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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 Huân chương lao động hạng II do nhà nước 

trao tặng năm 2009; 

 Bằng khen của Bộ Công Thương trao tặng các 

năm 2006, 2008, 2009; 

 Bằng khen của UBND thành phố HCM năm 

2007; 

 Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng năm 2008; 

 Đảng bộ Công ty được Đảng ủy khối công nhận 

Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền 

từ năm 2006 – 2010; 

 Bằng khen của Công đoàn TP.HCM năm 2006, 

2009; 

 Bằng khen của Công đoàn Bộ Công Thương 

năm 2008;  

 Cờ thi đua của Công đoàn Bộ Công Thương 

năm 2007, 2010;  

 

 IMECO được cấp “Giấy chứng nhận hệ thống 

quản lý chất lượng toàn diện QC 100 TQM” của 

tổ chức BID tại Geneva Thụy Sỹ năm 2009; 

 Cúp thương hiệu mạnh do Bộ Công Thương 

trao tặng năm 2010; 

 Bằng khen của Bộ Công thương năm 2010; 

 Cờ thi đua của Bộ Công thương trao tăng năm 

2011; 

 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 

2012; 

 Bằng khen của Bộ Công thương năm 2012; 

 Bằng khen của Bộ Công thương năm 2013; 

 Huân chương Lao động hạng nhất năm 2014; 

 Bằng khen của UBND TP.HCM năm 2014; 

 Danh hiệu “Điển hình tiên tiến 5 năm” do Bộ 

trưởng Bộ Công Thương trao tặng 04/05/2015. 

 

THÀNH TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

Trong quá trình phát triển từ khi cổ phần hoá đến nay với những thành tích đạt được, IMECO đã vinh dự nhận 

được các phần thưởng:  
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp 

(IMECO) là một trong những công ty tiêu biểu 

trong ngành cơ khí của Việt Nam. IMECO khởi 

nghiệp từ Xí Nghiệp Cơ Điện Tân Bình chuyên chế 

tạo, sửa chữa máy móc thiết bị, gia công cơ khí 

phục vụ cho Ngành Bột ngọt Mì ăn liền vào ngày 

20/08/1979. Sau hơn 37 năm hoạt động theo mô 

hình doanh nghiệp Nhà nước, Công ty đã có một  

bước chuyển mình quan trọng khi chuyển đổi mô hình 

doanh nghiệp từ Nhà nước sang Công ty cổ phần vào 

tháng 07/2005. Đến nay, trải qua chặng đường hơn 10 

năm sau chuyển đổi, IMECO đã và đang khẳng định vị 

thế, uy tín của mình trong ngành cơ khí nói chung cũng 

như trong niềm tin từ phía đối tác, cổ đông của mình 

nói riêng. Những cột mốc quan trọng ghi dấu chặng 

đường nỗ lực vươn tầm phát triển của IMECO như sau: 

 

1979 1987 – 1993 1996 

CTCP Cơ khí và Xây lắp 

Công nghiệp được thành 

lập vào ngày 20/08/1979, 

là tiền thân của Xí Nghiệp 

Cơ điện Tân Bình - thành 

viên Liên hiệp Bột ngọt Mì 

ăn liền, trực thuộc Bộ 

Nông Nghiệp và Công 

Nghiệp Thực phẩm. 

Xí Nghiệp Cơ Điện Tân Bình 

được bộ chủ quản là Bộ Công 

Nghiệp nhẹ đổi tên thành Nhà 

máy Cơ Khí - Thực Phẩm theo 

Quyết định số 524/CNN – TCLĐ 

ngày 02/07/1992 của Bộ Công 

nghiệp nhẹ.  

Ngày 07/05/1993, Nhà máy Cơ 

khí Thực phẩm được thành lập 

theo Quyết định số 448/CNN –

TCLĐ của Bộ Công nghiệp nhẹ. 

Theo Quyết định số 1409/QĐ – 

TCCB của Bộ Công Nghiệp, Nhà 

máy Cơ khí thực phẩm được đổi 

thành Công ty Cơ khí thực phẩm. 
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Chính thức đưa cổ phiếu công ty 

giao dịch tập trung tại sàn UPCOM 

và ngày giao dịch đầu tiên là ngày 

01/12/2009. Mã cổ phiếu: IME. 

Tổng giá trị đăng ký giao dịch lần 

đầu là 30 tỷ đồng. 

Tính đến thời điểm hiện nay, Công 

ty đã đưa toàn bộ 3.599.948 cổ 

phần phổ thông vào giao dịch tập 

trung tại UPCOM. 

1999 2004 2005 

2015 2009 

Ngày 12/08/1999, theo 

Quyết định số 

52/1999/QĐ-BCN của Bộ 

Công nghiệp Công ty Cơ 

khí Thực phẩm đổi thành 

Công ty Cơ khí và Xây lắp 

Công nghiệp trực thuộc 

Tổng Công ty máy và Thiết 

bị Công nghiệp. 

Ngày 05/05/2004, theo Quyết 

định số 32/2004/QĐ-BCN của 

Bộ Công nghiệp về việc chuyển 

Công ty Cơ khí và Xây lắp Công 

nghiệp là thành viên hạch toán 

độc lập của Tổng Công ty Bia - 

Rượu – Nước giải khát Sài Gòn. 

Tháng 7/2005 theo Quyết 

định số 2385/QĐ-TCCB của 

Bộ Công nghiệp, Công ty Cơ 

khí và Xây lắp Công nghiệp 

chính thức chuyển đổi thành 

Công ty cổ phần Cơ khí và Xây 

lắp Công nghiệp theo Giấy 

CNĐKKD: 0300628797 do Sở 

Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp 

ngày 16/01/2006 và thay đổi 

lần 4 ngày 13/04/2012. 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

Hiện nay CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IMECO) đang hoạt động trong các lĩnh vực sau: 

 

 Chế tạo các sản phẩm cơ khí, máy móc thiết bị 

công nghiệp, thiết bị chế biến thực phẩm, thiết bị 

xử lý môi trường, lò hơi, thiết bị áp lực và đường 

ống công nghệ; 

 Lắp đặt máy móc, thiết bị điện, nước và hoàn thiện 

công trình; 

 Lắp đặt các thiết bị hạ thế và trung thế đến 22KV; 

 Chế tạo và lắp dựng kết cấu thép, sản xuất tấm 

lợp – xà gồ thép và khung nhà tiền chế (trừ tái 

chế phế thải, gia công cơ khí, xi mạ điện); 

 

 Xây dựng dân dụng và công nghiệp; 

 Đào đắp đất đá, san lấp mặt bằng, tạo 

bãi; 

 Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng đô 

thị, khu công nghiệp bao gồm: công trình 

giao thông, công trình cấp thoát nước; 

 Xử lý nước thải; 

 Kinh doanh bất động sản. 

 

CHẾ TẠO CƠ KHÍ LÀ HOẠT ĐỘNG CHỦ LỰC CỦA CÔNG TY 

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

IMECO có địa bàn hoạt động kinh doanh trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam nhưng hoạt động mạnh mẽ trên địa 

bàn các tỉnh phía Nam, và là đối tác của rất nhiều những doanh nghiệp thuộc khu vực Châu Á, Châu Âu. Trong 

những năm qua, doanh thu từ xuất khẩu chiếm gần 70% doanh thu của Công ty. 

Với mục tiêu phát triển toàn diện, IMECO đang nỗ lực để giới thiệu và cung cấp những sản phẩm của mình 

đến với khách hàng không chỉ ở miền Nam mà cả những tỉnh thành khác trong phạm vi toàn lãnh thổ Việt 

Nam và đẩy mạnh xuất khẩu ra các khu vực khác trên Thế giới. 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

IMECO được điều hành và quản lý theo mô hình quản trị bao gồm:  

 Đại Hội đồng cổ đông; 

 Hội đồng quản trị (Chủ tịch và các thành viên HĐQT); 

 Ban Kiểm soát (Trưởng ban và các thành viên BKS); 

 Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng và Giám đốc nhà máy. 

 Phòng chuyên môn nghiệp vụ: phòng Hành chính – Nhân sự, phòng Tài chính – Kế toán, 

phòng Kinh doanh, phòng Kỹ thuật, phòng Quản lý chất lượng. 

