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CÔNG TY CỔ PHẦN VIAN 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 

I. GIỚI THIỆU CÔNG TY 

1. Thành lập 

Công ty cổ phần VIAN được chuyển đổi từ Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh 
theo quyết định số 90/2000/QĐ/BNN-TCCB ngày 15/8/2000 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT.Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101784417 do Sở kế 
hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 10/02/2010 (thay đổi lần 6).  

 Tổng số vốn điều lệ của Công ty đến ngày 31/12/2011 là 12.000.000.000 đồng ( mười hai tỷ 
việt nam đồng) tương đương 100% vốn điều lệ, trong đó phần vốn của nhà nước do Tổng công ty 
Rau quả, nông sản nắm giữ là 1.748.800.000 đồng tương đương với 14.57 % vốn điều lệ. 

2. Quá trình phát triển 

a. Ngành nghề kinh doanh 

- Kinh doanh thiết bị vật tư ngành công nghiệp thực phẩm. 
- Công nghiệp nước uống có cồn, không cồn. 
- Sản xuất phụ tùng thiết bị vật tư công nghệ thực phẩm. 
- Sản xuất và buôn bán vật tư nguyên liệu, thiết bị và sản phẩm ngành nông, lâm sản 

và thực phẩm chế biến, các loại nước uống có cồn và không cồn. 
- Lắp đặt và sửa chữa các trang thiết bị cơ điện lạnh và lò hơi. 
- Dịch vụ ăn uống, giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar). 
- Vận tải hàng hoá. 
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá. 
-    Sản xuất nước đá. 
-    Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai. 

b. Quá trình hoạt động 

     - Từ năm 2000  đến nay: 

Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có quyết định số 90/2000/QĐ-BNN-
TCCB ngày 15/8/2000,  về việc chuyển đổi Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh thành 
Công ty cổ phần VIAN . 

Ngày 28/3/2001, Xí nghiệp đã chính thức nhận con dấu mới là Công ty cổ phần VIAN. 
Công ty hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp. 

Tháng 4/2001, dây chuyền  chế biến nước quả lắp đặt xong và được đưa vào hoạt động 
thương mại. Sản phẩm có tên gọi ”Nước ép trái cây VIAN” với các loại khác nhau: nước cam, 
vải, xoài, đào...Đang trong giai đoạn xây dựng dây chuyền chế biến nước quả các sản phẩm nước 
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quả của Công ty mặc dù được Uỷ ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Việt Nam(Uỷ ban CoDeX Việt 
Nam) cấp huy chương vàng nhưng  khả năng tiêu thụ thấp do thói quen tiêu dùng của người Việt 
Nam sử dụng trái cây tươi không qua chế biến nên dây chuyền sản xuất chế biến nước quả không 
đạt hiệu quả dẫn đến thua lỗ. Đến năm 2003 công ty buộc phải tiến hành đấu thầu bán thanh lý 
dây chuyền để hạn chế thua lỗ. 

Từ năm 2003 đến năm 2006 Công ty đã đầu tư lắp đặt hai dây chuyền sản xuất bia mới 
với tổng công suất thiết kế 8.000 lít/ngày thay thế cho dây chuyền sản xuất bia cũ 4.000lít/ngày 
đã trên 10 năm hoạt động, trong đó:  

  + Dây chuyền 1: 4.000lít/ngày. 

  + Dây chuyền 2: 4.000lít/ngày. 

Trong năm 2009 Công ty tiếp tục đầu tư mới hai dây chuyền sản xuất sản phẩm mới và 
nâng cấp các dây chuyền sản xuất bia, trong đó: 

  + Đầu tư dây chuyền sản xuất đá viên tinh khiết với công suất thiết kế 10 tấn/ngày. 

  + Đầu tư dây chuyền sản xuất nước tinh lọc đóng bình với công suất thiết kế 120 
bình/giờ (loại bình có dung tích 18.9 lít/bình). 

  + Đầu tư chiều sâu đưa tổng công suất thiết kế hai dây chuyền sản xuất bia từ 
8.000lít/ngày lên 12.000 lít/ngày. 

   + Công ty hiện đang nghiên cứu công nghệ sản xuất bia hơi chất lượng cao để đáp ứng 
nhu cầu thị hiếu ngày một cao của người tiêu dùng. 

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 Đánh giá chung : 

a) Thuận lợi : 

   - Hội đồng quản trị đã tăng cường chỉ đạo sát sao mọi hoạt động của Công ty, áp dụng 
nhiều biện pháp để tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, ban hành mới và cập nhật nhiều văn 
bản pháp quy trong lĩnh vực quản lý về các mặt : Định mức kinh tế - kỹ thuật, tiết kiệm nguồn 
nhân lực trong lao động , tiết kiệm điện nước, giám sát kiểm tra vận hành an toàn thiết bị, vệ sinh 
an toàn thực phẩm, vệ sinh công nghiệp những điều này đã góp phần giảm đáng kể chi phí giá 
thành sản xuất. 

- Tập thể người lao động trong công ty đoàn kết thống nhất dưới sự lãnh đạo của Hội đồng 
quản trị và Ban giám đốc, đã có rất nhiều cá nhân tích cực đóng góp và đưa ra nhiều cải tiến trong 
quá trình làm việc góp phần vào sự ổn định, phát triển đi lên của Công ty.  

b) Khó khăn :  
   - Khủng hoảng  kinh tế của thế giới cũng như trong nước đã và đang tác động xấu đến các 
mặt hoạt động, đời sống các Doanh nghiệp nói chung và của Công ty nói riêng. Nhiều doanh 
nghiệp đã phá sản hoặc phải ngừng hoạt động trong thời gian này. Đặc biệt hầu hết các doanh 



Công ty cổ phần VIAN                                                                      Báo cáo thường niên năm 2011 
 
 

 3

nghiệp trong hiệp hội Rượu - Bia nhỏ mà Công ty đang tham gia một năm chỉ sản xuất 7 đến 
8 tháng những tháng còn lại là ngừng sản xuất. 
   - Công ty quy mô còn nhỏ, nguồn vốn kinh doanh hạn hẹp, năng lực cạnh tranh thấp. 
   - Ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực phẩm 
đồ uống vì vậy áp lực cạnh tranh ngày càng cao. 

