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ÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ B
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TỔNG CÔNG TY C

I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

- Tên giao dịch tiếng Việ

TỔNG CÔNG TY C

- Tên giao dịch quốc tế: 

- Thương hiệu: 

- Giấy chứng nhận đăng k

- Vốn điều lệ: 1.550.000.000.000

- Vốn đầu tư của chủ sở h

� Vốn Nhà n

� Vốn của các c

- Địa chỉ: 

� Trụ sở chính:
Trưng - Thành ph

� Cơ sở sản xu
Tổ - Quận Ho

� Nhà máy s
Ninh. 

- Điện thoại: (84.3) 97262

- Fax: (84.3) 8260735 - (8.24) 13847398

- Email: info@gelex.vn, 

- Website: http://www.gelex.vn

- Mã chứng khoán: GEX

- Tài khoản: 

� Ngân hàng 

� Số tài kho

� Ngân hàng 

� Số tài kho

 

Báo cáo th

PPHHẦẦNN  AA  

THÔNG TIN CHUNG 

NG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆ

 
KHÁI QUÁT 

ng Việt: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆ

 Vietnam Electrical Equipment Joint stock Corporation

 

ng ký doanh nghiệp số: 0100100512 

.000.000.000 đồng (Một ngàn năm trăm nă

ủ ở hữu: 1.550.000.000.000 đồng. Trong đ

nước: 0 đồng 

ủa các cổ đông khác: 1.550.000.000.000 đồ

 chính: 52 Lê Đại Hành - Phường Lê Đại H
Thành phố Hà Nội. 

ản xuất kinh doanh: 10 Trần Nguyên Hãn 
ận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội. 

Nhà máy sản xuất: KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn -

9726245 - (84.3) 8257979 - (8.24) 13847396

(8.24) 13847398 

, gelex.vn@gmail.com 

http://www.gelex.vn 

ng khoán: GEX 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà N

ài khoản: 10 201 00000 26615 

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN S

ài khoản: 12 010 00000 9694 

Báo cáo thường niên năm 2015 
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N VIỆT NAM 

N VIỆT NAM 

Vietnam Electrical Equipment Joint stock Corporation 

m năm mươi tỷ đồng) 

ng. Trong đó: 

ồng 

ại Hành - Quận Hai Bà 

ên Hãn – Phường Lý Thái 

- Tiên Du - Tỉnh Bắc 

396 

CN Hà Nội 

CN Sở giao dịch I 



 

 

 

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI

Tổng công ty Thiế
điện Việt Nam) được th
27/10/1995 của Bộ trưởng B
thời điểm quyết định th
độc lập và 03 liên doanh n

Ngày 31 tháng 5 n
sang tổ chức và hoạt động theo mô h
số 127/2006/QĐ-Ttg của Th
Công ty được hình thành trên c
Thiết bị đo điện và Văn ph

Thực hiện phương án c
tháng 09 năm 2010 Tổng công ty c
giá cổ phần lần đầu ra công chúng t
đấu thành công bình quân là 10.502 

Ngày 01 tháng 12 n
thức chuyển đổi thành T
chứng nhận đăng ký kinh doanh s
phố Hà Nội cấp với vốn đ
đồng). Nhà nước nắm giữ
Tổng công ty là Bộ Công Th

Kể từ khi cổ phần hóa 
Nam đã trải qua 01 lần tă
đông chiến lược - Công ty c
06/08/2015. 

Tháng 10 năm 2015, c
Nam chính thức được giao d
dịch chứng khoán Hà Nộ

Ngày 25 tháng 12 n
tư tại Tổng công ty. 

 

III. NGÀNH NGHỀ VÀ 

1. Ngành nghề kinh doanh

Đầu tư, quản lý vố
nghề, lĩnh vực chính là: 

- Sản xuất kinh doanh thi
dân dụng; 

Báo cáo th

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

ng công ty Thiết bị kỹ thuật điện (nay là Tổng công
ợc thành lập theo Quyết định số 1120/Q

ởng Bộ Công nghiệp nặng (nay là Bộ Công Th
ành lập, Tổng công ty có 10 đơn vị th

liên doanh nước ngoài trực thuộc các công ty thành viên.

Ngày 31 tháng 5 năm 2006, Tổng Công ty Thiết bị kỹ
động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo quy
ủa Thủ tướng Chính Phủ. Trong đó, công ty m

ình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH
ăn phòng Tổng Công ty Thiết bị kỹ thuật đ

ương án cổ phần hóa đã được Chính phủ ph
ng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam t

u ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán H
ành công bình quân là 10.502 đồng/cổ phần. 

Ngày 01 tháng 12 năm 2010, Tổng công ty Thiết bị điệ
ành Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Vi

ng ký kinh doanh số 0100100512 do Sở Kế hoạ
ốn điều lệ là 1.400.000.000.000 đồng (M

ắm giữ 87,17% vốn điều lệ. Đại diện sở hữ
 Công Thương. 

 phần hóa đến nay, Tổng công ty cổ phần Thi
ần tăng vốn điều lệ từ 1.400 tỷ đồng lên 1.550 t
Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việ

m 2015, cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Thi
ợc giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán UpCom

ội. 

Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Bộ Công Thương thoái toàn b

À ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 

ề kinh doanh 

n lý vốn đầu tư và trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành 
 

t kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghi
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ng công ty cổ phần Thiết bị 
 1120/QĐ-TCCBĐT ngày 

ộ Công Thương). Tại 
ị thành viên hạch toán 

ành viên. 

ị kỹ thuật điện chuyển 
công ty con theo quyết định 

ó, công ty mẹ của Tổng 
TNHH một thành viên 
ật điện. 

c Chính phủ phê duyệt, ngày 27 
ệt Nam tổ chức bán đấu 

ng khoán Hà Nội với giá 

ị điện Việt Nam chính 
ện Việt Nam theo Giấy 
ế hoạch và Đầu tư thành 

(Một ngàn bốn trăm tỷ 
ở hữu của Nhà nước tại 

ần Thiết bị điện Việt 
1.550 tỷ đồng cho cổ 

n Việt. Ngày phát hành: 

 phần Thiết bị điện Việt 
ng khoán UpCom - Sở giao 

ng thoái toàn bộ 100% vốn đầu 

kinh doanh trong các ngành 

ùng trong công nghiệp, nông nghiệp và 



 

 

 

- Thiết kế, chế tạo, kinh doanh v
pha, ba pha (có dòng điệ
thế và cao thế đến 220KV;

- Thi công, lắp đặt công tr

- Thi công các công trình xây d
trình thủy lợi; 

- Kinh doanh bất độ
phòng, nhà ở, nhà xưởng, kho b
địa và quốc tế; 

- Kinh doanh, xuất nh

- Đối với các ngành ngh
kinh doanh khi có đủ điề

2. Địa bàn kinh doanh

Tổng công ty cổ ph
địa bàn hoạt động kinh doanh r
GELEX còn thực hiện xu
v.v.. 

 

IV. THÔNG TIN VỀ MÔ H
BỘ MÁY QUẢN LÝ 

1. Mô hình quản tr

Mô hình quản trị 
hình của công ty cổ phần. Trong 

- Đại hội đồng cổ
đông quyết định định hư
viên Hội đồng Quản trị, th

- Hội đồng quản t
hạn quyết định các vấn đề
các vấn đề thuộc quyền hạ
đông bầu ra. HĐQT GEL
là Văn phòng HĐQT. 

- Ban Kiểm soát do 
đông kiểm soát mọi hoạt độ
Kiểm soát gồm có 03 thành viê

Báo cáo th

ế ạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết b
ện một chiều và xoay chiều) các cấp đ ệ

n 220KV; 

đặt công trình đường dây, trạm biến áp đế

Thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệ

ất động sản, dịch vụ khách sạn, du lịch v
ởng, kho bãi, kinh doanh tổ chức dịch vụ

ất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng máy móc;

ành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghi
ủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 

àn kinh doanh 

phần Thiết bị điện Việt Nam (sau đây g
kinh doanh rộng khắp cả nước từ Bắc 

xuất khẩu sang các nước trong khu vực 

Ề MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH V

n trị và cơ cấu bộ máy quản lý 

 và cơ cấu bộ máy quản lý GELEX đư
n. Trong đó: 

ổ đông là cơ quan quyền lực cao nhấ
ướng phát triển của GELEX, bổ nhiệm, mi

ị, thành viên Ban Kiểm soát.  

ản trị (HĐQT) là cơ quan quản trị cao nhấ
ấn đề liên quan đến mục tiêu và lợi ích của 
ền hạn của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT
GELEX gồm có 05 thành viên. HĐQT c

m soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là t
i hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành c
3 thành viên. 

Báo cáo thường niên năm 2015 
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i thiết bị đo đếm điện một 
ấp điện áp hạ thế, trung 

n áp đến 220 KV; 

ng, công nghiệp, giao thông, công 

n, du lịch và cho thuê văn 
ch vụ du lịch lữ hành nội 

ùng máy móc; 

n, doanh nghiệp chỉ được 

đây gọi là GELEX) có 
 vào Nam, ngoài ra 
 như Cambodia, Lào 

C KINH DOANH VÀ 

được tổ chức theo mô 

c cao nhất. Đại hội đồng Cổ 
ệm, miễn nhiệm thành 

 cao nhất, có đầy đủ quyền 
i ích của GELEX, ngoại trừ 

QT do Đại hội đồng cổ 
QT có bộ phận giúp việc 

à tổ chức thay mặt cổ 
ành của GELEX. Ban 



 

 

 

- Ban Tổng giám đ
các Giám đốc chuyên m
giám đốc là người đại diệ
động hàng ngày của GEL
giám đốc, 02 Phó giám đ
Giám đốc Kinh doanh và

- Dưới Ban Tổng gi
Minh - Hà Nội, 06 xưởng s

- Ngoài ra công ty c
doanh.  

Sơ đồ c

Hình 1: Cơ cấu tổ chức c

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hình 2: Cơ cấu bộ máy qu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan Tổng Công ty 

Báo cáo th

iám đốc bao gồm Tổng giám đốc, các Phó T
n môn do HĐQT quyết định bổ nhiệm, mi

đại diện theo pháp luật và là người điều hành cao nh
GELEX. Cơ cấu Ban Tổng giám đốc hiệ

Phó giám đốc và 03 Giám đốc chuyên môn: G
à Giám đốc Kỹ thuật. 

ng giám đốc là 11 phòng ban chức năng, Kh
ng sản xuất, Văn phòng Công đoàn Tổng công ty

ng ty có 06 công ty con, 03 công ty liên kế

ồ cơ cấu bộ máy quản lý của GELEX nă

ức của Tổng Công ty 

 

 máy quản lý của Tổng công ty 

Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị 

Tổng Giám đốc 

Công ty con Công ty liên doanh 
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c, các Phó Tổng giám đốc và 
ệm, miễn nhiệm. Tổng 

ành cao nhất mọi hoạt 
c hiện tại gồm 01 Tổng 

Giám đốc Tài chính, 

ng, Khách sạn Bình 
ổng công ty. 

