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CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ 

 

NĂM BÁO CÁO 2018 

( Từ 1/1//2018 đến 31/12/2018) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

- CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ 

- Tên Tiếng Anh: SON HA DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY JOINT STOCK 

COMPANY 

- Logo:   

 

 

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VND  

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018: 66.433.589.414 VND 

- Trụ sở chính: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

- Điện thoại: 024.6265.6566               Fax: 024.6265.6566 

- Website: http://www.thaiduongnang.com.vn  

- Mã số thuế: 0101809894 

- Mã cổ phiếu: SHE 



2. Quá trình hình thành và phát triển  

-  Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (Công ty) có trụ sở  chính đặt tại Lô 

CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội và 

hoạt động từ ngày 27 tháng 10 năm 2005 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 

0101809894 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp với vốn góp ban đầu 

là là 4.000.0000.000 đồng do 3 cổ đông góp vốn là Công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà và  

2 cá nhân là ông Lê Vĩnh Sơn và ông Lê Hoàng Hà. 

- Tháng 12/2010, Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 

4.000.000.000 đồng lên 20.000.000.000 đồng, thông qua đợt chào bán cổ phần cho cổ đông 

hiện hữu của Công ty để bổ sung vốn lưu động cho Công ty. 

- Trải qua quá trình phát triển không ngừng từ một xưởng sản xuất nhỏ nay đã trở thành một 

Nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời – Thái Dương 

Năng, với nhiều loại sản phẩm đa dạng Thái Dương Năng chịu áp lực, Hệ thống Thái 

Dương Năng Công nghiệp, Heatpump… đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc trên thị 

trường tạo niềm tin với người tiêu dùng Việt Nam.  

- Với sự kiên định phát triển ngành năng lượng sạch tại Việt Nam, các sản phẩm máy nước 

nóng năng lượng mặt trời của SHE đang được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm hàng 

đầu Việt Nam. Sản phẩm cũng được ghi nhận là sản phẩm mang thương hiệu quốc gia. 

Tính đến năm 2017, phân phối trên 16.000 điểm bán với nhiều chi nhánh, đại lý tại Việt 

Nam. 

- Ngày 18/05/2018, Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018, 

phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho 

cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 20.000.000.000 đồng lên 50.000.000.000 đồng. 

- Ngày 05/06/2018, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8, với số vốn điều lệ thay đổi là 

50.000.000.000 đồng. 

- Ngày 12/10/2018, Công ty nhận được công văn số 6956/UBCK-GSĐCPH ngày 

12/10/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hoàn tất quá trình đăng 

ký công ty đại chúng. 

- Ngày 20/12/2018, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp 

Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 114/2018/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ 

phiếu đăng ký là: 5.000.000 cổ phiếu. 

- Ngày 07/01/2019, Công ty được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) Quyết Định chấp 

thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 21/QĐ –SGDHN. 

3. Ngành nghề kinh doanh 



Ngành nghề kinh doanh: Theo giấy CNĐKKD số 0101809894 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2005, thay đổi lần thứ 8 ngày 05 tháng 

06 năm 2018, ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện tại của Công ty bao gồm: 

TT Tên ngành Mã ngành 

1 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 

Chi tiết: Sản xuất các thiết bị năng lượng mới, năng lượng tái tạo, 

năng lượng sạch 

2651 

(Chính) 

2 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: Kinh doanh, khai thác các thiết bị năng lượng mới, năng 

lượng tái tạo, năng lượng sạch 

4659 

3 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 

Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị, máy móc phụ vụ ngành năng 

lượng mới, điện, thông tin liên lạc, viễn thông và các ngành công 

nghiệp khác 

4652 

4 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

Chi tiết: 

Khảo sát các công trình năng lượng sử dụng năng lượng mới, năng 

lượng sạch, năng lượng tái tạo, các hệ thống viễn thông, thông tin 

liên lạc, các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường 

Tư vấn khảo sát thiết kế các công trình tiết kiệm năng lượng, hiệu 

quả năng lượng, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và các công 

trình bảo vệ môi trường 

7110 

5 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: 

Lắp đặt, xây dựng các công trình năng lượng sử dụng năng lượng 

mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, các hệ thống viễn thông, 

thông tin liên lạc và các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường 

Đầu tư các công trình tiết kiệm năng lượng, hiệu quả năng lượng, 

năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và các công trình bảo vệ môi 

trường 

4290 

6 (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 

chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật) 

Ngành, 

nghề chưa 

khớp mã 

với hệ 

thống kinh 

tế Việt 

Nam 



3.1. Địa bàn kinh doanh 

Hoạt động kinh doanh của Công ty trải khắp cả nước, tập chung nhiều hơn ở Miền Bắc. 

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

- Công ty được tổ chức và hoạt động theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan; cơ cấu tổ chức Công ty hiện tại bao 

gồm:  

- Đại hội đồng cổ đông và các cơ quan trực thuộc: ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS Công ty; 

- Khối Cơ quan Công ty gồm các phòng, ban chức năng: Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng 

Kinh doanh, Phòng Kế hoạch, Nhà máy Sản xuất. 

