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I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100103520 đăng ký lần đầu ngày 

24/02/2006 và thay đổi lần thứ 15 ngày 13/03/2018. 

- Vốn điều lệ: 59.770.360.000 đồng  

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 59.770.360.000 đồng  

- Địa chỉ: 21 A, Cát Linh, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

- Số điện thoại: 84-(04)-3845 5777 

- Số fax: 84-(04)-3823 2325 

- Website: http://ceco.com.vn/ 

- Mã cổ phiếu (nếu có): CEC 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

 Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất ngày nay tiền thân là Viện Thiết kế 

công nghiệp hóa chất, được thành lập từ năm 1967, tách ra từ Viện Thiết kế tổng hợp 

thuộc Bộ Công nghiệp Nặng. 

 Năm 1973 Tổng cục Hóa chất quyết định đổi tên Viện Thiết kế công nghiệp hóachất 

thành Công ty Thiết kế công nghiệp hóa chất . 

 Ngày 22 tháng 5 năm 1978 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 112 CP thành 

lập Viện thiết kế công nghiệp hóa chất với các nhiệm vụ chính như sau: 

- Tiến hành nghiên cứu thí nghiệm các lĩnh vực khoa học kỹ thuật về quá trình công 

nghệ, thiết bị và máy hóa nhằm sớm đưa các công trình nghiên cứu ra phục vụ sản xuất, 

đổi mới kỹ thuật trong các nhà máy hóa chất đã xây dựng, từng bước trang bị kỹ thuật 

mới cho toàn bộ ngành công nghiệp hóa chất ở nước ta. 

- Thiết kế các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hóa chất trực tiếp phục vụ việc xây dựng 

và phát triển nghành công nghiệp hóa chất toàn quốc. 

- Nghiên cứu giúp Tổng cục Hóa chất trong việc xét duyệt, tổ chức xây dựng các 

công trình và lựa chọn thiết bị hóa chất … do nước ngoài đảm nhiệm. 

- Viện Thiết kế công nghiệp hóa chất là đơn vị hoạt động khoa học thực hiện hạch 

toán kinh tế đầu tiên (từ năm 1977) của ngành hóa chất. 

 Năm 1993, để phù hợp với nền kinh tế thị trường, mở rộng thêm ngành nghề, Viện 

đã được Chính phủ đồng ý cho chuyển thành doanh nghiệp nhà nước với tên gọi Công ty 

Thiết kế công nghiệp hóa chất (Quyết định số 370/QĐ-TCNSĐT ngày 17/6/1993) do Bộ 

Trưởng Bộ công nghiệp Nặng ký). 

 Năm 2005 thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về đổi mới doanh nghiệp 

nhà nước, Công ty đã lập phương án và được Bộ Công nghiệp phê duyệt, chuyển thành 

Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất (Theo quyết định số 3493/QĐ-BCN ngày 

http://ceco.com.vn/
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24/10/2005) hoạt động theo luật doanh nghiệp. 

 Ngày 01/04/2006, Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất hoạt động theo 

hình thức công ty cổ phần và quy định của Luật Doanh nghiệp với mức vốn điều lệ ban 

đầu là 8.000.000.000 đồng. 

 Ngày 16/5/2011, Công ty đã được UBCKNN chấp thuận việc đăng ký Công ty đại 

chúng với mức vốn điều lệ là 17.579.520.000 đồng. 

 Ngày 29/05/2012, Công ty tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập và vinh dự được 

Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất với sự tham dự của Ông Nguyễn 

Nam Hải- Thứ trưởng Bộ Công Thương. Trước niềm vinh dự lớn lao và tự hào này, Công 

ty cố gắng phấn đấu tiếp tục phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được, đoàn kết nhất trí, 

đẩy mạnh lao động sản xuất, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2012 và phấn đấu đứng trong nhóm 5 công ty tư vấn kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. 

 Ngày 08/02/2013, Công ty phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 

29.885.180.000 đồng. 

 Ngày 28/02/2014, Sở GDCK chấp thuận cho Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp 

Hóa chất được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số 

lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là 2.988.518 cổ phần. 

 Ngày 20/09/2016, Công ty phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 

59.770.360.000 đồng. 