ết và 01 công ty liên 

a GELEX năm 2015 

Ban Kiểm soát 

Công ty liên doanh 
liên kết 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các công ty con

Tính đến ngày 31/12/201

 

TT Tên công ty 

1 2 3 

1 
Công ty CP Dây cáp 
điện Việt Nam 
(CADIVI) 

Số 70
nghĩa 
Minh

2 
Công ty CP chế tạo 
điện cơ Hà Nội 
(HEM) 

Km 12 qu
Diễn 
Nội 

3 
Công ty CP Khí cụ 
điện I (VINAKIP) 

Phườ
Sơn Tây 

Phó Tổng Giám đốc 1

Giám đốc Kinh doanh 

Các Phòng ban 
- Phòng Kinh doanh  
- Phòng Tài chính Kế toán 
- Phòng Kỹ thuật  
- Phòng Kỹ thuật điện tử 
- Phòng Quản lý chất lượng 
- Khách sạn Bình Minh - Ban qu
 

Báo cáo th

Các công ty con, công ty liên doanh liên kết 

ày 31/12/2015 

Địa chỉ 
Vốn điều lệ 

(Đồng) 
Tỷ lệ sở
hữu (%

4

70-72 Nam Kỳ khởi 
ĩa – Q1 – TP Hồ Chí 

Minh 
288.000.000.000 65,006%

Km 12 quốc lộ 32 Phú 
ễn - Từ Liêm – TP Hà 

 
322.450.000.000 65,84%

ờng Xuân Khanh – 
ơn Tây – TP Hà Nội 

34.000.000.000 51,03%

Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị 

Tổng Giám đốc 

đốc 1 Phó T

Giám đốc Tài chính 

- Phòng Tổ chức- Hành chính 
- Phòng Quản lý dự án 
- Phòng Dự án 
- Phòng Kế hoạch 

 - Phòng Bảo vệ 
Ban quản lý Gelex Tower 

Các x
- 
- 
- 

- 
- 
- 

Báo cáo thường niên năm 2015 

5 

ở 
%) 

Lĩnh vực 
SXKD chính 

Loại 
hình 

5 6 7

%
SX, chế tạo, 
KD dây cáp 

điện

Công ty 
con

%
SX, chế tạo, 
KD thiết bị 

điện

Công ty 
con

51,03%
SX, chế tạo, 
KD thiết bị 

điện

Công ty 
con

Ban Kiểm soát 

Phó Tổng Giám đốc 2 

Giám đốc Kỹ thuật 

Các xưởng sản xuất 
 Xưởng Lắp ráp 
 Xưởng Hiệu chỉnh 
 Xưởng Biến dòng - 

Biến áp 
 Xưởng Đột dập 
 Xưởng Điện tử 
 Xưởng Cơ dụng 

  



 

 

 

TT Tên công ty 

4 
Công ty CP sản xuất 
và thương mại EMIC 
(EPT) 

Số 91 Hoa Lâm 
Long Biên 

5 
Công ty CP Chế tạo 
Bơm Hải Dương 
(HPMC) 

Số 37 
Minh 

6 
Công ty CP Thiết bị 
điện Việt Nam 
(Cambodia) 

#49 road 4 Sangkat 
Phleng Chhe Rotes 
Phnom Penh 

7 
Công ty dây đồng 
Việt Nam CFT 

Đường s
Hoà 1 
Tỉnh Đồ

8 
Công ty CP Thiết bị 
điện (THIBIDI) 

KCN Biên Hoà 1 
số 9 
Tỉnh Đồ

9 
Công ty CP chế tạo 
máy điện Việt Nam - 
Hangari 

Số 53 th
– Huy
Hà N

10 
Công ty CP vật tư và 
xây dựng Hà Nội 

Số 39C Hai B
Quận Ho
Hà N

 

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRI

1. Các mục tiêu ch

- Tiếp tục xây dựng v
sản xuất thiết bị điện hàng 

- Nghiên cứu phát tri

- Giữ vững thị tr
trong và ngoài nước. Đẩy nhanh t

- Nâng cao chất lư

- Xây dựng văn hóa do
chính sách và quy trình 
triển nguồn nhân lực giỏ
với khách hàng và với cổ
gọn, hiệu quả.  

- Tiếp tục ổn định

- Tích cực xây dự

Báo cáo th

Địa chỉ 
Vốn điều lệ 

(Đồng) 
Tỷ lệ sở
hữu (%

ố 91 Hoa Lâm - Quận 
Long Biên - TP Hà Nội 

20.000.000.000 25,5%

ố 37 đường Hồ Chí 
Minh - TP. Hải Dương 

35.000.000.000 51,25%

#49 road 4 Sangkat 
Phleng Chhe Rotes – 
Phnom Penh - Campuchia 

25.000 USD 100%

ờng số 9 KCN Biên 
Hoà 1 – TP Biên Hoà - 
ỉnh Đồng Nai 

8.000.000 USD 36,35%

KCN Biên Hoà 1 - Đường 
ố 9 – TP Biên Hoà - 
ỉnh Đồng Nai 

180.000.000.000 43,44%

ố 53 thị trấn Đông Anh 
Huyện Đông Anh – TP 

Hà Nội 
43.500.000.000 34,27%

ố 39C Hai Bà Trưng – 
ận Hoàn Kiếm – TP 

Hà Nội 
10.000.000.000 45,00%

NG PHÁT TRIỂN 

u chủ yếu 

ựng và phát triển thương hiệu GELEX, gi
àng đầu Việt Nam. 

u phát triển các sản phẩm mới.  

ường tiêu thụ truyền thống, phát triển th
Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. 

ượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ. 

ăn hóa doanh nghiệp hướng đến khách h
chính sách và quy trình dịch vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu củ

c giỏi chuyên môn, gắn bó với doanh nghiệ
ới cổ đông; hoàn thiện phương thức quản tr

ịnh và cải thiện việc làm, thu nhập cho ng

c xây dựng và mở rộng mối quan hệ hợp tác b
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ở 
%) 

Lĩnh vực 
SXKD chính 

Loại 
hình 

%
SX, chế tạo, 
KD thiết bị 
điện, bao bì

Công ty 
con

%
SX, chế tạo, 

KD bơm
Công ty 

con

%
KD, phân phối 

thiết bị điện
Công ty 

con

36,35% SX dây đồng
Công ty 

liên 
doanh

%
SX, chế tạo, 
KD thiết bị 

điện

Công ty 
liên kết

34,27%
SX, chế tạo, 
KD thiết bị 

điện

Công ty 
liên kết

45,00%
Xây dựng dân 
dụng và công 

nghiệp

Công ty 
liên kết

u GELEX, giữ vững vị thế nhà 

n thị trường mới cả 

n khách hàng, hoàn thiện các 
ầu của khách hàng; phát 

i doanh nghiệp, có trách nhiệm 
ản trị theo hướng tinh 

cho người lao động. 

p tác bình đẳng, hiệu quả 



 

 

 

với các đối tác trong và ng

2. Các mục tiêu 

- Tiếp tục quảng bá h
có lĩnh vực hoạt động rộ
hội, bảo vệ môi trường. 

- Tham gia đóng g

 

VI. CÁC RỦI RO 

Năm 2016 được d
nghiệp sản xuất nói chung v

Ở góc độ của GEL
kinh doanh và việc thực 

- Kinh tế vĩ mô ổ
sức cạnh tranh của nền kinh t
kỳ Việt Nam phải thực hi
WTO, tham gia các hiệp 
tầm mức sâu rộng hơn nhi
trong nước trong đó có GELEX ph
của quá trình hội nhập c
cạnh tranh chưa công b
Trung Quốc và nước ngo

- Tập đoàn Điện lự
chấm dứt việc mua sắm công t
xuất một dòng sản phẩm ch
và thương hiệu EMIC, GELEX
công tơ cơ khí là vấn đề
nhiều năm kinh nghiệm 
phải chuyển sang các công vi
nhà xưởng, máy móc thi
nhưng hàng tháng vẫn phả

-   Sản phẩm mới 
định. Tuy nhiên, công tơ
thị trường của các sản phẩ
nhập. Với đặc trưng của s
nhanh lỗi thời, bài toán th
hết sức nhanh nhạy và linh ho
thiết kế. Là nhà sản xuất m
công ty bước đầu tìm đư
hoàn thiện. Trong năm 2016, thách th

Báo cáo th

à ngoài nước cho sự phát triển của Tổng c

u đối với môi trường, xã hội, cộng đồng

ảng bá hình ảnh thương hiệu GELEX: Tổ
ng rộng; Năng động, hiệu quả; Quan tâm đế

 

ng góp cho các chương trình hoạt động vì 

dự báo là một năm tiếp tục khó khăn 
chung và với GELEX nói riêng. 

GELEX, các rủi ro có thể ảnh huởng đến ho
 hiện các mục tiêu đề ra bao gồm: 

 mô ổn định chưa vững chắc; năng suất, chấ
ền kinh tế còn thấp. Năm 2016 và những n
ực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng 
ệp định thương mại tự do thế hệ mới, hộ

ơn nhiều so với giai đoạn trước, đòi hỏ
ó có GELEX phải đối mặt với sự cạnh tranh ng

cả về chất lượng và giá bán, cạnh tra
a công bằng, cạnh tranh với hàng nội địa và c

c ngoài.  

ện lực Việt Nam EVN - khách hàng lớn nh
ắm công tơ cơ khí dẫn đến việc GELEX ph
ẩm chủ lực, sở trường, là dòng sản phẩm 
, GELEX-EMIC. Cùng với việc thu hẹp đế

ấn đề việc làm và thu nhập cho người lao 
 và quen thuộc với sản xuất công tơ cơ

n sang các công việc khác và học việc từ đầu. Ngoài ra, các tài s
ng, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất công tơ c

ẫn phải khấu hao cũng ảnh hưởng đến chi phí s

ới - công tơ điện tử bước đầu đã có nhữ
ên, công tơ điện tử GELEX phải chịu sức ép cạnh tranh gay g

ản phẩm cùng loại, cả sản phẩm trong nước v
ủa sản phẩm kỹ thuật cao, công nghệ li

ài toán thị trường đặt ra liên tục thay đổi đòi h
à linh hoạt, chủ động, cập nhật thông tin, 

n xuất mới trên thị trường công tơ điện tử, s
được chỗ đứng trên thị trường nhưng vẫn 

ăm 2016, thách thức của GELEX là phải b
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ổng công ty. 

ng 

ổng công ty cổ phần  
; Quan tâm đến trách nhiệm xã 

 cộng đồng. 

n đối với các doanh 

n hoạt động sản xuất 

ất, chất lượng, hiệu quả, 
ững năm sắp tới là thời 
ộng đồng ASEAN và 

ới, hội nhập quốc tế với 
ỏi các doanh nghiệp 

nh tranh ngày càng gay gắt 
nh tranh công bằng và cả 

cả hàng hóa nhập từ 

ớn nhất của GELEX  
c GELEX phải chấm dứt sản 

ẩm đã làm nên uy tín 
ẹp đến 95% sản lượng 

ời lao động. Công nhân 
ơ cơ nay phần lớn buộc 

ài ra, các tài sản gồm 
ơ cơ không sử dụng 

n chi phí sản xuất. 

ững thành công nhất 
ạnh tranh gay gắt trên 
ớc và sản phẩm ngoại 
ệ liên tục thay đổi và 

òi hỏi nhà sản xuất phải 
t thông tin, kịp thời thay đổi 

ử, sản phẩm của Tổng 
ẫn đang tiếp tục được 
ải bằng mọi cách ổn 



 

 

 

định công nghệ, ổn định 
công nhân sản xuất công t
qui trình sản xuất khác bi
việc. 

- Những năm gần đ
trong chân không là dòng s
thiếu hụt gây ra do sự sụ
2015 đã xuất hiện một nh
trực thuộc Tổng công ty Đ
Epoxy chân không có nă
Vì vậy, năm 2016 sản l
chắc chắn sẽ bị ảnh hưở
phải chấp nhận. 