3.2. Sơ đồ tổ chức mô hình quản trị, bộ máy quản lý công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: 

TT Họ và tên Chức vụ 

1 Lê Vĩnh Sơn Chủ tịch HĐQT 

2 Hoàng Mạnh Tân 
Thành viên HĐQT kiêm Giám 

đốc 

3 Đàm Quang Hùng Thành viên HĐQT 

4 Bùi Minh Trang Thành viên HĐQT 

5    Nông Thị Thanh Vân Thành viên HĐQT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 

PHÒNG 

KINH DOANH 

PHÒNG 

TÀI CHÍNH – KẾ 

TOÁN 

PHÒNG 

KẾ HOẠCH 

PHÒNG QUẢN 

LÝ  

SẢN XUẤT 



- Danh sách Ban kiểm soát 

TT Họ và tên Chức vụ 

1 Lê Khánh Linh Trưởng BKS 

2 Lê Thị Thắm Thành viên BKS 

3 Đào Thị Thảo Thành viên BKS 

- Danh sách Ban giám đốc của Công ty: 

TT Họ và tên Chức vụ 

1 Hoàng Mạnh Tân Giám đốc 

2 Trần Anh Tuấn Phó Giám đốc 

- Các phòng, ban chức năng 

 Phòng Tài chính – Kế toán 

 Phòng Kế hoạch  

 Phòng Hành chính – Nhân sự 

 Phòng Quản lý sản xuất 

3.3. Công ty con, công ty liên kết: Không có 

4. Định hướng phát triển 

Công nghệ năng lượng mặt trời nói riêng và công nghệ năng lượng sạch nói chung là ngành 

đầu tư lớn, có hiệu quả kinh tế cao, nhất là khi tăng trưởng kinh tế đòi hỏi nhiều sản phẩm sử 

dụng nguồn năng lượng sạch. Nhờ đó các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này sẽ thu 

được lợi nhuận lớn. Do vậy Công ty cũng đã có những kế hoạch phát triển phù hợp với định 

hướng phát triển của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới như: 

- Lập quy hoạch phát triển bền vững các sản phẩm Thái Dương Năng truyền thống, tiến hành 

đa dạng hóa các sản phẩm TDN tấm phẳng, TDN chịu áp, các sản phẩm TDN công nghiệp 

kích thước lớn – dùng solar kết hợp heatpumb cho hệ thống nước nóng trung tâm. 

- Tiến hành đổi mới công nghệ, máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất, quản lý hiện đại để 

tận thu nguồn tài nguyên, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

- Nghiên cứu áp dụng công nghệ sản xuất ra các sản phẩm thân thiện bảo vệ môi trường. 

- Mở rộng thị phần mới, tăng cường quan hệ và chăm khách hành truyền thống của Công ty. 

Tiếp tục làm tốt công tác thị trường, duy trì thường xuyên mối thông tin quan hệ để làm tốt 

công tác khách hàng đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. 

- Định vị Công ty tiên phong trong việc phát triển năng lượng sạch với slogan “ Năng lượng 

sạch cho cuộc sống xanh” 



- Dự án: thực hiện liên doanh liên kết phát triển tấm pin năng lượng mặt trời, đèn LED tiết 

kiệm điện… 

5. Các loại rủi ro 

  Rủi ro về kinh tế 

 Lạm phát 

 Rủi ro lãi suất 

 Rủi về pháp luật 

 Rủi ro về đặc thù ngành 

 Rủi ro về biến động giá 

 Rủi ro khác 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất trong năm 2018 

Đơn vị: VNĐ 

Chỉ tiêu tài chính Năm 2018 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  
221.644.078.616 

Các khoản giảm trừ doanh thu 981.662.955 

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 
220.662.415.661 

Giá vốn hàng bán 193.676.905.103 

Lợi nhuận gộp  26.985.510.558 

Doanh thu hoạt động tài chính 
788.972.115 

Chi phí tài chính 457.794.706 

Trong đó: Chi phí lãi vay 366.822.749 

Chi phí bán hàng 5.330.096.076 

Chi phí quản lý doanh nghiệp  4.716.325.844 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 17.270.266.047 

Thu nhập khác 2.919.045.601 

Chi phí khác 961.859 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
20.188.349.789 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
4.077.500.101 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  
16.110.849.688 



Lãi cơ bản trên cổ phiếu  3.576 

 

- Trong năm 2017, CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà đã hoàn thành xuất sắc kết quả kinh 

doanh mà Đại hội thường niên năm 2018 đã đề ra; 

- Hội đồng quản trị; Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty đã hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm 

và đóng góp của mình vào thành công trên; 

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 là tiền đề, động lực để Hội đồng quản trị, Ban Giám 

đốc để tiếp tục định hướng những thành công vào các kế hoạch kinh doanh khắp tới, các chính 

sách mới trong năm 2019 để đạt kết quả kinh doanh tốt hơn nữa mang lại sự phát triển , tăng 

trưởng bền vững cho Công ty. 

1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

Đơn vị: VNĐ 

Chỉ tiêu 

Thực hiện 
Kế hoạch 

2018 

Tỷ lệ thực hiện 2018 

2017 2018 
So với  

Kế hoạch 

So với 

2017 

Doanh thu thuần bán 

hàng và cung cấp 

dịch vụ 

181.544.194.113 220.662.415.661 255.000.000.000 (13%) 22% 

Lợi nhuận sau thuế 9.277.908.178 16.110849.688 15.000.000.000 7% 74% 

Cổ tức (%) 50% 20% 20%   

Hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 

2017 cụ thể như sau:  

- Tổng doanh thu của Công ty năm 2018 đạt 220,6 tỷ đồng tăng 22% so với năm 2017 và 

giảm 13% so với kế hoạch đề ra (theo kế hoạch tổng doanh thu của Công ty đạt 255 tỷ 

đồng). Trong đó trước những diễn biến thuận lợi của nền kinh tế vĩ mô và thị trường trong 

nước, Ban lãnh đạo Công ty đã có những quyết định đầu tư đúng đắn, nhờ đó doanh thu từ 

lãi các khoản tài chính của Công ty tăng. Trong năm Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực đẩy 

mạnh hoạt động kinh doanh và cạnh tranh với những Công ty sản xuất có thị phần Thái 

dương năng lớn là nguyên nhân dẫn tới kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty chưa đạt 

kỳ vọng và kế hoạch đề ra. 

- Doanh thu tăng so với năm 2017 cùng với đó Ban lãnh đạo đã có những sự chỉ đạo kiểm 

soát tình hình chi phí của Công ty khiến lợi nhuận của Công ty tăng mạnh so với năm 2017. 

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 16,1 tỷ đồng tăng 74% so với 2017 và vượt 7% 

so với kế hoạch đề ra. 

