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40.000.000.000 đồng
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Công ty Cổ phần Lilama 45.4 là Công ty Cổ phần được 
chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước tiền thân là Công 
ty Lắp máy và Xây dựng 45.4 Công ty hoạt động theo Giấy 
đăng ký kinh doanh số 3600255703 ngày 14/08/2006 và 
đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 13/09/2017 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH

THÔNG TIN CHUNG
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 
VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty được thành lập.

1979

Công ty đã sang 
hoạt động dưới 
mô hình là Công ty 
cố định phần theo 
số 794/QĐ-BXD 
ngày17/05/2006.  
Ban đầu tiền vốn 
là 11.200.000.000 
đồng. 

2006

Vốn Điều lệ Công 
ty tăng lên 40 tỷ 
theo nghị quyết đại 
hội đồng cổ đông 
ngày17/5 /2007 
thông qua công ty 
phát hành.

 Ngày 21/12/2009, cổ phiếu Lilama 45.4 đã được giao dịch chính 
thức trên sàn chứng khoán HOSE với mã L44. Là một bước tiến mới 
trong việc đại chúng và quảng bá hơn nữa thương hiệu Lilama 45.4. 
 Mã CK: L44 
Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VNĐ 
Tổng KL niêm yết: 4.000.000 CP 

2009

2007

Tháng 8/2011, Ký kết hợp đồng với 
Công ty PTSC - Công ty Dịch vụ cổ 
phần Cơ khí Hàng Hải để triển khai dự 
án Biển Đông 1 trị giá 3 triệu USD.  
Ký kết thành công dự án Điện gió Bạc 
Liêu trị giá 40 tỷ đồng với Công ty TNHH 
xây dựng Thương mại dịch vụ Công Lý.  

2011

Góp công lớn giúp Tổng 
công ty lắp máy Việt Nam 
đạt giải thưởng vàng duy 
nhất của Asian Power 
Adwards 2012 về lĩnh vực 
“Dự án nhà máy được xây 
dựng nhanh nhất” cho dự 
án nhà máy điện Nhơn 
Trạch 2, công suất 750 
MW, giá trị 700 triệu USD.

2012

 Với yêu cầu thực hiện thiết lập, năm 
qua Công ty tiến hành xây dựng 
phương án tái cấu trúc doanh nghiệp, 
tinh gọn máy, định hướng lại ngành 
hoạt động, tổ chức sản xuất mới 
phương thức, rà soát quy trình  hoạt 
động, cơ cấu nhân sự, tăng hiệu quả 
quản lý công ty ... Đề án đặt ra lộ trình 
thực hiện đến năm 2020.

Do hoạt động tình hình vẫn còn 
gặp nhiều khó khăn do lỗ vốn đầu 
tư  Công ty nên Sở giao dịch chứng 
khoán Hà Nội đã quyết định hủy 
niêm yết và đưa cố phiếu L44 giao 
dịch tại sàn UPCOM.

2012

2018

 Là năm cuối cùng của việc thực 
hiện phương án tái cấu trúc 
doanh nghiệp, Công ty đã và 
đang triển khai thủ tục chuyển 
đổi đối với Công ty TNHH Mua 
bán nợ Việt Nam (DATC) theo 
phương pháp đã được Đại hội 
đồng cố định thông qua. 

Công ty thực hiện quyết toán các công trình còn 
dang dở, tạo ra lợi nhuận nhằm tiếp tục ổn định 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

2019

2020
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

7 giấy khen Huy chương vàng Chất lượng cao ngành xây dựng Việt Nam

Đạt danh hiệu Anh hùng Lao động (cá nhân)

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

Chứng nhận ISO 9001:2008

Đạt cúp vàng ISO 2007

Huân chương Lao động hạng Nhất

Huân chương Độc lập hạng Ba

Chứng nhận ISO 9001:2000

Trong những năm qua Lilama 45.4 luôn tích cực hoạt động và gặt 
hái được một số thành công sau:

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN 
KINH DOANH

Theo Giấy đăng kí kinh doanh, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty là:

• Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng 
đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 
thuê (chi tiết đầu tư xây dựng và kinh doanh 
nhà);

• Bán buôn vật liệu xây dựng, hàng kim khí 
điện máy; Bán buôn thiết bị đơn lẻ, thiết bị 
đồng bộ, dây truyền công nghệ, thang máy, 
vật liệu điện, máy móc phụ tùng cơ khí;

• Bảo trì thang máy, lắp đặt thiết bị nâng, thiết 
bị chịu áp lực, thiết bị lò hơi trung cao áp, 
bồn bể chứa các loại dung dịch lỏng; lắp đặt 
hệ thống đường ống hạ áp, trung áp, cao áp;

• Chế tạo đường ống hạ áp, trung áp, cao áp;
• Xây dựng công trình công nghiệp;
• Buôn bán sắt thép; Bán buôn phế liệu (trừ 

phế liệu độc hại, phế liệu nguy hại, phế liệu 
nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường, chỉ hoạt 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

động khi cơ quan có thẩm quyền chấp nhận 
về địa điểm và đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật về môi trường);

• Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa;
• Xây dựng lắp đặt đường dây tải điện, trạm 

biến áp cao thế, trung thế, hạ thế;
• Sản xuất các cấu kiện kim loại (trừ xi mạ, 

không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi 
cơ quan có thẩm quyền chấp nhận về địa 
điểm và đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật);

• Xây nhà các loại;
• Gia công cơ khí (trừ xi mạ, không sản xuất 

tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp nhận về địa điểm và đủ điều 
kiện theo quy định của pháp luật)./