 

 

TÌNH HÌNH HO
 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘ

Năm 2015, mặc d
doanh và thoái vốn, tái c
GELEX đã nỗ lực hoàn thành c
thường niên năm 2015 đ

A B

1 Doanh thu thuần

2 Lợi nhuận sau thuế

3 Thu nhập bình quân NL

Số 
TT

Chỉ tiêu

      
 

II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN S

Báo cáo th

định chất lượng, quản lý sản xuất tốt. Ngo
t công tơ cơ khí chuyển sang công tơ điện tử

t khác biệt hoàn toàn, cần thêm thời gian để

ần đây, biến dòng biến áp trung thế khô trong nh
trong chân không là dòng sản phẩm hiệu quả của Tổng công ty, b

ự sụt giảm sản lượng công tơ cơ khí. Tuy nhiên, Qu
ột nhà sản xuất mới - Trung tâm thí nghi

ng công ty Điện lực miền Nam với hệ thống dây chuy
Epoxy chân không có năng suất và chất lượng tương đương hệ

ản lượng tiêu thụ biến dòng biến áp trung th
ởng. Đây là cuộc chơi của cơ chế thị tr

PPHHẦẦNN  BB  

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

ẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

ặc dù phải thực hiện đồng thời hai nhiệm v
tái cơ cấu vốn đầu tư, thị trường diễn biế

àn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Đại h
đã giao, cụ thể như sau: 

C 1 2

Tỷ 
đồng

  1.275,5   1.350,0   1.350,1 

Tỷ 
đồng

   231,03    235,00    249,65 

p bình quân NLĐ
Tr.đ/ng
/tháng

9 9

Thự
hiệ
nă
2015

Đơn vị 
tính

Thực 
hiện 
năm 
2014

Kế 
hoạch 

năm 
2015

À NHÂN SỰ 
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t. Ngoài ra, lực lượng lớn 
ện tử với công nghệ và 

i gian để thích ứng và quen 

 khô trong nhà đúc Epoxy 
ng công ty, bù đắp phần lớn 
 khí. Tuy nhiên, Quý IV năm 

Trung tâm thí nghiệm điện miền Nam 
ng dây chuyền thiết bị đúc 

ệ thống của GELEX. 
n áp trung thế khô trong nhà 

ế thị trường mà GELEX 

M 2015 

 

i hai nhiệm vụ sản xuất kinh 
ễn biến phức tạp nhưng, 

ại hội đồng cổ đông  

KH 2015 TH 2014

3 4=3/2 5=3/1

  1.350,1 100,01% 105,85%

   249,65 106,23% 108,06%

9,8 109% 108,89%

So sánh số liệu 
thực hiện năm 

2015 với:

Thực 
hiện 
năm 
2015



 

 

 

1. Ban Tổng giám 

Tính đến hết ngày 22/09/2015, T
Tổng công ty không có s
31/12/2015. 

TT Họ và tên

1 Nguyễn Trọng Tiế

2 Nguyễn Tiến Vinh

3 Đỗ Văn Chính 

4 Phạm Tuấn Anh 

5 Hoàng Anh Dũng

6 Nguyễn Thế Hùng

3. Số lượng cán bộ

Loại lao 

Phân loại theo giới tính

� Nam  

� Nữ 

Phân loại theo trình 

� Trình độ đại học và trên 

� Trình độ dưới Đại h

Phân loại theo tính ch

� Hợp đồng lao động không xác 
gian 

� Hợp đồng lao động xác 
năm 

� Hợp đồng lao động mùa v

Tổng cộng 

 

Chính sách đối vớ
các văn bản liên quan từ
8 giờ/ngày, chế độ nghỉ ng

Việc chi trả tiền l
dụng theo Quy chế trả lươ
được Hội đồng quản trị ph

Báo cáo th

m đốc điều hành 

ày 22/09/2015, Tổng công ty không quản lý c
ng công ty không có số liệu về số cổ phần nắm giữ của các c

n Chức danh 

ng Tiếu Tổng giám đốc 

n Vinh Phó Tổng giám đốc 

Phó Tổng giám đốc 

 Kế toán trưởng Giám đốc tài chính

ũng Giám đốc kinh doanh 

ùng Giám đốc kỹ thuật 

ng cán bộ công nhân viên và chính sách đối v

i lao động Số lượng(ngườ

i tính  

353 

165 

i theo trình độ học vấn  

c và trên đại học 168 

i học 350 

tính chất hợp đồng  

ng không xác định thời 506 

ng xác định thời hạn 1 9 

ng mùa vụ, thử việc 3 

518 

ối với người lao động luôn tuân thủ theo B
ừ khâu tuyển dụng, ký hợp đồng lao độ
ỉ ngơi, thời gian nghỉ phép, lễ, nghỉ ốm, ngh

ền lương, tiền thưởng cho người lao động trong n
ương của Tổng công ty cổ phần Thiết bị

n trị phê duyệt. 
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ng công ty không quản lý cổ đông, vì vậy 
ủa các cổ đông tại ngày 

Năm sinh 

1959 

1959 

1961 

ài chính 1976 

1975 

1957 

ối với người lao động 

ời) Tỷ trọng 

 

68,1% 

31,9% 

 

31,9% 

68,1% 

 

97,7% 

1,7% 

0,6% 

100% 

theo Bộ luật lao động và 
ng lao động, chế độ làm việc 

ốm, nghỉ thai sản v.v.. 

động trong năm 2015 áp 
ết bị điện Việt Nam, đã 



 

 

 

Tháng 12 năm 2015, T
mới, hoàn toàn thoát ly kh
205/2004/NĐ-CP. Hệ thố

Việc thanh toán tiề
nhập bình quân của ngườ
  

III. TÌNH HÌNH ĐẦU T

1. Tình hình đầu t

Đầu tư tại các đơn v

Trong năm 2015, 
các đơn vị thành viên. 

� Giảm tỷ lệ n
(HPMC) từ
phát hành t
35.000.000.000 

� Giảm tỷ lệ
EMIC (EPT) t
phát hành t
20.000.000.000 
trở thành công ty liên k

� Giảm tỷ lệ n
65,16% xu
tăng vốn điề
nhưng GELEX không mua thêm c
liên kết của GELEX.

Đầu tư nâng cao n

Với mục đích tăng s
2014, GELEX đã th
điện tử và một số thi

Các thiết bị trên đ
phát huy hiệu quả.

Đầu tư dự án xây d

Dự án đầu tư xây d
điện Việt Nam tại 52 L
việc xây dựng và đ

 

2.  Tóm tắt hoạt
ty liên doanh li

Báo cáo th

m 2015, Tổng công ty xây dựng  Hệ thống thang b
àn toàn thoát ly khỏi hệ thống thang bảng lương theo Ngh

ệ thống thang bảng lương mới được áp dụng t

c thanh toán tiền lương cho người lao động được thự
ời lao động năm 2015 là 9,8 triệu đồng/ng

ẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

ầu tư 

ơn vị thành viên 

, GELEX đã thực hiện thoái vốn, tái cơ
ành viên. Cụ thể như sau: 

ỷ lệ nắm giữ tại Công ty cổ phần Chế tạ
ừ 65,02% xuống 51,25%. Trong năm HPMC hoàn t

phát hành tăng vốn điều lệ từ 27.586.800.000 
35.000.000.000 đồng nhưng GELEX không mua thêm c

ỷ lệ nắm giữ tại Công ty cổ phần sản xu
EMIC (EPT) từ 51% xuống 25,5%. Trong năm 
phát hành tăng vốn điều lệ từ 10.000.000

.000.000.000 đồng nhưng GELEX không mua thêm c
ành công ty liên kết của GELEX. 

ỷ lệ nắm giữ tại Công ty cổ phần Thiết bị
% xuống 43,44%. Trong năm THIBIDI hoàn t
ốn điều lệ từ 120.000.000.000 đồng lên 18

ng GELEX không mua thêm cổ phần. THIBIDI tr
ủa GELEX. 

nâng cao năng lực sản xuất 

ăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên th
ã thực hiện đầu tư bước đầu dây chuyề
ố thiết bị đơn lẻ với tổng giá trị đầu tư 7,5 t

ên đã hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào s
u quả. 

 án xây dựng 

 xây dựng toà nhà Văn phòng Tổng công ty c
t Nam tại 52 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà N

à đi vào hoạt động từ tháng 5/2014.  

ạt động và tình hình tài chính của các
n doanh liên kết 
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ống thang bảng lương 
ương theo Nghị định 

c áp dụng từ 01/01/2016. 

c thực hiện đầy đủ. Thu 
đồng/người/tháng. 

ơ cấu vốn đầu tư tại 

ế tạo Bơm Hải Dương 
ăm HPMC hoàn tất việc 

 27.586.800.000 đồng lên 
ng GELEX không mua thêm cổ phần. 

ản xuất và thương mại 
ăm EPT hoàn tất việc 

10.000.000.000 đồng lên 
ng GELEX không mua thêm cổ phần. EPT 

ết bị điện (THIBIDI) từ 
hoàn tất việc phát hành 
180.000.000.000 đồng 

THIBIDI trở thành công ty 

ên thị trường, trong năm 
u dây chuyền sản xuất công tơ 

7,5 tỉ đồng. 

a vào sử dụng, từng bước 

ng công ty cổ phần Thiết bị 
Hà Nội: Đã hoàn thành 

ác công ty con, công 



 

 

 

 Nhìn chung c
hoạt động có hiệu

T

T
Tên công ty

 Tổng giá tr

1

Công ty CP dây cáp 

điện Việt Nam 

(CADIVI)

   1.864.150.411.986 

2

Công ty CP chế tạo 

điện cơ Hà Nội 

(HEM)

      529.914.917.287 

3
Công ty CP khí cụ 

điện 1 (VINAKIP)
      124.850.144.690 

4

Công ty CP sản 

xuất và thương mại 

EMIC

      104.706.560.334 

5

Công ty CP Chế tạo 

Bơm Hải Dương 

(HPMC)

      358.121.032.273 

6

Công ty CP Thiết bị 
điện Việt Nam 

(Cambodia) (USD)

7

Công ty dây đồng 

Việt Nam - CFT 

(USD)

8
Công ty CP thiết bị 
điện (THIBIDI)

   1.065.817.933.970 

9

Công ty CP chế tạo 

máy điện Việt Nam - 

Hungary

      148.890.238.210 

10
Công ty CP Vật tư 

và xây dựng Hà Nội
        59.871.295.329 

Một số công ty chưa có thông báo chia c

IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1.  Tình hình tài ch

Báo cáo th

chung các công ty con, công ty liên doanh, li
ệu quả, tỷ lệ chia cổ tức tương đối cao.  

ổng giá trị tài 

sản 

 Doanh thu 

thuần 
 LN trước thuế 

   1.864.150.411.986    4.438.203.716.643    201.520.853.433    170.073.645.772 

      529.914.917.287       496.122.460.438      77.167.704.256      72.026.292.038 

      124.850.144.690       285.286.602.189      16.508.910.358      12.654.514.484 

      104.706.560.334       253.802.500.506        7.968.426.713        6.162.850.767 

      358.121.032.273       346.837.322.880      14.050.357.137      10.511.080.145 

2.087.500,92 5.010.363,80 194.179,67 

48.829.629,41 205.715.298,19 1.684.020,17 

   1.065.817.933.970    2.002.781.168.042    199.450.233.138    159.932.342.746 

      148.890.238.210       195.215.126.188        7.074.153.285        5.481.095.687 

        59.871.295.329         77.936.974.225             13.078.140               8.187.757 

a có thông báo chia cổ tức tại thời điểm lập Báo cáo th

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

i chính  

Báo cáo thường niên năm 2015 
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liên kết của GELEX 

Đơn vị tính: Đồng 

 LN sau thuế 
 Tỷ lệ 

cổ tức 

   170.073.645.772 30%

     72.026.292.038 31%

     12.654.514.484 20%

       6.162.850.767 15%

     10.511.080.145 15%

150.725,12 

1.323.858,87 

24.378.12

7.500 

VND

   159.932.342.746 40%

       5.481.095.687 

              8.187.757 

 
p Báo cáo thường niên này. 