 Đơn vị hạch toán phụ thuộc: Nhà máy Chế tạo Thiết bị đồng bộ 

 

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ 

 

Quan hệ kiểm soát 

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT: Không có 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

NHÀ MÁY 

SẢN SUẤT 

PHÒNG 

KỸ THUẬT 

PHÒNG QUẢN LÝ 

CHẤT LƯỢNG 

PHÒNG KINH 

DOANH 

PHÒNG TÀI 

CHÍNH - KẾ TOÁN 

PHÒNG HÀNH 

CHÍNH – NHÂN SỰ 

Chỉ đạo, điều hành trực tiếp 

GĐĐH TÀI CHÍNH 
 KIÊM KTT 

GĐĐH HÀNH CHÍNH - NS 
 KIÊM TR.PHÒNG HC - NS 

GĐĐH KỸ THUẬT 
GĐĐH SẢN XUẤT  

KIÊM GĐNM 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN  

 Về thị trường 

Trong quá trình kinh tế hội nhập hiện nay, việc 

khẳng định thương hiệu là cần thiết với mỗi 

doanh nghiệp; chính vì vậy IMECO đang đẩy 

mạnh việc xây dựng và khẳng định thương hiệu 

những sản phẩm của mình. Song song đó, 

IMECO tiếp tục củng cố và hoàn thiện những 

chiến lược kinh doanh nhằm giữ vững và phát 

triển thị trường xuất khẩu các mặt hàng kết cấu 

thép, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất 

thức ăn gia súc đi các nước Châu Âu, Châu Á... 

đảm bảo tỷ trọng hàng xuất khẩu tối thiểu đạt 

mức 80% tổng doanh thu. 

 Về sản xuất 

IMECO tiếp tục đầu tư và tập trung huy động 

mọi nguồn lực để xây dựng một hệ thống sản 

xuất hàng cơ khí hoàn thiện, nâng cao hiệu 

quả sản xuất, đặc biệt chú trọng về chất 

lượng sản phẩm nhằm đáp ứng những yêu 

cầu ngày càng cao của thị trường. 

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó 

khăn như hiện nay, IMECO quyết tâm thực 

hiện triệt để tiết kiệm và sản xuất an toàn để 

đảm bảo mục tiêu sản lượng sản xuất sẽ tăng 

trưởng và ổn định ở mức từ 4.000 tấn/năm 

cho đến 5.000 tấn/năm. 

 Về doanh thu và lợi nhuận 

IMECO phấn đấu duy trì mức tăng trưởng ổn định từ 5% - 10%/ năm và sẽ duy trì mức tăng trưởng 

này ổn định trong những năm sau nhằm đảm bảo việc kinh doanh hiệu quả; bảo toàn và phát triển 

vốn; đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như những quyền lợi, điều kiện làm việc tốt cho người 

lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội. 

Thực hiện chiến lược phát triển cơ khí của Bộ Công thương đề ra, IMECO đã đầu tư vào chiều sâu và 

mở rộng năng lực sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm. Mặt hàng cơ khí luôn chiếm tỷ trọng trên 90%, 

là mặt hàng chủ lực của công ty, không những đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn mở rộng xuất 

khẩu ra các nước trong khu vực. 

 

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 
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CHIẾN LƯỢC TRUNG VÀ DÀI HẠN 

Trong những năm qua, kinh tế Thế giới 

biến động khá phức tạp, có nhiều cơ hội 

nhưng cũng không ít khó khăn. Sau khi 

gia nhập tổ chức thương mại Thế giới 

WTO nền cơ khí Việt Nam nói chung và 

IMECO nói riêng có nhiều cơ hội để xuất 

khẩu sản phẩm ra thế giới. Nắm bắt 

được cơ hội này, IMECO đã chủ động 

nghiên cứu các yêu cầu của sản phẩm 

theo các tiêu chuẩn tiên tiến của Thế 

giới, để hướng đầu tư nguồn lực và đặc 

biệt là đào tạo nguồn nhân lực, quản lý 

chất lượng, quản lý sản xuất theo yêu 

cầu của khách hàng.  

 

Qua từng năm, đội ngũ cán bộ và năng lực quản lý của IMECO đã lớn mạnh 

không ngừng, chính vì vậy từ chỗ ban đầu công ty chỉ là đối tác của một 

khách hàng chính là Promecon - Đan Mạch, nhưng cho đến nay IMECO đã là 

đối tác tin cậy của rất nhiều khách hàng nhập khẩu sản phẩm cơ khí, góp 

phần vào sự tăng trưởng của công ty, tạo ra công ăn việc làm cho trên 400 

lao động, mặc dù đã và đang trải qua những thời kỳ vô cùng khó khăn do 

khủng hoảng kinh tế, tài chính trên toàn Thế giới. IMECO đã chọn một hướng 

đi đúng đắn, đầu tư kịp thời, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp, tạo ra được 

sự khác biệt so với các doanh nghiệp cơ khí khác, nên đã không những đứng 

vững mà còn tạo ra được những thành tích rất đáng khích lệ trong thời gian 

qua. 

Vì vậy, định hướng chiến lược thời gian tới vẫn phải kế thừa và phát huy 

những năng lực hiện có và đồng thời phải hướng đầu tư để phát triển những 

cơ hội tiềm năng. 
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CHIẾN LƯỢC TRUNG VÀ DÀI HẠN 

 Thị trường tiêu thụ 

Trong những năm qua, ngoài những khách hàng 

thường xuyên ở trong nước hoặc tổng thầu nước 

ngoài, đặt hàng theo nhu cầu đầu tư, sửa chữa 

hàng năm như: Ajinomoto, Nupak, Tổng công ty 

Công nghệ Năn lượng Dầu khí Viêt Nam, SAIGON 

SHIPYARD CO., LTD, Công ty  CP Chỉ sợi  Cao su 

V.R.G SA DO, IMECO đã trở thành đối tác tin cậy 

của nhiều tập đoàn, công ty lớn trên Thế giới, 

thường xuyên đặt hàng sản phẩm cơ khí xuất 

khẩu. Các sản phẩm xuất khẩu đã có tính công 

nghệ và lặp đi lặp lại thường xuyên. Chính vì vậy, 

IMECO đã trở thành một khâu quan trọng trong 

chuỗi giá trị của dây chuyền thiết bị và công 

nghệ. Nhu cầu hàng năm của những khách hàng 

trên là rất lớn, nhưng hiện nay IMECO mới chỉ 

đáp ứng được một phần nhỏ, vì hạn chế nguồn 

lực, cơ sở vật chất và thiếu nguồn cung cấp thép 

tại chỗ. 

 Đầu tư 

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách 

hàng cũng như đảm bảo sự tăng trưởng bền vững 

và tạo ra sự đột phá, IMECO cần phải đầu tư nâng 

cấp về chiều rộng và chiều sâu để tập trung vào 

các mục tiêu chính sau đây:  

 Tăng cường máy móc thiết bị hiện đại nhằm 

hoàn thiện dây chuyền sản xuất  

 Chế tạo trọn gói hệ thống cung cấp và xả khí 

trọn gói cho các nhà máy nhiệt điện công suất 

đến 1.500 MW; 

 Chế tạo trọn gói chân tháp phong điện và các 

thiết bị phụ trợ; 

 Chế tạo trọn gói cấu kiện công trình có trọng 

lượng đến 2.000 T/cấu kiện; 

 Chế tạo trọn gói nhà máy bột giấy công suất 

500.000 T/năm. 

 

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN  
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CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

 Các mục tiêu với môi trường 

Luôn đảm bảo thực hiện chế độ lấy mẫu đánh giá tác động môi trường thường xuyên dưới sự giám sát của 

cơ quan chức năng để sớm có những biện pháp khắc phục kịp thời khi có bất kỳ chỉ tiêu nào vượt mức. 

Thực hiện xử lý chất thải công nghiệp theo quy định. Tiết kiệm nguồn năng lượng trong sản xuất. 

 Các mục tiêu với xã hội 

Thực hiện đúng những quy định về việc đảm bảo chế độ chính sách đối với Cán bộ công nhân viên theo 

quy định tại Luật lao động. Đảm bảo cho người lao động có một môi trường làm việc thân thiện, an toàn. 

Nâng cao mức sống cho người lao động thông qua những chế độ phúc lợi và trợ cấp kèm theo hàng năm. 
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Rủi ro pháp luật 

Để đáp ứng lộ trình hội nhập kinh tế toàn cầu, trong 

02 năm vừa qua, các văn bản pháp luật có tính nền 

tảng cho hoạt động của các thành phần kinh tế đã 

có sự thay đổi lớn như Luật doanh nghiệp 2014, Luật 

đầu tư 2014, Luật chứng khoán, Luật lao động. 