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Đặc thù là hoạt động xây dựng nên địa bàn hoạt động của Lilama 45.4 sẽ mở rộng trên khắp cả 
nước tùy từng công trình và dự án do Công ty thực hiện trên khắp lãnh thổ Việt Nam.
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Là Công ty Cổ phần, mô hình quản trị của Lilama 45.4 được thực hiện theo quy định của pháp 
luật với cơ cấu như sau:
Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị 
Ban Kiểm soát
Ban Tổng giám đốc

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

Đối với thị trường

Tiếp tục phát triển thị trường truyền thống kinh 
doanh các dịch vụ xây lắp, cung cấp sản phẩm 
cơ khí chế tạo và các thiết bị thay thế có liên 
quan với giá thành và chất lượng tốt nhất.

Đối với khách hàng

Cam kết thực hiện đúng như yêu cầu, thõa 
thuận cũng như hoàn thành việc cung cấp dịch 
vụ đúng thời hạn. Luôn phấn đấu nâng cao giá 
trị kinh tế mang lại cho khách hàng.

Đối với người lao động

Đảm bảo người lao động được hưởng đầy đủ 
các chế độ chính sách lương thưởng và chế độ 
phúc lợi cho người lao động. Công ty chủ động 
xây dựng môi trường thân thiện, chuyên nghiệp 
gắn kết các cá nhân cùng nhau đoàn kết góp 
phần xây dựng một tổ chức bền vững và phát 
triển mạnh mẽ hơn nữa.

Đối với xã hội và môi trường

Cùng nhau xây dựng một cộng đồng đẹp, giúp 
đỡ những người có hoàn cảnh không may 
mắn vượt qua những khó khăn, thực hiện các 
chương trình thiện nguyện đóng góp chút công 
sức trong công tác hỗ trợ và khuyến khích trẻ 
em thuộc diện khó khăn được đến trường. Hạn 
chế ảnh hưởng đến cộng đồng trong hoạt động 
kinh doanh qua sự hỗ trợ của chính quyền địa 
phương cũng như cộng đồng.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG 
VÀ DÀI HẠN

Liama 45.4 tiếp tục phát triển thế mạnh của 
mình trong hoạt động kinh doanh theo mảng 
xây lắp công nghiệp với ưu thế nguồn nhân lực 
dồi dào. Công ty đã tận dụng để phát triển thêm 
một số mảng dịch vụ khác như cung cấp dịch 
vụ bảo trì, sửa chữa các nhà máy, dây chuyền 
sản xuất đối với khu vực phía Nam.
Xác định mục tiêu hoạt động chính của doanh 
nghiệp là vấn đề trọng yếu giúp doanh nghiệp 
tập trung vốn, nguồn lực nhân sự cũng như cơ 
sở vật chất tạo ra chất lượng tối ưu cho sản 
phẩm. Nâng cao uy tín đối với các đối tác trong 
lĩnh vực như thủy điện, nhiệt điện và phong 
điện... đây cũng là khách hàng có những yêu 
cầu cao trong khâu kiểm định chất lượng công 
trình vì một sai xót trong khâu thi công có thể 
gây thiệt hại về người và vật chất.
Định hướng phát triển trong lâu dài, giúp doanh 
nghiệp có con đường đi hợp lý tạo dựng nền 
tảng phát triển vững chắc đối với ngành nghề 
là thế mạnh và khai thác tối đa nguồn lực thị 
trường, đảm bảo giá trị kinh tế đem lại cho Nhà 
nước và tạo công ăn việc làm cho người lao 
động.

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM 
SOÁT

P. KT-KỸ 
THUẬT KẾ 
HOẠCH ĐT

P. KINH TẾ
 - KẾ TOÁN

P. TỔ CHỨC 
HÀNH CHÍNH

P.KT - 
VẬT TƯ VÀ 

THIẾT BỊ

P. QUẢN LÝ 
MÁY

ĐỘI THI 
CÔNG 
SỐ 1 

ĐỘI THI 
CÔNG 
SỐ 2

ĐỘI THI 
CÔNG 
SỐ 3

ĐỘI THI 
CÔNG 
SỐ 4 

ĐỘI THI 
CÔNG 
SỐ 5 

ĐỘI THI 
CÔNG 
SỐ 6 

NM.CHẾ 
TẠO 

THIẾT BỊ

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

BAN GIÁM 
ĐỐC
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CÁC RỦI RO

Rủi ro kinh tế
Theo ghi nhận của Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) 
GDP thế giới giảm 4,4% so với năm 2019, cho 
thấy được phần nào hậu quả mà Covid-19 gây 
ra đối với các nước trên thế giới. Hàng loạt các 
quốc gia ban hành chính sách hạn chế giao 
thương để kiểm soát tình hình dịch bệnh trong 
nước khiến cho hoạt động xuất nhập khẩu đình 
trệ, cũng vì thế Việt Nam đã chịu ảnh hưởng 
không nhỏ từ những khó khăn này. 
Tuy nhiên, nhờ công tác phòng chống dịch 
bệnh hiệu quả của Chính phủ giúp GDP Việt 

Rủi ro môi trường

Sự biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng rất lớn đến 
hoạt động thi công công trình của Công ty, các 
hoạt động tạo ra chất thải phải được hạn chế 
tối đa để không gây thêm tác động xấu cho môi 
trường. Nhằm thực hiện chính sách bảo vệ môi 
trường, Công ty luôn cơ cấu lại bộ máy thi công 
và thực hiện cải tiến các thiết bị cơ sở vật chất, 
nâng cấp hệ thống xử lý chất thải.
 Trong năm Công ty luôn thực hiện các biện 
pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, tiết 
kiệm nguồn năng lượng cho tổ chức và cho 
cộng đồng.