 Ngày 02/12/2016, Công ty đã hoàn thành việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại 

Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch 

là 5.977.036 cổ phần. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

❖ Ngành nghề kinh doanh chính: 

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu và phát triển; triển khai các dự án khoa học công 

nghệ; cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ; xây dựng và chuyển giao sáng chế, giải 

pháp hữu ích, bản quyền công nghệ; 

- Tư vấn quy hoạch phát triển ngành; tư vấn đầu tư; tư vấn kỹ thuật; tư vấn giám 

sát; cung cấp dịch vụ quản lý dự án và trợ giúp kỹ thuật; 

- Khảo sát, thiết kế, hướng dẫn thi công; 

- Kiểm tra, kiểm định, chứng nhận chất lượng công trình; 

- Cung cấp dịch vụ môi trường; 

- Tổng thầu các dự án tích hợp. 

❖ Địa bàn kinh doanh: 

 Địa bàn kinh doanh trải khắp cả nước, tập trung ở các tỉnh: Lào Cai, Phú Thọ, Bắc 

Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Cà Mau. 
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4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

4.1. Mô hình quản trị 

Sơ đồ 1: Mô hình quản trị 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý: 

 Công ty CP Thiết kế công nghiệp hóa chất được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo: 

 - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 

ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Điều lệ Công ty CP Thiết kế Công nghiệp hóa chất được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua ngày 29/10/2015, sửa đổi bổ sung ngày 12/9/2016. 

- Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 26/7/2012 quy định về quản 

trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng. 

- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng 

dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. 

- Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số 

điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với 

công ty đại chúng 

Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị Ban kiểm soát 

P. Hành chính Tổng hợp TT. Quản lý dự án và điều 

độ sản xuất  

CN TP. Hồ Chí Minh 

 

P.Kế hoạch và Thị trường 

P. Phát triển hệ thống 

và Nguồn nhân lực 

TT. Thiết kế công nghệ và Tư 

vấn đầu tư  

TT.Thiết kế Tổng hợp  

CT CP máy và thiết bị 

CN hóa chất Việt Nam 

(VMEC) 

CT CP DV kỹ thuật CN 

Hóa chất 

TT. KT môi trường 

 

Ban giám đốc 

Trung tâm phát triển 

công nghệ CECO 
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❖ Đại hội đồng cổ đông: 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định 

những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan 

quy định. Đại hội cổ đông có các quyền: thông qua định hướng phát triển của Công ty, 

thông qua các nội dung họp thường niên hàng năm; thông qua tổ chức lại và giải thể 

Công ty; Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 

và các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

❖ Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị cao nhất của Công ty, có đầy đủ quyền hạn 

để thay mặt Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến mục tiêu và lợi ích của Công ty, 

ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị do 

Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hiện tại, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thiết kế 

Công nghiệp Hóa chất có năm (05) thành viên bao gồm một (01) Chủ tịch HĐQT và bốn 

(04) thành viên HĐQT. Danh sách thành viên  HĐQT hiện tại như sau: 

STT Chức vụ Họ và tên 

1 Chủ tịch Ông  Nguyễn Mạnh Hùng  

2 Thành  viên Ông Đỗ Hiên Ngang 

3 Thành  viên Ông Đinh Đức Bộ 

4 Thành  viên Ông Nguyễn Công Thắng 

5 Thành  viên Ông Nguyễn Thủy Nguyên 

❖ Ban Kiểm soát 

Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm ba (03) thành viên, thay mặt cổ đông để 

kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS 

chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và 

nghĩa vụ như: kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra 

tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm 

tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra 

các báo cáo tài chính của Công ty. Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty hiện tại 

như sau: 

STT Chức vụ Họ và tên 

1 Trưởng ban           Bà Nguyễn Thị Dịu 

2 Kiểm soát viên           Bà Trương Thị Minh Thu 

3 Kiểm soát viên           Bà Trần Thị Minh Trang 

❖ Ban Giám đốc 

Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và 

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 giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ 

Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cơ cấu Ban Giám đốc 

của Công ty hiện nay như sau: 
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STT Chức vụ Họ và Tên 

1 Giám đốc Ông Nguyễn Công Thắng  

2 Phó giám đốc Ông Văn Đức Thắng 

3 Phó giám đốc Bà Nguyễn Hồng Hạnh 

❖ Các phòng ban chức năng: 