2. Tổ chức và nhân sự 

2.1. Ban điều hành 

Ban Giám đốc gồm Giám đốc và Phó Giám đốc. Giám đốc là người điều hành mọi hoạt 

động kinh doanh hàng ngày của Công ty, do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm 

trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các 



quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng Giám đốc giúp việc cho Giám đốc theo các lĩnh 

vực do Giám đốc phân công. 

Thông tin sơ lược về Ban Giám đốc Công ty: 

2.1.1 Giám đốc 

Họ và tên : HOÀNG MẠNH TÂN 

Ngày sinh : 22/08/1970 

Giới tính : Nam 

Nơi sinh : Hưng Hà – Thái Bình 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Số CMTND 

: 001070012083 do cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và 

DLQG về dân cư cấp ngày 09/05/2017    

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú   : Số 2 Cục Vận Tải Ô tô, Tổ 26 Láng Hạ, Hà Nội 

Chỗ ở hiện tại : Số 2 Cục Vận Tải Ô tô, Tổ 26 Láng Hạ, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan : 024.62656566 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư máy tàu thủy/ Cử nhân kinh tế ngoại thương 

Quá trình công tác:  

 + 2007 đến nay Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Minh Tân 

+ 03/2016 đến nay Giám đốc – Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà 

+ 11/2016 đến nay Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Quốc tế Sơn Hà 

+ 2017 đến nay 

Phó Chủ Tịch – Nhóm công tác Năng lượng sạch và tiết 

kiệm năng lượng 

Chức vụ hiện nay 

: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Phát 

triển Năng lượng Sơn Hà 

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ 

: + Phó Chủ tịch nhóm công tác Năng lượng sạch và tiết 

kiệm năng lượng 

chức khác    + Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Sơn Hà 

    + Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Tân 

Số cổ phần nắm giữ : 450.000  cổ phần 

Trong đó   

-  Cổ phần phổ thông : 450.000 cổ phần 

-  Cổ phần ưu đãi biểu quyết : 0 cổ phần 

Số cổ phần của những người có 

liên quan : 0 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật : Không 



Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích 

công ty : Không 

Các khoản nợ đối với công ty : Không 

Lợi ích liên quan đến công ty : Không 

2.1.2 Phó Giám đốc 

Họ và tên : TRẦN ANH TUẤN 

Ngày sinh : 18/08/1981 

Giới tính : Nam 

Nơi sinh : Thành phố Hà Tĩnh 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Số CMTND 
: 042081000089 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và 

DLQG về DC,cấp ngày 02/11/2015 

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Nhà 509B, Nhà G4, Thành Công, Ba Đình, TP Hà Nội 

 Chỗ ở hiện tại : Nhà 509B, Nhà G4, Thành Công, Ba Đình, TP Hà Nội 

Điện thoại cơ quan :  

Trình độ văn hóa   : 12/12 

Trình độ chuyên môn 
  : Tiến Sĩ Công nghệ Vật liệu – trường Art et Metier 

Paris 

Quá trình công tác    

+ Từ 2012 – 05/2016 
     Giám đốc TT nghiên cứu - Tập đoàn Viễn thông 

Quân  đội Viettel 

+ 06/2016 đến nay 
    Phó Giám Đốc - Công ty CP Phát triển Năng lượng 

Sơn Hà 

Chức vụ hiện nay   : Phó Giám đốc  

Chức vụ tại các tổ chức khác : Không 

Số cổ phần nắm giữ : 50.000 cổ phần 

Trong đó  

-  Cổ phần phổ thông : 50.000  cổ phần 

-  Cổ phần ưu đãi biểu quyết : 0 cổ phần 

Số cổ phần của những người có 

liên quan 
: Không có 

Hành vi vi phạm pháp luật : Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích : Không 

công ty  

Các khoản nợ đối với công ty : Không 

Lợi ích liên quan đến công ty : Không 

2.2. Cơ cấu và chính sách lao động của Công ty  



Cơ cấu lao động của Công ty năm 2018 

Cơ cấu lao động Số người Tỷ lệ (%) 

Phân theo trình độ lao động 78 100% 

Đại học và trên đại học 23 29,48% 

Cao đẳng 3 3,85% 

Trung cấp 3 3,85% 

Công nhân kỹ thuật 3 3,85% 

Lao động phổ thông 46 58,97% 

Phân loại theo giới tính 78 100% 

Nam 43 55,13% 

Nữ 35 44,87% 

 

Sang năm 2018, Công ty có kế hoạch duy trì quy mô và cơ cấu nhân sự như hiện nay, trong 

trường hợp cần thiết, có thể chỉ bổ sung số lượng không lớn. 

Chính sách lao động của Công ty: 

Thời gian làm việc 

Công ty tổ chức làm việc 8 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Khi có yêu cầu về tiến độ hợp 

đồng, dự án hoặc các công việc đột xuất cần giải quyết gấp thì Công ty bố trí làm thêm giờ. 

Công ty có chính sách phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của 

nhà nước với mức đãi ngộ thỏa đáng nhằm ghi nhận đóng góp của các nhân viên trong Công 

ty. 

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết 

Cán bộ công nhân viên toàn Công ty được nghỉ lễ, tết theo đúng Quy định của Luật Lao động, 

CBCNV có thâm niên công tác từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những 

nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép 

trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc tại Công ty 

nhân viên được cộng thêm 01 ngày phép. 

Điều kiện làm việc 

Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc cần thiết cho nhân viên. Tạo điều kiện tốt 

nhất phục vụ cho công việc của từng bộ phận trong Công ty. Luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu 

chính đáng của tất cả cán bộ công nhân viên trong thời gian sớm nhất. 

Chính sách thu hút nhân tài 

SHE dành chính sách lương, thưởng và nhiều chế độ đãi ngộ cho các cán bộ, chuyên viên 

giỏi, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhằm tạo sự khuyến khích tinh thần làm việc, 



nâng cao chất lượng công việc. Mặt khác, đây cũng là cách thu hút nhân lực chất lượng cao 

làm việc tại Công ty. 