 

 

 

TT Chỉ tiêu

1 Tổng giá trị tài sả

2 Doanh thu thuần

3
Lợi nhuận từ hoạ
kinh doanh

4 Lợi nhuận khác

5 Lợi nhuận trước thu

6 Lợi nhuận sau thu

7 Tỷ lệ trả cổ tức

 

2.  Các chỉ tiêu t

 

TT

1 Chỉ tiêu về khả n

Hệ số thanh toán ng

Hệ số thanh toán nhanh

2 Chỉ tiêu về cơ cấ

Nợ/Tổng tài sản

Nợ/Vốn chủ sở hữ

3 Chỉ tiêu về năng l

Vòng quay hàng t

Doanh thu thuần/T

4 Chỉ tiêu về khả n

Hệ số LN sau thu

Hệ số LN sau thu

Hệ số LN sau thu

Hệ số LN từ hoạ

 

Báo cáo th

 Năm 2014  Năm 2015 

ị tài sản       2.108.438.817.582        2.352.471.025.216 

ần       1.275.520.754.853        1.350.076.071.401 

ừ hoạt động 
         307.950.896.193           283.173.868.393 

n khác          (36.466.099.728)                  (23.027.724)

ước thuế          271.484.796.465           283.150.840.669 

n sau thuế          231.033.049.379           249.651.441.276 

12%

u tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu  ĐVT  Năm 2014 

ả năng thanh toán

 thanh toán ngắn hạn Lần 2,55 

 thanh toán nhanh Lần 2,34 

ơ cấu vốn

ản % 20,7%

ở hữu % 26,2%

ăng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 12,12 

ần/Tổng tài sản % 60,5%

ả năng sinh lời

 LN sau thuế/DT thuần 0,18 

 LN sau thuế/Vốn CSH 0,14 

 LN sau thuế/Tổng tài sản 0,11 

 hoạt động KD/DT thuần 0,24 

Báo cáo thường niên năm 2015 

12 

ăm 2015 

Tỷ lệ tăng 

giảm % 

Năm 2015 

so với 

2014

       2.352.471.025.216 111,57%

       1.350.076.071.401 105,85%

          283.173.868.393 91,95%

                 (23.027.724) 0,06%

          283.150.840.669 104,30%

          249.651.441.276 108,06%

10% 83,33%

 

ăm 2014  Năm 2015 

2,55 3,69 

2,34 3,23 

20,7% 16,9%

26,2% 20,4%

12,12 10,20 

60,5% 57,4%

0,18 0,18 

0,14 0,13 

0,11 0,11 

0,24 0,21 
 



 

 

 

V. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY 

1. Cổ phần 

- Tổng số cổ phầ

- Loại cổ phần đ

- Số lượng cổ ph
Công ty cổ phầ
vòng 01 nắm kể

- Số lượng cổ phiế

 

2. Cơ cấu cổ đông

Kể từ ngày 23/09/2015 T
công ty không có số liệ
31/12/2015. 

Tại thời điểm chố
công ty có tổng số 1.310 c

- Phân loại theo t

� Cổ đông l
vốn điều l

� Cổ đông nh
90 % vố

(Cổ phiế

- Phân loại theo 

� Cổ đông t
25,7% v

� Cổ đông c
chiếm 73,97

- Phân loại theo khu v

� Cổ đông trong n
chiếm 99,

� Cổ đông n
0,39% v

- Phân loại theo th

� Cổ đông Nh

� Cổ đông kh
99,68% v

Báo cáo th

ÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU 

ần của GELEX: 155.000.000 cổ phần. 

đang lưu hành: cổ phần phổ thông. 

phần bị hạn chế chuyển nhượng: 15.000.000 c
ổ phần Chứng khoán Bản Việt hạn chế chuyể
ắm kể từ ngày 06/8/2015. 

ổ phiếu quỹ: 500.000 cổ phần. 

đông 

/09/2015 Tổng công ty không quản lý cổ
ố liệu về số cổ phần nắm giữ của các c

m chốt danh sách cổ đông ngày 05 tháng 02 n
 1.310 cổ đông, cụ thể như sau: 

theo tỷ lệ sở hữu  

ng lớn: 01 cổ đông sở hữu 15.000.000 cổ
u lệ. 

ng nhỏ: 1.309 cổ đông sở hữu 139.500.000
ốn điều lệ. 

 phiếu quỹ: 500.000, chiếm 0,32% vốn điều l

theo tổ chức/cá nhân 

ng tổ chức: 27 cổ đông sở hữu 39.842.410 
vốn điều lệ. 

ng cá nhân: 1.283 cổ đông sở hữu 114.657.590
73,97% vốn điều lệ. 

theo khu vực địa lý 

ng trong nước: 1.304 cổ đông sở hữu 153.895.600
99,29% vốn điều lệ. 

ng nước ngoài: 06 cổ đông sở hữu 604.400 c
0,39% vốn điều lệ. 

theo thành phần kinh tế 

ng Nhà nước: 0. 

ng khác: 1.310 cổ đông sở hữu 154.500.000 
% vốn điều lệ. 

Báo cáo thường niên năm 2015 
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15.000.000 cổ phần của 
 chuyển nhượng trong 

n lý cổ đông, vì vậy Tổng 
a các cổ đông tại ngày 

ày 05 tháng 02 năm 2016, Tổng 

ổ phần, chiếm 9,68% 

00.000 cổ phần, chiếm 

điều lệ). 

39.842.410 cổ phần, chiếm 

114.657.590 cổ phần, 

153.895.600 cổ phần, 

u 604.400 cổ phần, chiếm 

154.500.000 cổ phần, chiếm 



 

 

 

3. Tình hình thay 

- Ngày 06 tháng 8 n
tăng vốn điều lệ từ 1.400 t
Công ty cổ phần Chứng khoán B

Giá phát hành: 14.434 

Mục đích phát hành t

- Ngày 25 tháng 12 n
đầu tư tại Tổng công ty. 

 

4. Mua cổ phiếu qu

- Trong năm 201
phiếu quỹ (mua từ những n
phiếu. 

 

BÁO CÁO C
 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Sau vài năm tạm ổ
là năm đầu tiên Tổng công ty ph
phẩm chủ lực, truyền thố
tơ cơ khí 3 pha chỉ còn 36% so
sử dụng công tơ cơ khí trên l
trong Quý IV năm 2015, không ch
hưởng ngay lập tức đến vi
sự nỗ lực của tập thể lãnh 
diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh n

1. Công tác kinh doanh, th

Năm 2015 Tổng 
doanh khi đơn hàng về các lo
kỷ qua sụt giảm nghiêm tr
tơ cơ khí trên lưới điện để
sức ép rất lớn cho khối kinh doanh v
triển các sản phẩm công t

Tiếp tục hướng tiế
đã bước đầu thành công trong vi

Báo cáo th

h thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

06 tháng 8 năm 2015, GELEX phát hành thêm 15 tri
 1.400 tỷ đồng lên 1.550 tỷ đồng cho cổ đ
ứng khoán Bản Việt. 

Giá phát hành: 14.434 đồng/cổ phần 

ành tăng vốn: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Bộ Công Thương thoái toàn b
 

ếu quỹ 

m 2015, GELEX không mua thêm cổ phiế
 những năm trước) đến thời điểm 31/12/201

PPHHẦẦNN  CC  

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐ

T QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 

ạm ổn định kể từ khủng hoảng thị trường nă
ng công ty phải hứng chịu sự suy giảm m
n thống - công tơ cơ khí 1 pha, 3 pha, đặc bi
òn 36% so với năm 2014 do ngành điện dừ

 khí trên lưới điện Việt Nam. Sự suy giảm này 
m 2015, không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu, l

đến việc làm và thu nhập của người lao đ
ãnh đạo và người lao động, Tổng công ty 

n xuất kinh doanh năm 2015 do Đại hội đồng c

Công tác kinh doanh, thị trường, phát triển thương hi

 công ty bắt đầu chịu áp lực mạnh trong s
ề các loại công tơ cơ khí - sản phẩm chủ lự
êm trọng do ngành điện bắt đầu chấm dứ

đ ện để chuyển sang công tơ điện tử thông minh. Vi
ối kinh doanh và kỹ thuật điện tử trong vi

m công tơ điện tử thông minh và đưa được vào th

ng tiếp cận thị trường của năm 2014, năm 2015 T
ành công trong việc giới thiệu sản phẩm công t

Báo cáo thường niên năm 2015 
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, GELEX phát hành thêm 15 triệu cổ phiếu, 
ng cho cổ đông chiến lược là 

động kinh doanh. 

ng thoái toàn bộ 100% vốn 

 phiếu quỹ. Tổng số cổ 
m 31/12/2015 là 500.000 cổ 

NG GIÁM ĐỐC 

ng năm 2011, năm 2015 
ảm mạnh sản lượng sản 
ặc biệt sản lượng công 
ện dừng hoàn toàn việc 

này đặc biệt nặng nề 
doanh thu, lợi nhuận mà ảnh 

i lao động. Tuy nhiên, với 
ng công ty đã hoàn thành toàn 

đồng cổ đông giao.  

ương hiệu 

ạnh trong sản xuất kinh 
ủ lực trong nhiều thập 

m dứt việc sử dụng công 
 thông minh. Việc này tạo 
 trong việc tập trung phát 

ào thị trường EVN. 

ăm 2015 Tổng công ty 
m công tơ điện tử, chứng 



 

 

 

minh năng lực sản xuất c
trường. Từ chỗ không có n
của GELEX đã có mặt tạ
biến dòng, máy biến áp trung th
trong nước. 

Trong năm 2015, T
đang có nhằm quảng bá nhi
và giữ vững mối quan hệ
EVN và các đơn vị thành viên thu
với các sản phẩm GELEX 
2015 của Tổng công ty. 

Ở mảng kinh doanh th
thiết bị trung áp và cao áp nh
trở đi, GELEX đã sản xu
điện.  

Về công tác phát tri
với thông điệp “Sức mạnh 
 

2. Công tác tài chính

GELEX đã lập Báo cáo T
qui định của pháp luật hiệ
niên năm 2015. Tình hình tài chính lành m
lâu dài.  

 Năm 2015, GELEX
với chi phí sử dụng vốn
nợ, đẩy mạnh thu hồi nợ, t
hữu đạt hiệu quả cao. 

Công tác kiểm soát ti
sản xuất được quản lý ch
hiệu quả.  
      