     2  Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2011 
- Tổng doanh thu: 24.678.439.569  đồng, đạt 90 % so với năm 2010. 
- Tổng lợi nhuận trước thuế:  1.568.125.945 đồng, đạt 45% so với năm 2010. 
- Nộp Ngân sách nhà nước: 7.730.559.213 đồng, đạt 91 % so với năm 2010. 

3 Những khoản chi đầu tư lớn trong năm 2011 gồm có : 

- Đầu tư trạm biến áp 1.250 KVA   :1.227.041.967 đồng. 
- Đầu tư bể chứa cồn                     :   385.000.000 đồng. 
- Lắp đặt các tăng lên men             :    481.126.800 đồng 
- Bảo ôn các tăng lên men              :   452.496.000 đồng. 
- Lắp đặt các cây bão hòa CO2 và bảo ôn lại các cây bão hòa CO2 cũ : 413.800.200 đồng. 

4 Kế hoạch năm 2012 

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 
NĂM 2012 

1. Tổng doanh thu (đồng) 26.400.000.000 
2. Giá vốn hàng bán (đồng) 15.600.000.000 
3. Tổng chi phí (đồng) 24.500.000.000 
4. Tổng lợi nhuận trước thuế (đồng) 1.900.000.000 
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp (đồng) 475.000.000 
6. Lợi nhuận sau thuế (đồng) 1.425.000.000 
7. Nộp ngân sách NN (đồng) 8.100.000.000 
8. Tỷ lệ trả cổ tức 11 % 

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. Báo cáo tình hình tài chính của năm 2011 

a. Các chỉ tiêu tài chính  

Chỉ tiêu 
Đ.vị 
tính 

Năm 2011 Năm 2010 

Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn    
Cơ cấu tài sản    
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản % 32 47 
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Chỉ tiêu 
Đ.vị 
tính 

Năm 2011 Năm 2010 

Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 68 53 
Cơ cấu nguồn vốn    
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 14 12 
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 86 88 
Khả năng thanh toán    
Khả năng thanh toán hiện hành Lần 7.4 8.3 
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần 2.4 3.9 
Khả năng thanh toán nhanh Lần 2 1.6 
Tỷ suất sinh lời    
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu    
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần % 8.6 17.2 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần % 7 12.8 
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản    
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản % 10.1 22.8 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản % 8.2 16.9 
Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu % 9.5 19.3 

b. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011 

Tài sản (đồng) Nguồn vốn (đồng) 
I. Tài sản ngắn hạn 4.990.402.533 I. Nợ phải trả 2.105.318.523 
II. Tài sản dài hạn 10.531.780.406 II. Vốn chủ sở hữu 13.416.864.416 

Tổng cộng 15.522.182.939 Tổng cộng 15.522.182.939 

c. Những thay đổi về vốn cổ đông/ vốn góp 

Theo danh sách chốt số lượng cổ đông đến ngày 12 tháng 08 năm 2011 thì Công ty có 7 cổ 
đông lớn . 

d.  Dự kiến cổ tức năm 2011:  11% (1.100 đồng /01cổ phiếu) 

e. Tổng số cổ phiếu theo từng loại tại thời điểm 31/12/2011: 

- Số lượng:  1.200.000 cổ phiếu 
                    Trong đó: Cổ phiếu phổ thông: 1.200.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.200.000 cổ phiếu 
                   Trong đó: Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

- Công ty không phát hành bất kỳ loại trái phiếu nào. 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
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         - Sản lượng bia tiêu thụ: 2.962.081 lít, đạt 89 % so với năm 2010.    
- Doanh thu thực hiện: 24.678.439.569 đồng, đạt 90 % so với năm 2010. 
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 1.568.125.945 đồng, đạt 45 % năm 2010. 

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được về công tác quản lý 

- Tiếp tục ban hành và hoàn thiện các quy định, thông báo liên quan đến các mặt hoạt động 
của Công ty như: công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác quản lý và vận hành an toàn các 
thiết bị sản xuất; công tác bán hàng và quản lý kho, nhằm triệt để tiết kiệm các chi phí nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.   

- Tiến hành sắp xếp lại lao động ở một số bộ phận trên nguyên tắc gọn nhẹ và hiệu quả 
nhưng vẫn đảm bảo mọi người lao động trong Công ty đều có việc làm và có thu nhập ổn định.  

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ĐÃ KIỂM TOÁN) 

1. Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2011 
      Đơn vị tính: đồng 

Chỉ Tiêu MÃ 
SỐ 

Thuyết 
Minh Số cuối năm Số đầu năm 

TÀI SẢN         
1 2 3 4 5 

A.TÀI SẢN NGẮN HẠN 
 (100)=(110+120+130+140+150) 100   4.990.402.533 7.259.064.078 

I.Tiền, các khoản tương đương tiền 110 V.1 541.779.852 1.244.625.549 
1. Tiền 111   541.779.852 1.244.625.549 
2. Các khoản tương đương tiền 112    
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120    
1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2  
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.3  
III. Càc khoản phải thu ngắn hạn 130   106.224.000 3.074.970.000 
1. Phải thu của khách hàng 131 V.4 3.724.000 4.700.000 
2. Trả trước cho người bán 132 V.5 100.000.000 2.997.770.000 
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133    
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134    
5. Các khoản phải thu khác 135 V.6 2.500.000 72.500.000 
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139    
IV. Hàng tồn kho 140   4.234.528.213 2.919.468.529 
1. Hàng tồn kho 141 V.7 4.234.528.213 2.919.468.529 
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149    
V. Tài sản ngắn hạn khác 150   107.870.468 20.000.000 
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 V.8  
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152    
3. Thuế và các khoản thuế phải thu của Nhà nước 154 V.9 90.870.468  
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.10 17.000.000 20.000.000 
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B. TÀI SẢN DÀI HẠN  
(200=210+220+240+250+260) 200   10.531.780.406 8.102.805.014 