Đào tạo nâng cao trình độ 

Công ty chú trọng việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và đa dạng nghiệp vụ cho nhân 

viên thông qua việc thường xuyên cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn nâng 

cao chuyên môn nghiệp vụ tổ chức trong và ngoài nước. 

Chính sách thưởng 

Quy định khen thưởng áp dụng đối với toàn thể nhân viên có thành tích trong lao động và 

nghiêm chỉnh thực hiện Quy định làm việc này. Cụ thể như sau: 

- Được tuyên dương trước toàn Công ty;  

- Được cân nhắc áp dụng các chế độ khen thưởng như: thưởng đột xuất, thưởng tháng, thưởng 

quý, thưởng năm bằng tiền mặt hoặc cổ phần của Công ty và áp dụng chế độ nâng lương 

(theo Quy chế tiền lương, thưởng của Công ty);  

- Được tham gia các khoá đào tạo chuyên môn miễn phí theo yêu cầu của công việc;  

- Được hưởng chế độ đãi ngộ khác như: đi tham quan nghỉ mát (trong nước và nước ngoài) 

căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty v.v…  

Chính sách lương 

Chính sách lương của SHE đảm bảo cho người lao động được hưởng tất cả các chế độ theo 

quy định của pháp luật, phù hợp với năng lực, trình độ của từng người. Ngoài lương cơ bản, 

nhân viên còn được hưởng lương, thưởng công việc theo năng suất và hiệu quả công việc. 

Bảo hiểm và phúc lợi 

SHE thực hiện việc trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo đúng Quy định của pháp 

luật. Ngoài ra, Công ty đã ký hợp đồng với nhiều phòng khám đa khoa tạo điều kiên thuận lợi 

cho việc kiểm tra sức khỏe hàng năm cho toàn bộ CBCNV. Cũng từ nguồn kinh phí của Quỹ 

phúc lợi, hàng năm công ty tổ chức cho toàn bộ nhân viên đi nghỉ mát tại một số khu du lịch 

cao cấp trong nước. Chính các hoạt động này đã góp phần gắn kết và tăng cường tính tập thể 

và xây dựng nên một tập thể nhân viên vững mạnh. 

Tuân thủ nội quy và quy chế làm việc 

Tất cả các cá nhân trong Công ty luôn nghiêm túc tuân thủ mọi Quy chế tổ chức hoạt động 

của Công ty, của pháp luật về lao động được bộ Luật Lao động qui định như: ký hợp đồng lao 

động trực tiếp với người lao động, tuân thủ mọi qui định về nộp thuế thu nhập cá nhân, bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

3.1. Đầu tư và dự án 

Các khoản đầu tư dài hạn của SHE trong năm 2018 cơ bản vẫn được duy trì. Các khoản đầu tư 



lâu dài đảm bảo tuân thủ chặt chẽ yêu cầu: an toàn, hiệu quả.  

Dự án Sản xuất, lắp đặt (thầu thi công) Hệ thống nước nóng trung tâm 

 Tên dự án: Sản xuất. lắp đặt (thầu thi công) Hệ thống nước nóng trung tâm 

 Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà 

 Địa điểm xây dựng: Nhà máy Phùng – Khu công nghiệp Đan Phượng, Huyện Đan 

Phượng, Thành phố Hà Nội  

 Tổng diện tích đầu tư mở rộng : 1000 m2 

 Thời gian triển khai từ tháng 01/2019. 

 Mục đích của dự án: quy hoạch nhà máy và văn phòng điều hành; Phương án sử dụng 

vốn đầu tư của dự án 

 Tổng mức vốn dự kiến đầu tư vào dự án: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng), trong đó:  

+ Vốn đầu tư cho tài sản cố định: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) 

+ Vốn đi vay: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng). 

Trong giai đoạn đầu năm 2019 đến hết năm 2019 Công ty sẽ tiến hành xây dựng nhà 

xưởng mở rộng và đầu tư dây chuyền kỹ thuật, xây dựng kho chứa thành phẩm, văn phòng làm 

việc.  

Dự án Sản xuất Tấm pin năng lượng mặt trời 

 Tên dự án: Sản xuất Tấm pin năng lượng mặt trời; 

 Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà 

 Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp công nghệ cao Hòa Lạc – Huyện Hoài Đức. Thành 

phố Hà Nội 

 Tổng diện tích đầu tư mở rộng : 1000 m2 

 Thời gian triển khai từ tháng 06/2020 (Tháng 6 năm 2020 sẽ tiến hành xây dựng nhà 

xưởng) 

 Mục đích của dự án: quy hoạch nhà máy và văn phòng điều hành; 

 Phương án vốn đầu tư của dự án 

 Tổng vốn đầu tư của chủ sở hữu vào dự án: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) 

+ Vốn đầu tư cho tăng tài sản cố định : 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)  

+ Vốn đi vay: 60.000.000 000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng) ; Thời gian vay: 05 năm; Lãi 

suất 10%/năm. 