Những thay đổi của hành lang pháp lý vừa mang lại 

lợi ích vừa là thách thức trước những thay đổi hiện 

nay. Tác động từ rủi ro pháp luật đa phần là rủi ro 

hệ thống, do đó, để quản trị được rủi ro này, các bộ 

phận trong Công ty có trách nhiệm nghiên cứu kỹ 

quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên 

quan đến chức năng hoạt động của chính bộ phận 

mình để báo cáo cho Trưởng bộ phận, tham mưu cho 

cấp lãnh đạo định ra phương án thực hiện cụ thể. 

 

Rủi ro tỷ giá 

Khi mảng xuất khẩu chiếm tỷ trọng đến gần 70% 

doanh thu trong những năm qua thì sự biến động 

của tỷ giá ngoại tệ có thể tác động đến kết quả lợi 

nhuận của Công ty. Thanh toán ngoại tệ thường diễn 

ra trong các hoạt động nguyên vật liệu, mua sắm 

máy móc, dây chuyền sản xuất,  

Những hoạt động liên quan đến việc thanh toán 

ngoại tệ của IMECO thường đem lại lượng doanh thu 

chiếm tỷ trọnglớn, cụ thể trong năm 2015 doanh thu 

mảng xuất khẩu chiếm tỷ trọng đến gần 70%. Chính 

vì thế khi tỷ giá thay đổi sẽ gây ra nhiều tác động 

đến Công ty. Biện pháp quản trị rủi ro này của Công 

ty là theo dõi sát biến động của các nhân tố chính có 

tác động lên tỷ giá; Áp dụng các biện pháp bảo hiểm 

tỷ giá phù hợp bằng cách mua bán ngoại tệ kỳ hạn, 

quyền chọn... 

 

 

 

 

 

 

Rủi ro nhân sự 

Công ty đặc biệt quan tâm, theo sát sự biến động nhân 

sự trong quá trình hoạt động bởi vấn đề này có ảnh hưởng 

đến tiến độ thực hiện những hợp đồng hiện tại và cả 

những hợp đồng tiềm năng. Bên cạnh đó, trình độ và tay 

nghề của đội ngũ kỹ sư, công nhân viên cũng sẽ là một 

trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình 

đàm phán hợp đồng vì những đơn hàng khác nhau sẽ đòi 

hỏi trình độ nhân sự khác nhau.  

Đối mặt với rủi ro này, Công ty có kế hoạch cụ thể về vấn 

đề số lượng và trình độ tay nghề lao động. Thông thường, 

bên cạnh năng lực về máy móc, tài chính, các tiêu chuẩn 

về nhân sự cần được đảm bảo trước khi ký hợp đồng và 

tiến hành sản xuất do đó Công ty ty phải liên tục cập nhật 

và đón đầu xu hướng trong việc đào tạo cho CBCNV theo 

một số tiêu chuẩn Quốc tế và/hoặc tiêu chuẩn do những 

đối tác đưa ra một cách có chọn lọc. 

Ngoài ra, chính sách nhân sự của Công ty không chỉ đảm 

bảo những yêu cầu cơ bản của Pháp luật mà còn hướng 

đến môi trường làm việc năng động, đãi ngộ ngày một tốt 

hơn, đem lại những giá trị thiết thực cho CBCNV. 

 

 

 

 

  

RỦI RO  
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Rủi ro lãi suất 

Để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp 

có thể phải sử dụng vốn vay. Khi đó, chi phí sử dụng 

vốn sẽ trở thành bộ phận cấu thành nên chi phí sản 

xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp. Hiện 

nay Công ty sử dụng vốn vay tương đối hạn chế do 

nhu cầu chưa cần thiết. Tính đến cuối năm 2015, các 

khoản vay nợ tài chính đều bằng 0. Trong trường hợp 

sử dụng nợ vay, Công ty đã chuẩn bị các phương án 

để hạn chế rủi ro thấp nhất. 

Để giảm thiểu rủi ro do vấn đề này mang lại, Công ty 

đã đưa ra các biện pháp như: đánh giá mức độ rủi ro 

đối với từng hợp đồng để đưa ra cơ cấu vốn hợp lý; 

duy trì tỷ trọng nợ thấp trong tổng nguồn vốn; đảm 

bảo công nợ được theo dõi sát sao theo lịch trả nợ 

và đánh giá khả năng trả nợ theo từng thời điểm để 

có phương án xử lý thích hợp; đưa vào hợp đồng tiến 

độ thanh toán phù hợp, tránh rủi ro khách hàng mất 

khả năng thanh toán. 

 

 

Rủi ro môi trường 

Ngành sản xuất công nghiệp luôn tiềm ẩn những yếu tố 

gây tác động đến môi trường xung quanh như nước thải, 

rác thải công nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt 

động, Công ty luôn đảm bảo các tiêu chuẩn về môi 

trường chung của Việt Nam. Ngoài ra, đối với từng đơn 

hàng, Công ty còn đáp ứng những cam kết, thỏa thuận 

với các đối tác về môi trường. 

Tuân thủ các chính sách, quy định về môi trường, lựa 

chọn công nghệ tiên tiến đồng thời không ngừng cải tiến 

sản xuất để giảm thiểu tác động đến môi trường là tiêu 

chí mà Công ty hướng đến để giảm thiểu tác động của 

mình đến môi trường. 

 

 



15 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

  

  

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tổ chức và nhân sự 

 Tình hình hoạt động đầu tư 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu 
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TÌNH HÌNH 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2015 

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực 
hiện 

2014 

Kế 
hoạch 

2015 

Thực 
hiện 

2015 

So sánh % 

TH/KH 

2015 

TH 

2015/2014 

Tổng doanh thu Triệu đồng 150.425 168.250 168.774 100,32 112,20 

-  Doanh thu xuất khẩu Triệu đồng 126.754 138.003 117.875 85,41 93,00 

-  Doanh thu nội địa Triệu đồng 23.412 29.997 50.550 168,52 215,91 

-  Doanh thu HĐTC Triệu đồng 259 250 349 139,60 134,75 

Giá trị xuất khẩu 1000USD 5.960 6.494 5.334 82,14 89,50 

Giá trị nhập khẩu 1000USD 93 200 72 36,00 77,42 

Số phải nộp NSNN Triệu đồng 5.417 5.420 7.770 143,36 143,44 

Tổng quỹ lương thực trả Triệu đồng 39.778 44.000 46.889 106,57 117,88 

Lao động bình quân Người 406 420 420 100,00 103,45 

Thu nhập BQ (người/tháng) 1.000đ 8.165 8.730 9.300 106,53 113,90 

Tổng vốn đầu tư Triệu đồng 2.456 9.148 7.071 77,30 287,91 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 13.536 13.600 13.849 101,83 102,32 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 10.331 10.608 10.857 102,35 105,10 

Cổ tức % 17 17 37 217,65 217,65 

 

Năm 2015, kinh tế Việt Nam đã có được những bước tiến quan 

trọng, quá trình hội nhập được Chính phủ chú trọng và thúc đẩy 

mạnh mẽ. Hòa chung xu hướng ấy, sau một năm tích cực hoạt 

động IMECO cũng đã gặt hái được những kết quả nhất định, lợi 

nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2,31% và tăng 5,05% so với cùng 

kỳ năm 2014. 

Cơ cấu doanh thu không có nhiều thay đổi, năm 2015 doanh thu 

xuất khẩu vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 70%, tuy nhiên năm 

2015 đã ghi dấu tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường nội địa khi 

doanh thu đã tăng trưởng từ 23,4 tỷ đồng lên 50,5 tỷ đồng, tương 

đương với 115,91%. Với sự gia tăng này, tỷ trọng của xuất khẩu 

trong Tổng Doanh thu của Công ty đã giảm nhẹ. Năm 2015 doanh 

thu xuất khẩu đạt 117,87 tỷ đồng, giảm 14,59% so với năm trước. 

