị vận tải DCQL cố định khác

Nguyên giá TSCĐ
Số dư đầu năm 8.983.366.653 27.647.282.987 60.909.526.499 1.536.184.684 778.112.668 99.854.473.491
Số tăng trong năm - 3.850.662.664 24.456.587.634 141.827.285 - 28.449.077.583
 -  Mua trong năm 3.850.662.664 24.456.587.634 141.827.285 28.449.077.583
 -  Đầu tư XDCB hoàn thành -
 - Tăng do điều chuyển từ các đơn vị
 -  Kết chuyển từ Bất động sản đầu tư -
 - Tăng khác -
Số giảm trong năm - - 3.279.302.900 - - 3.279.302.900
 - Chuyển sang BĐS đầu tư -
 - Thanh lý, nhượng bán 3.279.302.900 3.279.302.900
 - Điều chuyển sang đơn vị khác -
 - Tăng khác
Số dư cuối năm 8.983.366.653 31.497.945.651 82.086.811.233 1.678.011.969 778.112.668 125.024.248.174
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm 6.788.354.547 23.555.648.499 43.216.010.885 892.072.920 319.226.506 74.771.313.357
Số tăng trong năm 842.730.488 2.966.560.335 13.198.811.313 187.515.248 109.854.315 17.305.471.699
 - Khấu hao trong năm 842.730.488 2.966.560.335 13.198.811.313 187.515.248 109.854.315 17.305.471.699
 - Tăng do điều chuyển từ đơn vị khác
 - Kết chuyển từ bất động sản đầu tư -
 - Tăng khác -
Số giảm trong năm - - 3.279.302.900 - - 3.279.302.900
 - Chuyển sang BĐS đầu tư -
 - Thanh lý, nhượng bán 3.279.302.900 3.279.302.900
 - Điều chuyển sang đơn vị khác -
 - Giảm khác
Số dư cuối năm 7.631.085.035 26.522.208.834 53.135.519.298 1.079.588.168 429.080.821 88.797.482.156
Giá trị còn lại
Tại ngày đầu năm 2.195.012.106 4.091.634.488 17.693.515.614 644.111.764 458.886.162 25.083.160.134
Tại ngày cuối năm 1.352.281.618 4.975.736.817 28.951.291.935 598.423.801 349.031.847 36.226.766.018

Khoản mục Cộng
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VII. Tổ chức và nhân sự:  Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2009

- Cơ cấu tổ chức của công ty: Bộ máy quản lý và tổ chức của Công ty được tổ chức

theo mô hình công ty cổ phần với sơ đồ như sau:

Sơ đồ 02: Bộ máy quản lý và tổ chức
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị bao gồm :

Bà Đỗ Thị Mai Hương Chủ tịch HĐQT Miễn nhiệm ngày 18/04/2009

Ông Trần Đình Đại Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm ngày 18/04/2009

Ông Trương Thế Vinh Thành viên Bổ nhiệm ngày 18/04/2009

Ông Đặng Văn Long Thành viên

Ông Nguyễn Đức Tuấn Thành viên

Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng Thành viên Bổ nhiệm ngày 18/04/2009

Các thành viên của Ban Giám đốc bao gồm:

Ông Trần Đình Đại Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 22/7/2009

Ông Nguyễn Đức Tuấn Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 22/7/2009

Ông Vũ Duy Thêm Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 22/7/2009

Ông Trần Văn Tiến Phó Tổng Giám đốc

Ông Đỗ Văn Thưởng Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 22/7/2009

Ông Đặng Văn Long Phó Tổng Giám đốc

Các thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

Ông Hà Thắng Dũng Trưởng Ban kiểm soát Miễn nhiệm ngày 18/04/2009

Bà   Nguyễn Thị Thu Trang Trưởng Ban kiểm soát Bổ nhiệm ngày 18/04/2009

Ông Trần Văn Doãn Thành viên

Ông Trần Văn Nghĩa Thành viên Bổ nhiệm ngày 18/04/2009

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành
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TT Họ & tên Chức vụ Ngày tháng
năm sinh Địa chỉ CMND