Rủi ro khác
Ngoài những rủi ro có thể kiểm soát nhờ theo 
dõi thì những yếu tố khách quan bên ngoài như 
thiên tai, dịch bệnh cũng là những rủi ro gây tác 
đông lớn đến quá trình hoàn thành các công 
trình và làm giảm tốc độ phát triển của ngành. 
Đây là rủi ro khó tránh khỏi nên Công ty luôn dự 
phòng các chính sách nhằm hạn chế tổn thất 
cho Công ty trong thời tiết khí hậu biến đổi thất 
thường,

 Do đặc thù ngành nghề là thi công các công trình trong thời gian dài, lượng vốn tài trợ dài hạn lớn 
nên công ty cần có tiềm lực vững để hoàn thành công trình và nghiệm thu. Vì vậy thời gian quyết 
toán công trình kéo dài ảnh hưởng lớn đến các chỉ số thanh khoản của doanh nghiệp. Giá nguyên 
vật liệu cũng là yếu tố đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chúng góp phần 
quyết định lợi nhuận của doanh nghiệp gia tăng hay sụt giảm. 
Rủi ro về công tác quản lý và an toàn lao động là một đặc thù trong ngành xây dựng mà Lilama 
45.4 cần đặc biệt quan tâm. Công ty luôn tuân thủ các chính sách bảo hộ lao động và thường 
xuyên theo dõi tiến độ, chi phí, chất lượng an công trình để có các bước điều chỉnh kịp thời.

Hoạt động dưới hình thực công ty cổ phần và 
được chính thức giao dịch trên sàn UpCom 
năm 2009 vì vậy Công ty Cổ phần Lilama 45.4 
chịu sự ảnh hưởng của Luật doanh nghiệp và 
Luật chứng khoán. Bất cứ thay đổi nào trong 
Luật này đều phải được theo dõi và thực 
hiện để tránh rủi ro không đáng có cho doanh 
nghiệp. Ngoài ra, trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh của mình Công ty cần tuân thủ các bộ 
Luật, chính sách đối với người lao động cũng 
như công bố các quyết định công văn của 
doanh nghiệp trên cơ sở phù hợp với pháp luật 
quốc gia như Luật Kiểm toán, Bộ luật lao động, 
Luật Thuế... 
Mặc dù hệ thống Luật pháp Việt Nam còn nhiều 
vấn đề bất cập và chưa thật sự hoàn chỉnh tuy 
nhiên doanh nghiệp đã có công tác theo dõi 
kiếm soát việc thực hiện luật pháp tại tổ chức 
hạn chế rủi ro này.

Rủi ro đặc thù ngành Rủi ro pháp luật

Nam tăng trưởng 2,91% so với năm 2019, nhờ 
đó các doanh nghiệp trong nước dần cải thiện 
tình hình hoạt động của mình. Theo đánh giá 
của IMF, các chính sách nới lỏng tiền tệ của 
các nước trên thế giới vẫn được tiếp tục duy trì 
nhằm giảm sự suy thoái và phục hồi nhanh nền 
kinh tế, dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 
2021 kỳ vọng đạt 5,2% so với năm 2020.
Mặc dù có nhiều dự báo khả quan trong tương 
lai, tuy nhiên Công ty đã chủ động theo dõi và 
cập nhật tình hình biến động trên thế giới để có 
phương án giảm thiểu rủi ro hiệu quả.



PHẦN II
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM
Tình hình hoạt động sản xuất 
kinh doanh 
Tổ chức và nhân sự
Tình hình đầu tư, thực hiện các 
dự án
Tình hình tài chính
Tình hình cổ đông, thay đổi 
vốn đầu tư của chủ sở hữu 
Trách nhiệm với môi trường 
và cộng đồng
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT TRONG NĂM

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 %2020/2019

1 Vốn điều lệ 40.000 40.000 100%

2 Doanh thu thuần -1.747 0 -

3 Lợi nhuận sau thuế -11.206 -10726 -

4 LNST/DTT - - -

5 LNST/VĐL - - -

Năm 2020 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức đang hoạt động trên thị trường 
nói chung và Lilama 45.4 nói riêng tụt dốc một cách trầm trọng, trong năm Công ty ngừng hoạt động 
nên L44 không mang về được doanh thu. Ngoài ra, việc kết chuyển chi phí dở dang của một số 
công trình kỳ trước (do xác định không đúng khối lượng dở dang cuối kỳ) vào kỳ này đang tiến hành 
thực hiện phương án tái cấu trúc chính của công ty và chi trả các chi phí khấu hao, chi phí quản lý  
khiến lợi nhuận của Công ty giảm. 
Mặc dù vậy, Công ty vẫn duy trì được vốn điều lệ hiện có của doanh nghiệp đồng thời nỗ lực đảm 
bảo thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ về Thuế tuân thủ đúng quy định.

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án
Trong năm Công ty đang cố gắng hoạt động theo cơ cấu tổ chức cũ và thực hiện các chính sách 
nhằm hạn chế chi phí, tối đa hóa lợi nhuận góp phần bù đắp thua lỗ trong hoạt động kinh doanh 
những năm vừa qua.