I. Càc khoản phải thu dài hạn 210    
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211    
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212    
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213    
4. Phải thu dài hạn khác 218    
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219    
II. Tài sản cố định 220   10.380.205.477 7.918.970.174 
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.11 10.380.205.477 7.918.970.174 
- Nguyên giá 222   23.651.112.453 19.327.055.071 
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223   (13.270.906.976) (11.408.084.897) 
2. Tài sản cố định thuế tài chính 224    
- Nguyên giá 225    
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226    
3. Tài sản cố định vô hình 227 V.12  
- Nguyên giá 228    
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229    
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.13  
III. Bất động sản đầu tư 240    
- Nguyên giá 241    
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242    
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250    
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 V.14  
4. Dự phòng giảm giác chứng khoán đầu tư dài hạn (*) 259    
V. Tài sản dài hạn khác 260   151.574.929 183.834.840 
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.15 151.574.929 183.834.840 
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.16  
3. Tài sản dài hạn khác 268 V.17  

TỔNG CỘNG TÀI SẢN  (270=100+200) 270   15.522.182.939 15.361.869.092 

NGUỒN VỐN      

A. NỢ PHẢI TRẢ  (300=310+330) 300   2.105.318.523 1.858.609.336 

I. Nợ ngắn hạn 310   2.069.716.344 1.855.658.472 
1. Vay và nợ ngắn hạn 311   450.000.000  
2. Phải trả cho người bán 312 V.18 7.508.578  
3. Người mua trả tiền trước 313 V.19  
4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước 314 V.20 273.106.564 424.571.550 
5. Phải trả công nhân viên 315   146.757.557  
6. Chi phí phải trả 316 V.21 59.449.950  
7. Phải trả nội bộ 317    
8. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 318 V.22 953.818.384 1.297.621.060 
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi 319  75.346.907 41.389.821 
10.Quỹ khen thưởng ban điều hành công ty 320   103.728.404 92.076.041 
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II. Nợ dài hạn 330   35.602.179 2.950.864 
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.23  
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335    
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 V.24 35.602.179 2.950.864 
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337    
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400   13.416.864.416 13.503.259.756 
I. Vốn chủ sở hữu 410   13.416.864.416 13.503.259.756 
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 V.25 12.000.000.000 12.000.000.000 
2. Thặng dư vốn cổ phần 412    
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413    
4. Cổ phiếu quỹ (*) 414    
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415    
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416    
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 V.25 485.534.869 450.577.783 
8. Quỹ dự phòng tài chính 418 V.25 345.066.507 310.109.421 
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 V.25 - 
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 V.25 586.263.040 742.572.552 
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 430    
1. Nguồn kinh phí 432    
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433    

TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400+500) 440   15.522.182.939 15.361.869.092 

 
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 
CHỈ TIÊU ĐVT   Số Kỳ Này Số Đầu Năm 

1. Tài sản thuê ngoài     
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công     
3. Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi     
4. Nợ khó đòi đã xử lý     
5. Ngoại tệ các loại    
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án     

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 

Đơn vị tính: đồng 

CHỈ TIỂU MÃ 
SỐ 

Thuyết 
Minh Năm nay Năm trước 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 24.159.555.661 26.436.762.021

   - Doanh thu bán hàng nội địa 02   24.159.555.661 26.436.762.021
2. Các khoản giảm trừ  { 03=04+05+06} 03 VI.1 5.963.828.997 6.093.154.000
 + Chiết khấu thương mại 04   
 + Hàng bán trả lại 05 VI.1 
 + Thuế tiêu thụ đặc biệt 06   5.963.828.997 6.093.154.000
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3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 
{ 10=01-02-03 } 10 VI.1 18.195.726.664 20.343.608.021

4. Giá vốn hàng bán 11   14.832.607.404 15.718.873.446
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 20   3.363.119.260 4.624.734.575
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3 33.652.863 32.161.743
7. Chi phí tài chính 22 VI.4 82.886.600 57.611.083
  Trong đó: Lãi vay phải trả 23   82.886.600 57.611.083

8. Chi phí bán hàng 24 VI.5 632.748.865 425.802.296
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6 1.598.241.758 1.471.110.978
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 
30=20+(21-22)-(24+25) } 30   1.082.894.900 2.702.371.961

11. Thu nhập khác 31 VI.7 485.231.045 929.104.671
12. Chi phí khác 32 VI.8 131.197.656
13. Lợi nhuận khác {40=31-32} 40   485.231.045 797.907.015
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  
        { 50=30+40 } 50   1.568.125.945 3.500.278.976

15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 V.35 287.911.836 890.312.744
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.9 
17. Lợi nhuận sau thuế  
 (60= 50-51-52 ) 60   1.280.214.109 2.609.966.232

19.  Lãi cơ bản trên cổ phiếu 80   1.067 2.175

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2011(phương pháp trực tiếp) 
          Đơn vị tính: đồng 

CHỈ TIÊU Mã  
số 

Thuyết 
minh Năm nay Năm trước 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh    