Ngày
cấp

Nơi c ấp

1 Trần Đình Đại
Thành viên

HĐQT, Tổng
Giám đốc

13/10/1961

Số nhà 01 – D7 –
Thanh Xuân Bắc –
Than1 Xuân – Hà

Nội

012681713
12/4/2004
- CA Hà

Nội

2
Nguyễn Đức Tuấn Thành viên

HĐQT, Tổng
Giám đốc

14/12/1961
P206 – A13 – Kim

Giang – Thanh Xuân
– Hà Nội

011871706
09/9/1998

CA Hà
Nội

4 Đặng Văn Long
Thành viên
HĐQT, Phó

Tổng Giám đốc
23/03/1970

Số 8A – Lô 12 Khu
Đô thị mới Định
Công – Hà Nội

012511203
29/03/200
2 CA Hà

Nội

3 Trần Văn Tiến Phó Tổng Giám
đốc

23/05/1953
19/33 Phố Đốc Ngữ-

P.Liễu Giai- Ba
Đình-Hà Nội

012714042
04/6/1994

CA Hà
Nội

5 Vò Duy Thªm
Phó Tổng Giám

đốc 23/5/1960
Sè 9- D7- Thanh
Xu©n B¾c- Thanh

Xu©n-Hµ Néi
013053655

20/3/2008
-CA Hµ

Néi

6 §ç V¨n Thëng
Phó Tổng Giám

đốc 09/8/1959
Sè 4-Ng¸ch 475/41-
NguyÔn Tr·i-Thanh

Xu©n-Hµ Néi
B2559018

28/9/2008
-

Côc
QLXNC

- Thay đổi Tổng Giám đốc  điều hành trong năm:

- Ông Trần Đình Đại Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 22/7/2009

- Ông Nguyễn Đức Tuấn Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 22/7/2009

- Quyền lợi của Ban Giám đốc: tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi

khác của Ban Giám đốc: Căn cứ vào quy chế tiền lương của Công ty quy định tiền lương

thưởng của Ban Giám đốc :

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 2.262 CBCNV

- Thay đổi thành  viên Hội đồng quản trị /Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế

toán trưởng:

+  Thay ®æi thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ:

Bà Đỗ Thị Mai Hương Chủ tịch HĐQT Miễn nhiệm ngày 18/04/2009

Ông Trần Đình Đại Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm ngày 18/04/2009

Ông Trương Thế Vinh Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 18/04/2009

Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng Thành viên  HĐQT Bổ nhiệm ngày 18/04/2009

+  Thay ®æi Ban gi¸m ®èc :
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Ông Trần Đình Đại Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 22/7/2009

Ông Nguyễn Đức Tuấn Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 22/7/2009

Ông Vũ Duy Thêm Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 22/7/2009

Ông Đỗ Văn Thưởng Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 22/7/2009

Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng KÕ to¸n trëng Bổ nhiệm ngày .16/3/2009

+  Thay ®æi Ban kiÓm so¸t  :

Ông Hà Thắng Dũng Trưởng Ban kiểm soát Miễn nhiệm ngày 18/04/2009

Bà   Nguyễn Thị Thu Trang Trưởng Ban kiểm soát Bổ nhiệm ngày 18/04/2009

Ông Trần Văn Nghĩa Thành viên Bổ nhiệm ngày 18/04/2009

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát

viên:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát, thành viên và cơ cấu Hội đồng thành

viên, Kiểm soát viên, Chủ tịch công ty

+ Các thành viên của Hội đồng Quản trị bao gồm:

Ông : Trần Đình Đại CTHĐQT Thành viên độc lập không điều hành

Ông : Nguyễn Đức Tuấn Thành viên Tổng Giám Đốc

Ông : Đặng Văn Long Thành viên Phó Tổng Giám Đốc

Ông : Trịnh Ngọc Tuấn Hïng Thành viên KÕ to¸n trëng

Ông : Trương Thế Vinh Thành viên Trëng phßng Tæ chøc L§

+ Các thành viên của Ban Giám đốc bao gồm:
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+ Các thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

Ông : Hà Thắng Dũng Tr. Ban kiểm soát Thành viên độc lập không điều hành

Bà : NguyễnThị Thu Trang Thành viên Thành viên độc lập không điều hành

Ông : Trần Văn Doãn Thành viên Thành viên độc lập không điều hành

* Hoạt động của HĐQT :

C¨n cø nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n t¹i §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn

LILAMA10, H§QT ®· x©y dùng kÕ ho¹ch c«ng t¸c, ch¬ng tr×nh lµm viÖc cô thÓ, ho¹ch

®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn C«ng ty theo tõng giai ®o¹n. Trong n¨m 2009, H§QT ®· häp