Đvt: Triệu đồng
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Tình hình tài chính

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020

1 Tổng giá trị tài sản 127.248 116.550

2 Doanh thu thuần -1.747 -

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -57.118 -7.920

4 Lợi nhuận khác 45.912 -2.806

5 Lợi nhuận trước thuế -11.206 -10.726

6 Lợi nhuận sau thuế -11.206 -10.726

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,51 0,47

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,15 0,1

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 189,17 206,56

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % - -

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 0,42 0,01

Vòng quay tổng tài sản Vòng - -

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % - -

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % - -

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % - -

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ 
Doanh thu thuần % - -

Nhìn chung hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số 
thanh toán nhanh của Công ty trong năm 2020 
giảm nhẹ lần lượt từ 0,51 lần xuống 0,47 lần và 
từ 0,15 xuống 0,1. Nguyên nhân chủ yếu do sự 
sụt giảm trong tài sản ngắn hạn giảm 9,09% so 
với cùng kì năm 2019, nhưng khoản nợ ngắn 
hạn lại tăng 0,012% do việc trì hoãn chi trả các 
khoản phí bảo hiểm cho người lao động. Bên 
cạnh đó, tình hình hàng tồn kho không thay đổi 
trong năm do chi phí sản xuất kinh doanh dở 
dang vẫn chưa được quyết toán từ năm 2019 
đến hết năm 2020. Vì vậy, việc thay đổi trong hệ 
số thanh toán nhanh của Công ty năm 2020 so 
với năm 2019 hoàn toàn không phụ thuộc vào 
hàng tồn kho của doanh nghiệp.
Năm 2020, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động 
của mình với các khoản nợ trong ngắn hạn. 
Tuy nhiên cơ cấu nguồn vốn của Công ty có 
sự thay đổi đáng kể với hệ số Nợ/ Tổng tài sản 
tăng mạnh từ 189,17% năm 2019 lên 206,56% 
năm 2020. Nguyên nhân là khoản nợ phải trả 

của Công ty tăng 0,012%triệu đồng so với năm 
2019, nhưng tổng tài sản trong năm giảm 9,09% 
do khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng 
giảm 35,86% so với năm 2019.Vốn chủ sở hữu 
của Công ty tiếp tục giảm do hoạt động kinh 
doanh trong năm gặp khó khăn. Cơ cấu vốn  đã 
có sự thay đổi trong năm 2020, tỷ lệ nợ/ tổng tài 
sản tăng và vốn chủ sở hữu vẫn âm cho thấy 
năng lực đảm bảo nợ vay của Công ty vấn còn 
thấp.
Đối mặt với tình hình dịch bệnh, L44 không 
đem lại được lợi nhuận cho mình do các hợp 
đồng đã thực hiện và quyết toán xong thì thu 
hồi vốn chậm (Nhà máy điện gió Bạc Liêu, Nhà 
máy nước Thủ Đức) , một số công trình đã thực 
hiện xong đang tiến hành quyết toán (Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 4), công việc này mất nhiều thời gian 
và phụ thuộc vào chủ đầu tư. Triển vọng trong 
tương lai, công ty đang nổ lực hoàn tất các công 
trình còn dang dở tạo nguồn thu cho Công ty và 
thanh toán các khoản nợ.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách Hội đồng quản trị
STT Thành viên Chức vụ

1 Ông Nguyễn Văn Quang Chủ tích HĐQT (bổ nhiệm 01/08/2020)

2 Ông Phan Cao Viên Thành viên

3 Ông Nguyễn Văn Việt Thành viên

4 Ông  Vũ Thế Phương Thành viên

Danh sách Ban điều hành
STT Thành viên Chức vụ

1 Ông Phan Cao Viên Tổng Giám đốc

2 Ông Hoàng Văn Hà Phó Tổng Giám đốc

3 Bà Phan Thị Thanh Thủy Kế toán trưởng

BÀ PHAN THỊ THANH THỦY - KẾ TOÁN TRƯỞNG

Năm sinh
Nơi sinh 
Trình độ chuyên môn
Quá trình công tác
1988 – 1992

1993 – 02/2002
03/2002 – 07/2016
08/2016 - nay
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 30.000CP – 0,75% VĐL

08/04/1964
Hà Tĩnh
Cử nhân kinh tế

Kế toán – XN Liên hợp lắp  máy 45 – Trị An – 
Đồng Nai
Kế toán – Công ty Lắp máy và Xây dựng 45.4
Phó phòng Kế toán - Công ty CP Lilama 45.4
Kế toán trưởng tại Công ty CP Lilama 45.4

Danh sách Thành viên Ban kiểm soát
STT Thành viên Chức vụ

1 Ông Nguyễn Văn Ngọc Trưởng ban

2 Ông Lê Minh Thiện Thành viên

Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ năm 2020
STT Thành viên Chức vụ

1 Ông Nguyễn Văn Quang Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm 01/08/2020)

2 Ông Phan Cao Viên Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm 01/08/2020)

3 Ông Phan Cao Viên Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm 01/08/2020)

ÔNG HOÀNG VĂN HÀ - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm sinh
Nơi sinh 
Trình độ chuyên môn
Quá trình công tác
1999 – 2002 
2002 – 2005
2005 – 2008

2008 - nay

17/09/1972
Nghệ An
Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Trưởng ban chỉ huy của Lilama 45.4
Giám đốc Nhà máy Chế tạo Cơ khí 45.4
Giám đốc Xí nghiệp lắp máy số 1 Công ty CP 
Lilama 45.4 – Dự án thủy điện sông Ba Hạ
Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 kiêm 
Giám đốc Xí nghiệp lắp máy số 1 Công ty CP 
Lilama 45.4 dự án thủy điện sông Ba Hạ