 

Cơ cấu doanh thu

Xuất khẩu Nội địa Hoạt động TC

69,84% 

0,21% 

29,95% 
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

Thành viên  Chức Vụ 

Ông Nguyễn Thành Trung Tổng Giám đốc 

Bà Nguyễn Thị Long Châu Giám đốc điều hành Tài chính kiêm Kế toán trưởng 

Ông Đặng Anh Tuấn Giám đốc điều hành Sản xuất 

Bà Nguyễn Thị Loan Giám đốc điều hành Hành chính – Nhân sự 

Ông Ngô Hồng Sơn Giám đốc điều hành Kỹ thuật 

 

 Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1967 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành cơ khí chế tạo 

Chức vụ thành viên TV HĐQT tại các tổ chức khác: Không 

Số cổ phần nắm giữ: 184.200 cổ phần – tỷ lệ 5,12% 

Quá trình công tác: 

 
Thời gian Vị trí 

08/1990 – 04/1993 Cán bộ nghiên cứu khoa học phụ trách phần thiết kế Trung tâm Công nghệ 

khoa học thuộc viên Khoa học Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh 

05/1993 – 08/1996 Kỹ sư – Quản Đốc xưởng cơ khí Công ty Cơ Khí và Xây Lắp Công Nghiệp 

09/1996 – 12/2005 Phó Giám đốc Công ty Cơ Khí và Xây Lắp Công Nghiệp, Phó Tổng Giám đốc 

CTCP Cơ Khí và Xây Lắp Công Nghiệp 

01/2006 – 02/2007 Tổng Giám đốc CTCP Cơ Khí và Xây Lắp Công Nghiệp 

 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ  

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 Bà Nguyễn Thị Long Châu – Giám đốc điều hành Tài chính 

kiêm Kế toán trưởng 

Năm sinh: 1961 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Chức vụ tại tổ chức khác: Không 

Số cổ phần nắm giữ: 52.134 cổ phần – tỷ lệ 1,45%  

 
Quá trình công tác 

Bà Nguyễn Thị Long Châu từng nắm giữ chức vụ Phụ trách Kế toán nhà máy Cơ điện Tân Bình, Kế toán 

trưởng nhà máy Cơ khí Thực phẩm (nay là Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp), đến ngày 

15/02/2012 được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty cho đến 

nay. 

 

 

 Ông Đặng Anh Tuấn – Giám đốc điều hành Sản xuất 

Năm sinh: 1971 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo 

Chức vụ tại tổ chức khác: Không 

Số cổ phần nắm giữ: 25.907 cổ phần – tỷ lệ 0,72% 

Quá trình công tác: 

Ông Đặng Anh Tuấn từng nắm giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật, Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật CTCP 

Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, nay là Giám đốc điều hành sản xuất tại Công ty. 
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 Bà Nguyễn Thị Loan – Giám đốc điều hành Hành chính - Nhân sự 

Năm sinh: 1969 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Chức vụ tại tổ chức khác: Không 

Số cổ phần nắm giữ: 42.980 cổ phần – tỷ lệ 1,19% 

Quá trình công tác: 

Bà Loan từng nắm giữ chức vụ Trưởng văn phòng Giám đốc, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ 

khí và Xây lắp Công nghiệp, nay là Giám đốc điều hành Hành chính - Nhân sự. 

 

 

 Ông Ngô Hồng Sơn – Giám đốc điều hành Kỹ thuật 

Năm sinh: 1966 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

Chức vụ tại tổ chức khác: Không 

Số cổ phần nắm giữ: 29.393 cổ phần – tỷ lệ 0,82% 

Quá trình công tác: 

Ông Sơn từng nắm giữ chức vụ Phó Giám đốc nhà máy chế tạo Thiết bị đồng bộ, Trưởng phòng quản 

lý chất lượng trực thuộc CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, đến ngày 15/02/2012 được bổ nhiệm làm 

Giám đốc điều hành Kỹ thuật Công ty. 

 

 

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH 

Năm qua Công ty không có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành. 
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TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

STT Tính chất phân loại 
 Năm 

2014 
Năm 2015 Tỷ lệ 2015/2014 

A Theo trình độ  380 409 107,63% 

1 Đại học  67 68 101,49% 

2 Cao đẳng  17 26 152,94% 

3 Khác  296 315 106,42% 

B 
Theo tính chất hợp đồng lao 
động 

 
380 409 107,63% 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn  69 308 446,38% 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn  311 101 32,48% 

 

Cơ cấu lao động theo trình độ

Đại học Cao đẳng Khác

16,63% 6,36% 

77,02% 

 

6,9 
7,5 

8,2 

9,3 

Trong năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của IMECO luôn diễn ra liên tục, ổn định đảm bảo công 

việc và trả lương đúng thời hạn cho CBCNV. Tính bình quân, năm qua số lượng người lao động của Công 

ty đạt 409 người, thu nhập đạt đến 9,3 triệu đồng/người cao. So với 2014, thu nhập bình quân đã tăng 

13,90%. 

 Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ 

cho CBCNV theo đúng quy định của 

pháp luật như bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.  

 Về đào tạo, năm qua một số khóa đào 

tạo được Công ty triển khai cho CBCNV 

như khóa học Cswip 3.1 cho 1 kỹ sư, 

đào tạo cấp chứng chỉ nghề cho công 

nhân, đào tạo thi nâng bậc cho công 

nhân. Ngoài ra, một số khóa huấn 

luyện được tổ chức bắt buộc đối với 

toàn bộ người lao động tham gia sản 

xuất trực tiếp như đào tạo huấn luyện 

An toàn lao động, phòng cháy chữa 

cháy và sơ cấp cứu. 

 

 Công tác bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ 

và vệ sinh môi trường vẫn được công ty duy trì thực hiện. 

IMECO chủ động trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động 

cho công nhân, thường xuyên kiểm tra đảm bảo máy móc 

luôn trong điều kiện an toàn để phục vụ cho hoạt động sản 

xuất. 

 Công tác chăm lo đời sống, sức khỏe cho người lao động luôn 

Ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm. Trong năm,Công ty đã thực 

hiện đầu tư cải thiện cơ sở vật chất để có chỗ nghỉ trưa cho 

công nhân trực tiếp sản xuất, trang bị đầy đủ hệ thống quạt 

hút, quạt gió trong khu vực làm việc đảm bảo sức khỏe cho 

người lao động. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty cùng với 

công đoàn đã thực hiện nghiêm túc Thỏa ước lao động tập 

thể nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao 

động. Trường hợp CBCNV gặp hoàn cảnh khó khăn, Công ty 

sẽ có sự hỗ trợ kịp thời. 
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  Công tác đầu tư năm 2015 tiến hành dựa trên kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty đã thực hiện 

hầu hết các hạng mục máy móc thiết bị cần đầu tư, đạt 77,30% theo kế hoạch, tương đương 289,32% so 

với năm trước.Tuy nhiên, cuối năm còn dở dang 2 hạng mục tài sản chưa hoàn thành đó là hệ thống cung 

cấp CO² và hệ thống xử lý bụi buồng phun bi. Dự kiến hai hệ thống này sẽ hoàn tất trong Quý I năm 2016, 

sau đó sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp toàn bộ hệ thống cầu trục nhằm giảm chi phí thuê cẩu. 

 

 
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2014 2015 
% tăng 

giảm 

Tổng tài sản  97.144   104.680  7,76% 

Doanh thu thuần  150.166   168.425  12,16% 

Lợi nhuận từ HĐKD  8.548   10.262  20,06% 

Lợi nhuận khác  4.989   3.587  -28,10% 

Lợi nhuận trước thuế  13.536   13.849  2,31% 

Lợi nhuận sau thuế  10.331   10.857  5,09% 

Lãi cơ bản trên một cổ phiếu (đồng/CP)  2.065   2.121  2,71% 

 

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,02 1,60 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,60 1,27 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 50,28% 60,20% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 101,14% 151,25% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 6,31 7,10 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 1,55 1,61 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu  thuần % 6,88% 6,45% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 21,39% 26,06% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 10,64% 10,37% 

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần % 5,69% 6,09% 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 



23 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

  

Tổng số cổ phần  :  3.599.480 cổ phần 

Mệnh giá cổ phiếu  : 10.000 đồng 

Loại cổ phần đang lưu hành  : cổ phần phổ thông 

Số cổ phần tự do chuyển nhượng  :  3.599.480 cổ phần 

Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng  : 0 cổ phần 

Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 

STT Tên Cổ đông lớn 
Số lượng CP 

đang nắm giữ 
Tỷ lệ (%) 

1 Công ty TNHH MTV Cơ khí SABECO 936.000 26,00 

2 Ông  Bùi Quang Hải 252.097 7,00 

3 Ông  Nguyễn Thành Trung 184.200 5,12 

Tổng cộng 1.372.297 38,12 

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG & THAY ĐỔI 

TRONG VỐN CHỦ SỞ HỮU 
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Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán 

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán 

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

 

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán 

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

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

STT Loại Cổ đông Số lượng Số CP sở hữu Giá trị (VND) Tỷ lệ (%) 