 Phòng Hành Chính Tổng hợp 

- Thực hiện công tác tài chính, kế toán; Giúp Giám đốc công ty quản lý tài sản, 

nguồn vốn của công ty; 

- Quản lý đầu tư; dịch vụ ngoài sản xuất kinh doanh chính; 

- Đảm nhiệm công tác hành chính văn phòng, quan hệ với địa phương tại Trụ sở 

chính; 

- Thực hiện các dịch vụ hành chính nội bộ (xuất bản, giao nhận tài liệu, sửa chữa 

bảo trì, phát thanh, ghi hình, quản lý cơ sở vật chất...). 

 Phòng Kế hoạch và Thị trường 

- Xây dựng thương hiệu, xây dựng văn hóa Công ty; 

- Xây dựng chiến lược phát triển; 

- Marketing cơ sở dữ liệu; 

- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh (ngắn hạn và dài hạn); 

- Quản lý công tác khoa học công nghệ và công tác nghiên cứu phát triển; 

- Quan hệ công chúng, hợp tác chiến lược; 

 Phòng Phát triển hệ thống và Nguồn nhân lực 

- Duy trì và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng toàn công ty; 

- Phát triển và bảo vệ tài sản tri thức; 

- Công tác pháp chế, quan hệ cổ đông (bao gồm thư ký Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát); 

- Kiểm soát nội bộ (bao gồm kiểm toán nội bộ); 

- Quản lý thông tin (bao gồm thư viện); 

- Truyền thông nội bộ; 

- Tổ chức bộ máy, lao động. 

 Trung tâm Quản lý dự án và điều độ sản xuất 

- Giúp Giám đốc công ty điều độ sản xuất, giao nhiệm vụ hợp đồng; 

- Chào giá, dự thầu; 

- Quản lý hợp đồng sản xuất, quản lý giá; 

- Xây dựng tiêu chuẩn, quy trình quản lý chất lượng dự án. 

 Trung tâm Thiết kế công nghệ và Tư vấn đầu tư 

- Thực hiện các dự án/ hợp đồng tư vấn đầu tư (lập FS, quy hoạch, chiến lược 
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ngành, ...) 

- Thực hiện thiết kế phần công nghệ, thiết bị, cơ khí; 

- Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất ngành hóa chất và liên quan. 

 Trung tâm Thiết kế Tổng hợp 

- Thực hiện thiết kế phần xây dựng, điện, tự động hóa, nước, HVAC...; 

- Thiết kế các công trình phụ trợ khác; 

- Lập, thẩm tra dự toán, tính toán hiệu quả kinh tế của dự án. 

 Trung tâm Kỹ thuật môi trường 

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ và bảo vệ môi 

trường trong công trình công nghiệp hóa chất và các ngành công nghiệp khác liên quan. 

- Tư vấn, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới và thiết bị tiên tiến vào thiết kế xử lý 

môi trường trong công trình công nghiệp và dân dụng. 

 Các đơn vị trực thuộc 

 Chi nhánh Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

Trụ sở tại: 37/76 Trần Đình Xu, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Văn phòng giao dịch tại: lầu 8, số 22 Lý Tự Trọng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

4.3. Các công ty con, công ty liên kết. 

 Công ty cổ phần Máy và Thiết bị hóa chất Việt Nam  

- Trụ sở chính: Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. 

- Vốn điều lệ: 22.425.000.000 đồng (Bằng chữ: hai mươi hai tỷ, bốn trăm hai mươi 

lăm triệu đồng) 

- Tỉ lệ sở hữu của CECO tại VMEC là: 55,33% vốn điều lệ. 

Ngành nghề kinh doanh chính: Gia công cơ khí, xử lý, tráng phủ kim loại; sản xuất, 

lắp đặt, sửa chữa các loại máy móc thiết bị; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Thiết kế lắp đặt thiết bị công trình, 

lắp đặt thiết bị công nghệ công trình công nghiệp hóa chất. 

 Công ty cổ phần CECO Hà Nội 

- Trụ sở chính: 21A Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội 

- Vốn điều lệ: 8.400.000.000 đồng (Bằng chữ: tám tỷ bốn trăm triệu đồng) 

- Tỉ lệ sở hữu của CECO tại Công ty CP CECO Hà Nội là: 36,4% vốn điều lệ. 

Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ thi công xây lắp nhỏ, sửa chữa chống ăn 

mòn các nhà máy hoá chất, khoáng sản.  

 Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp hóa chất (gọi tắt là CECOs) 

- Trụ sở chính: 21A Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội 

- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: sáu tỷ đồng) 

- Tỉ lệ sở hữu của CECO tại CECOs là: 51% vốn điều lệ. 
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Ngành nghề kinh doanh chính: Xây lắp, sửa chữa, bảo trì các nhà máy nhiệt điện 

khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh. 

 Công ty CP Công nghiệp hóa chất Tây Ninh (TANICHEM) 

- Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Tân Hội 1, ấp Hội An, Xã Tân Hội, Huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh. 

- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Bằng chữ: một trăm hai mươi tỷ đồng) 

Tỉ lệ sở hữu của CECO tại TANICHEM là: 1,14% vốn điều lệ 

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột; Lắp 

đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Sản xuất phân bón. 

 Công ty TNHH Quản lý dự án hóa chất (Hiện đang tiến hành các thủ tục giải thể 

theo nghị quyết của Hội đồng quản trị CECO) 

- Trụ sở chính: 21A, Cát Linh, Hà Nội  

- Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: ba tỷ đồng) 

- Tỷ lệ sở hữu của CECO: 100% vốn điều lệ. 

- Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ cho thuê nhân lực quản lý dự án, dịch vụ tư vấn 

quản lý dự án công nghiệp. 

 Trung tâm Phát triển công nghệ CECO 

- Trụ sở chính: 21 A phố Cát Linh, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, thành phố Hà  

Nội 

- Vốn điều lệ: 1.600.000.000 đồng (Bằng chữ: một tỷ sáu trăm triệu đồng) 

- Tỷ lệ sở hữu của CECO: 100% vốn điều lệ. 

- Ngành nghề kinh doanh:  

+ Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hóa học, chế tạo máy, vật liệu trong lĩnh vực công 

nghiệp hóa chất, hóa dược, dầu khí, thực phẩm, chế biến khoáng sản, năng lượng và môi 

trường. 

+ Dịch vụ khoa học công nghệ: Tư vấn, chuyển giao công nghệ; Thí nghiệm; Tổ 

chức hội nghị, hội thảo; Tham gia đào tạo, Thông tin khoa học và công nghệ; Hợp tác 

quốc tế trong lĩnh vực trên. 

+ Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu trong lĩnh 

vực trên. 

5. Định hướng phát triển 

 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

- Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên tập trung trí tuệ, luôn đổi mới nhận thức, tiếp 

cận tiến bộ khoa học kỹ thuật để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh 

hàng năm, với cơ cấu giá trị hợp lý giữa ba nhóm công việc chính là tư vấn thiết kế, dịch 

vụ thi công xây lắp, mua sắm thiết bị và dịch vụ môi trường. Công ty đã và đang hướng 

tới những dự án tổng thầu EPC các công trình công nghiệp hóa chất lớn và các công trình 
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công nghiệp khác liên quan. 

- Giữ vững và phát huy vai trò là doanh nghiệp tư vấn thiết kế hàng đầu trong ngành 

công nghiệp hóa chất và các ngành công nghiệp khác liên quan. 

- Phấn đấu đưa đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, cổ tức cho cổ 

đông năm sau bằng hoặc cao hơn năm trước. 

- Xây dựng và phát triển thương hiệu, đưa CECO đứng trong hàng ngũ 5 đơn vị tư 

vấn hàng đầu của cả nước về thực hiện công việc tư vấn thiết kế và thi công xây lắp. 

- Cung cấp hoàn chỉnh các đề án thiết kế và các dịch vụ tư vấn đầu tư, cung ứng, thi 

công xây dựng công trình và dịch vụ môi trường.  

  Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 

- Tăng cường công tác tiếp thị, thông tin thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh 

trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm thương 

hiệu doanh nghiệp để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

- Nâng cao hiệu quả công tác chi đạo, quản lý chất lượng, tiến độ các dự án đặc biệt 

là các dự án EPC. 

- Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, ký các thỏa thuận ghi nhớ 

hợp tác với các đối tác có thế mạnh riêng theo từng lĩnh vực để cùng tham gia mục tiêu 

phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan 

đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty. 

 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty 

- Luôn quan tâm đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, tư vấn và định hướng cho khách 

hàng tiếp cận công nghệ sạch, công nghệ hữu cơ, vi sinh trong sản xuất phân bón và đổi 

mới công nghệ trong sản xuất hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng, nhằm giảm thiểu tác 

động tiêu cực đến môi trường. 

- Tích cực tham gia các phong trào vì trách nhiệm xã hội và cộng đồng do Bộ Công 

thương, Tập đoàn Hóa chất Viết Nam và địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở phát 

động. 

6. Các rủi ro 

6.1. Rủi ro về kinh tế 

Nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng những rủi ro được hình thành từ sự biến 

động của các nhân tố kinh tế cơ bản như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, 

tỷ giá hối đoái… Các doanh nghiệp, với vai trò là một trong các chủ thể của nền kinh tế 

cũng không nằm ngoài sự tác động của các nhân tố trên.  

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát 

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 của Tổng cục Thống kê 

công bố ngày 27/12/2017 cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước tính 

tăng 6,81% so với năm 2016, trong đó quý I tăng 5,15%; quý II tăng 6,28%; quý III tăng 

7,46%; quý IV tăng 7,65%. Mức tăng trưởng năm nay vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao 
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hơn mức tăng của các năm từ 2011-2016, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các 

giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa 

phương cùng nỗ lực thực hiện.  

Xét về góc độ sử dụng GDP năm 2017, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,35% so với 

năm 2016, đóng góp 5,52 điểm phần trăm (trong đó tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư 

đóng góp 5,04 điểm phần trăm); tích lũy tài sản tăng 9,8%, đóng góp 3,30 điểm phần 

trăm; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ ở tình trạng nhập siêu làm giảm 

2,01 điểm phần trăm của mức tăng trưởng chung. 

CPI bình quân năm 2017 tăng 3,53% so với năm 2016 và tăng 2,6% so với tháng 

12 năm 2016. Như vậy mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ mức CPI bình quân năm 2017 

dưới 4% đã đạt được trong bối cảnh điều chỉnh được gần hết giá các mặt hàng do Nhà 

nước quản lý đặt ra trong năm 2017. 

 Lãi suất 

Đối với một doanh nghiệp thì rủi ro lãi suất xảy ra khi chi phí lãi vay của doanh 

nghiệp cao hơn khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp và mức độ rủi ro về lãi suất 

cũng khác nhau giữa các ngành với nhau tùy theo cơ cấu nợ vay. Từ năm 2010 cho đến 

nay, lãi suất có biểu hiện tăng cao, tiếp tục biến động mạnh và diễn biến phức tạp. 

Tháng 4/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Ngân hàng 

Nhà nước xem xét giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, kích nền kinh tế phát 

triển. Sau đó gần 6 tháng, các ngân hàng mới có thể bắt đầu thực hiện theo chỉ đạo của 

Thủ tướng. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tháng 10-2016, mặt bằng lãi suất 

cho vay tiền đồng phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-7%/năm đối với ngắn 

hạn. Các ngân hàng thương mại nhà nước áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ 

biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm. 

Theo thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 của Tổng cục Thống 

kê công bố ngày 27/12/2017, tính đến thời điểm 20/9/2017, tổng phương tiện thanh toán 

tăng 9,59% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm trước tăng 11,76%); huy động vốn của 

các tổ chức tín dụng tăng 10,08% (cùng kỳ năm 2016 tăng 12,02%); tăng trưởng tín dụng 

của nền kinh tế đạt 11,02% (cùng kỳ năm trước tăng 10,46%). Các tổ chức tín dụng tích 

cực thực hiện các chính sách và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất, lãi 

suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên được các ngân hàng giảm 0,5%/năm; 

đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh được giảm 0,5%-1%/năm; 

đồng thời giảm lãi suất một số chương trình cho vay trung và dài hạn đối với lĩnh vực ưu 

tiên xuống còn 8%/năm; tích cực triển khai các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi 

cho các ngành thiết yếu trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội; đối với nhóm khách 

hàng có tình hình tài chính minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4%-5%/năm. 