ÔNG PHAN CAO VIÊN - TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm sinh
Nơi sinh 
Trình độ chuyên môn
Quá trình công tác
05/1996 – 11/2009
12/2009 – 03/2015
04/2015 - nay

01/09/1970
Phú Xuyên – Hà Nội 
Kỹ sư cơ khí

Công tác tại Công ty CP Lilama 45.3
Công tác tại Công ty CP Lilama 45.1
Công tác tại Công ty CP Lilama 45.4
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Số lượng Cán bộ, công nhân viên Thu nhập bình quân

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ  (%)

A Theo trình độ 25 100

1 Đại học 16 64

2 Trung cấp 3 12

3 CNKT 5 20

4 Khác 1 4

B Theo tính chất hợp đồng lao động 25 100

1 Hợp đồng không xác định thời hạn 22 88

2 Hợp đồng theo thời vụ 3 12

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Thu nhập bình quân 
(đồng/người/tháng) 5.808.000 5.617.000 5.000.000 5.000.000

4.400.000

4.600.000

4.800.000

5.000.000

5.200.000

5.400.000

5.600.000

5.800.000

6.000.000

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)

64%12%

20%

4%

Đại  học

Trung cấp

CNKT

Khác

88%

12%

Hợp đồng không xác định 
thời  hạn

Hợp đồng theo thời vụ

Cơ cấu Cán bộ theo trình độ

Cơ cấu Cán bộ theo tính chất hợp dồng
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CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Về đào tạo
Công ty tiến hành thiết kế chương trình đào 
tạo phù hợp với mọi trình độ trong tổ chức 
nhằm cung cấp tri thức và kỹ năng mềm cho 
các cá nhân, tạo điều kiện cho mọi người thể 
hiện bản thân đóng góp ý kiến cũng như phát 
triển tổ chức. 
Công ty Chủ trương đào tạo các cá nhân 
trong hoạt động vân hành và thi công các thiết 
bị khoa học kỹ thuật tân tiến, tập huấn an toàn 
lao động đồng thời thực hiện bảo hộ lao động 
theo quy định của Nhà nước.

Về lương, thưởng, phúc lợi, 
đãi ngộ

Đảm bảo người lao động được hưởng chính 
sách lương, thưởng theo đúng quy định của 
nhà nước;
Thực hiện đầy đủ chính sách phúc lợi như 
BHXH, BHYT, BHXN cho người lao động. 
Ngoài ra, Công ty luôn có ưu đãi đặc biệt đối 
với cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao 
động cũng như đưa ra sáng kiến tối ưu trong 
công cuộc giải quyết các vấn đề khó khăn của 
Công ty.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Trong năm qua, Công ty đang cố gắng hoạt động theo cơ cấu tổ chức cũ và thực hiện các chính 
sách nhằm hạn chế chi phí, tối đa hóa lợi nhuận góp phần bù đắp thua lỗ trong hoạt động kinh 
doanh những năm vừa qua.

Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tổng số cổ phiếu đã phát hành:             
• Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:       
• Số lượng cổ phiếu quỹ:                         
Loại cổ phần:                                             
Mệnh giá cổ phần:                                     

4.000.000 cổ phiếu
3.980.000 cổ phiếu
20.000 cổ phiếu
cổ phiếu phổ thông
10.000 đồng

Cơ cấu cổ đông

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị (triệu đồng) Tỷ lệ sở hữu (%)

I Cổ đông Nhà nước - - -

II Cổ đông nội bộ 102.208 1.022.080.000 2,56

II Cổ đông trong 
nước 3.878.192 38.781.920.000 96,95

1 Cá nhân 2.452.830 24.528.300.000 61,32

2 Tổ chức 1.425.362 14.253.620.000 35,63

III Cổ đông nước 
ngoài 19.600 196.000.000 0,49

1 Cá nhân 19.600 196.000.000 0,49

2 Tổ chức - - -

IV Cổ phiếu quỹ 20.000 200.000.000 0,5

Tổng cộng 4.000.000 40.000.000.000 100
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TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI 
TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG

Tiêu thụ năng lượng và nước

Năng lượng và nước là 2 yếu tố không thể thiếu 
trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 
nhận thức được điều này doanh nghiệp luôn có 
chính sách sử dụng tiết kiệm nguồn năng lương 
song hành với hoạt động tối ưu hóa nguyên vật 
liệu. Đồng thời thực hiện tuyên truyền cho CBCNV 
thực hiện tiết kiệm điện, nước mọi lúc mọi nơi 
tránh gây lãng phí nguồn tài nguyên của doanh 
nghiệp nói riêng và của quốc gia nói chung.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ 
môi trường

Luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo vệ môi 
trường, nâng cấp hệ thống xử lý phế phẩm và 
tái sử dụng chúng một cách hợp lý. Hạn chế 
hoạt động thải ra chất thải khí tác động đến bầu 
khí quyển.