3.2. Công ty con, công ty liên kết: Không có 

4. Tình hình tài chính 

4.1. Tình hình tài chính 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 82.746.838.540 90.525.894.911 9% 

Doanh thu thuần 181.544.194.113 220.662.415.661 22% 

Lợi nhuận từ hoạt HĐKD 14.028.763.986  17.270.266.047 23% 



Lợi nhuận khác (2.146.841.988) 2.918.083.742 (236%) 

Lợi nhuận trước thuế 11.881.921.998  20.188.349.789 70% 

Lợi nhuận sau thuế 9.277.908.178  16.110.849.688 74% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 50% 20% - 

4.2. Các chỉ tiêu về tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu Đơn vị 2017 2018 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần) 

 Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) 

 Hệ số thanh toán nhanh [(TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ 

ngắn hạn] 

lần 
1.53 

1.16 

3.53 

2.48 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

% 

% 

63 

173 

27 

36 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  

 Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/Hàng tồn kho BQ) 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 

lần 

% 

8.56 

2.95 

8.63 

2.55 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  

 Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

 Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu  

 Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

 Tỷ suất Lợi nhuận HĐSXKD/Doanh thu thuần 

 Lãi cơ bản trên cổ phần 

% 

% 

% 

% 

% 

VNĐ/cp 

5,11 

33,40 

15,08 

7,73 

3.031 

7 

33,30 

18,60 

7,83 

3.570 

5. Cơ cấu cổ đông 

5.1. Cổ phần 

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.000.000 cổ phần (năm triệu cổ) 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 5.000.000 cổ phần (năm triệu cổ) 

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: không có 

5.2. Cơ cấu cổ đông 

5.2.1 Cơ cấu vốn của Công ty tính đến ngày 31/12/2018 

STT Cổ đông Số cổ phần 

VĐL hiện tại 

(VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Cổ đông phổ Thông 5.000.000 50.000.000.000 100,00% 

2 Cổ đông trong nước và nước ngoài 5.000.000 50.000.000.000 100,00% 

2.1 Cổ đông trong nước 5.000.000 50.000.000.000 100,00% 

2.2 Cổ đông nước ngoài - - - 

3 Cổ đông là tổ chức và cá nhân 5.000.000 50.000.000.000 100,00% 

3.1 Cổ đông là tổ chức 3.079.500 30.795.000.000 61,59% 



3.2 Cổ đông cá nhân 1.920.500 19.205.000.000 38,41% 

4 Cơ cấu vốn 50.00.000 50.000.000.000 100,00% 

4.1 Cổ đông lớn (trên 5%) 3.529.500 35.295.000 70,59% 

4.2 Cổ đông nắm giữ từ 1% -5% 825.500 8.255.000 16,51% 

4.3 Cổ đông nắm giữ dưới 1% 645.000 6.450.000 12,90% 

 

5.2.2. Thông tin về cổ đông tổ chức tính đến 31/12/2018 

 

STT Tên cổ đông Địa chỉ Số lượng Giá trị 
Tỷ lệ sở 

hữu 

1 Công ty Cổ phần 

Quốc tế Sơn Hà 

Lô CN1, cụm CN Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc 

Từ Liêm, Hà 

2.579.500 25.795.000.000 51,59% 

2 

Công ty TNHH MTV 

Quản lý Quỹ Ngân 

hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam 

Tầng 6, TTTM Cửa Nam, Số 

34 Cửa Nam, P Cửa Nam, Q 

Hoàn Kiếm, TP Hà nội 

500.000 5.000.000.000 10,00% 

Tổng cộng 3.079.500 30.795.000.000 61,59% 

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

Tăng vốn  – Tháng 6/2018: Tăng từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng 

Cơ sở pháp lý của đợt tăng vốn:  

+) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/SHE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

03/04/2018 

+) Nghị quyết HĐQT số 03/2018/SHE/NQ-HĐQT ngày 04/04/2018; 

+) Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101809894 do Sở KH & ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu 

ngày 27/10/2005; thay đổi lần thứ 8 ngày 05 tháng 6 năm 2018;  

+) Công văn số 379/CCTT – ĐKKD do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 

10/07/2018, trả lời về vấn đề hợp lệ quá trình tăng vốn của Công ty 

- Vốn điều lệ trước phát hành: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) 

- Vốn điều lệ dự kiến phát hành: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) tương ứng 

3.000.000 cổ phiếu  

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) 

- Số lượng cổ đông trước khi phát hành : 03 cổ đông 

- Số lượng cổ đông sau khi phát hành : 04 cổ đông. 

- Cơ quan chấp thuận phát hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội  



- Hình thức phát hành:  

+) Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017 từ nguồn lợi nhuận để lại chưa phân phối với 

tỷ lệ 100:46, theo BCTC kiểm toán năm 2017: 920.000 cổ phiếu, tương đương 

9.200.000.000 đồng; 

+) Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 25:1, theo BCTC 

kiểm toán năm 2017: 80.000 cổ phiếu, tương đương 800.000.000 đồng; 

+) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1; giá phát hành: 10.000 đồng/CP : 

2.000.000 cổ phiếu, tương đương 20.000.000.000 đồng; 

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách;  

- Hình thức góp vốn: góp vốn bằng tiền. 

- Mục đích phát hành : Bổ sung nguồn vốn lưu động  

- Thời gian hoàn thành đợt phát hành: 18/05/2018 

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

5.5. Các chứng khoán khác: Không có 

6. Báo cáo liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty 

6.1.  Quản lý nguồn nguyên vật liệu   

-   Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ 

chính của tổ chức trong năm: 134 tỷ đồng 

-    Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm 

và dịch vụ của tổ chức: 0 

6.2. Tiêu thụ năng lượng  

- Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty luôn phát huy những đóng góp về sáng kiến 

tiêu t hụ năng lượng hiệu quả, nhằm tiết kiệm nguồn tài nguyên quý giá và góp phần giảm 

thiểu những tác động có hại tới môi trường. Những sáng kiến này được áp dụng triệt để 

cho Công ty, từ nhà máy cho tới văn phòng. 

- Quy định rõ các yêu cầu đèn chiếu sáng trong làm việc, quy định nhiệt độ đặt của điều hòa, 

quy định tắt màn hình máy tính khi không ngồi trên máy giúp giúp giảm thiểu lãng phí 

điện năng.  

6.3. Tiêu thụ nước ( mức nước tiêu thụ của các hoạt động kinh doanh trong năm) 

- Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: đã sứ dụng nguồn nước máy được xử lý đạt 

tiêu chuẩn yêu cầu của Nhà nước về quản lý cũng như xử lý nước thải và rác thải: hệ thống 

thoát nước mưa và hệ thống nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất. 

- Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước sử dụng:  

6.4. Tuân thủ pháp luật về Bảo vệ môi trường 



- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 

Không có. 

- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi 

trường: Không có. 

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động 

a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động 

Số lượng lao động, mức lương trung bình của người lao động trong Công ty năm 2018 

TT Nội dung Đơn vị tính Giá trị 

1 Số lượng người lao động Người 78 

2 Mức lương trung bình Đồng/người/tháng 10.926.506 

 

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động 

- Bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động như: trang bị BHLĐ, đóng 

BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định. Thực hiện tốt chính sách và bảo đảm quyền lợi cho 

người lao động khi nghỉ việc. 

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định 

của pháp luật, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, cải thiện thu nhập, 

quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ công nhân viên. Công ty đã xây dựng Quỹ 

khen thưởng, phúc lợi để thăm hỏi, động viên người lao động một cách kịp thời khi gặp khó 

khăn trong cuộc sống.  

- Hàng năm, Công ty tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, khen thưởng đột xuất để khuyến 

khích động viên người lao động đã có đóng góp cho Công ty. Mức khen thưởng phụ thuộc 

vào hiệu quả sản xuất của Công ty và hiệu quả kinh tế của tập thể, của người lao động. 

Những cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao làm tổn hại đến kinh tế, vật 

chất, uy tín của Công ty sẽ được xem xét cụ thể và phải chịu các hình thức kỷ luật, phạt tiền, 

bồi thường bằng vật chất theo nội dung thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động của 

Công ty ban hành 

c. Hoạt động đào tạo người lao động 

- Trong năm 2018, Công ty đã phối hợp với các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp tổ chức các 

khóa đạo tạo nâng cao chất lượng người lao động, và tự tổ chức các khóa đào tạo nội bộ cho 

các cán bộ về các chuyên đề, nghiệp vụ quan trọng và cần thiết, quy chế quy định về tổ chức 

hoạt động của Công ty. 

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm của Công ty: 50h/nhân viên/năm. 

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 



Tinh thần vì cộng đồng, trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội luôn được Công ty đề cao. 

Hằng năm, CBCNV Công ty đều rất tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện. Năm 2018 là 

năm mà hàng loạt các chương trình hỗ trợ, tình nguyện của Công ty được thực hiện, CBCNV 

Công ty sẵn sàng vượt chặng đường hàng trăm cây số để chia sẻ lòng yêu thương đến tận vùng 

rừng núi xa xôi. Từ những chuyến đi chia sẻ tấm lòng từ thiện đến bà con dân tộc thiểu số các 

tỉnh Hòa Bình, Sơn La hay địa đầu tổ quốc Lũng Cú - Hà Giang, đến những gói quà nhỏ ủng hộ 

đồng bào miền trung trong các đợt thiên tai, lũ lụt; CBCNV SHE luôn tràn đầy nhiệt huyết và 

tấm lòng từ thiện để giúp đồng bào vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. 

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với năm trước và so với kế hoạch 

Đơn vị: Đồng 

Chỉ tiêu 2017 2018 
% tăng 

giảm 
KH 2018 

%Kế 

hoạch 

Doanh thu thuần về 

bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 181.544.194.133 220.662.415.611 22% 255.000.000.000 (13%) 

Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 9.277.908.178 16.110.849.688 74% 15.000.000.000 7% 

 

- Trong năm 2018, Doanh thu thuần đạt 220,6 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 22%, lợi nhuận 

sau thuế hơn 16,1 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 74% so với năm 2017. Sở dĩ mức tăng 

trưởng lợi nhuận năm 2018 cao, bên cạnh yếu tố biến động tăng về sản lượng và giá bán sản 

phẩm trong năm, còn một số nguyên nhân sau: 

- Năm 2018 công ty mở rộng sản xuất kinh doanh một số ngành hàng mới như lọc nước, bể 

ngầm. Ngành hàng truyền thống Thái Dương Năng công ty tăng cường nghiên cứu cải tiến 

sản phẩm, nâng cáo chất lượng sản phẩm dẫn đến sản lượng năm 2018 tăng so với 2017. 

- Năm 2018 là một năm giá vật tư chính đầu vào tăng nhẹ, thị trường inox cuộn, chất bảo ôn 

tăng giá khiến cho giá bán bình quân tăng, nhờ có lượng nguyên vật liệu dự trữ tương đối 

nên mặc dù giá inox cuộn và chất bảo ôn tăng nhưng tỷ trọng giá vốn hàng bán/DTT vẫn 

giảm đáng kể.  

- Ngoài ra trong năm 2018, Công ty thực hiện tái cơ cấu, công ty đã có những cải tiến đáng kể 

trong việc nâng cao năng suất lao động như: sắp xếp lại dây chuyền sản xuất cho khoa học, 

hợp lý, kịp thời sửa chữa cải tiến máy móc thiết bị đang có, quan tâm tạo điều kiện cho công 

nhân sản xuất phát huy năng lực bản thân…nhờ những việc cải tiến trong dây chuyền dẫn tới 

năng suất sản xuất tăng, góp phần giảm chi phí sản xuất trong giá thành sản phẩm. 