1 Tiền thu từ bán hàng,cung cấp dịch vụ và doanh thu 
khác 01  24.234.418.665 26.086.821.680 

2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ 02  (11.359.683.662) (9.950.294.213) 
3 Tiền chi trả cho người lao động  03  (3.828.054.252) (2.894.441.620) 
4 Tiền lãi vay đã trả 04  (24.511.600) (90.613.983) 
5  Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp  05  (445.889.080) (867.978.769) 
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06  5.072.541.064 5.072.136.255 
7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07  (8.366.891.251) (12.806.678.339) 
 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20  5.281.929.884 4.548.951.011 

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư     

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và 
các tài sản khác 21  (4.788.428.444) (1.099.403.146) 

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và 
các tài sản dài hạn khác 22   

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23   

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn 
vị khác 24   

5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25   
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26   
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27  33.652.863 32.161.743 
 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30  (4.754.775.581) (1.067.241.403) 
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III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính     

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của 
chủ sở hữu 31   

2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ 
phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32   

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33  880.000.000 100.000.000 
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34  (430.000.000) (1.470.000.000) 
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35   
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36  (1.680.000.000) (1.140.131.540) 
 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40  (1.230.000.000) (2.510.131.540) 
 Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50  (702.845.697) 971.578.068 
 Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 V.1 1.244.625.549 273.047.481 

 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi 
ngoại tệ 61   

 Tiền và tương đương tiền cuối năm 70 V.1 541.779.852 1.244.625.549 

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

1. Kiểm toán độc lập 

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt nam (AVA) 
- Địa chỉ:  Số 160 Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội      
- Điện thoại: (043) 8689.566 - Fax: (043) 8686.248   
- Ý kiến kiểm toán độc lập : 

  “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính  đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các 
khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần VIAN  tại ngày 31 tháng 12 năm 
2010, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài 
chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và 
các nguyên tắc kế toán phổ biến được Việt Nam chấp nhận.” 

                                 Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam  (AVA) 

2. Kiểm toán nội bộ: Không có 

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN: Không có  
VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 

- Công ty được tổ chức hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

- Công ty có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản tri, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, 04 
phòng ban và 01 phân xưởng sản xuất (kèm theo đây là sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty). 
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Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty: 

 
2. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 

a. Số lượng cán bộ, nhân viên trong Công ty: 

Tính đến thời điểm 31/12/2011, tổng số lao động của Công ty là 120 người. 

b. Chính sách đối với người lao động: 

- Chính sách đào tạo: 

Công ty luôn đề cao và coi trọng người lao động, đó là nhân tố hàng đầu để quyết định 
mọi thành công trong các hoạt động của Công ty. Vì vậy việc đào tạo, nâng cao trình độ người 
lao động luôn được Công ty chú trọng :   

   + Công ty luôn bố trí thời gian làm việc hợp lý cho người lao động, cho người lao động 
đi học nâng cao kiến thức, tay nghề tại các trường đại học và trung học khi có nhu cầu. 
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+ Ngoài ra hàng năm Công ty mở những lớp bồi dưỡng kiến thức tại chỗ cho toàn thể 
cán bộ, người lao động Công ty về vận hành an toàn máy lạnh công nghiệp, kỹ thuật an toàn vận 
hành nồi hơi và thiết bị áp lực, kỹ thuật sản xuất bia... 

+ Cử cán bộ tham gia các khoá học và các lớp tập huấn ngắn hạn về quản trị doanh 
nghiệp, kế toán tài chính, chính sách thuế, quản trị nhân sự...    

- Chính sách tiền lương : 

+ Công ty thực hiện chính sách trả lương theo chức danh công việc cho người lao động.  

+ Công ty thực hiện trả lương cho người lao động trong Công ty theo thang bảng lương 
và chế độ phụ cấp lương trong các Doanh nghiệp Nhà nước hạng 3.  

+ Công ty có quy định về việc xét tăng lương hàng năm cho người lao động, đảm bảo 
tính minh bạch, công khai.          

- Chính sách thưởng: 

+ Công ty có quy định về công tác bình bầu xét thi đua và chế độ khen thưởng hàng kỳ, 
thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể tiên tiến và xuất sắc.  

+ Việc xét thi đua và khen thưởng căn cứ vào việc chấp hành nội quy, quy chế của 
Công ty, thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về 
kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống tiêu cực, 
lãng phí. 

- Các chế độ chính sách khác đối với người lao động: 

+ Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, 
Luật Bảo hiểm xã hội, Nội quy lao động và Thoả ước lao động tập thể.  

+ Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện làm việc của người lao 
động; có chế độ bồi dưỡng đối với các lao động làm việc trong điều kiện nắng nóng, nặng nhọc; 
có chế độ tham quan, nghỉ mát hàng năm, quan tâm tới người lao động trong các ngày lễ tết.  

+ Ngoài ra, các lao động nữ đang nuôi con nhỏ hoặc đang mang thai cũng được Công 
ty bố trí làm những công việc nhẹ nhàng hơn.    

VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát  

a. Hội đồng quản trị 

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu và có 
nhiệm kỳ 05 năm. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tình 
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thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời vì lợi ích cao nhất 
của Công ty. 