07 phiªn thêng kú vµ bÊt thêng, c¸c phiªn häp cã sù tham gia cña Ban kiÓm so¸t, KÕ

to¸n trëng, cã phiªn më réng tíi Ban ®iÒu hµnh, l·nh ®¹o C«ng ty. H§QT thèng nhÊt

ban hµnh c¸c nghÞ quyÕt chØ ®¹o c¸c mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ giao cho Tæng Gi¸m

®èc tæ chøc thùc hiÖn

+  Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña H§QT ®èi víi Ban Tæng Gi¸m ®èc:

H§QT ®· ®Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña Ban Tæng Gi¸m ®èc vµ c¸c

bé phËn qu¶n lý kh¸c nh»m ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña C«ng ty ®îc an toµn, tu©n thñ ®óng

ph¸p luËt, triÓn khai thùc hiÖn theo ®óng c¸c NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång Cæ ®«ng vµ

H§QT. Ngoµi ra H§QT cßn chó träng c«ng t¸c qu¶n lý rñi ro, triÓn khai ®ång thêi viÖc

chuÈn ho¸ c¸c quy tr×nh, quy chÕ, quy ®Þnh ®iÒu hµnh cña Tæng Gi¸m ®èc trong ho¹t

®éng SXKD vµ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kh¸c cña C«ng ty. KÞp thêi ph¸t hiÖn vµ kh¾c phôc

c¸c ®iÓm yÕu, t¹o ®µ cho ph¸t triÓn bÒn v÷ng, ®¶m b¶o c©n ®èi hµi hoµ cho lîi Ých cña

C«ng ty, Nhµ níc, cña cæ ®«ng vµ ®èi t¸c, b¹n hµng còng nh quyÒn lîi ngêi lao ®éng.

Ông :       Nguyễn Đức Tuấn Tổng Giám đốc

Ông   :       Vũ Duy Thêm Phó Tổng Giám đốc

Ông   :       Trần Văn Tiến Phó Tổng Giám đốc

Ông :       Đặng Văn Long Phó Tổng Giám đốc

Ông   :       Đỗ Văn Thưởng Phó Tổng Giám đốc
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N¨m 2009, H§QT C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt vai trß qu¶n lý vµ gi¸m s¸t toµn diÖn

c¸c mÆt ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty. H§QT ®· ®a ra ®Þnh híng ®óng ®¾n, c¸c gi¶i

ph¸p phï hîp vµ kÞp thêi ®Ó chØ ®¹o thùc hiÖn ho¹t ®éng SXKD, ®ång thêi ®¶m b¶o tÝnh

minh b¹ch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó cæ ®«ng vµ c¸c nhµ ®Çu t còng nh c¸c c¬ quan

qu¶n lý cã thÓ thùc hiÖn tèt ®îc chøc n¨ng gi¸m s¸t, thanh tra kiÓm so¸t, do ®ã ®· hoµn

thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch mµ §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®· th«ng qua.

+  KÕt qu¶ chØ ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô SXKD n¨m 2009:

Tõng phiªn häp H§QT ®· xem xÐt kiÓm ®iÓm, ®¸nh gi¸ vµ cã nh÷ng nghÞ quyÕt

chØ ®¹o SXKD s¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ, phï hîp víi chiÕn lîc ph¸t triÓn cña c«ng ty. C¸c

uû viªn H§QT ®· chñ ®éng thùc hiÖn c¸c néi dung cña nghÞ quyÕt ®· ®Ò ra vµ hoµn thµnh

tèt nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. So víi c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2009, C«ng ty cæ

phÇn LILAMA10 ®· thùc hiÖn hoµn thµnh chØ tiªu chñ yÕu ®· ®Ò ra nh b¸o c¸o kÕt qu¶

ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty n¨m 2009.

* Hoạt động của Ban kiểm soát :

+ C¸c cuéc häp cña BKS n¨m 2009 vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng n¨m 2010.