 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, 2018 

Đơn vị: Đồng 

Chỉ tiêu chính 2017 2018 %tăng giảm 

Chi phí hoạt động sản xuất 

kinh doanh 

  
 

Chi phí giá vốn hàng bán 158.446.781.398 193.676.905.103 22% 

Chi phí bán hàng 5.420.417.361 5.330.096.076 (2%) 

Chi phí quản lý doanh nghiệp  4.074.289.916 4.716.325.844 16% 

Chi phí tài chính 113.007.521 457.794.706 305% 

Chi phí lãi vay 95.831.937 366.822.749 283% 

Hiệu quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh 

  
 

Doanh thu thuần 181.544.194.113 220.662.415.661 22% 

Lợi nhuận gộp 23.097.412.715 26.985.510.558 17% 

Doanh thu hoạt động tài chính 539.066.069 788.971.115 46% 

Lợi nhuận trước thuế 11.881.921.998 20.188.349.789 70% 

Lợi nhuận sau thuế 9.277.908.178 16.110.849.688 74% 

Tỷ suất lợi nhuận gộp/DTT 13% 12%  

Tỷ suất LNTT/DTT 7% 9%  

Tỷ suất LNST/DTT 5% 7%  

Tỷ suất LNST/Tổng tài sản 11% 18%  

Tỷ suất LNST/VCSH 31% 24%  

 

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cáp dịch vụ năm 2018 tăng 22% so với năm 2017, lợi 

nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 17% so với cùng kỳ; 

- Lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2018 cũng tăng lần lượt là 70% và 74% so với năm 

2017, lý do: 

+ Do sản lượng bán hàng tăng dẫn đến doanh thu thuần tăng 22% 

+ Do phát sinh khoản thu nhập khác từ việc bồi thường trách nhiệm của cá nhân. 

+ Do tiết kiệm chi phí sản xuất dẫn đến giá vốn thấp hơn kế hoạch 



2. Tình hình tài chính 

2.1 Tình hình tài sản 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % tăng giảm 

Tài sản ngắn hạn 80.171.597.470 85.071.911.195 
6% 

Tiền mặt 1.687.069.644 1.386.087.431 
(18%) 

Các khoản phải thu 58.846.059.920 58.306.216.952 
(1%) 

Hàng tồn kho 19.570.539.090 25.298.550.687 29% 

Tài sản dài hạn 2.575.241.070 5.453.983.716 112% 

Tổng tài sản 82.746.838.540 90.525.894.911 9% 

- Tài sản ngắn hạn năm 2017 đạt mức 85.07 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2017; 

- Hàng tồn kho đạt mức 25,30 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2017; 

- Tổng tài sản đạt mức 90,52tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2017. 

2.2 Tình hình công nợ 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 
% tăng 

giảm 

Nợ phải trả 52.424.098.814 24.092.305.497 (54%) 

Nợ ngắn hạn 52.424.098.814 24.092.305.497 (54%) 

Phải trả người bán 36.597.009.505 19.200.410.138 (48%) 

Người mua trả tiền trước 569.846 583.529.500 102301% 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 1.610.146.927 2.197.505.833 36% 

Phải trả người lao động 1.522.429.681 1.577.851.699 4% 

Chi phí phải trả ngắn hạn 20.378.123 147.000.000 621% 

Phải trả ngắn hạn khác 317.633.820 386.008.327 22% 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 77.834.571 - - 

Vay ngắn hạn 12.278.096.341 - - 

Nợ dài hạn - - - 

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

Công ty chủ trương tiếp tục duy trì bộ máy nhân sự gọn nhẹ và áp dụng cơ chế linh hoạt, 

tuyển dụng khi cần thiết, chủ yếu ưu tiên phục vụ phát triển kinh doanh. Số nhân sự hưởng 

lương cố định toàn Công ty khoảng 78 người. 

4. Kế hoạch phát triển trong thời gian tới 

Về tuân thủ pháp luật 



- Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được đảm bảo tuân thủ theo các Quy 

định của Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảm bảo quyền và lợi ích 

hợp pháp của các cổ đông đã được quy định cụ thể tại Điều lệ của Công ty. 

Về công tác quản lý, công tác tổ chức: 

- Hoàn thiện, củng cố công tác tổ chức và hoạt động của Công ty với mô hình CTCP niêm 

yết. nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của CBCNV, đảm bảo sự phát triển ổn định 

bền vững, lâu dài. 

- Duy trì, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng hiện có cho phù hợp yêu cầu về sản phẩm và 

chất lượng sản phẩm. 

Về hoạt động tài chính: 

- Tích cực tạo dựng hình ảnh, vị thế về tài chính nhằm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, 

khách hàng về Công ty và sản phẩm dịch vụ của Công ty khi tham gia niêm yết trên thị 

trường chứng khoán. 

- Xây dựng cơ chế quản lý tài chính minh bạch, công khai. phục vụ nhu cầu thông tin tài 

chính cho tất cả các đối tượng. 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động Công ty 

- Tổ chức thường xuyên các phiên họp định kỳ để thảo luận, thông qua các báo cáo, lế hoạch, 

phương hướng hoạt động và các kế hoạch quan trọng chủ chốt khác của Công ty, nhằm chỉ 

đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

- Tổ chức các phiên họp bất thường khác để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; 

- Tiếp tục nâng cao bộ  máy quản lý của Công ty và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, 

chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển 

của toàn hệ thống. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về Ban Giám đốc Công ty 

- Ban Giám đốc đã triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của Hội 

đồng quản trị Công ty với thành tích đặt được khả quan;  

- Ban Giám đốc đã có các chỉ đạo linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn thị trường, thận 

trọng hơn trong các quyết định mua bán và luôn giữ lượng hàng tồn kho ở mức hợp lý;  

- Trong năm, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố 

thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Giám đốc đã 

tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

HĐQT tại các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất. 



- Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp 

và quản lý, tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty đều đảm bảo tuân thủ theo các quy 

định của Pháp luật hiện hành. 

- Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý của CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà đã thể hiện 

trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện, vì vậy, kết quả 

hoạt động kinh doanh, lợi nhuận năm 2018 của công ty là khá tốt và vượt kế hoạch được Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. 

- Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, thường trực HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp bất 

thường để xử lý các công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh của 

Công ty.  

3.   Các định hướng kế hoạch của Hội đồng quản trị 

 Trên cơ sở nhận định tình hình như trên, định hướng một số mảng hoạt động kinh doanh của 

Công ty năm 2019 như sau:  

- Công ty sẽ củng cố lại hoạt động kinh doanh thông qua việc quan tâm đầu tư cả về công 

nghệ, nhân sự. Về cơ chế, chính sách kinh doanh, tiếp tục duy trì chiến lược ổn định và mở 

rộng thận trọng hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro.  