- Thành phần Hội đồng quản trị: Nhiệm kỳ 3 (2011-2015) 

Họ và tên 
 Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

Ông Lê Văn Xuân Chủ tịch 02/03/2011  

Ông Đỗ Huy Bình Uỷ viên 02/03/2011  

Ông NguyễnVăn Cường Uỷ viên 02/03/2011  

Ông Lê Mạnh Hùng Uỷ viên 02/03/2011  

Ông L ê Ngọc Việt Uỷ viên 02/03/2011  

b. Tóm tắt lý lịch Hội đồng quản trị. 
 -  Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty : Ông Lê Văn Xuân  

+ Giới tính:   Nam   
+ Ngày tháng năm sinh:  21/3/1948 
+ Nơi sinh:   Hoà Lâm, Ứng Hoà, Hà Nội 
+ Quốc tịch:   Việt Nam 
+ Dân tộc:   Kinh   

               + Quê quán:   Hoà Lâm, Ứng Hoà, Hà Tây 

               + Địa chỉ thường trú: Số 2, ngõ 97, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

               + Điện thoại liên lạc: (04).3858.3283- 043.38832342 - 0903437842  

               + Trình độ văn hóa:  10/10 

+ Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư nhiệt điện - Đại học Bách khoa, Quản lý kinh tế tại   
Liên Xô (cũ). 

  - Quá trình công tác: 

+ 1/1976 - 5/1985: Cán bộ vụ kỹ thuật Bộ lương thực-Thực phẩm, Bộ công nghiệp 
Thực phẩm. 

+ 6/1985 - 3/1987: Chuyên viên văn phòng Bộ Công nghiệp thực phẩm. 

+ 4/1987 - 3/1992: Phó phòng TC-HC kiêm hiệu phó trường đào tạo CNKT liên 
hiệp mía đường 1 (nay là Tổng công ty mía đường 1). 

+ 4/1992 - 10/1993: Phó giám đốc Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh. 
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+ 11/1993 - 10/1995: Giám đốc XN sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh 
+ 11/1995 - 02/2001: Phó Giám đốc Công ty sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật 
kiêm giám đốc Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh. 
 + 03/2001 - 11/2003: Phó Giám đốc công ty sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật, 
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VIAN 

+ 12/2003 - đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VIAN 

Số cổ phần nắm giữ: 107.000 cổ phần, bằng 8.92 % vốn điều lệ (VĐL)  
Những người có liên quan: 03 người  

  Lê Ngọc Việt: con trai, nắm giữ 60.840 cổ phần, bằng 5,07% VĐL 
  Lê Mạnh Hùng: con trai, nắm giữ 63.000 cổ phần, bằng 5.25% VĐL 
  Nguyễn Thị Thanh Thuỷ: con dâu, nắm giữ 92.700 cổ phần, bằng 7.73% VĐL 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

- Ủy viên HĐQT: Ông Đỗ Huy Bình 
+ Giới tính:   Nam 
+ Ngày tháng năm sinh:  08/03/1979 
+ Nơi sinh:   Ba Đình - Hà Nội 
+ Quốc tịch:   Việt Nam 
+ Dân tộc:     Kinh 
+ Quê quán:    Giao tác - Liên Hà - Đông Anh   
+ Địa chỉ thường trú: Giao tác - Liên Hà - Đông Anh 
+ Điện thoại liên lạc: (04) 3882.5062 - 043.8835485 
+ Trình độ văn hóa:  12/12 
+ Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư hóa thực phẩm - Đại học Bách Khoa 
+ Quá trình công tác: 
+ 9/2003 - 12/2005: Tổ trưởng tổ kỹ thuật -KCS 
+ 1/2006 - 2/2009: Ủy viên HĐQT, Cán bộ Phòng kỹ thuật - KCS Công  ty cổ phần 
VIAN. 
+ 3/2009 - 2010: Ủy viên HĐQT, Phó Phòng KT - TH Công ty cổ phần VIAN. 
+ Từ 02/03/2011- đến nay Ủy viên HĐQT nhiệm kì 3 (2011-2015) kiêm Phó Phòng 

Kinh tế- Tổng hợp Công ty Cổ phần VIAN.         
+ Số cổ phần nắm giữ: 72.320 cổ phần  6,03 % vốn điều lệ 
+ Những người có liên quan:Không 
+ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

- Ủy viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Cường 
+ Giới tính:                      Nam   
+ Ngày tháng năm sinh: 11/5/1947 
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+ Nơi sinh:   Uy nỗ , Đông Anh, Hà Nội 
+ Quốc tịch:   Việt Nam 
+ Dân tộc:   Kinh   
+ Quê quán:   Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội  
+ Địa chỉ thường trú: Xóm Bãi, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 
+ Điện thoại liên lạc: (04) 3883.6196 
+ Trình độ văn hóa:  10/10 
+Trình độ chuyên môn: Trung cấp lý luận chính trị 

- Quá trình công tác: 
+ 12/1975 - 3/1982: Tổ trưởng quản lý kho thuộc tổng kho Bắc Sông Hồng 
+ 4/1982 - 4/1989 : Phó chủ nhiệm tổng kho Bắc Sông Hồng 
+ 5/1989 - 01/2001: Phó Giám đốc Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh 
+ 02/2001 - 06/2007: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vian 
+ 7/2007 - đến nay: Cán bộ nghỉ hưu, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Vian 

     + Số cổ phần nắm giữ: 63.500 cổ phần, bằng 5,29 % VĐL  
     + Những người có liên quan: 01 người  
   + Nguyễn Thị Thúy Vân: con gái, nắm giữ 3.560 cổ phần, bằng 0.3% VĐL 
     Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

- Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc thường trực: Ông Lê Mạnh Hùng 
+ Giới tính:   Nam 
+ Ngày tháng năm sinh:  06/08/1977 
+ Nơi sinh:   Hà Sơn Bình 
+ Quốc tịch:   Việt Nam 
+ Dân tộc:     Kinh 
+ Quê quán:    Ứng Hòa - Hà Tây   
+ Địa chỉ thường trú: 16H/105Đường Nguyễn Trãi,QuậnThanh Xuân - Thành 
phố Hà Nội. 
+ Điện thoại liên lạc: 0946228999 
+ Trình độ văn hóa:  Thạc sĩ khoa học 
+ Trình độ chuyên môn:    Thạc sĩ khoa học hệ thống công nghệ thông tin ; Kĩ sư cơ 

tin kĩ thuật- Khoa Cơ khí- Đại học Bách khoa Hà nội. 
+ Quá trình công tác: 
+ 2000 - 2001: Dự án Robot DR2000; Công ty TNHH Một thành viên Honda Việt 
Nam. 
+ 2001- 2006 : Sống và học tập tại Cộng hòa Pháp. 
+ 2006 - 2008 : Công ty NET - COM AG. 
+ 2009 - 2010 : Công ty  cổ phần chứng khoán VNDirect. 
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+ Tháng 1- Tháng 2/2011 : Làm việc tại Công ty cổ phần VIAN. 
+ Tháng 3/2011- đến nay : Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 3 (2011-2015) kiêm 

Phó giám đốc thường trực Công ty cổ phần VIAN. 
+ Số cổ phần nắm giữ: 63.000 cổ phần  5.25 % vốn điều lệ 
+ Những người có liên quan: 03 người. 
       Lê Văn Xuân: Bố đẻ, nắm giữ 107.000 cổ phần, bằng 8.92 % VĐL 
       Lê Ngọc Việt: Anh trai, nắm giữ 60.840 cổ phần, bằng 5,07% VĐL 
       Nguyễn Thị Thanh Thuỷ: Vợ, nắm giữ 92.700 cổ phần, bằng 7.73% VĐL 
+ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không. 

- Ủy viên HĐQT: Lê Ngọc Việt 
+ Giới tính:   Nam 
+ Ngày tháng năm sinh:  05/07/1975 
+ Nơi sinh:   Hà Sơn Bình 
+ Quốc tịch:   Việt Nam 
+ Dân tộc:     Kinh 
+ Quê quán:    Ứng Hòa - Hà Tây   
+ Địa chỉ thường trú: P5- L25B Cát Linh Đống Đa - Thành phố Hà Nội. 
+ Điện thoại liên lạc: 0903219973 
+ Trình độ văn hóa:  Thạc sĩ  
+ Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ chuyên nghành xây dựng,kĩ sư xây dựng. 
+ Quá trình công tác: 
+ 2000 - 2009: Đại học bách khoa Hà Nội. 
+ 2009 - đến nay : Làm việc tại Bộ khoa học công nghệ. 
+ Tháng 3/2011- đến nay : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIAN. 
+ Số cổ phần nắm giữ: 60.840 cổ phần  5.07 % vốn điều lệ 
+ Những người có liên quan: 03 người. 
       Lê Văn Xuân: Bố đẻ, nắm giữ 107.000 cổ phần, bằng 8.92 % VĐL 
       Lê Mạnh Hùng: Em trai, nắm giữ 63.000 cổ phần, bằng 5.25 % VĐL 
       Nguyễn Thị Thanh Thuỷ: Em dâu, nắm giữ 92.700 cổ phần, bằng 7.73% VĐL. 
+ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không. 

C. Ban giám đốc công ty: 
- Thành phần ban giám đốc : Nhiệm kỳ 3 (2011 - 2015) gồm 4 người 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

Ông Lê Văn Xuân Giám đốc 4/3/2011  

Ông Lê Mạnh Hùng Phó giám đốc thường trực 4/3/2011  
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Ông Nguyễn Hữu Doanh Phó giám đốc phụ trách SX 4/3/2011  

Ông Nguyễn Văn Quân Phó giám đốc phụ trách TT 4/3/2011  

 
 d.Tóm tắt lý lịch ban giám đốc : 

- Ban giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Doanh 
     + Giới tính:   Nam  

  + Ngày tháng năm sinh:  20/07/1961 
+ Nơi sinh:   Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 
+ Quốc tịch:   Việt Nam 
+ Dân tộc :   Kinh  
+ Quê quán:   Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 
+ Địa chỉ thường trú: Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 
+ Điện thoại liên lạc: (04) 3882.0408 

                 + Trình độ văn hóa:  10/10 
+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản trị Doanh nghiệp - ĐH Bách khoa 
+ Quá trình công tác: 
+ 11/1985 - 5/1995: Cán bộ trung tâm thí nghiệm điện C.ty điện lực 1 
+ 6/1995 - 12/1996: Cán bộ phòng kỹ thuật XN sản xuất và DV vật tư Đông Anh 
+ 1/1997 - 11/1998: Phó quản đốc phân xưởng XN sản xuất và DVVT Đông Anh 
+ 12/1998 - 1/2001: Quản đốc phân xưởng XN sản xuất và DV vật tư Đông Anh    
+ 02/2001 - 02/2004 : Ủy viên HĐQT, Quản đốc phân xưởng chế biến nước quả 
Công ty cổ phần VIAN 
+ 03/2004 - 12/2005: Trưởng Bộ môn nghiên cứu và phát triển Công ty cổ phần 
VIAN 
+ 1/2006 - 02/2006: Ủy viên HĐQT, Trưởng Bộ môn nghiên cứu và phát triển, 
Công ty cổ phần Vian 
+ 03/2006 - 6/2007: Ủy viên HĐQT, Quản đốc phân xưởng Công ty cổ phần VIAN 
+ 07/2007 - 2/2011:Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc phụ trách sản xuất Công ty cổ 
phần VIAN. 
+ Từ 02/03/2011- đến nay : Phó giám đốc phụ trách sản xuất Công ty cổ phần 
VIAN. 
+ Số cổ phần nắm giữ: 42.190 cổ phần, bằng 3.52% VĐL 
+ Những người có liên quan: Không 
+ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