Trong n¨m 2009 BKS C«ng ty ®· tiÕn hµnh häp thêng k×

- Häp lÇn 1:  ngµy 03/04/2009, gåm 3 thµnh viªn:

- KiÓm tra t×nh h×nh SXKD n¨m 2008 vµ quÝ I n¨m 2009

- KiÓm tra b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2008

- Tham gia c¸c cuéc häp cña H§QT vµ ®ãng gãp c¸c ý kiÕn trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm

cña BKS

+ Häp lÇn 2:  ngµy 20/7/2009, gåm 3 thµnh viªn:

- KiÓm tra t×nh h×nh SXKD 6 th¸ng ®Çu n¨m

- KiÓm tra c«ng t¸c triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t vµ mua s¾m m¸y mãc, ph¬ng tiÖn thi

c«ng

- KiÕn nghÞ vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty quÝ III, IV ®Ó ®¶m b¶o ®¹t kÕ ho¹ch chung

®Ò ra cho n¨m 2009.

+ Häp lÇn 3:  ngµy  30/12/2009, gåm 3 thµnh viªn:

- KiÓm tra t×nh h×nh SXKD n¨m 2009

- KiÓm tra tæng kÕt c«ng t¸c triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t.

- KiÓm tra sè liÖu tµi chÝnh n¨m 2009 vµ kÕ ho¹ch thùc hiÖn häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng

n¨m 2010.

* Trong n¨m 2009 Ban kiÓm so¸t c«ng ty sÏ tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c cuéc häp ®Þnh kú, tham

gia vµo c¸c cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty. TiÕp tôc kiÓm tra, phèi hîp víi

H§QT vµ Ban tæng gi¸m ®èc trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t... nh»m
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®¶m b¶o viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña c«ng ty víi

môc tiªu thùc hiÖn c¸c chØ tiªu cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®Ò ra.

Trong n¨m 2009, Ban kiÓm so¸t kh«ng nhËn ®îc ý kiÕn nµo cña c¸c cæ ®«ng vÒ

c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®iÒu hµnh ho¹t ®éng SXKD cña Ban l·nh ®¹o c«ng ty.

- Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2009 : Ban kiÓm so¸t x¸c nhËn B¸o c¸o tµi chÝnh

n¨m 2009 cña C«ng ty ®îc kiÓm to¸n bëi C«ng ty TNHH KiÓm to¸n ASNAF ViÖt Nam

®· ®îc lËp theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña ChÕ ®é kÕ to¸n, phï hîp víi c¸c chuÈn mùc kÕ

to¸n ViÖt Nam vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt.

- KiÓm so¸t ho¹t ®éng vµ ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña Héi ®ång qu¶n

trÞ, Ban Tæng gi¸m ®èc C«ng ty

Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban ®iÒu hµnh C«ng ty ®· cã sù phèi hîp chÆt chÏ trong viÖc

qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty theo ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p luËt, chÕ ®é

chÝnh s¸ch cña Nhµ níc, tu©n thñ §iÒu lÖ vµ c¸c quy ®Þnh, quy chÕ néi bé cña C«ng ty

vµ b¸m s¸t NghÞ quyÕt §¹i héi cæ ®«ng.

Trong n¨m 2009, Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty ®· tiÕn hµnh c¸c phiªn häp thêng kú

vµ theo vô viÖc nh»m ®a ra ®Þnh híng ph¸t triÓn C«ng ty, chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn kÕ

ho¹ch SXKD, c«ng t¸c ®Çu t vµ c¸c mÆt ho¹t ®éng, qu¶n lý kh¸c cña C«ng ty.

XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ho¹t ®éng vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn cña C«ng ty, trong n¨m

qua, Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty ®· th«ng qua viÖc bæ nhiÖm míi Tæng gi¸m ®èc, bæ

nhiÖm thªm 02 phã Tæng gi¸m ®èc vµ c¬ cÊu l¹i tæ chøc vµ nh©n sù mét sè phßng ban,

chi nh¸nh trong C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, Héi ®ång qu¶n trÞ ®· chØ ®¹o Ban ®iÒu hµnh so¹n

th¶o vµ ban hµnh míi mét sè quy chÕ, quy ®Þnh néi bé, hoµn thµnh viÖc n©ng cÊp hÖ

thèng qu¶n lý chÊt lîng tõ ISO 9001:2000 sang ISO 9001:2008 nh»m n©ng cao c«ng t¸c

qu¶n lý vµ kiÓm so¸t néi bé cña C«ng ty.