1.1 Nhà nước 01 936.000 9.360.000.000 26,00 

1.2 Cổ đông khác 214 2.663.948 26.639.480.000 74,00 

Tổng cộng 215 3.599.948 35.999.480.000 100,00 

2.1 Cổ đông trong nước 212 3.330.224 33.302.240.000 92,51 

 Tổ chức 05 1.005.758 10.057.580.000 27,94 

 Cá nhân 207 2.324.466 23.244.660.000 64,57 

2.2 Cổ đông nước ngoài 03 269.724 2.697.240.000 7,49 

 Tổ chức 01 28.800 288.000.000 0,80 

 Cá nhân 02 240.924 2.409.240.000 6,69 

Tổng cộng  3.599.948 35.999.480.000 100,00 

 

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU 

Ngày 03/11/2015, Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã thông qua việc phát 

hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn Vốn chủ sở hữu (cụ thể là quỹ đầu tư phát triển) với tỷ lệ phát hành là 

20%. Tuy nhiên, đến ngày 30/12/2015, Đại hội đồng cổ đông đã họp một lần nữa tại Trụ sở chính của Công 

ty và thống nhất chuyển toàn bộ quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và hủy bỏ 

phương án phát hành cổ phiếu nói trên, thay vào đó sẽ chi trả thêm 20% cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông 

hiện hữu. Vậy trong năm qua, Công ty không có thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 Giải trình của Ban Tổng Giám đốc với ý kiến kiểm toán 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT KINH DOANH 

 Năm 2015 qua hoạt động của Công ty vẫn tiếp tục theo 

định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đầu năm đã thông 

qua, tuy nhiên, một số chỉ tiêu vẫn còn thấp hơn kế 

hoạch như doanh thu từ xuất khẩu đạt 93,00%, giá trị 

xuất khẩu đạt 82,14%. Tình hình bất ổn ở một số quốc 

gia Châu Âu là một trong những nguyên nhân làm cho 

doanh thu xuất khẩu giảm. Các đơn hàng đã ký kết với 

các đối tác nước ngoài được thực hiện theo hợp đồng, 

tuy nhiên vì sản phẩm là các thiết bị có kích thước lớn, 

thời gian thực hiện dài, cộng thêm tình hình nhập khẩu 

vào các nước đặt hàng  gặp nhiều khó khăn nên doanh 

thu thực hiện chưa đạt như mong muốn trong năm 2015. 

Nhóm doanh thu này dự kiến sẽ được phản ánh vào đầu 

năm 2016. 

 

 Riêng đối với doanh thu nội địa, 

ngoài những khách hàng truyền 

thống, cuối năm 2014 Công ty đã 

ký kết được 02 hợp đồng có giá trị 

lớn với khách hàng là Công ty cổ 

phần Chỉ sợi Cao su V.R.G  SA DO 

và Tổng Công ty Công nghệ Năng 

lượng Dầu khí Việt Nam, giá trị của 

02 hợp đồng này lần lượt là 29,5 

tỷ đồng và 20,6 tỷ đồng. Đây là 

nguyên nhân khiến cho doanh thu 

từ thị trường nội địa của Công ty 

tăng mạnh đến 115,91% so với 

năm trước. 

 

 

 Tổng doanh thu đã đạt chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, đồng thời tăng 12,20% so với năm 2014. Lợi nhuận 

trước và sau thuế đều đạt kế hoạch và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Việc làm được dùy trì cho 

người lao động đồng thời lương bình quân của người lao động tăng từ 8,73 triệu đồng/người/ tháng 

lên 9,3 triệu đồng/người/ tháng. 

 Riêng số phải nộp ngân sách đã tăng 43,36% so với kế hoạch và tăng 43,44% so với năm trước, 

nguyên nhân chủ yếu do khoản thuế đất phải nộp năm 2015 ở mặt bằng Thủ Đức tăng 1.664.776.080 

đồng (phải trả từ 169.012.800 đồng/năm lên 1.833.788.880 đồng) và nộp thuế GTGT khác địa phương 

550.499.567 đồng. 

 



BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC  28 

 
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

TÌNH HÌNH TÀI SẢN 

 Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2014 

I. Tài sản ngắn hạn 89.821 87.293 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền 18.535 10.689 

2. Phải thu ngắn hạn 39.497 49.794 

3. Hàng tồn kho 18.611 18.212 

4. Tài sản ngắn hạn khác 13.178 8.599 

II. Tài sản dài hạn 14.859 9.850 

1. Tài sản cố định 13.138 9.639 

2. Tài sản dài hạn khác 1.508 - 

Tổng tài sản 214 211 

 

Cơ cấu tài sản của công ty trong những năm 

qua chủ yếu là tài sản ngắn hạn chiếm đa số 

từ 80% trở lên. Năm 2015 tài sản cố định 

của Công ty gần trọn khoản mục tài sản dài 

hạn với tỷ trọng là 97,85% tương đương 

13,14 tỷ đồng trong tổng 14,86 tỷ đồng. Đối 

với tài sản ngắn hạn thì khoản phải thu ngắn 

hạn đang có tỷ trọng cao nhất (57,09%), 

trong đó chủ yếu là phải thu của khách hàng 

do hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại.  

 

20,64%

43,97%

20,72%

14,67%

Cơ cấu tài sản ngắn hạn

Tiền và các khoản tương đương tiền

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác
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TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ 

 
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2014 

I. Nợ ngắn hạn  56.143   43.119  

1. Phải trả người bán ngắn hạn  3.167   4.880  

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn  15.333   9.681  

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  2.925   3.459  

4. Phải trả người lao động  16.901   15.896  

5. Phải trả ngắn hạn khác  14.185   6.808  

6. Quỹ khen thưởng phúc lợi  3.632   2.395  

II. Nợ dài hạn  6.873   5.707  

1. Dự phòng phải trả dài hạn  6.873   5.707  

Tổng nợ  63.017   48.826  

 

Tính đến thời điểm 31/12/2015, Công ty 

không có các khoản vay và nợ thuê tài chính. 

Tương tự như Tài sản, Cơ cấu nợ của Công ty 

vẫn nghiêng về phía nợ ngắn hạn phát sinh 

trong quá trình sản xuất kinh doanh như phải 

trả người lao động, người mua trả tiền trước, 

thuế và các khoản phải nộp. Nợ ngắn hạn 

chiếm 89,31% trong Tổng nợ và phần còn lại 

10,91% thuộc về nợ dài hạn 

30,10%

25,27%

27,31%

17,32%

Cơ cấu nợ ngắn hạn

Phải trả người lao động

Phải trả ngắn hạn khác

Người mua trả tiền trước 

ngắn hạn
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  

TRONG TƯƠNG LAI 
Công tác sản xuất 

 Khẩn trương hoàn thành các công trình đang thi 

công dở dang ở năm 2015, cũng như tiến hành 

nhanh các hợp đồng ký kết trong năm 2016, đẩy 

mạnh công tác nghiệm thu, quyết toán, xác nhận 

doanh thu, thu hồi vốn. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ 

thi công từng công trình để đảm bảo giao hàng đúng 

thời hạn quy định. Thường xuyên tổ chức công tác 

rèn luyện tay nghề cho công nhân góp phần nâng 

cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Quản lý chặt 

chẽ quá trình sản xuất, thực hành tiết kiệm vật tư, 

chi phí, có kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì thiết bị đúng 

quy định nhằm phát huy tốt công suất máy móc thiết  

bị,  nhà xưởng giúp sản phẩm làm ra không những 

đạt chất lượng đúng với yêu cầu của khách hàng mà 

còntiết kiệm được chi phí. 

 

 Tiếp tục đẩy mạnh phát triển lĩnh vực 

sản xuất hàng cơ khí có hàm lượng kỹ 

thuật cao, huy động mọi nguồn lực có 

thể,để đảm bảo chất lượng sản phẩm 

làm ra đáp ứng tốt yêu cầu của thị 

trường.  

 Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý 

chất lượng sản phẩm tại công ty theo 

hệ thống ISO 9001-2008. Tổ chức thực 

hiện tốt hệ thống quản lý hàn theo tiêu 

chuẩn Châu Âu EN 3834-2. Chú trọng 

trong công tác nghiên cứu, ứng dụng 

các thành tựu khoa học công nghệ mới 

vào sản xuất, phát triển các sản phẩm 

có giá trị cao. 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  

TRONG TƯƠNG LAI 

 Công tác kinh doanh, thị trường 

Tổ chức tốt công tác dự báo thị trường để 

xây dựng kế hoạch, định hướng kinh 

doanh hợp lý và hiệu quả.Bám sát thực 

tiễn kinh doanh của công ty để kịp thời 

điều chỉnh, bổ sung chính sách kinh doanh 

và kế hoạch tài chính cho phù hợp. Đặc 

biệt chú ý đến thời gian giao hàng nhằm 

đảm bảo doanh thu, tăng vòng quay vốn, 

tăng hiệu suất sử dụng vốn.  