3. Công tác kỹ thu
triển sản phẩm m

Công tác kỹ thuật, c

Năm 2015, công tác 
được quan tâm và chú tr
giải quyết kịp thời các vấ

- Theo dõi, duy trì 
xuất. Từ đó kịp thời phát hi
định mức thời gian phù h

Báo cáo th

n xuất cũng như năng lực cạnh tranh của s
 không có năng lực cạnh tranh, đến nay sản phẩ

ặt tại các Tổng công ty Điện lực. Đối với d
n áp trung thế, Tổng công ty đã chiếm hầu hế

m 2015, Tổng công ty tranh thủ tận dụng mọi m
ng bá nhiều hơn cho các sản phẩm; tiếp tục xây d

i quan hệ với khách hàng, đặc biệt là Tập đoàn Đ
ành viên thuộc EVN, nhằm tạo độ tin cậy c

m GELEX - đã góp phần duy trì và tăng trư
ng công ty.  

ng kinh doanh thương mại, GELEX đã mở rộng m
à cao áp như tủ điện, dao cách ly v.v… Nh
ản xuất kinh doanh đầy đủ tất cả các dòng s

 công tác phát triển thương hiệu, năm 2015 hình ảnh th
ạnh đến từ uy tín” tiếp tục được quảng bá. 

Công tác tài chính và quản lý doanh nghiệp 

p Báo cáo Tài chính năm và thuê đơn vị ki
ật hiện hành và Nghị quyết của Đại hội đồ

Tình hình tài chính lành mạnh, có tiềm năng phát tri

EX tiếp tục đảm bảo nguồn vốn cho s
ốn hợp lý bằng cách tăng cường các biện pháp qu

ồi nợ, tăng vòng quay vốn, sử dụng linh hoạ

m soát tiết kiệm chi phí được đặc biệt chú tr
n lý chặt chẽ, định mức vật tư điều chỉnh kị

ỹ thuật, công nghệ, quản lý chất lượng, nghi
ẩm mới      

 thuật, cải tiến sản phẩm 

, công tác kỹ thuật, nghiên cứu cải tiến sản ph
à chú trọng theo hướng ổn định chất lượng, 

ấn đề phát sinh trong sản xuất. Cụ thể nh

Theo dõi, duy trì đảm bảo qui trình công nghệ trong su
i phát hiện, điều chỉnh, thay đổi công nghệ 
phù hợp hơn với điều kiện thực tế.  

Báo cáo thường niên năm 2015 
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ủa sản phẩm trên thị 
ản phẩm công tơ điện tử 
ới dòng sản phẩm máy 
ầu hết thị phần đang có 

ọi mối quan hệ  đã và 
p tục xây dựng, củng cố 

àn Điện lực Việt Nam 
ậy của khách hàng đối 

ng trưởng doanh thu năm 

ộng mặt hàng thêm phần 
n, dao cách ly v.v… Như vậy, từ năm 2015 

òng sản phẩm thiết bị 

ảnh thương hiệu GELEX 
ng bá.  

ị kiểm toán theo đúng 
ội đồng cổ đông thường 
ăng phát triển bền vững, 

n cho sản xuất kinh doanh 
ng các biện pháp quản lý công 
ng linh hoạt nguồn vốn chủ sở 

t chú trọng. Vật tư trong 
ỉnh kịp thời, tiết kiệm và 

ợng, nghiên cứu phát 

n phẩm đang sản xuất đã 
 nâng cao năng suất, 
như sau: 

 trong suốt quá trình sản 
i công nghệ và định mức vật tư, 



 

 

 

- Cải tiến, thiết kế để
lao động, nâng cao thẩm m
chế tạo máy biến dòng đ
được UV, thời tiết, kín nư

Công tác nghiên c

Việc có đủ các chủ
ngày càng đa dạng của cả
quan trọng hàng đầu của công tác nghi

Năm 2015, công tác nghiên c
minh đã có những bước ti
tác kinh doanh. Tổng công ty 
pha và 3 pha với tính năng k
Tổng công ty Điện lực.  

Tiếp tục năm 201
động nguồn vốn đầu tư nâng cao h

Công tác quản lý ch

Năm 2015 công tác qu

- Duy trì và đảm bả
phẩm được cấp mới hoặ
đảm bảo chất lượng và tính pháp lý c
thí nghiệm cũng như các thi
phẩm và thành phẩm tr
lường; đáp ứng hồ sơ pháp l

- Giám sát, kiểm tra, 
sản phẩm cuối cùng, bao g
lượng bán thành phẩm v
Tổng công ty Điện lực chuy
nghiệm điện, vì vậy qui tr
đổi toàn bộ để phù hợp vớ
tử cũng được bổ sung và phân 

Công tác khoa học công ngh

Năm 2015, Tổng công ty
xuất thử nghiệm cấp Nh
nghệ.  

- Dự án “Hoàn thi
điện áp (TU) đo lường trung th
hiện dự án là 79,54 tỷ đồ

Báo cáo th

ết kế để tăng tính năng, ổn định chất lượng, 
ẩm mỹ cho sản phẩm: Tiếp tục cải tiến thi
điện hạ thế, sử dụng kết cấu vỏ nhựa PC kháng cháy, ch

t, kín nước … 

Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới 

 các chủng loại công tơ điện tử thông minh, 
ủa cả năm Tổng công ty phân phối thuộc EVN l
ủa công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩ

ông tác nghiên cứu thiết kế sản phẩm công t
ớc tiến quan trọng, bước đầu đáp ứng yêu c

ng công ty đã có đủ các sản phẩm công tơ đ
i tính năng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu trong hồ s

 

m 2016 và các năm tiếp theo, Tổng công ty c
ư nâng cao hơn nữa năng lực sản xuất dòng s

n lý chất lượng 

công tác quản lý chất lượng cơ bản hoàn thành nhi

ảm bảo tính pháp lý của các sản phẩm trên th
i hoặc gia hạn hiệu lực các chứng chỉ phê duy

à tính pháp lý của các thiết bị đo kiểm sử
ư các thiết bị đo kiểm sử dụng kiểm tra chấ
m trên dây chuyền sản xuất theo đúng qui 
ơ pháp lý cho công tác đấu thầu. 

ểm tra, đảm bảo chất lượng trong các công 
, bao gồm giám sát chất lượng chi tiết vật t
ẩm và thành phẩm trong quá trình sản xuấ
ực chuyển bộ phận kiểm định công tơ sang Trung tâm thí 

y qui trình kiểm tra công tơ cơ khí tại Tổng công ty
ợp với yêu cầu của Điện lực. Qui trình ki

à phân đoạn để tránh sai sót. 

ọc công nghệ 

ổng công ty bảo vệ thành công, đạt loại xuấ
p Nhà nước đã ký cuối năm 2012 với Bộ Khoa h

àn thiện công nghệ sản xuất máy biến dòng 
ờng trung thế kiểu khô điện áp tới 38,5 kV”. T
ỷ đồng, trong đó vốn Ngân sách 6,51 tỷ
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ợng, nâng cao năng suất 
ến thiết kế và công nghệ 
ựa PC kháng cháy, chịu 

 thông minh, đáp ứng nhu cầu 
i thuộc EVN là nhiệm vụ 
ản phẩm mới.  

m công tơ điện tử thông 
êu cầu đặt ra của công 
ơ điện tử thông minh 1 
ồ sơ mời thầu của các 

ng công ty cần tập trung huy 
òng sản phẩm này. 

àn thành nhiệm vụ. Cụ thể:  

ên thị trường: Các sản 
ê duyệt mẫu; duy trì, 

ểm sử dụng trong phòng 
m tra chất lượng bán thành 
úng qui định của Luật đo 

ng trong các công đoạn sản xuất và 
ật tư mua ngoài và chất 

ản xuất. Năm 2015, các 
ơ sang Trung tâm thí 
ổng công ty được thay 

ình kiểm tra công tơ điện 

ại xuất sắc hai dự án sản 
ộ Khoa học và Công 

òng điện (TI), máy biến 
i 38,5 kV”. Tổng vốn thực 

n Ngân sách 6,51 tỷ đồng. Hoàn thành 



 

 

 

nghiệm thu tháng 01 năm 2015.

- Dự án sản xuất th
công tơ điện tử đa chức n
vốn thực hiện dự án là 31,23 t
thành nghiệm thu tháng 8 n

Đây là hai dự án duy nh
đoạn 2011-2015.   

4.  Công tác Tổ ch
hiện các chế độ

Công tác tổ chức nhân s

Năm 2015, Tổng công ty
nâng lương 40 lao động gián ti
chuyển công việc mới. 
công tơ điện tử cho 31 ng
cháy cho 73 người. Ngo
động; đào tạo sử dụng thiế
lý, chuyển đổi hệ thống qu
các nhân viên chuyên môn. 

Công tác tiền lương và

Năm 2015, Tổng công ty
vụ việc đóng bảo hiểm theo ch
hợp với qui định của pháp lu

Thực hiện trả lương hàng tháng 
của công nhân viên năm 2015 là 9,8 tri

Tổng công ty cũng chi tr
chức đoàn an dưỡng, th
CBCNV. Tháng 10 năm 2015 
lao động.       

5.  Công tác an to
trường 

Công tác kiểm tra giám sát k
trang thiết bị có yêu cầu nghi
định. Việc chấp hành bảo h

Công tác phòng ch
thường xuyên kiểm tra, bổ

Định kỳ tổ chức di

Báo cáo th

ăm 2015. 

ất thử nghiệm “Hoàn thiện công nghệ sả
ức năng (công tơ điện tử thông minh) 1 pha v
à 31,23 tỷ đồng, trong đó vốn Ngân sách 4,55 t

m thu tháng 8 năm 2015. 

ự án duy nhất đạt loại xuất sắc của Chươ

ổ chức nhân sự - Đào tạo, Lao động - Ti
ế độ đối với người lao động 

ức nhân sự, đào tạo  

ổng công ty đã tổ chức đào tạo nâng bậc cho 
ộng gián tiếp, chuyển chức danh 03 người, 

. Tổng công ty đã mở hai lớp đào tạo công nhân s
 cho 31 người; huấn luyện nghiệp vụ và thực hành phòng cháy ch

i. Ngoài ra, Tổng công ty vẫn duy trì việc đ
ng thiết bị mới; đào tạo chuyên môn nghiệp v
ống quản lý chất lượng ISO 9011:2015 cho cán b

các nhân viên chuyên môn.  

ương và thực hiện các chế độ với người lao 

ổng công ty hoàn thành việc xây dựng Thang b
ểm theo chế độ mới cho người lao động t

a pháp luật. Nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm

ương hàng tháng đầy đủ và đúng hạn. Thu nh
ăm 2015 là 9,8 triệu đồng/người/tháng.     

ũng chi trả đầy đủ cho công tác chữa bệ
ng, thường xuyên chăm lo công tác y tế, 

ăm 2015 đã tổ chức khám sức khỏe định cho to

an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, v

m tra giám sát kỷ luật an toàn lao động đ
ầu nghiêm ngặt về an toàn đã được kiểm đị
ảo hộ lao động tại các đơn vị tương đối tố

Công tác phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng 
m tra, bổ sung phương tiện thiết bị phòng cháy ch

ức diễn tập, huấn luyện nâng cao nghiệp v
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ệ sản xuất thử nghiệm 
 thông minh) 1 pha và 3 pha” Tổng 

n Ngân sách 4,55 tỷ đồng. Hoàn 

ương trình KC05 giai 

Tiền lương và thực 

ậc cho 55 công nhân, 
ời, đào tạo 56 lao động 
ạo công nhân sản xuất 

ành phòng cháy chữa 
ệc đào tạo an toàn lao 
ệp vụ, kiến thức quản 

ng ISO 9011:2015 cho cán bộ quản lý và 

ời lao động 

ng Thang bảng lương phục 
động từ 01/01/2016, phù 

m.  