- Tập trung phát triển mạnh mẽ mảng sản phẩm mới. Nâng cao chất lượng, uy tín và sự chuyên 

nghiệp trong ngành để nhận được sự tin tưởng của Khách hàng; Cố gắng tận dụng khai thác 

cơ hội để tìm kiếm những hợp đồng lớn để mang lại doanh thu tốt và bền vững cho Công ty.  

- Nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro các mặt hoạt động của Công ty. 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu nhân sự, chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ, tiếp tục đào tạo, nâng 

cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ, cán bộ, nhân viên. 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 

1.1. Danh sách hội đồng quản trị  

STT Họ và tên Chức vụ 
Số cổ phần 

nắm giữ 

Chức vụ quản lý 

điều hành tại 

SHE 

1 Lê Vĩnh Sơn Chủ tịch HĐQT 0 Chủ tịch HĐQT 

2 Hoàng Mạnh Tân 
Thành viên HĐQT kiêm 

Giám đốc 
450.000 Giám Đốc 

3 Đàm Quang Hùng Thành viên HĐQT 250.000 - 

4 Bùi Minh Trang Thành viên HĐQT 0 - 

5 Nông Thị Thanh Vân Thành viên HĐQT 0 - 



1.2. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Không có 

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị  

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2018, HĐQT 

thường xuyên theo dõi diễn biến của nền kinh tế và biến động của thị trường, để từ đó có sự 

chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty. Căn cứ điều lệ của SHE, HĐQT thực 

hiện giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hàng 

ngày. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.  

- Chủ tịch HĐQT đã thường xuyên làm việc tại Công ty, hàng tuần, hàng tháng họp giao ban 

với Ban Giám đốc và dự họp giao ban của Ban Giám đốc với các cấp quản lý nhằm theo dõi, 

nắm bắt tình hình và chỉ đạo các hoạt động của Công ty.  

- Định kỳ, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các 

Nghị quyết của HĐQT, những thuận lợi và khó khăn phát sinh trong công tác điều hành. 

Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, HĐQT tổ chức cuộc họp xem xét, 

đánh giá kết quả điều hành trong kỳ và yêu cầu triển khai công việc mới theo Nghị quyết 

ĐHCĐ đề ra. 

- Trong năm, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố 

thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Giám đốc đã 

tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

HĐQT tại các cuộc hợp HĐQT định kỳ và đột xuất. 

- Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp 

và quản lý, tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty đều đảm bảo tuân thủ theo các quy 

định của Pháp luật hiện hành. 

- Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý của CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà đã thể hiện 

trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện, vì vậy, kết quả 

hoạt động kinh doanh, lợi nhuận năm 2018 của công ty là khá tốt và vượt kế hoạch được Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. 

- Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, thường trực HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp bất 

thường để xử lý các công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh của 

Công ty.  

- Các quyết định của HĐQT được liệt kê chi tiết tại Báo cáo Quản trị Công ty 2018. Tóm tắt 

một số quyết định quan trọng như sau: 

STT Số NQ/ QĐ Ngày Nội dung 

1 
01/2018/NQ-HĐQT 15/02/2018 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 



2 

03/2018/NQ-HĐQT 04/04/2018 Triển khai việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 

năm 2017, phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 

nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành CP cho cổ 

đông hiện hữu  

3 

04/2018/NQ-HĐQT 14/04/2018 Thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được 

quyền mua cổ phần và thời hạn đăng ký mua cổ 

phần. 

4 

05/2018/NQ-HĐQT 10/05/2018 Thưởng cán bộ Công nhân viên Công ty cổ phần 

phát triển Năng lượng Sơn Hà 

5 
67/2018/NQ-HĐQT 03/07/2018 Thông qua việc sử dụng vốn  

6 

117/2018/NQ-HĐQT 20/12/2018 Họp Ban Giám đốc báo cáo sơ kết tình hình kết 

quả kinh doanh 2018  

 

1.4. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành 

Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên không nắm giữ một vị trí điều 

hành nào trong Công ty. 

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không có quyền lợi sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đối 

với Công ty; không là người quản lý, nhân viên hoặc các bên liên quan của Công ty. 

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỷ hiện nay của Công ty gồm: 

- Lê Vĩnh Sơn 

- Ông Đàm Quang Hùng 

- Bà Bùi Minh Trang 

- Bà Nông Thị Thanh Vân 

1.5. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có 

1.6. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty. 

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị 

công ty trong năm: 

STT    Tên  Chức vụ 

       

       

2. Ban kiểm soát 

2.1. Danh sách ban kiểm soát 

BAN KIỂM SOÁT 



STT    Tên  Chức vụ 

1   Lê Khánh Linh   Trưởng Ban kiểm soát 

2   Lê Thị Thắm   Thành viên Ban kiểm soát 

3   Đào Thị Thảo   Thành viên Ban kiểm soát 

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát  

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc việc tuân thủ các quy định của 

Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế Toán và các văn bản pháp quy có liên 

quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, 

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 của Công ty, cụ thể là:  

Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc về quản lý 

điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành 

các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;  

Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công 

ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục; 

Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị 

quyết của Đại hội cổ đông; 

Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu 

tài chính, đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế 

toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; Giám sát ban lãnh đạo công ty thực thi 

những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra; 

Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty. 



3. Thù lao, lương, thưởng các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 

điều hành Công ty  

3.1. Thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty 

Đại hội cổ đông năm 2018 đã nhất trí thông qua mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành là 156.000.000 đồng 

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có 

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có 

Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty 

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị công ty, và thực 

hiện báo cáo kịp thời cũng như công bố thông tin định kỳ về tình hình quản trị công ty hàng 

quý, bán niên, và hàng năm đến các nhà đầu tư. 

VI . BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2018 
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