Khai thác tốt thị trường hiện có,chú trọng 

công tác xuất khẩu để quảng bá thương 

hiệu ra quốc tế. Kế thừa thành công của 

thị trường xuất khẩu: Đức, Đan Mạch, 

Anh, Mỹ,... để xây dựng thương hiệu 

trong nước. Không quên nỗ lực đàm phán 

để mở rộng thêm thị trường mới. Tiếp tục 

đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng công 

nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh và 

phát triển sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu 

của thị trường. 

 

 Công tác đầu tư 

Đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư để chuẩn bị cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 

khoản thời gian còn lại của năm 2016,từ đó phấn 

đấu thực hiện thành công kế hoạch hoạt động năm. 

Tổng số vốn đầu tư dự kiến là 11,050 tỷ đồng, được 

công ty thực hiện như sau:  

Đầu tư  mới 01 máy doa, 03 máy tiện CNC, Thiết bị 

sơn, 03 bộ cầu trục 10T; 03 bộ bán cầu trục 3T và 

05 bộ cần trục trên máy; 

Đầu tư  trang bị thêm một số máy công cụ cho sản 

xuất như máy hàn TIG, máy hàn MIG và một số máy 

công cụ khác. 

Cải tạo nâng cấp, sửa chữa nhà nghỉ, nhà kho, nhà 

xưởng, văn phòng tại mặt bằng khu vực khu vực 

quận Thủ Đức và quận 12. 

Trang bị phần mềm trực tuyến (sever + máy tính). 
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Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán 

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán 

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

 

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán 

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

 
 Các hoạt động khác 

Triển khai, tìm mọi biện pháp tăng năng suất lao động để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận tối thiểu phải đạt bằng hoặc 

cao hơn kế hoạch đề ra, nhằm đảm bảo mức chi cổ tức cho cổ đông là 17%/năm. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quy hoạch, lựa chọn, đào tạo và tuyển dụng cán bộ 

quản lý, cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao phục vụ cho sự phát triển bền vững của Công 

ty. 

Đảm bảo việc làm ổn định, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong 

công ty với dự kiến thu nhập bình quân là 10.420.000/người/ tháng. Đặc biệt, chú trọng hơn vào công 

tác an toàn và cải thiện môi trường làm việc cho người lao động. Thực hiện tốt các công tác phong 

trào, đoàn thể, cộng đồng, an sinh xã hội,vv… 

Công ty luôn có sự kết nối tận tâm trong quá trình hoạt độnggiữatập thể ban lãnh đạo và CBCNV, 

ngoài ra với truyền thống đoàn kết, gắn bó cùng với tình thần ý thức trách nhiệm cao đã tồn tại từ 

rất lâu,những điều nàysẽ giúp IMECO phấn đấuhoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong 

năm 2016. 

 

GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM 

ĐỐC VỀ Ý KIẾN KIỂM TOÁN  

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AACS) đã thực hiện kiểm toán 

báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần, Ban Tổng Giám đốc 

không có ý kiến khác. 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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 Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

 Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

1 Tổng doanh thu Tr.đ 150.921 166.569 173.785 150.425 169.550 

 -  Doanh thu xuất khẩu Tr.đ 100.152 126.370 138.191 126.754 117.875 

 -  Doanh thu nội địa Tr.đ 48.529 39.160 34.824 23.412 50.550 

 -  Doanh thu HĐTC Tr.đ 2.240 1.039 770 259 1.125 

2 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 11.800 12.320 13.464 13.536 13.849 

3 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 8.849 9.794 10.088 10.331 10.857 

4 Tỷ lệ chia cổ tức % 14 15 16 17 37 

5 Thu nhập bình quân (người/tháng) 1.000đ 6.000 6.900 7.557 8.165 9.300 
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2011 2012 2013 2014 2015

Biến động doanh thu qua các năm (triệu đồng)

Tổng doanh thu

150.921 

166.569 

173.785 

150.425 

169.550 

Trong 05 năm của nhiệm kỳ, Hội đồng 

quản trị đã nỗ lực hết mình để đưa hoạt 

động của Công ty tăng trưởng mang lại 

lợi nhuận cho cổ đông, đảm bảo việc 

làm và nâng cao thu nhập của người lao 

động. Với sự mở cửa hội nhập kinh tế 

trong những năm qua vừa mang lại 

những lợi ích và đồng thời cũng tồn tại 

sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh 

nghiệp trong ngành và DN ngoại 

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của những năm qua  đã cho  

thấy được  hiệu quả hoạt động của Công ty. Doanh thu từ 

150 tỷ của năm 2011 đã tăng lên 169,55 tỷ trong năm 2015 

và đỉnh điểm là 173,78 tỷ trong năm 2013. Đồng thời, lợi 

nhuận sau thuế tăng từ 8,8 tỷ lên 10,85 tỷ trong khoảng thời 

gian này. Tỷ lệ cổ tức tăng đều qua các năm và đặc biệt năm 

2015, tỷ lệ trả cổ tức đã đạt 37%. Hầu hết kế hoạch kinh 

doanh của những năm qua đều đảm bảo hoàn thành. Đây 

thực sự là những kết quả rất đáng tự hào trong quá trình 

hoạt động sản xuất kinh doanh tại IMECO. 
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Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán 

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán 

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

 

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán 

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

 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

VỀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Năm qua Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực hoạt động để đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty đạt kỳ vọng 

mặc dù gặp một số khó khăn do một số quốc gia có đơn hàng xuất khẩu gặp biến động dẫn đến doanh thu 

ghi nhận của mảng này chưa đạt như mong muốn đầu năm, tuy nhiên, Tổng doanh thu và Lợi nhuận đều 

đảm bảo kế hoạch. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đều được Ban Tổng Giám đốc triển khai đúng đắn 

và phù hợp với tình hình thực tế.  

HĐQT cho rằng Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng và nhiệm vụ của mình và đã cùng với 

toàn bộ CBCNV mang lại kết quả kinh doanh bền vững trong những năm qua.  

 

KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 
STT CHỈ TIÊU Đơn vị tính 

Thực hiện 

năm 2015 

Kế hoạch 

năm 2016 
So sánh (%) 

A B C 1 2 3 = 2/1 

1 Tổng doanh thu Tr.đồng 169.550 171.617 101,22 

 Trong đó: Doanh thu XK Tr.đồng 117.875 130.457 110,68 

2 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 13.849 14.000 101,09 

3 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 10.857 10.920 100,58 

4 Kim ngạch xuất khẩu 1.000USD 5.342 5.880 110,07 

5 Kim ngạch nhập khẩu 1.000USD 72 200 277,78 

6 Tổng vốn đầu tư Tr.đồng 7.071 11.050 156,28 

7 Cổ tức % 37 17 45,95 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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 Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 
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 Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  

Thông tin chi tiết ở mục Ban Tổng Giám đốc) 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Thành viên  Chức Vụ 

Ông Bùi Quang Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông Nguyễn Thành Trung Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Ông Nguyễn Quốc Bình Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc nhà máy 

Ông Nguyễn Cao Hoằng Thành viên HĐQT độc lập 

Ông Đới Văn Lân Thành viên HĐQT không điều hành 

 

 Ông Bùi Quang Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Năm sinh: 1953 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành máy hóa – thực phẩm 

Chức vụ thành viên TV HĐQT tại các tổ chức khác: Không 

Số cổ phần nắm giữ: 252.097 cổ phần – tỷ lệ 7,00% 

Quá trình công tác 

 
Thời gian Vị trí 

06/1985 – 08/1988 Giám đốc Xí nghiệp Cơ Điện Tân Bình 

09/1988 – 05/1992 Cán bộ tổ chức lao động Việt Nam tại Tiệp Khắc 

06/1992 – 10/1996 Giám đốc Nhà máy Cơ Khí Thực Phẩm 

11/1996 – 03/2001 Giám đốc Công ty Cơ Khí và Xây Lắp Công Nghiệp 

04/2001 – 05/2004 Phó Tổng Giám đốc công ty Máy và Thiết bị Công Nghiệp kiêm Giám đốc 