ViÖc triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t ®îc C«ng ty thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh hiÖn

hµnh vÒ ®Çu t, ®Êu thÇu vµ x©y dùng c¬ b¶n. Gi¸ trÞ thùc hiÖn ®Çu t c¸c dù ¸n vµ gi¸ trÞ

®Çu t ph¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ phôc vô SXKD ®· thùc hiÖn trong n¨m 2009 lµ 171,193

tû ®ång, cô thÓ:

- Dù ¸n thñy ®iÖn NËm C«ng 3 : 71,0 tû

- Dù ¸n Tßa nhµ Lilama 10 : 72,528 tû
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- C¸c dù ¸n ®Çu t ph¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ: 27,665 tû

Tû lÖ thùc hiÖn ®¹t  71,3 % so víi kÕ ho¹ch ®Çu t. Nguyªn nh©n chñ yÕu nh sau:

- Dù ¸n thñy ®iÖn NËm C«ng 3 hiÖn ®ang chËm kho¶ng 03 th¸ng so víi tiÕn ®é ®Ò ra

do n¨ng lùc tµi chÝnh vµ n¨ng lùc thi c«ng cña nhµ thÇu kÐm. Héi ®ång qu¶n trÞ

C«ng ty ®· chØ ®¹o Ban ®iÒu hµnh nghiªn cøu ®Ò xuÊt biÖn ph¸p kh¾c phôc.

- Mét sè dù ¸n t¨ng cêng n¨ng lùc thi c«ng ®îc t¹m ho·n triÓn khai hoÆc triÓn

khai chËm h¬n so víi kÕ ho¹ch do cha thùc sù cÇn thiÕt.

Sau khi tiÕn hµnh rµ so¸t c¸c kho¶n ®Çu t ra ngoµi doanh nghiÖp, C«ng ty ®· hoµn

thµnh viÖc rót vèn ®Çu t víi sè tiÒn 9 tû ®ång ra khái C«ng ty cæ phÇn thñy ®iÖn Hña Na

vµ ®ang xóc tiÕn viÖc rót vèn ra khái C«ng ty cæ phÇn §Çu t X©y dùng vµ Ph¸t triÓn ®«

thÞ Lilama. Vèn thu håi ®îc sö dông lµm vèn ®èi øng ®Çu t c¸c dù ¸n cña C«ng ty

nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. C«ng ty còng ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n

trong viÖc huy ®éng vèn phôc vô thi c«ng, sù biÕn ®éng gi¸ c¶ vËt t thiÕt bÞ, chñ ®Çu t

giao mÆt b»ng, thiÕt bÞ chËm, kh«ng ®ång bé, .. Tuy nhiªn, díi sù chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh

cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban ®iÒu hµnh, C«ng ty vÉn lu«n ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ chÊt lîng

thi c«ng t¹i c¸c c«ng tr×nh, gi÷ v÷ng uy tÝn vµ th¬ng hiÖu cña C«ng ty.

Trong n¨m 2009, Ban kiÓm so¸t kh«ng nhËn ®îc ý kiÕn nµo cña cæ ®«ng liªn

quan ®Õn viÖc qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh C«ng ty cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban ®iÒu hµnh

C«ng ty.

+KiÕn nghÞ vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t n¨m 2010:

XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ho¹t ®éng n¨m 2009 cña C«ng ty, Ban kiÓm so¸t ®Ò nghÞ:

- Héi ®ång qu¶n trÞ chØ ®¹o Ban ®iÒu hµnh cã biÖn ph¸p kÞp thêi ®Èy nhanh tiÕn ®é

thùc hiÖn Dù ¸n nhµ m¸y thñy ®iÖn NËm C«ng, ®a Dù ¸n vµo vËn hµnh sím nhÊt

cã thÓ.

- Sím quyÕt to¸n ®a vµo bµn giao sö dông ®èi víi Dù ¸n cÈu KC50-42 Hßa B×nh.

- TiÕp tôc chó träng vÊn ®Ò gi¸o dôc thêng xuyªn vµ n©ng cao ý thøc chÊp hµnh c¸c

néi quy, quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng ®èi víi CBCNV C«ng ty.

+ KÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t n¨m 2010
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- TiÕp tôc nhiÖm vô kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh cña Héi

®ång qu¶n trÞ, Ban ®iÒu hµnh C«ng ty, kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p, tÝnh tu©n

thñ, trung thùc vµ cÈn träng trong viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c mÆt ho¹t ®éng cña

C«ng ty;

- ThÈm ®Þnh b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m, 6 th¸ng cña C«ng ty;

- Phèi hîp chÆt chÏ víi Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban ®iÒu hµnh C«ng ty th«ng qua viÖc

tham gia c¸c cuéc häp ®Þnh kú cña Héi ®ång qu¶n trÞ, ®ãng gãp ý kiÕn ®èi víi Héi

®ång qu¶n trÞ, Ban ®iÒu hµnh trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh, qu¶n lý C«ng ty;

- Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do §¹i héi cæ ®«ng giao phã.

- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty:

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc điều hành của Tổng Giám đốc trong

hoạt động SXKD, thực hiện các chế độ chính sách của Nhà Nước cũng như các Nghị

quyết, quyết định của HĐQT. Thực hiện tốt công tác quản lý các mặt hoạt động của công

ty để trên cơ sở đó điều hành các mặt SXKD sát với tình hình thực tế và đạt hiệu quả cao

nhất.

Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy chế đã ban hành, chỉ đạo soạn thảo để

ban hành quy chế quản lý cần thiết. Xem xét các kiến nghị của Tổng Giám đốc để có sự

điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của các quy chế đã ban hành cho phù hợp với yêu

cầu của SXKD.

Chỉ đạo bộ máy quản lý và điều hành của công ty nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ

tiêu kế hoạch của năm 2010: 690 tû ®ång, Tæng Doanh thu : 540 tû ®ång, Lîi nhuËn tríc

thuÕ : 30,35 tû ®ång, Nép ng©n s¸ch: 25,13 tû ®ång, Tû suÊt lîi nhuËn/ vèn : 33,72%, Tû

suÊt lîi nhuËn/ doanh thu : 5,62 %; Thu nhËp b×nh qu©n: 3,9 triÖu ®ång/ ngêi/th¸ng; Cæ

tøc : 15%.

- X©y dùng ®éi ngò CBCNV cã chÊt lîng cao ®¶m b¶o ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn

tèt c¸c dù ¸n vµ kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý doanh nghiÖp trong giai ®o¹n tíi.

Sö dông nguån tµi chÝnh hîp lý vµ hiÖu qu¶, sö dông linh ho¹t c«ng cô nî trong c©n ®èi

®Ó gi¶m chi phÝ sö dông vèn còng nh t¨ng hiÖu qu¶ ®Çu t.
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- TiÕp tôc chØ ®¹o hoµn thiÖn c¬ chÕ ph©n phèi tiÒn l¬ng theo híng g¾n thu nhËp

víi hiÖu qu¶ vµ khèi lîng c«ng viÖc thùc hiÖn, dïng tiÒn l¬ng lµ c«ng cô ®ßn bÈy trong

viÖc thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt lîng c«ng viÖc.

- ChØ ®¹o t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶ng b¸ ®Ó h×nh ¶nh, th¬ng hiÖu cña C«ng ty Cæ

phÇn Lilama10 ®îc nhËn diÖn trªn diÖn réng nh»m tiÕp thÞ, t×m kiÕm viÖc lµm, ®Æc biÖt

chó träng thÞ trêng ë níc ngoµi nh LIBI, Quarta...

- §Çu t chiÒu s©u t¨ng cêng n¨ng lùc, ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng víi

gi¸ trÞ 35,53 tû ®ång

- §Èy nhanh tiÕn ®é x©y dùng c«ng tr×nh thñy ®iÖn NËm C«ng 3 sÏ ®a vµo khai

th¸c sö dông trong quý IV/2010.

- §Èy nhanh tiÕn ®é dù ¸n x©y dùng Toµ nhµ Lilama10 (giai ®o¹n I) kÕ ho¹ch ngµy

10/10/2010 ®a vµo khai th¸c sö dông lµm v¨n phßng vµ cho thuª.

- TiÕp tôc ®Çu t Toµ nhµ Lilama10 (giai ®o¹n II) Qui m« vµ diÖn tÝch x©y dùng

tÇng dù kiÕn kho¶ng: 1.430 m2, gåm 02 khèi, chiÒu cao tõ  25 ®Õn 27 tÇng t¹i x· Trung

V¨n – HuyÖn Tõ Liªm – TP. Hµ Néi. Dù kiÕn khëi c«ng vµo quý III/2010.