Thu nhập bình quân 
i/tháng.      

ữa bệnh nghề nghiệp, tổ 
 cấp phát thuốc cho 

định cho toàn bộ người 

, vệ sinh môi 

ộng được duy trì. 100% 
ểm định đúng theo quy 
ối tốt.  

òng được thực hiện tốt; 
òng cháy chữa cháy.  

n nâng cao nghiệp vụ an toàn PCCC, 



 

 

 

cứu hộ, cứu nạn cho CBCNV. 

Trong năm 2015 không x
được đảm bảo. 

Công tác vệ sinh công nghi
các khu vực sản xuất đả
quá trình sản xuất. 

Về môi trường, Tổ
trường năm 2015; đã đư
trung; hoàn thành các công trình b

 

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Phân tích tình hình tài s
 

 

Tổng giá trị tài sả
2.108.438.817.582 đồng 
hạn, cụ thể là tăng các 
ngắn hạn, tài sản dài hạn

GELEX không có tài s

Năm 2015, GELEX
khó đòi do đến hạn như
228/2009/TT-BTC của B
trên chủ yếu từ các công ty th
phải là các khoản nợ không th

-

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

Báo cáo th

n cho CBCNV.  

m 2015 không xảy ra vụ cháy nổ, tai nạn lao 

 sinh công nghiệp, Tổng công ty đã tiến hành s
ất đảm bảo tách biệt các nguồn phát sinh b

ng, Tổng công ty đã tiến hành xong việc Quan tr
đưa vào sử dụng chính thức Hệ thống x

trung; hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo qui định.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Phân tích tình hình tài sản 

ản GELEX năm 2015 tăng 11,57% so v
ồng lên 2.352.471.025.216 đồng) chủ yếu do 

 khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo h
ạn trong tổng tài sản cũng thay đổi.  

không có tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạ

GELEX tiếp tục thực hiện việc trích lập dự
ưng khách hàng chưa thanh toán theo 

ủa Bộ Tài chính ngày 07/12/2009. Tuy nhiên các kho
 các công ty thành viên trong Tập đoàn Điện lự

ợ không thể đòi được. 

Năm 2014 Năm 2015
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o động nào; an ninh 

ành sắp xếp, bố trí lại 
n phát sinh bụi ảnh hưởng đến 

c Quan trắc về môi 
ống xử lý nước thải tập 

ng theo qui định. 

 

so với năm 2014 (từ 
ếu do tăng tài sản ngắn 

đáo hạn. Cơ cấu tài sản 

ả hoạt động SXKD. 

ập dự phòng nợ phải thu 
theo nội dung Thông tư 

Tuy nhiên các khoản nợ 
ện lực EVN nên không 

TS dài hạn

TS ngắn 
hạn



 

 

 

2. Tình hình nợ

Tổng nợ phải trả củ
trong đó Nợ ngắn hạn chiế

Năm 2015, GELEX
phát sinh trong năm 415
so với doanh thu nên kh
kinh doanh. 

 

III. NHỮNG CẢI TIẾN V

 
Để nâng cao hiệu qu

GELEX tiếp tục thực hi
mọi mặt hoạt động, lấy ti
người làm nhân tố trung t
quyền về các đơn vị, tạo
thuận lợi cho người lao đ
gắn bó hăng say và muốn c

GELEX tiếp tục s
hành những năm trước 
v.v…  

IV. KẾ HOẠCH PHÁT TRI

Một số chỉ tiêu kế

 

TT Chỉ ti

1 Tổng doanh thu 

2 Lợi nhuận sau thuế 

3 Thu nhập bình quân c

4 Cổ tức 

 

Để thực hiện thắng l
bước tạo nền tảng cho sự
vào các giải pháp cơ bản sau:

Báo cáo th

ợ phải trả 

ả của GELEX tại ngày 31/12/2015 là 397
ạn chiếm 77,93%.  

EX không có nợ phải trả xấu. Lỗ chênh l
415.496.284 đồng và lãi vay 556.154.000
n không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả

ẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QU

ệu quả trong sản xuất cũng như điều hành
hiện các biện pháp quản lý linh hoạt nh
tiết kiệm chi phí, hiệu quả, làm mục tiê

trung tâm, xây dựng mối quan hệ gắn bó
ạo được bầu không khí làm việc tự chủ, 
động để cán bộ công nhân viên yên tâm lao 
n cống hiến hết mình cho công ty. 
sửa đổi và hoàn thiện các quy chế qu
 đây như Quy chế trả lương, quy chế

PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

ế hoạch thực hiện năm 2016 tại GELEX

tiêu Đơn vị tính K

tỷ đồng 

tỷ đồng 

n của người lao động TrĐ/ng/tháng 

% 

n thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2016 
ng cho sự phát triển của các năm tiếp theo, GELEX

ản sau: 
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397.423.826.482 đồng, 

nh lệch tỉ giá hối đoái 
000 đồng là con số nhỏ 
ả hoạt động sản xuất 

C, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 

ành, trong năm 2015, 
nhưng chặt chẽ trong 
êu hàng đầu, lấy con 

ó trong tập thể, phân 
, môi trường làm việc 
m lao động sản xuất, 

ản trị nội bộ đã ban 
ế quản lý tài chính, 

EX như sau: 

Kế hoạch 2016 

1.400 

235 

9 

10 

m 2016 đồng thời từng 
GELEX cần tập trung 



 

 

 

 Xúc tiến đầu tư m

- Trong bối cảnh s
giảm nghiêm trọng, việc đầ
tơ điện tử và hệ thống thu th
xuất kinh doanh các sản ph
bách. 

- Việc tận dụng lợ
thác mang lại hiệu quả cho s
khai quyết liệt trong năm 2016.

Việc triển khai đồ
năm 2016 sẽ giúp giải quy
điều kiện cho sự phát triể
Tổng công ty sẽ cần nguồ
sản xuất này. 

Công tác kinh doanh, phát tri

- Tập trung phát tri
minh trở thành sản phẩm m

- Tiếp tục duy trì 
đồng thời mở rộng năng l
trung thế dầu và biến dòng h

- Linh hoạt trong chính sách bán h
phẩm thiết bị điện; thể hiệ
và dịch vụ, tạo năng lực c

- Tiếp tục xây dựng v
quốc tế. 

Công tác nghiên c
có 

- Bám sát quy hoạ
phát triển các sản phẩm có ti
lực sản xuất của Tổng công ty.

- Tiếp tục nghiên c
đáp ứng nhu cầu thay đổi c

- Đưa ra Hệ thống thu th
lưới điện thông minh của EVN cho tr

Công tác tổ chức lạ

Báo cáo th

ư mở rộng ngành hàng sản xuất 

ảnh sản phẩm chủ lực, truyền thống của T
ng, việc đầu tư để mở rộng các sản phẩm có ti

ng thu thập, truyền dữ liệu; đồng thời nghiên c
t kinh doanh các sản phẩm thiết bị điện trung áp và cao áp… là h

ng lợi thế vị trí đất đai mà Tổng công ty hiệ
ả cho sản xuất kinh doanh của Tổng công ty c
ăm 2016. 

n khai đồng bộ các giải pháp mở rộng sản xuấ
ải quyết khó khăn suy giảm sản xuất trướ

 phát triển của Tổng công ty trong các năm tiế
n nguồn nhân lực và nguồn vốn để đáp ứng y

Công tác kinh doanh, phát triển thị trường và thương hi

p trung phát triển thị trường công tơ điện tử để công t
ẩm mũi nhọn chủ lực của Tổng công ty. 

ì ổn định thị trường máy biến dòng biế
ăng lực sản xuất, mở rộng thị trường máy 

òng hạ thế. 

t trong chính sách bán hàng nhằm mở rộng th
ể hiện năng lực sản xuất, chất lượng, độ tin c
ực cạnh tranh thực sự cho sản phẩm trên th

ựng và quảng bá thương hiệu GELEX trở

Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, hoàn thi

ạch, định hướng phát triển ngành điện để
ẩm có tiềm năng tiêu thụ trên thị trường và phù h

ng công ty. 

ên cứu hoàn thiện thiết kế các dòng sản phẩ
đổi của các công ty Điện lực.  

ống thu thập dữ liệu để đủ điều kiện đáp 
n thông minh của EVN cho trước mắt và lâu dài. 

ức lại sản xuất 
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ủa Tổng công ty bị cắt 
m có tiềm năng như công 

ên cứu phát triển sản 
trung áp và cao áp… là hết sức cấp 

ng công ty hiện có để đầu tư khai 
ng công ty cần được triển 

n xuất kinh doanh trong 
ớc mắt cũng như tạo 

ăm tiếp theo. Tuy nhiên, 
ứng yêu cầu mở rộng 

ng hiệu 

ể công tơ điện tử thông 
 

ến áp trung thế khô; 
máy biến dòng, biến áp 

thị trường cho các sản 
độ tin cậy của sản phẩm 

trên thị trường.  

u GELEX trở thành thương hiệu 

àn thiện sản phẩm hiện 

ện để lựa chọn đầu tư 
ng và phù hợp với năng 

ản phẩm công tơ điện tử, 

ệ đáp ứng sự phát triển 



 

 

 

- Cơ cấu sản xuất n
hoạch lại và cải tạo mặt b
xuất công tơ cơ khí, cải t
điện tử, máy biến dòng, bi

- Sắp xếp mô hình t
sản xuất năm 2016 và các n

- Chú trọng công tác 
xếp sử dụng lực lượng lao 

Các công tác khác

- Sử dụng vốn linh ho
độ thực hiện Báo cáo tài chính 
ngặt về công bố thông tin tr

- Tiếp tục tuyển dụ
khuyến khích, thu hút nhân t
triển Tổng công ty trước m

- Quản lý, kiểm soát t

- Tổ chức thực hiệ
kỹ thuật thiết thực, nâng cao hi

- Tiếp tục rà soát s

- Tăng cường mối quan h
các đơn vị thành viên nh
Tổng công ty.  

- Tăng cường hợp tác 
và ngoài nước nhằm đa dạ

 Với truyền thống đo
chúng ta tin tưởng Tổng công ty c
thắng lợi và toàn diện các nhi
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n xuất năm 2016 có biến động lớn vì vậy cầ
ặt bằng sản xuất phù hợp theo hướng thu h
ải tạo một phần mặt bằng đó để mở rộng s

òng, biến áp trung thế dầu và máy biến dòng

ình tổ chức các xưởng sản xuất phù hợp vớ
à các năm tiếp theo. 

ng công tác đào tạo lại, chuyển đổi nghề cho ng
ng lao động hiện có phù hợp với tình hình s

Các công tác khác 

n linh hoạt và hiệu quả cho mọi mặt hoạt độ
ài chính đảm bảo đáp ứng các qui định ng

 thông tin trên thị trường chứng khoán. 

ển dụng lao động chất lượng cao. Có chính sách rõ ràng nh
n khích, thu hút nhân tài, tuyển dụng bổ sung đủ nguồn nhân l

ớc mắt và lâu dài. 

m soát tốt và tiết kiệm chi phí sản xuất.  

c hiện tốt các phong trào thi đua tiết kiệm, sáng ki
c, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. 

à soát sửa đổi bổ sung các Quy chế quản trị nộ

ối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, ưu tiên hợp đồ
ành viên nhằm tạo công ăn việc làm, tăng doanh thu và l

ợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết với các 
đa dạng hóa sản phẩm, ngành nghề kinh doanh.

ng đoàn kết, ý thức trách nhiệm và sự tận tâm trong công vi
ổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt 
các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.
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ậy cần khẩn trương qui 
ng thu hẹp mặt bằng sản 
ở rộng sản xuất công tơ 

òng hạ thế.  