Công ty Cơ Khí và Xây Lắp Công Nghiệp 

01/2006 – 02/2007 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Cơ Khí và Xây Lắp 

Công Nghiệp 

03/2007 – 06/2008 Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Cơ Khí và Xây Lắp Công Nghiệp 

07/2008 – 07/2013 Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Cơ Khí và Xây Lắp Công Nghiệp, Tổng 

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cơ khí SABECO 
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   Ông Nguyễn Quốc Bình - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc 

nhà máy  

Năm sinh: 1958 

Trình độ chuyên môn: Kinh tế kế hoạch 

Chức vụ thành viên TV HĐQT tại các tổ chức khác: Không 

Số cổ phần nắm giữ: 54.188 cổ phần – tỷ lệ 1,51% 

Quá trình công tác 

 
Thời gian Vị trí 

1981 – 1983 Sỹ quan Quân đội nhân dân Quân khu 7 

1983 – 1987 Công chức phòng TCLĐXH huyện Long Khánh, Đồng Nai 

1987 – Nay Phó Quản Đốc phân xưởng May, Cán bộ Kinh doanh phòng KCT, Phó Giám đốc 

nhà máy chế tạo Thiết bị Đồng bộ thuộc CTCPCơ Khí và Xây Lắp Công Nghiệp 

 

 Ông Nguyễn Cao Hoằng –Thành viên Hội đồng quản trị 

Năm sinh: 1959 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

Chức vụ thành viên TV HĐQT tại các tổ chức khác: Không 

Số cổ phần nắm giữ: 50.700 cổ phần – tỷ lệ 1,41% 

Quá trình công tác 

 

Thời gian Vị trí 

1981 – 1988 Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 

1988 – 1994 Phó Tổng Giám đốc liên hiệp KHSX Công nghệ mới 

1994 – Nay Giám đốc Trung tâm PTKT và CNTP 
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 Ông Đới Văn Lân – Thành viên Hội đồng quản trị  

Năm sinh: 1956 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

Chức vụ thành viên TV HĐQT tại các tổ chức khác: Không 

Số cổ phần nắm giữ: Không 

Quá trình công tác 

 

Thời gian Vị trí 

1986 – 04/2006 Quản lý phân xưởng cơ khí (bảo trì) – Phó Quản Đốc phân xưởng cơ khí trực 

thuộc Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 

05/2006 – 06/2008 Giám đốc xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật trực thuộc Tổng công ty CP Bia – Rượu – 

Nước giải khát Sài Gòn 

07/2008 – 06/2013 Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Cơ khí SABECO 

07/2013 – Nay Tổng Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Cơ khí SABECO 

 

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Không có. 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã có 03 cuộc họp với sự tham dự của các thành viên chi tiết như sau: 

 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Lý do không tham dự 

1 Ông Bùi Quang Hải Chủ tịch HĐQT 03/03 100%  

2 
Ông Nguyễn Thành 

Trung 
Thành viên HĐQT 03/03 100%  

3 Ông Nguyễn Quốc Bình Thành viên HĐQT 03/03 100%  

4 Ông Nguyễn Cao Hoằng Thành viên HĐQT  02/03 67% 
Bận công tác, uỷ quyền 

biểu quyết cho Chủ tịch 

5 Ông Đới Văn Lân Thành viên HĐQT  03/03 80%  
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CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH TRONG NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

STT Số NQ/QĐ Thời gian Nội dung 

1 88/NQ-HĐQT 03/04/2015 

- Thông qua ước thực hiện SXKD Quý 1/2015. 

- Thông qua dự kiến lấy ngày 23/05/2015 để tổ chức Đại 

hội cổ đông thường niên năm 2015 và các tài liệu chuẩn 

bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 

2 89/QĐ-HĐQT 03/04/2015 
Dự kiến lấy ngày 23/05/2015 để tổ chức Đại hội cổ 

đông thường niên năm 2015 - Công ty CP Cơ khí & Xây 

lắp Công nghiệp 

3 117/NQ-ĐHCĐ 23/05/2015 

- Thông qua Báo cáo thực hiện SXKD năm 2014 và kế 

hoạch SXKD năm 2015  

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc 

đàm phán với đối tác đang cần mua Công ty  

- Thông qua Báo cáo công tác quản lý, giám sát năm 

2014 và chương trình hoạt động năm 2015 của Hội 

đồng quản trị 

- Thông qua xác định giá trị tài sản trên đất tại Quận 12 

là 40 tỷ đồng 

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm 

định hoạt động tài chính và công tác kiểm tra, kiểm 

soát năm 2014. 

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ 

phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán 

bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và 

kiểm toán Nam Việt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị 

lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 

của Công ty 

- Thông qua Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 

năm 2014 

- Thông qua việc giao cho Ban điều hành lập phương án 

tăng vốn điều lệ bằng cổ phiếu thưởng trình Hội đồng 

quản trị xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 

- Thông qua kế hoạch tài chính năm 2015 

- Thông qua phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - 

Ban kiểm soát và trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 

năm 2015 

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất 

cả các cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công 

nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành và các 

cán bộ quản lý cùng toàn thể công nhân viên của Công 

ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 
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STT Số NQ/QĐ Thời gian Nội dung 

4 121/QĐ-HĐQT 23/05/2015 Giao chỉ tiêu đơn giá tiền lương năm 2015 

5 162/NQ-HĐQT 03/07/2015 

- Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2015. 

- Thông qua tình hình thực hiện hoạt động SXKD, đầu 

tư, công nợ 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 6 

tháng cuối năm 2015. Nhất trí dùng quỹ dự phòng tài 

chính để xử lý công nợ gần 1 tỷ đồng của Promecon. 

- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng cổ phiếu 

thưởng với tỷ lệ 20%, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

được thực hiện hoàn tất đầu năm 2016 

- Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc làm việc với 

đối tác về việc mua cổ phần IMECO và báo cáo kết 

quả cho HĐQT 

- Thông qua việc sang nhượng giá trị tài sản trên đất tại 

Quận 12 với giá sàn là 40 tỷ đồng chưa có thuế và 

không bao gồm tài sản là MMTB, được tổ chức thực 

hiện theo phương thức chào giá cạnh tranh. 

- Thông qua việc đầu tư hệ thống trữ và cấp CO2 cho 

máy hàn theo Tờ trình số 153 của Tổng Giám đốc. 

6 163a/QĐ-HĐQT 03/07/2015 
Phê duyệt đầu tư hệ thống trữ và cấp CO2 cho máy 

hàn 

7 218/QĐ-HĐQT 31/08/2015 
Phê duyệt giá trị đầu tư và nhà cung cấp hệ thống bán 

cẩu trục dầm đôi 15T khẩu độ 17m x 10m x 129m 

8 271a/NQ-HĐQT 20/10/2015 

- Thông qua báo cáo tình hình SXKD quý III, kế hoạch 

SXKD quý IV/2015 và chủ trương kế hoạch SXKD năm 

2016 bằng với năm 2015. 

- Thông qua việc Hội đồng quản trị thông báo cho các 

cổ đông về đối tác nước ngoài đã đặt vấn đề mua lại 

cổ phần IMECO và chọn tư vấn là Công ty cổ phần 

chứng khoán FPT để lo các thủ tục pháp lý về sang 

nhượng cổ phần cho cổ đông. 

- Thông qua việc Hội đồng quản trị sẽ tổ chức đại hội 

cổ đông bất thường để báo cáo việc sang nhượng cổ 

phần cho đối tác nước ngoài. 

- Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc thay mặt 

HĐQT làm việc với HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia – 

Rượu – NGK Sài Gòn (SABECO ) về việc cổ phần của 

SABECO với đối tác nước ngoài. 

- Thông qua việc chốt lấy ý kiến cổ đông vào ngày 

02/11/2015 về việc tăng vốn bằng nguồn vốn chủ sở 

hữu. 

9 272b/NQ-HĐQT 20/10/2015 

Thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn 

Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) 

kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty Cổ 

phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp. 

 

CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH TRONG NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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STT Số NQ/QĐ Thời gian Nội dung 

10 275/QĐ-HĐQT 22/10/2015 
Ủy quyền của HĐQT cho Tổng giám đốc được toàn 

quyền thực hiện các giao dịch với Ngân hàng BIDV. 