- Rót vèn t¹i C«ng ty cæ phÇn §Çu t & ph¸t triÓn §« thÞ Lilama ®Ó tËp trung nguån vèn

cho dù ¸n ®Çu t cña C«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn LILAMA10 hiÖn lµ cæ ®«ng ®ang n¾m

gi÷ 2.250.000 cæ phÇn  (14,06% vèn ®iÒu lÖ ) t¬ng ®¬ng víi sè tiÒn 26.280.793.625

®ång ( B»ng ch÷: Hai s¸u tû, hai tr¨m t¸m m¬i triÖu, b¶y tr¨m chÝn ba ngh×n, s¸u tr¨m

hai l¨m ®ång ) .

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/Chủ tịch và

thành viên Ban kiểm soát/:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  2009, Công ty cổ

phần LILAMA10 báo cáo tình thực hiện thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và

thư ký năm 2009 như sau:

- Chủ tịch HĐQT bằng 04 lần mức lương tối thiểu chung hiện hành theo vïng.

- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS bằng 03 lần mức lương tối thiểu chung hiện hành

theo vïng.

- Thành viên Ban kiểm soát và thư ký bằng 02 lần mức lương tối thiểu chung hiện hành

theo vïng. ( Vùng theo TP Hà nội năm 2009 là : 800.000 đồng).

Cụ thể:
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- Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban

Giám đốc ®ã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không

- Tỷ lệ sở  hữu cổ  phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp

của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên:

TT Tên cổ đông Chức vụ Số lượng CP Tỷ lệ sở

hữu

Biến động

1 Ông: Trần Đình Đại Chñ tÞch HĐQT- 258.820. CP 2.87 % Có

2 Ông: Nguyễn Đức Tuấn Thành viên HĐQT-
Tổng giám đốc

41.470 CP 0.46 % Không

3 Ông: Đặng Văn Long Thành viên HĐQT- P.
Tổng giám đốc

104.080 CP 1,16 % Không

4 Ông : Trịnh Ngọc Tuấn Hïng Thành viên 29.504 CP 0.32 % Không

5 Ông : Trương Thế Vinh Thành viên 30.245 CP 0.33 % Không

Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty, của

các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban

Kiểm soát/Kiểm soát viên, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng

quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên và

những người liên quan tới các đối tượng nói trên:

STT Ngêi thùc hiÖn giao dÞch Quan hÖ víi cæ ®«ng néi
bé/cæ ®«ng lín

Sè cæ phiÕu së h÷u ®Çu
kú

Sè cæ phiÕu së h÷u cuèi kú

Lý do
t¨ng, gi¶m
(mua, b¸n,

chuyÓn
®æi,

thëng...)
Sè cæ phiÕu Tû lÖ Sè cæ phiÕu Tû lÖ

1 Ông: Trần Đình Đại Chñ tÞch HĐQT 103.610 1.15% 258.820 2.87% mua

2 ¤ng : TrÇn V¨n TiÕn Phã Tổng Gi¸m đốc 26.112 0.29% 27.112 0.30% mua

3 Bà NguyÔn ThÞ Thu

Trang

Tr. Ban kiÓm so¸t 0 0% 1.000 0.011% mua

4 ¤ng : TrÇn V¨n Do·n T.V Ban kiÓm so¸t 12.110 0.13% 110 0.0001% B¸n

5 ¤ng: NguyÔn ThÕ Nam Anh trai ba NguyÔn ThÞ

Thu Trang –Tr.ban KS

4.000 0.044% 0 0% B¸n

- Th«ng tin vÒ hîp ®ång ®· ®îc C«ng ty ký kÕt trong n¨m:
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TT Néi dung Hîp ®ång §èi t¸c
Gi¸ trÞ Hîp

®ång

1 Cung cÊp nh©n c«ng thi c«ng nhµ m¸y nhiÖt

®iÖn t¹i Libya

C«ng ty TNHH N¨ng lîng DOOSAN

BABCOCK – V¬ng Quèc Anh

1.523.275 USD

2 Cung cÊp nh©n c«ng thi c«ng nhµ m¸y nhiÖt

®iÖn t¹i Libya

C«ng ty TNHH DÞch vô kü thuËt WEIR 1.362.185 USD.