Chính sách liên quan đến 
người lao động

Mặc dù doanh nghiệp đang phải đối mặt với 
những khó khăn về hoạt động kinh doanh, tuy 
nhiên doanh nghiệp vẫn luôn đặc biệt có chính 
sách quan tâm, thúc đẩy năng suất của người 
lao động vì đây là cốt lõi của doanh nghiệp. 
Điều này, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát 
triển ổn định và bền vững hơn, đồng thời luôn 
tôn trọng sự đóng góp của các cá nhân trong 
công cuộc xây dựng tổ chức và cam kết thực 
hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao 
động

Báo cáo liên quan đến trách 
nhiệm đối với cộng đồng 

địa phương.
Công đồng là nền tảng để doanh nghiệp ổn định 
phát triển, bởi thế trong mỗi chính sách của tổ 
chức đều đặc biệt quan tâm giúp đỡ hỗ trợ cộng 
đồng giúp cho những cá nhân trong tổ chức 
cũng như trong xã hội có cuộc sống ổn định và 
tốt hơn, vượt qua những khó khăn trước mắt 
cùng nhau bước đến tương lai tươi mới phía 
trước.
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PHẦN III
BÁO CÁO CỦA BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh
Tình hình tài chính
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức,  
chính sách, quản lý
Kế hoạch phát triển trong 
tương lai
Báo cáo đánh giá liên quan đến    
trách nhiệm về môi trường và xã 
hội của Công ty
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT 
ĐÔNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh

THUẬN LỢI Nhờ hoạt động kiểm soát dịch bệnh tốt, Việt Nam trở thành “điểm sáng” trên thị 
trường quốc tế, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có môi trường đầu tư ổn định 
dành cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm nơi phát triển sản xuất kinh doanh, 
điều này cũng khiến hoạt động xây dưng trở nên mạnh mẽ hơn.
Nhằm kích cầu đầu tư xã hội, duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế sau dịch, 
Chính phủ đẩy mạnh hoạt động đầu tư công, triển khai hàng loạt các dự án hạ 
tầng trọng điểm quốc gia, các hệ thống công nghiệp quy mô lớn như hệ thống 
giao thông vận tải, hệ thống thủy lợi... tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong 
ngành xây dựng cũng như Công ty cổ phần Lilama 45.4 vực dậy tình hình kinh 
doanh của tổ chức.

KHÓ KHĂN Đối mặt với tình hình dịch bệnh, nhu cầu tiêu dùng của người dân tập trung 
chủ yếu vào nhu yếu phẩm. Đặc biệt, hoạt động đầu tư giảm mạnh gây khó 
khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Đặc thù ngành là hoạt động thi công các công trình trong thời gian dài, vì vậy 
Công ty cần có nguồn vốn vững mạnh trong dài hạn để duy trì các chi phí nhân 
công, chi phí vận hành máy móc thiết bị ...Tuy nhiên, quá trình nghiệm thu và 
quyết toán bàn giao công trình gặp khó khăn do chủ thầu trì hoãn việc thanh 
toán. Điều này khiến cho doanh nghiệp trong ngành xây dựng nói chung và 
Công ty cổ phần Lilama 45.4 nói riêng gặp khó khăn trong việc xoay chuyển 
vốn cho các hoạt động khác trong tổ chức.
Bởi thế khi các công trình đã hoàn thành mà không được quyết toán làm cho 
toàn bộ tài chính Công ty tê liệt, các thông số trên báo cáo tài chính cũng bị 
âm gây ảnh hưởng xấu đến cái nhìn của các nhà đầu tư khi muốn lựa chọn 
nhà thầu chính.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020
Tổng doanh thu thuần đạt được 
Tổng lợi nhuận sau thuế            

0 đồng
-10.726.288.504 đồng

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 2020/ 2019(%)

Tài sản ngắn hạn 123.212 112.946 91,67

Tài sản dài hạn 4.036 3.604 89,3

Tổng tài sản 127.248 116.550 91,59

Nợ phải trả 240.713 240.741 1

Nợ ngắn hạn 240.713 240.741 100

Vốn chủ sở hữu -113.465 -124.191 -

Tổng nguồn vốn 127.248 116.550 -

Cơ cấu tổng tài sản giảm 8,41% so với năm 2019, nguyên nhân chủ yếu do khoản tài sản ngắn 
hạn giảm 8,33% so với năm 2019 ( giảm 10.266 triệu đồng) với khoản phải thu khách hàng giảm từ 
33.042 triệu đồng năm 2019 xuống 22.474 triệu đồng năm 2020. Ngoài ra, tài sản dài hạn trong năm 
cũng giảm từ 4.036 triệu đồng xuống 3.604 triệu đồng do khấu hao từ máy móc thiết bị của Công ty.
Trong năm công ty không vay dài hạn nên khoản nợ phải trả là nợ ngắn hạn, chỉ tiêu này tăng không 
đáng kể chủ yếu là nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tiếp tục âm do hoạt động sản xuất kinh 
doanh không đem lại lợi nhuận cho Công ty.
Như vậy tình hình nguồn vốn và tài sản của Công ty thể hiện năng lực đảm bảo trả nợ vay của Công 
ty còn thấp.
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GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC VỀ Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Từ năm 2016 đến nay tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả Công ty thua lỗ kéo 
dài do các nguyên nhân:
• Các hợp đồng đã thực hiện và quyết toán xong thì thu hồi vốn chậm (như Nhà máy Điện gió Bạc 

Liêu,...)
• Một số công trình đã thực hiện xong đang tiến hành quyết toán, công việc mất nhiều thời gian 

và phụ thuộc vào Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính, Nhà máy nước Thủ Đức, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4...
• Kết chuyển chi phí dở dang của một số công trình trong kỳ trước (do xác định không đúng khối 

lượng dở dang cuối kỳ) vào kỳ này để xử lý và tiến hành thực hiện phương án tái cấu trúc tài 
chín của Công ty.