10 290/NQLYK-ĐHCĐ 03/11/2015 
Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn 

vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đính kèm 

11 301/NQ-HĐQT 13/11/2015 

- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về việc hủy phát 

hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 

hữu với tỷ lệ 20%/ vốn điều lệ 

- Thông qua việc chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi 

nhuận sau thuế chưa phân phối (theo bảng cân đối kế 

toán kết thúc ngày 31/12/2014) toàn bộ số tiền là 

8.357.505.017 đồng (Tám tỷ ba trăm năm mươi bảy 

triệu năm trăm lẻ năm ngàn không trăm mười bảy 

đồng). 

- Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 

2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 17%/vốn điều lệ lên 37%/vốn 

điều lệ (3.700đồng/ cổ phiếu) 

- Thông qua việc đăng ký sang nhượng cổ phần cho đối 

tác mới theo phương án của Hội đồng quản trị trình 

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty 

12 348/NQ-ĐHCĐ 30/12/2015 

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động 

Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp 

- Thông qua việc áp dụng Điều lệ sửa đổi vào Đại hội 

cổ đông bất thường 

- Thông qua việc hủy phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ 

phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 

- Thông qua việc chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi 

nhuận sau thuế chưa phân phối (theo bảng cân đối kế 

toán kết thúc ngày 31/12/2014) toàn bộ số tiền là 

8.357.505.017 đồng 

- Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 

2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 17%/vốn điều lệ lên 37%/vốn 

điều lệ (3.700đồng/cổ phiếu) 

- Thông qua việc sang nhượng cổ phần IMECO với giá 

trị giao dịch toàn bộ cổ phần từ 8 triệu USD trở lên và 

sau khi có ý kiến trả lời bằng văn bản của SABECO 

đồng ý chuyển nhượng, Đại hội chính thức ủy quyền 

cho Hội đồng quản trị IMECO đàm phán chuyển 

nhượng với đối tác, hoàn tất các thủ tục chuyển 

nhượng cho các cổ đông theo quy định của Pháp luật. 

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất 

cả cổ đông Công ty cổ phần cơ khí và Xây lắp Công 

nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành và các 

cán bộ quản lý cùng toàn thể công nhân viên của Công 

ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

13 355/QĐ-HĐQT 31/12/2015 Ban hành Quy chế điều hành Công ty (sửa đổi lần 1) 
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HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP 

Ông Nguyễn Cao Hoằng - Thành viên HĐQT độc lập tại Công ty trong năm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 

của mình, tiếp tục giúp HĐQT điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển đã đặt ra. 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ CHỨNG CHỈ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Không có. 

BAN KIỂM SOÁT 

Thành viên  Chức Vụ 

Ông Huỳnh Phước Năng Trưởng Ban 

Ông Nguyễn Văn Lơn Thành viên  

Ông Hà Ngọc Long Thành viên 

 

 Ông Huỳnh Phước Năng – Trưởng Ban kiểm soát 

Năm sinh: 1956 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí – Cử nhân kinh tế 

Chức vụ tại tổ chức khác: Không 

Số cổ phần nắm giữ: Không  

 
Quá trình công tác 

Ông Năng từng giữ các chức vụ Cán bộ kỹ thuật nhà máy Cơ khí Bia Rượu, Xí nghiệp vận tải Công ty 

Bia Sài Gòn, Trưởng Phòng kỹ thuật Công ty Bia Sài Gòn và hiện nay đang làm Giám đốc điều hành 

tạiCông ty TNHH MTV Cơ khí SABECO trực thuộc Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn. 
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 Ông Nguyễn Văn Lơn – Thành viên Ban kiểm soát 

Năm sinh: 1955 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Kế toán doanh nghiệp 

Chức vụ tại tổ chức khác: Không 

Số cổ phần nắm giữ: 12.000 cổ phần – tỷ lệ 0,33% 

Quá trình công tác: 

Ông Lơn từng giữ chức Phó phòng Hành chính - Nhân sự và hiện nay là Trưởng phòngphòng Hành chính 

- Nhân sự của Công ty. Ngoài ra ông còn là Phó Bí Thư Đảng Bộ CTCP Cơ Khí và Xây Lắp Công Nghiệp 

trong nhiều nhiệm kỳ. 

 Ông Hà Ngọc Long – Thành viên Ban kiểm soát 

Năm sinh: 1973 

Trình độ chuyên môn: Trung cấp điện 

Chức vụ tại tổ chức khác: Không 

Số cổ phần nắm giữ: 10.475 cổ phần – tỷ lệ 0,29% 

Quá trình công tác: 

Ông Long từng nắm giữ các chức vụ Tổ trưởng tổ Điện Công ty IMECO, Nhân viên kỹ thuật Công ty 

IMECO, Quản Đốc phân xưởng Bảo trì và Xử lý bề mặt.Ngoài ra ông đã từng làm Bí Thư đoàn trong nhiều 

nhiệm kỳ. 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 

 Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện cơ chế kiểm 

soát thông qua vị trí công tác của các thành 

viên trong ban KS, các thành viên báo cáo 

công tác thực hiện vào ngày 5-10 hàng 

tháng, Trưởng Ban kiểm soát tổng hợp các 

kết quả kiểm soát để ra báo cáo công tác gửi 

đến HĐQT và ban điều hành. Ban Kiểm soát 

đã thực hiện việc báo cáo hàng tháng có tốt 

hơn so với năm 2014. 

 Trong năm 2015 Ban kiểm soát cũng đã thực hiện 

họp định kỳ 1 lần vào tháng 9/2015 để kiểm điểm 

việc thực hiện công tác theo hướng dẫn của 

Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của 

Bộ Tài chánh về Qui định về quản trị công ty cho 

các Công ty đại chúng. Hàng tháng, ban kiểm soát 

đều có các báo cáo của từng thành viên bằng 

email, trên cơ sở đó trưởng ban kiểm soát tổng 

hợp báo cáo thông qua ý kiến đồng thuận. 
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 

 Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng 

quản trị. Trên cơ sở các cuộc họp trên HĐQT 

có các quyết định thông qua KHSX KD 2016, 

thông qua các báo cáo trình ĐHCĐ bất thường 

2015 và ĐHCĐ 2016, KHĐT 2016, triển khai 

thực hiện NQĐHCĐ, tham dự các cuộc họp 

cùng các đối tác có ý định mua cổ phiếu của 

IMECO, thông qua việc thực hiện KH từng quý, 

ban KS cũng thực hiện chức năng của ban 

trong các khuyến nghị để thực hiện đúng các 

quy định của Điều lệ của Công ty. 

Đánh giá của Ban kiểm soát là HĐQT đã thực hiện chức 

năng lãnh đạo và kiểm tra thực hiện kịp thời, các quyết 

định phù hơp với tình hình thực tế và phù hợp với các 

quy định, tạo cơ chế làm việc phối hợp tốt giữa HĐQT, 

Ban Điều hành và Ban kiểm soát. Đối với các cuộc họp 

của Ban điều hành, thông qua các thành viên BKS dự họp 

trực tiếp có ý kiến cho công tác kiểm tra phù hợp với chức 

năng nhiệm vụ của BKS. Các hoạt động của BKS được 

HĐQT cũng như ban Điều hành tạo điều kiện thuận lợi 

để thực hiện và các kiến nghị của BKS cũng được HĐQT 

và ban Điều hành thực hiện hoặc khắc phục. 

 

 Trên cơ sở các báo cáo hàng tháng của BKS và tại các cuộc họp của HĐQT ban KS có những kiến nghị, đánh 

giá cho các hoạt động, việc thực hiện các NQ của HĐQT của ban Điều hành và góp ý trực tiếp với các ý kiến 

độc lập đối với HĐQT. 

 
CÁC GIAO, DỊCH THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

 
THÙ LAO, LƯƠNG THƯỞNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

 

Năm 2015, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường 

niên 2015. 

Hội đồng quản trị 

Chủ tịch : 81.000.000 đồng (đã trừ thuế TNCN) 

Thành viên : 48.600.000 đồng 

Ban kiểm soát 

Trưởng ban : 48.600.000 đồng 

Thành viên : 32.400.000 đồng 

Ngoài ra, lương thưởng của Ban điều hành cũng được thực hiện theo quy chế trả lương, thưởng của Công 

ty với tổng giá trị trong năm bằng 3.560.255.201 đồng. 
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GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ :  Không có. 

HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ :  Không có. 

VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Việc quản trị công ty được thực hiện theo quy định của Pháp luật và các thông lệ tốt mà Công ty cho 

rằng phù hợp với tình hình thực tiễn của mình. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 
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Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán 

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

 

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 
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