- Ban giám đốc: Ông Nguyễn Văn Quân 
+ Giới tính:   Nam 
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+ Ngày tháng năm sinh:  21/01/1961 
+ Nơi sinh:   Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 
+ Quốc tịch:   Việt Nam 
+ Dân tộc:   Kinh   
+ Quê quán:   Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 
+ Địa chỉ thường trú: Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 
+ Điện thoại liên lạc: (04) 3911.1076- 043.8837212 
+ Trình độ văn hóa:  10/10 
+ Trình độ chuyên môn:      Cử nhân QTKD - Đại học Kinh tế quốc dân 
+ Quá trình công tác: 
+ 5/1985 - 4/1991: Cán bộ viện tư liệu phim Việt Nam 
+ 5/1991 - 10/1993: Cán bộ XN sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh 
+ 11/1993 - 8/1994: Tổ trưởng văn phòng XN sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh 
+ 9/1994 - 12/1996: Phó phòng TCHC XN sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh 
+ 1/1997 - 1/2001: Trưởng phòng TCHC XN sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh  
+ 02/2001 - 04/2001: Trưởng phòng TCHC Công ty cổ phần VIAN 
+ 05/2001 - 9/2004: Trưởng phòng thị trường Công ty cổ phần VIAN 
+ 10/2004 - 12/2005: Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Công ty cổ phần VIAN 
+ 01/2006 - 06/2007: Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Công ty 
cổ phần VIAN  
+ 07/2007 - 2010: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cổ phần VIAN 
+ Từ 02/03/2011 - đến nay: Phó Giám đốc phụ trách Thị trường Công ty cổ phần 
VIAN  
+ Số cổ phần nắm giữ : 47.870 cổ phần, bằng 3.99 % VĐL 
+ Những người có liên quan: 01 người 
      Nguyễn Văn Vũ :Em trai số cổ phần nắm giữ 3.200 cổ phần bằng 0.27%V ĐL 
+ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:  Không 

c. Tóm tắt lý lịch Ban Kiểm soát 

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát 
mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty. Ban kiểm soát họp thường kỳ mỗi 
quý để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động của công ty. 

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2011 - 2015) gồm:  
STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

   1 Đinh Thị Xuân Trưởng ban 03/03/2011  
   2 Nguyễn Văn Lại Thành viên 03/03/2011  
   3 Nguyễn Kim Nhung Thành viên 03/03/2011  
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              - Trưởng ban kiểm soát : Bà Đinh Thị Xuân 

         + Giới tính:   Nữ 

         + Ngày tháng năm sinh:  08/02/1970 

         + Nơi sinh:   Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định. 

         + Quốc tịch:   Việt Nam 
+ Dân tộc:   Kinh   
+ Quê quán:   Thị trấn Liễu Đề -Nghĩa Hưng ,Nam Định 
+ Địa chỉ thường trú: Xóm ngoài Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội  
+ Điện thoại liên lạc: (04) 3965.1537 - 043.883.3295 

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD - Đại học thủy sản Nha trang 

 - Quá trình công tác: 

           + 4/1994 - 4/1995: Công nhân Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh 

 + 5/1995 - 12/1996: Nhân viên văn thư Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ vật tư Đông 
Anh  

+ 1/1997 - 03/2000: Phó phòng TC - HC Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ vật tư  
Đông Anh 
+ 04/2000 - 10/2000: Phó quản đốc phân xưởng Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ vật 
tư Đông Anh 
+ 11/2000 - 1/2001: Phó phòng TC - HC Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ vật tư Đông 
Anh 
+ 02/2001 - 8/2002: Phó phòng TC - HC Công ty cổ phần VIAN. 
+ 9/2002 - 2/2011 : Thành viên ban kiểm soát kiêm Trưởng phòng TC - HC Công 
ty cổ phần VIAN. 
+ Từ 02/03/2011 đến nay Trưởng ban kiểm soát Công ty, Trưởng phòng TCHC 
Công ty cổ phần VIAN. 

           +  Số cổ phần nắm giữ : 24.980 cổ phần, bằng 2,08 % VĐL  
         Những người có liên quan: Không 
        Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

   - Thành viên ban kiểm soát : Ông Nguyễn Văn Lại 
+ Giới tính:   Nam 
+ Ngày tháng năm sinh:  30/09/1959 
+ Nơi sinh:   Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 
+ Quốc tịch:   Việt Nam 
+ Dân tộc:   Kinh   
+Quê quán:   Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 
+ Địa chỉ thường trú:            Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 
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           + Điện thoại liên lạc:            (04) 38800.320 - 043.883.3295 
+ Trình độ văn hóa:  10/10 
+ Trình độ chuyên môn: Trung cấp quân sự 
+Quá trình công tác:  
+ 5/1992 - 12/1992 : Nhân viên bảo vệ Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ vật tư Đông 

Anh 
+ 1/1993 - 4/1996 : Tổ trưởng tổ bảo vệ Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ vật tư Đông 
Anh 

          + 5/1996 - 12/1996 : Phó ban bảo vệ Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh  
                   + 01/1997-10/2000: Trưởng ban bảo vệ Xí nghiệp sản xuất và DV vật tư Đông Anh  
                   + 11/2000 - 12/2005: Phó phòng TC-HC kiêm trưởng ban bảo vệ Công ty cổ phần 
VIAN.  
                    + 01/2006 - đến nay: Thành viên BKS, Phó phòng TC - HC kiêm trưởng ban bảo vệ 
Công ty cổ phần VIAN.  