3 Phô lôc bæ sung hîp ®ång  chi phÝ tæ trëng tæ

hîp nhµ thÇy thi c«ng x©y l¾p c¸c gãi thÇu sè

6.839.10.11 –DT2- NMXM Bót s¬n

C«ng ty xi m¨ng Bót S¬n 3.500.000.000 ®

4 Giao nhËn thÇu thi c«ng x©y l¾p thuû ®iÖn B¾c

Hµ

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ Xd sè 18 38.904.243.000 ®

5 ChÕ t¹o vËn chuyÓn c«n, khuûuTM 3- Thuû

®iÖn H¬ng §iÒn

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t HD 1.592.252.000 ®

6 ThiÕt kÕ, cung cÊp thiÕt bÞ vµ thi c«ng ®¹i tu

phôc håi tæ m¸y sè 3-Nhµ m¸y thñy ®iÖn Th¸c

Bµ

C«ng ty thuû ®iÖn Th¸c Bµ 157.195.387.234 ®

7 Thi c«ng L¾p ®Æt thiÕt bÞ c¬ -®iÖn c«ng tr×nh

thuû ®iÖn S«ng Giang 2

C«ng ty cæ phÇn khai th¸c thuû ®iÖn

S«ng Giang

17.856.207.000 ®

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/ thành viên góp vốn

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn nội dung:Tên, năm sinh (cổ

đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên góp

vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và

tỷ lệ cố phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ

lệ vốn góp.

Cổ đông sáng lập là cá nhân:

TT Tên cổ đông Năm
sinh

Địa chỉ Nghề
nghiệp

Số lượng
CP

Tỷ lệ
sở hữu

Biến
động

1 Trần Đình Đại 1961 Số 1 D7- Thanh Xuân Bắc
- Thanh Xuân - Hà nội

Kỹ sư 258.820 CP 2.87%

Có

2 Đặng Văn Long 1970 Số 8A- lô 12 khu đô thị
mới Định Công

Thạc sỹ
Kinh tế

104.080CP 1,16% Không

Cổ đông sáng lập là tổ chức:
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STT Tên cổ đông Ngành nghề Địa chỉ Số lượng CP Tỷ lệ
sở hữu

Biến
động

1 Tổng công ty Lắp máy
Việt Nam

Chế tạo, xây
dựng, lắp đặt

124- Minh Khai
– Hà Nội

4.590.000CP 51% Không

2.2.Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài:

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn :theo nội dung: Tên, năm sinh

(cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên

góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng

và tỷ lệ cố phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ

phần/tỷ lệ vốn góp.

STT Tªn tổ chức Số hộ
chiếu Địa chỉ Quốc tịch

Số cổ
phẩn
sở

hữu
L10

C¸
nh©n

1 IAN CANTWELL IS7827 18 BALLYWALTRIM HTS, BRAY, CO.WICKLOW
IRELAND IRISH 30

2 WANG JUNG CHANG 213137361 2/3 KH¾C C¦êNG P.12 KHU PHè THÞ L¢M §µI
B¾C §µI LOAN Taiwan 67,500

3 SU PAN CHANG z10781777 14 L¸ng H¹, Hµ Néi taiwan 2,500

4 Chen Shou Chen IA0272 D10/89 Q National Highway 1A, Binh Tan
District, HCM city Taiwan 600

5 Hitoshi Fujii TF9754899 3-6-10-1301 Kita Aoyama Minato Tokyo JP Janpan 200

6 Miyazaki Hidemasa IA0860 2-6-8 Sekima , Sakado City , Saitama 350-
0215 , Japan Japan 4,000

7 Yamada Hidenori IA2658 195, Obouzu, Sato-cho, Anjo, Aichi, 446-0001
Japan Japan 810

8 MORITA KAYOKO IA1452 4-19-12-#501,Minamiyawata,Ichikawa-
shi,Chiba-ken,272-0023 Japan Japan 400

9 Doi Katsunori IS8218 719 Tominaga Tatsuno-cho, Tatsuno-shi,
Hyogo 679-4167 Japan  Japan Japan 200

10 Mitsunori Kawajiri IS2270 1-9-12 Nakayamadai, Takarazuka, Hyogo,
Japan Japan 100

11 Cliff Lin IA2564 2A, Yen The Street, Ward 2, Tan Binh
District, Ho Chi Minh City Australia 46,190

12 Wataru Miyazawa IS3232 6-5-5-603 chuourinkan Yamatoshi,
Kanagawa-ken, Japan Japan 100

13 YUTAKA NODA IS0338 993-5 Koyurugi Samukawamachi Kozagun
Kanagawaken Japan Japan 500

14 SHINICHI SANO IS0393 307 La Maree Shirokane, 2-5-5, Shirogane,
Minato-ku, Tokyo, Japan Japan 100