• Năm 2020 Tài chính của Công ty gặp nhiều gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn phục vụ 
cho sản xuất, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm việc làm. Công ty tạm ngưng SXKD và đang 
thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 
thông qua để khắc phục khó khăn và ổn định sản xuất.

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

Thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính;
Tiếp tục đầu tư đẩy mạnh công tác thu hồi vốn đối với các công trình đã quyết toán như Điện gió 
Bạc Liêu, nhà máy nước Thủ Đức...
Cân đối tài chính để thực hiện việc trả lương cho CBCNV, nộp các khoản thuế và BHXH kịp thời; 
Rà soát lại tình hình công nợ để có lộ trình thu hồi các khoản nợ tồn đọng, hạn chế chi trả chi phí 
lãi vay trong năm. Công ty vẫn hoạt động với cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý như đã đề ra.

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường 
và xã hội của Công ty

Đánh giá liên quan đến các chỉ 
tiêu môi trường

Công ty thực hiện tốt các quy định về Luật bảo 
vệ môi trường, hạn chế chất thải ra môi trường 
bên ngoài. Tiến hành nâng cấp hệ thống xử lý 
phế thải trong hoạt động kinh doanh và thực 
hiện tái chế, nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu 
còn sử dụng được và giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường.

Đánh giá liên quan đến vấn đề 
người lao động

Công ty đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của 
mình đối với người lao động theo quy định của 
Bộ luật Lao động, thực hiện đầy đủ các chính 
sách phúc lợi như BHYT,BHTN,BHXN... và 
chính sách lương thưởng phù hợp với tình hình 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm 
của doanh nghiệp đối với cộng đồng 
địa phương

Công ty luôn quan tâm đến đời sống cộng động, 
thực hiện gây quỹ giúp đỡ những gia đình gặp 
khó khăn trong tổ chức, gây quỹ khuyến học 
giúp mọi trẻ em tại địa phương đều được đến 
trường.

Dự kiến trong năm 2021, Công ty triển khai cơ 
cấu lại tổ chức nhằm giúp Công ty vượt qua khó 
khăn trước mắt với một số nhóm biện pháp sau:
Phát triển thị trường:
Chủ động tiềm kiếm đơn hàng trong nước và 
duy trì tốt mối quan hệ đối với những khách 
hàng cũ.
Mở rộng thị phần hoạt động trong nước, tìm 
nguồn nguyên liệu nhập khẩu với chất lượng tốt 
và giá cả phải chăng.
Tăng doanh thu, giảm chi phí:
Phân bố thị trường hợp lý nhằm khai thác tối đa 
tiềm năng của thi trường.
Nâng cao chất lượng hoạt động, có chính sách 
thúc đẩy năng suất hoạt động đối với người lao 

động.
Tăng cường kiểm soát nguồn nguyên vật liệu 
đầu vào đồng thời có biện pháp hạn chế chi 
phát sinh không cần thiết.
Tối thiểu hóa các chi phí hoạt động phát sinh 
lớn hằng nằm như chi phí quản lý doanh 
nghiêp, chi phí sửa chữa máy móc thiết bị, chi 
phí nhiên liệu...
Có kế hoạch thanh toán các khoản nợ nhằm 
hạn chế chi phí lãi vay của Công ty.
Tài chính:
Công ty tiếp tục chào bán cổ phiếu riêng lẽ để 
hoán đổi một phần nợ cho Công ty TNHH mua 
bán nợ Việt Nam (DATC) nhằm giảm gánh nặng 
tài chính đối với hoạt động của Công ty.



PHẦN IV
BÁO CÁO CỦA HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá của Hội đồng quản trị 
về hoạt động của Ban Tổng Giám 
đốc Công ty
Các kế hoạch, định hướng của 
Hội đồng quản trị
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, do 
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cùng 
với những khó khăn trong hoạt động của mình 
trong những năm trước Công ty tạm dừng hoạt 
động để tái cơ cấu. Cùng vì thế dòng tiền phát 
sinh trong năm từ bán hàng và cung cấp dịch 
vụ và doanh thu khác với giá trị 10.419.141.803 
triệu đồng đã được ghi nhận từ trước khiến 
cho doanh thu năm 2020 của Công ty cổ phần 
Lilama 45.4 không có phát sinh. Công tác phục 
hồi khả năng hoạt động của mình là một bài 
toán khó đối với các nhà lãnh đạo và việc này 

Trong tương lai doanh nghiệp sẽ có những 
bước tiến nhằm ổn định lại hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp
Hối thúc quyết toán các công trình hoàn thành 
và đang trong quá trình nghiệm thu, tạo nguồn 
thu cho doanh nghiệp thực hiện trang trãi chi 
phí nhân công, chi phí cố định của doanh 
nghiệp và tiếp tục đầu tư hoạt động kinh doanh

cần được Hội đồng quản trị và Ban điều hành 
bàn bạc thảo luận đưa ra giải pháp tốt nhất để 
đưa Công ty thoát khỏi khó khăn trước mắt.
Công ty đang trong quá trình đẩy nhanh tiến 
độ thu hồi vốn và quyết toán các hợp đồng còn 
dang dở đối với các hợp đồng như Nhà máy 
Điện Bạc Liêu, nhà máy nước Thủ Đức...
Trong năm Công ty không có phát sinh thanh lý 
bán tài sản, tuy nhiên giá trị còn lại cuối kỳ của 
TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố 
các khoản vay trị giá 536 triệu đồng góp phần 
đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ 
của Công ty.