ợp với cơ cấu sản phẩm 

 cho người lao động. Sắp 
ình hình sản xuất năm 2016.  

ạt động. Đẩy nhanh tiến 
định ngày càng nghiêm 

Có chính sách rõ ràng nhằm 
nhân lực cho sự phát 

ệm, sáng kiến cải tiến 

ị nội bộ.  

ợp đồng, đơn hàng cho 
ng doanh thu và lợi nhuận toàn 

ới các đối tác trong nước 
 kinh doanh. 

ận tâm trong công việc, 
 Nam sẽ hoàn thành 

ăm 2016. 



 

 

 

ĐÁNH GIÁ C

VỀ
 

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐ

 Năm 2015,  bên c
mặt với nhiều khó khăn, thách th
hình bất ổn định trên bi
nhiều mặt hàng Việt Nam
động nhất định đến hoạt độ

Tuy nhiên, cùng vớ
sản xuất, kinh doanh của H
nỗ lực của các đơn vị th
phần Thiết bị điện Việt Nam 
đông thường niên năm 2015 

II. ĐÁNH GIÁ CỦA H
ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 Trong năm 2015, H
các cán bộ quản lý trong vi
thường niên năm 2015, vi
quản trị, công tác điều h
với các qui định của pháp lu
công ty nhưng không làm 
hành. 

 Kết quả giám sát c
công ty luôn hoàn thành nhi
đã tổ chức triển khai thực hi
cổ đông, các Nghị quyết, Quy
triển bền vững của Tổng công ty.

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊ

Năm 2016, với dự báo kinh t
tốc độ cao hơn 2015. Hi
tế vĩ mô ổn định hơn; ch
kiện quan trọng cho sự phát tri
khăn đối với sự phát triển kinh t

Báo cáo th

PPHHẦẦNN  DD  

ÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TR

Ề HOẠT ĐỘNG CỦA GELEX  

A HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA GELEX

m 2015,  bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế trong n
ăn, thách thức do sự phục hồi chậm của kinh t

ên biển Đông, giá dầu liên tục suy giảm v
ệt Nam có lợi thế xuất khẩu giảm... Các yế

ạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

ới việc tăng cường công tác chỉ đạo, đ
t, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đ

ị thành viên và của tập thể người lao động, T
ệt Nam đã hoàn thành kế hoạch SXKD m

ăm 2015 đã đề ra. 

ỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN 

m 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát T
n lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết Đạ
m 2015, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết đị

ều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty, 
a pháp luật, tuân thủ Điều lệ Tổ chức và ho

ng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng t

 giám sát cho thấy Tổng giám đốc và các cán bộ qu
công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhi

n khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị
 quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, v
ổng công ty. 

CH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 

ự báo kinh tế Việt Nam tiếp tục đà tăng tr
n 2015. Hiệu quả đầu tư và khả năng cạnh tranh đ

n; chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp và tương đ
ự phát triển kinh tế trong thời gian tới. Tuy nhi

 phát triển kinh tế còn rất lớn.  
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ẢN TRỊ  

 

GELEX 

 trong nước vẫn phải đối 
ủa kinh tế thế giới, tình 
ảm và ở mức thấp, giá 

m... Các yếu tố trên đã có tác 
ng công ty. 

đạo, điều hành hoạt động 
ng giám đốc Tổng công ty, sự 

động, Tổng công ty cổ 
ch SXKD mà Đại hội đồng cổ 

A BAN TỔNG GIÁM 

n giám sát Tổng giám đốc và 
ết Đại hội đồng cổ đông 

t, Quyết định của Hội đồng 
ng công ty, đảm bảo phù hợp 

à hoạt động của Tổng 
ng, sáng tạo của Ban điều 

ộ quản lý trong Tổng 
ần trách nhiệm cao nhất, 
 Nghị quyết Đại hội đồng 
ị, vì sự ổn định và phát 

ăng trưởng ổn định với 
nh tranh được cải thiện. Kinh 

ương đối ổn định là điều 
i. Tuy nhiên, những khó 



 

 

 

Năm 2016 cũng là n
2016-2020. Tuy nhiên, đ
của Tổng giám đốc, Hội đồ
số giải pháp chung như sau:

Đối với các đơn vị Tổ

- Tăng cường công tác qu
vị. 

- Thông qua ngườ
định hướng phát triển dài h

- Tập trung tháo gỡ
tăng cường huy động và s

- Đẩy mạnh các ho
xuất kinh doanh. Chủ độ
sản xuất, chủ động nâng cao n
trường; đồng thời phải xây d
khả thi cho từng mặt hàng.

- Nâng cao chất lư
tối đa năng lực sản xuất v

- Củng cố và phát tri
phần cho các sản phẩm t

- Tăng cường và nâng cao hi
trường, thực hành tiết kiệ
doanh; 

- Xây dựng và phát tri
lõi, thúc đẩy sự tiến bộ. Tuy
kỹ sư và chuyên viên kinh t
quản lý trung cao cấp có b

- Bên cạnh đó, Hộ
chiến lược phát triển, cụ
với đặc điểm tình hình, tính ch

Đối với Cơ quan T

- Tập trung thiết k
phẩm công tơ điện tử m
ngày 14/10/2014 của EVN.

Báo cáo th

à năm hoạt động đầu tiên của nhiệm kỳ
2020. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu Doanh thu và  Lợi nhu

ội đồng quản trị Tổng công ty đương nhi
ư sau: 

ị Tổng công ty có đầu tư vốn: 

ng công tác quản lý để nâng cao hiệu quả vốn 

ời đại diện vốn, tham gia việc thiết lậ
ài hạn của các đơn vị. 

p trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sả
à sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu t

nh các hoạt động ứng dụng công nghệ tiên tiế
ủ động lựa chọn phương án phù hợp trong 

ng nâng cao năng lực quản trị, chủ động tiếp c
ải xây dựng chiến lược kinh doanh, phươ
àng. 

ượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sả
ất và nhu cầu thị trường trong nước và xu

à phát triển hệ thống đại lý phân phối nhằm m
ẩm truyền thống; 

à nâng cao hiệu quả công tác dự báo, phân tích t
ết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu qu

à phát triển đội ngũ CNVC trên cơ sở giữ g
ộ. Tuyển chọn, đào tạo đội ngũ công nhân l

 và chuyên viên kinh tế có năng lực chuyên môn cao, giỏi ngo
p có bản lĩnh, hiểu biết pháp luật, đoàn kết.

ó, Hội đồng quản trị sẽ cùng các đơn vị xây d
n, cụ thể hóa một số nhiệm vụ, giải pháp h

ình hình, tính chất đặc thù của từng đơn vị.  

 quan Tổng công ty: 

ết kế, chế thử và thử nghiệm trên lưới đ
ử mà thị trường có nhu cầu, phù hợp với Quy

a EVN. 
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m kỳ Hội đồng quản trị 
ợi nhuận như báo cáo 

ng nhiệm xin đề xuất một 

ả vốn đầu tư tại các đơn 

ết lập mô hình tổ chức, 

đẩy sản xuất, kinh doanh; 
n đầu tư. 

ến, hiện đại vào sản 
p trong đổi mới công nghệ 

ếp cận và mở rộng thị 
ương án kinh doanh 

ủa sản phẩm. Khai thác 
à xuất khẩu; 

ằm mở rộng và tăng thị 

 báo, phân tích tình hình thị 
 nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

ữ gìn những giá trị cốt 
 công nhân lành nghề, đội ngũ 

ỏi ngoại ngữ, đội ngũ 
ết. 

ị xây dựng định hướng 
i pháp hành động phù hợp 

ới điện các dòng sản 
ới Quyết định 887/QĐ 



 

 

 

- Duy trì ổn định th
năng lực sản xuất, chiếm l
dòng hạ thế. 

- Tiếp tục tiếp cận th
trường khu vực có nhu cầ
phù hợp với năng lực sản xu

- Tổ chức lại, phát tri

- Hoàn tất các thủ
để sớm triển khai Dự án tạ

- Đẩy mạnh hoạt độ
Tổng công ty - 52 Lê Đạ

 Để đạt được mục ti
mong tiếp tục nhận được s
được hiệu quả kinh doanh cao nh

 

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TR

1. Thành viên và c

Hội đồng quản tr
điều hành, 02 thành vi

1.1. Ông Nguy

� Sinh năm: 1961

� Kinh nghi

� Các vị trí 

� 

� 

� 

� Gia nhập T
Chế tạo Đ

� Số cổ phầ

� Là thành vi

Báo cáo th

định thị trường máy biến dòng biến áp trung th
t, chiếm lĩnh thị trường biến dòng biến áp trung t

p cận thị trường Myanmar, Lào và Campuchia là nh
c có nhu cầu cao về sản phẩm thiết bị điện công nghi

c sản xuất của GELEX. 

i, phát triển mạng lưới đại lý phân phối sản ph

t các thủ tục có liên quan với Ủy ban nhân dân th
ự án tại 10 Trần  Nguyên Hãn, Hà Nội. 

ạt động kinh doanh cho thuê Văn phòng t
ại Hành, Hà Nội. 

ục tiêu, kế hoạch năm 2016, Hội đồng quả
ợc sự ủng hộ, chia sẻ và hợp tác của các c

 kinh doanh cao nhất. 

PPHHẦẦNN  EE  

QUẢN TRỊ CÔNG TY 

ẢN TRỊ 

viên và cơ cấu Hội đồng quản trị 

ản trị GELEX gồm 05 thành viên, trong 
nh viên không điều hành và 01 thành vi

1.1. Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch Hội đồng qu

ăm: 1961 

Kinh nghiệm: Quản trị kinh doanh 

ị trí đang nắm giữ: 

 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp 

 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế
Nội 

 Thành viên HĐQT Công ty liên doanh SAS

ập Tổng công ty: từ tháng 01 năm 1985 (Công ty 
ạo Điện cơ Hà Nội). 

ổ phần sở hữu tại ngày 05/2/2016: 0 cổ phầ

nh viên không điều hành. 
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n áp trung thế khô. Mở rộng 
n áp trung thế dầu và biến 

ào và Campuchia là những thị 
n công nghiệp và dân dụng 

ản phẩm của GELEX. 

y ban nhân dân thành phố Hà Nội 

òng tại Tòa nhà Trụ sở 

ng quản trị Tổng công ty 
ủa các cổ đông nhằm đạt 

, trong đó có 02 thành viên 
nh viên độc lập. 

đồng quản trị 

n Dây cáp điện Việt Nam 

n Chế tạo Điên cơ Hà 

QT Công ty liên doanh SAS-CTAMAD 

m 1985 (Công ty cổ phần 

ổ phần  



 

 

 

1.2. Ông Nguy

� Sinh năm: 1959

� Kinh nghi

� Các vị trí 

� 

� 

� 

� Gia nhập T
Chế tạo Đ

� Số cổ ph
0,02% v

� Là thành vi

1.3. Ông Đỗ

� Sinh năm: 1961

� Kinh nghi

� Các vị trí 

� 

� Gia nhập T
Việt Nam 

� Số cổ ph
0,01% v

� Là thành vi

1.4. Bà Nguy

� Sinh năm:

� Kinh nghi

� Các vị trí 

� 

� Gia nhập T

� Số cổ phầ
điều lệ). 