         + Số cổ phần nắm giữ : 55.110 cổ phần, bằng 4.59 % VĐL  
         Những người có liên quan: Không 
        Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

      - Thành viên ban kiểm soát : Ông Nguyễn Kim Nhung 
           + Giới tính:   Nam 
           + Ngày tháng năm sinh:  04/01/1951 
           + Nơi sinh:   Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 
           + Quốc tịch:   Việt Nam 
           + Dân tộc:   Kinh   
           + Quê quán:   Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 
           + Địa chỉ thường trú:  Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 
           +Điện thoại liên lạc:  (04) 3.884.1391 
           + Trình độ văn hóa:  10/10 
           + Trình độ chuyên môn: Bồi dưỡng quản lý kinh tế 

           * Quá trình công tác: 
           + 6/1969 - 10/1971: Công nhân nhà máy C30 
           + 11/1971 - 4/1987: Công nhân nhà máy cơ khí đường Vạn điểm. 
           + 5/1987 - 5/1989 : Lao động hợp tác tại Irắc 
           + 6/1989 - 5/1992: CN nhà máy cơ khí thực phẩm Phú xuyên - Hà Tây 
           + 6/1992-8/1994:Tổ trưởng tổ KT-KCS xí nghiệp sản xuất và DV vật tư Đông Anh 

+ 9/1994 - 4-1997: Phó phòng KT-KCS, Phó quản đốc phân xưởng xí nghiệp sản 
xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh 

+ 5/1997 - 11/1998: Phó quản đốc phân xưởng XN sản xuất và DV vật tư Đông Anh 
+ 12/1998 -10/2000: Quản đốc phân xưởng XN sản xuất và DVvật tư Đông Anh 
+ 11/2000 - 01/2001: Phó phòng KT - KCS Xí nghiệp SX và DV vật tư Đông Anh 
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+ 02/2001 - 12/2005: Phó phòng Kỹ thuật - KCS Công ty cổ phần VIAN 
+ 01/2006 - 04/2009:Trưởng BKS,Phó phòng KT - KCS Công ty cổ phần VIAN 
+ T5/2009-2010 : Cán bộ nghỉ hưu, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần VIAN. 
+  T1/2011-T2/2011:Cán bộ nghỉ hưu, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần VIAN. 
+ Từ 02/03/2011đến nay Cán bộ nghỉ hưu, Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ 

phần VIAN. 
+ Số cổ phần nắm giữ: 2.160 cổ phần 0.18 % vốn điều lệ 

                    + Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty 

+ Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty đã chi thù 
lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 

         + Tổng chi thù lao của Hội đồng quản trị (cho toàn bộ 5 người) trong năm 2011 là: 
81.531.460 đồng. 

         + Tổng chi thù lao của Ban Kiểm soát (cho toàn bộ 3 người) trong năm 2011 là: 
28.026.436 đồng. 

3. Cácdữ liệu thống kê về cổ đông (theo danh sách chốt ngày 12/08/2011- Công văn 
C263/2011-VIA/VSD - ĐK ngày 16/8/2011) 

a. Cơ cấu cổ đông. 

Stt Danh mục Giá trị (đồng) Tỷ lệ 
(%) 

1 Cổ đông pháp nhân  1.748.800.000 14.57 

 Trong đó    

 Cổ đông trong nước: 01 1.748.800.000 14.57 

 Cổ đông nước ngoài : 0 0 0 

2 Cổ đông thể nhân 10.251.200.000 85.43 
 Trong đó    
 Cổ đông trong nước: 88 10.251.200.000 85.43 
 Cổ đông nước ngoài : 0 0 0 

Tổng cộng 12.000.000.000 100 

 

b. Thông tin chi tiết về cổ đông sáng lập. 

Stt Tên cổ đông ĐKKD / 
CMT Địa chỉ Giá trị 

(1.000 đ) 
Tỷ lệ 
(%) 

1 Lê Văn Xuân 010457316 Số 2, ngõ 97, Nguyễn Trãi, 
Thượng Đình, Thanh Xuân, 1.070.000 8.92
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Hà Nội. 

2 Nguyễn Hữu Doanh 010411976 Lương Quy, Xuân Nộn, 
Đông Anh, Hà Nội. 421.900 3.52

3 Nguyễn Đức Khoan 010484499 Xóm Bãi , Uy Nỗ, Đông Anh, 
Hà Nội. 148.300 1.24

4 ÔngNguyễnVăn Cường 010484480 Uy Nỗ, Đông Anh,Hà Nội. 635.000 5.29

Tổng cộng 2.275.200 18.97

c. Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn. 

Stt Tên cổ đông ĐKKD / 
CMT Địa chỉ Giá trị 

(1.000 đ) 
Tỷ lệ 
(%) 

1 Tổng công ty rau quả 
nông sản 0106000870 Số 2, Phạm Ngọc Thạch, Hà 

Nội 1.748.800 14.57

2 Ông  Lê Văn Xuân 010457316 
Số 2, ngõ 97, Nguyễn Trãi, 
Thượng Đình, Thanh Xuân, 
Hà Nội 

1.070.000 8.92

3 BàNguyễnThịThanhThuỷ 011911087 16H, ngõ 105, Nguyễn Trãi, 
Thanh Xuân, Hà Nội 927.000 7.73

4 Ông Đỗ Huy Bình 011959215 Giao Tác - Liên Hà - Đông 
Anh 723.200 6.03

5 Ông Lê Mạnh Hùng 011844547 16H, ngõ 105, Nguyễn Trãi, 
Thanh Xuân, Hà Nội 630.000 5.25

6 ÔngNguyễnVăn Cường 010484480 Uy Nỗ- Đông Anh-Hà Nội 635.000 5.29

7 Ông Lê Ngọc Việt 011733960 P5-L-25 B Cát linh Đống đa- 
Hà nội 608.400 5.07

Tổng cộng 6.342.400 52.86
Ngày 28 tháng 2 năm 2012 

 
 Nơi nhận: 

- UBCKNN: 01 
- HĐQT: 1 
- BKS: 1 
- GĐ: 1 
- KTTC : 1 
- Lưu VT: 1 

                 T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 
           CHỦ TỊCH 
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