Thực hiện đúng, đủ các chỉ thị của Tổng công ty 
Lắp máy Lilama để kịp thời nắm bắt cơ hội phục 
hồi hoạt động.
Ban điều hành phải cố gắng theo dõi bám sát 
các diễn biến thị trường để nhanh chóng đưa ra 
các kế hoạch hành động đem lại hiệu quả cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh.
Sử dụng lao động hợp lý, cải thiện điều kiện làm 
việc để tăng năng suất lao động.



PHẦN V
BÁO CÁO QUẢN TRỊ 
CÔNG TY

Danh sách thành viên Hội đồng   
quản trị 
Các cuộc họp của Hội đồng 
quản trị
Ban Kiểm soát
Các giao dịch, thù lao và các 
khoản lợi ích của Hội đồng quản 
trị, Ban Tổng giám đốc và Ban 
kiểm soát.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202043 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 44

DANH SÁCH THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Nguyễn Văn Quang Chủ tịch 0 0%

2 Ông Vũ Thế Phương Thành viên 6.080 0,15%

3 Ông Nguyễn Văn Việt Thành viên 65.600 1,64%

4 Ông Phan Cao Viên Thành viên 0 0%

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buối họp HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

1 Ông Nguyễn Văn Quang Chủ tich 2/2 100%

2 Ông Vũ Thế Phương Thành viên 2/3 66,60%

3 Ông Vũ Văn Việt Thành viên 3/3 100%

4 Ông Phan Cao Viên Thành viên 3/3 100%

Trong năm, HĐQT đã đưa ra các quyết định, nghị quyết:

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

1 01/NQ-ĐHDCĐ 29/04/2020

Thông qua dự kiến thực hiện các công 
việc sau:
Công ty CP Lilama 45.4 kết hợp cùng 
với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 
(DATC) giải quyết dứt điểm khoản nợ vay 
và hoàn thiện hồ sơ thực hiện phương án 
tái cấu trúc tài chính Công ty nước ngoài 
ngày 30/06/2020.
Thu hồi công nợ (Nợ phải thu của khách 
hàng, Nợ phải thu nội bộ ...)
Thanh lý nhượng bán một số tài sản còn 
lại trong NMCK.
Thông báo cho thuê Văn phòng Công ty 
Kế hoạch giải quyết chế độ cho người lao 
động (BHXH).
Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2020 (Thời gian, 
địa điểm, tài liệu...).

2 19/08/2020

Biểu quyết thông qua ông Phan Cao Viên/ 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công 
ty CP Lilama 45.4 thôi giữ chức danh Chủ 
tích HĐQT và tiếp tục giữ chức Thành 
viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng giám 
đóc Công ty CP Lilama 45.4 kể từ ngày 
01/08/2020.
Biểu quyết thông qua bầu ông Nguyễn 
Văn Quang/ Thành viên HĐQT giữ chức 
vụ Chủ tích HĐQT Công ty CP Lilama 45.4 
(kiêm nhiệm) kể từ ngày 01/08/2020.
Ông Phan Cao Viên có trách nhiệm bàn 
giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT, hồ sơ tài 
liệu và các thủ tục có liên quan cho Ông 
Nguyễn Văn Quang theo quy định hiện 
hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT thống nhất giao Ban điều hành rà 
soát, nghiên cứu xây dựng kế hoạch SXKD 
Quý IV/2020 và Quỹ tiền lương năm 2020 
báo cáo HĐQT trước ngày 01/09/2020.
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BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP 
sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Nguyễn Văn Ngọc Trưởng ban 0 0%

2 Ông Lê Minh Thiện Thành viên 0 0%

Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT Thành viên Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham gia

1 Ông Nguyễn Văn Ngọc 2/2 100%

2 Ông Lê Minh Thiện 2/2 100%

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám 
đốc điều hành và cổ đông
Năm 2020, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm tra mọi hoạt động SXKD, 
quản trị điều hành của Công ty theo quy định. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia một số phiên họp 
HĐQT, đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát.
Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều 
hành và các cán bộ quản lý khác
Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát 
hoạt động. Tuy nhiên trong năm 2020 Công ty gần như không hoạt động nên công tác kiểm tra, giám 
sát của Ban kiểm soát vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC 
KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ 
BAN KIỂM SOÁT.

STT Họ và tên Chức danh Thù lao Lương Thưởng

I Hội đồng quản trị - 163.692.000 -

1 Ông Nguyễn Văn Quang Chủ tịch HĐQT - 44.505.000 -

2 Ông Vũ Thế Phương Thành viên - - -

3 Ông Nguyễn Văn Việt Thành viên - 74.682.000 -

4 Ông Phan Cao Viên Thành viên - 44.505.000 -

II Ban kiểm soát - 163.272.000 -

1 Ông Nguyễn Văn Ngọc Trưởng BKS - 84.660.000

2 Ông Lê Minh Thiện Thành viên - 78.612.000 -

III Ban điều hành - 262.680.000 -

1 Ông Phan Cao Viên Tổng Giám đốc - 89.010.000 -

2 Ông Hoàng Văn Hà Phó  Tổng Giám đốc - 89.010.000 -

3 Bà Phan Thị Thanh Thủy Kế toán trưởng - 84.660.000 -

Tổng cộng - 589.644.000 -



PHẦN VI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý kiến kiểm toán
Báo cáo tài chính được 
kiểm toán



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202049 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 50



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202051 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 52



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202053 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 54



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202055 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 56



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202057 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 58



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202059 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 60



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202061 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 62



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202063 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 64



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202065 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 66



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202067 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 68



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202069 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 70

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2021
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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