Báo cáo th

. Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Ủy viên HĐQT, T

ăm: 1959 

Kinh nghiệm: Quản lý doanh nghiệp 

ị trí đang nắm giữ: 

 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiế

 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế
Dương 

 Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Ch
Nội 

ập Tổng công ty: từ tháng 01 năm 1983 
ạo Điện cơ Hà Nội). 

ổ phần sở hữu tại ngày 05/2/2016: 31.000 c
0,02% vốn điều lệ.  

nh viên điều hành. 

ỗ Văn Chính - Ủy viên HĐQT, Phó Tổ

ăm: 1961 

Kinh nghiệm: Quản lý doanh nghiệp 

ị trí đang nắm giữ: 

 Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Ch
Việt Nam - Hangari. 

ập Tổng công ty: từ năm 1984 (Công ty Ch
t Nam - Hungary). 

ổ phần sở hữu tại ngày 05/2/2016: 15.300 c
% vốn điều lệ.  

nh viên điều hành. 

. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ủy viên HĐQT 

ăm: 1957 

Kinh nghiệm: Quản lý doanh nghiệp 

ị trí đang nắm giữ: 

 Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và phát tri
Hoàng Thành. 

ập Tổng công ty: từ tháng 11 năm 2010.

ổ phần đại diện tổ chức: 2.800.000 cổ phầ
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QT, Tổng giám đốc 

n Thiết bị điện  

n Chế tạo Bơm Hải 

Chế tạo Điện cơ Hà 

m 1983 (Công ty cổ phần 

2016: 31.000 cổ phần, chiếm 

, Phó Tổng giám đốc 

ần Chế tạo máy điện 

m 1984 (Công ty Chế tạo Máy điện 

ày 05/2/2016: 15.300 cổ phần, chiếm 

 

ư và phát triển Hạ tầng 

m 2010. 

ổ phần (chiếm 2% vốn 



 

 

 

� Số cổ phầ

� Là thành vi

1.5. Ông Ph

� Sinh năm: 195

� Kinh nghi

� Các vị trí 

� 

� Số cổ phầ

� Là thành vi

 

2. Hoạt động của

Hội đồng quản trị
đồng cổ đông lần thứ nh
động SXKD của Tổng công ty. Tháng 12 n
HĐQT Tổng công ty bầ
thuận tại Đại hội đồng cổ
Trong năm qua, các thành viên H
trường và thế mạnh của m

Hội đồng quản trị duy tr
nguyên tắc, quy định theo các Quy ch
và Điều lệ của Tổng công ty.

Trong năm 2015, H
Nghị quyết, 14 Quyết định theo 
chế Quản trị nội bộ Tổ
HĐQT tập trung vào công tác thoái v
ký giao dịch cổ phiếu GEX tr
vốn đầu tư ra bên ngoài, công tác t
vi thẩm quyền của HĐQT. N
quản trị đều được thông qua v
được ban hành một cách h

HĐQT thường xuy
hiện Nghị quyết Đại hộ
đồng quản trị.  

HĐQT đã hoạt động 
pháp luật, Điều lệ Tổ chứ
đồng cổ đông. 
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ổ phần sở hữu: 1.400.000 cổ phần (chiếm 1% v

nh viên độc lập. 

Phạm Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT 

ăm: 1959 

Kinh nghiệm: Quản lý doanh nghiệp 

ị trí đang nắm giữ: 

 Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đ
Chế tạo Điện cơ Hà Nội 

ổ phần sở hữu tại ngày 05/2/2016: 0 cổ phầ

nh viên không điều hành. 

ủa Hội đồng quản trị 

ản trị Tổng công ty gồm 05 thành viên đư
ứ nhất, trong đó có hai thành viên trực ti

ng công ty. Tháng 12 năm 2014, ông Phạm M
ng công ty bầu bổ sung làm Ủy viên HĐQT Tổng công v

đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo qui 
ành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty luôn phát huy s

ủa mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

n trị duy trì các cuộc họp thường kỳ, thực hi
nh theo các Quy chế đã ban hành, đúng quy 

ng công ty. 

m 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành 10 phiên h
ế định theo đúng thẩm quyền được qui định t
ộ Tổng công ty. Nội dung các Nghị quyế

ào công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty, th
ếu GEX trên Sàn giao dịch UPCOM, công tác tái c

 ra bên ngoài, công tác tổ chức cán bộ và công tác qu
ĐQT. Nội dung các Nghị quyết, Quyết 

c thông qua với sự nhất trí 100% của các th
t cách hợp lệ, đúng với thẩm quyền. 

ng xuyên giám sát Ban điều hành trong việ
Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quy

ạ động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ
ổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Nghị
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ếm 1% vốn điều lệ). 

iám đốc Công ty cổ phần 

ổ phần.  

ành viên được bầu tại Đại hội 
ực tiếp điều hành hoạt 
ạm Mạnh Hà đã được 

ổng công và được chấp 
m 2015 theo qui định tại Điều lệ. 

ng công ty luôn phát huy sở 
ợc phân công. 

ực hiện nghiêm túc các 
úng quy định của Pháp luật 

ành 10 phiên họp, ban hành 10 
định tại Điều lệ và Quy 

ị quyết, Quyết định của 
ng công ty, thực hiện đăng 

ch UPCOM, công tác tái cơ cấu nguồn 
à công tác quản lý trong phạm 

ết định của Hội đồng 
a các thành viên dự họp và 

ệc triển khai và thực 
ết, Quyết định của Hội 

, tuân thủ đúng quy định của 
ng công ty, Nghị quyết của Đại hội 



 

 

 

Hội đồng quản trị không th

II. BAN KIỂM SOÁT 

1. Thành viên và c

Ban Kiểm soát T
gồm 03 thành viên: 

1.1. Bà Nguy

� Sinh năm: 1976

� Công vi
Công ty c

� Số cổ phầ

1.2. Bà Trươ

� Sinh năm: 1968

� Công vi
tịch  HĐ
lý tòa nhà GELEX

� Số cổ phầ

1.3. Ông Bạ

� Sinh năm: 19

� Công việ
ty 

� Số cổ phầ

2. Hoạt động của

Năm 2015, thực hi
nghiệp và Điều lệ tổ chứ
chức họp định kỳ hàng quý d
email để tiến hành kiểm tra, giám sát vi
kinh doanh của Tổng Công ty. C

- Kiểm tra tính hợ

- Kiểm tra trình t
định của Hội đồ
của Pháp luật v

- Thẩm định Báo cáo t

Báo cáo th

n trị không thành lập các tiểu ban. 

 

1. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát 

m soát Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Vi

.1. Bà Nguyễn Thị Thanh Yến - Trưởng ban 

ăm: 1976 

Công việc hiện nay: Giám đốc tài chính kiêm K
Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội 

ổ phần sở hữu tại ngày 05/2/2016:  0 cổ phầ

. Bà Trương Thị Hương Lan - Thành viên 

ăm: 1968 

Công việc hiện nay: Trợ lý Chủ tịch HĐQT T
ĐQT Công ty CP Vật tư và xây dựng, Giám 

lý tòa nhà GELEX. 

ổ phần sở hữu tại ngày 05/2/2016:  0 cổ phầ

ạch Thành Nam - Thành viên 

ăm: 1973 

ệc hiện nay: Phó phòng Kinh doanh - 

ổ phần sở hữu tại ngày 05/2/2016:  100 cổ ph

ủa Ban kiểm soát 

ực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy đị
ổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, Ban ki
àng quý dưới các hình thức tập trung cũng nh
ểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành toàn b

ng Công ty. Cụ thể: 

m tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý và điều h

ình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các Ngh
ội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc ph
ật và Điều lệ Công ty; 

nh Báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính n
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ện Việt Nam năm 2015 

ài chính kiêm Kế toán trưởng - 

ổ phần. 

QT Tổng công ty, Chủ 
, Giám đốc Ban quản 

ổ phần. 

 Cơ quan Tổng công 

ổ phần. 

 theo quy định tại Luật Doanh 
ng Công ty, Ban kiểm soát đã tổ 

ũng như qua điện thoại, 
ành toàn bộ hoạt động 

ều hành Tổng Công ty; 

ành các Nghị quyết, Quyết 
c phù hợp với quy định 

ài chính hàng quý và Báo cáo tài chính năm; 



 

 

 

Trong quá trình ho
Ban Tổng Giám đốc trong ho
lập của mình trong việc th
các đơn vị chức năng đã t
vụ của mình. Ban Kiểm soát 
quan đến hoạt động của T

Năm 2015, Ban ki
cổ đông về tình hình hoạ

III. THÙ LAO HĐQT, BAN KI

 Thù lao Hội đồng qu

 Quỹ thưởng Ban quả

 Lương Chủ tịch Hộ

 Lương Tổng giám 

IV. GIAO DỊCH CỦA C

 

TT 
Người thực hiện 

giao dịch 

Quan h

đ

1 Nguyễn Trọng Tiếu 

2 Phạm Tuấn Anh 

3 Trương Thị Hương Lan 

4 Nguyễn Tiến Vinh 

5 Bạch Thành Nam 

6 Phạm Mạnh Hà 

7 Nguyễn Bạch Tuyết 

Ng
liên quan 

8 Nguyễn Liên Hương 

Ng
liên quan 

Báo cáo th

trình hoạt động, Ban kiểm soát đã phối hợp ch
c trong hoạt động kiểm tra, giám sát nhưng v
ệc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. HĐQT, Ban 

ã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát th
ểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin v
ủa Tổng Công ty. 

m 2015, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khi
ạt động của Tổng Công ty. 

QT, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐ

đồng quản trị, Ban kiểm soát: 800.000.000 đ

ng Ban quản lý điều hành: 2.495.000.000 đồng. 

ch Hội đồng quản trị năm 2015: 960.000.000 

đốc năm 2015: 720.000.000 đồng. 

ỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 

Quan hệ 
với cổ 

đông nội 
bộ 

Số cổ phần sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phầ
cuối k

Số cổ 
phần 

Tỷ lệ 
Số cổ 
phần 

Cổ đông 
nội bộ 

20.500 0,015% 31.000 

Cổ đông 
nội bộ 

58.500 0,042% 1.300 

Cổ đông 
nội bộ 

19.900 0,014% 5.000 

Cổ đông 
nội bộ 

32.700 0,023% 0 

Cổ đông 
nội bộ 

71.600 0,051% 100 

Cổ đông 
nội bộ 

20.000 0,014% 0 

Người có 
liên quan 
đến Chủ 

tịch 
HĐQT 

500.000 0,357% 0 

Người có 
liên quan 
đến Chủ 

tịch 
HĐQT 

50.000 0,036% 0 
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ợp chặt chẽ với HĐQT, 
ưng vẫn duy trì sự độc 
ĐQT, Ban điều hành và 
ểm soát thực hiện nhiệm 

 các thông tin và tài liệu liên 

ị hay khiếu nại nào của 

NG GIÁM ĐỐC 

00.000.000 đồng. 

 

: 960.000.000 đồng. 

ần sở hữu 
i kỳ Lý do 

tăng, giảm 
Tỷ lệ 

0,020% 
Cơ cấu đầu 

tư 

0,001% 
Cơ cấu đầu 

tư 

0,003% 
Cơ cấu đầu 

tư 

0% 
Cơ cấu đầu 

tư 

0,0001% 
Cơ cấu đầu 

tư 

0% 
Cơ cấu đầu 

tư 

0% 
Cơ cấu đầu 

tư 

0% 
Cơ cấu đầu 

tư 






























































