Trong một nền kinh tế chung chưa phục hồi ổn định, tăng trưởng chậm và tiềm ẩn 

nhiều rủi ro sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp. 

Những biến động của nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung có 

ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thiết kế Công 
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nghiệp Hóa chất. Do đó những dự báo về triển vọng phát triển trong tương lai cũng như 

những kế hoạch kinh doanh đã đề ra của CECO có thể thay đổi theo biến động của nền 

kinh tế.   

 Thị trường:  

Tình hình kinh tế xã hội khó khăn chung từ năm 2016. Trong năm 2017, kinh tế 

nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn 

cầu thấp hơn so với dự báo; giá nhiều hàng hóa cơ bản và giá dầu thô ở mức thấp. 

Các dự án đầu tư nói chung và các dự án về sản xuất công nghiệp nói riêng giảm 

đáng kể do đó ảnh hưởng rất nhiều đến việc cạnh tranh cơ hội tiếp cận các dự án của 

Công ty. 

Hiện nay cũng đã xuất hiện rất nhiều các công ty trong và ngoài nước tại Việt 

Nam có quy mô tương tự hoặc lớn hơn, có năng lực và trình độ chuyên nghiệp tham gia 

vào thị trường tư vấn thiết kế, mua sắm và thi công xây lắp thuộc lĩnh vực Phân bón và 

Hóa chất đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị phần của Công ty. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bền vững, phụ thuộc phần lớn 

vào hợp đồng EPC Muối mỏ Lào, không có dự án gối đầu nên gặp khó khăn khi dự án 

này tạm dừng thực hiện. 

Cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp đã cổ phần 

mà nhà nước chiếm giữ dưới 50% vốn điều lệ. 

6.2. Rủi ro về luật pháp 

Là một công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất, hoạt động 

của Công ty chịu sự điều chỉnh chủ yếu từ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật 

đấu thầu, Luật Xây dựng và các chính sách có liên quan của Chính phủ. Nhìn chung, với 

hệ thống luật pháp và chính sách đã và đang được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, nhất 

quán như hiện nay sẽ tạo ra một hành lang pháp lý thông thoáng, bình đẳng cho mọi 

thành phần kinh tế cũng như đáp ứng được các chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Điều này sẽ 

tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất nói riêng. 

Tuy nhiên, hiện nay, trong quá trình hoạt động, CECO nói riêng và các doanh 

nghiệp trên cả nước nói chung luôn phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn. Các rủi ro có 

thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân trong đó rủi ro pháp lý phát sinh từ việc tuân thủ 

pháp luật, thay đổi chính sách áp dụng pháp luật của công ty và các mâu thuẫn giữa pháp 

luật trong nước và cam kết quốc tế là một trong những rủi ro gây hậu quả nghiêm trọng 

nhất ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. 

Hệ thống các qui định của pháp luật do nhà nước ban hành thay đổi quá nhiều (đặc 

biệt là Luật Đấu thầu; Luật Xây dựng; các Nghị định, Thông tư về quản lý dự án 

ĐTXDCT, quản lý chất lượng, hợp đồng, quản lý chi phí …), đặc biệt các gói thầu xây lắp 

có giá trị < 5 tỷ chỉ các công ty nhỏ và siêu nhỏ được thực hiện làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến các dự án mà Công ty đã tiếp thị trước đây. 
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Ngoài ra, công ty phải tuân thủ theo các quy định pháp lý về lựa chọn bổ nhiệm các 

chức danh liên quan đến dự án (chủ nhiệm lập dự án, chủ nhiệm thiết kế…). Khi thực thi 

dự án, do sự bất cẩn hay sai sót của các chức danh chủ nhiệm lập dự án hay chủ nhiệm 

thiết kế…khiến công ty gặp rủi ro làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn. 

Các rủi ro pháp lý này ngày càng gia tăng cùng với sự phát triển của công ty, đặc 

biệt trong bối cảnh những biến động phức tạp về tình hình kinh tế Việt Nam và trên thế 

giới hiện nay. Vì vậy, nhận diện các rủi ro pháp lý sẽ giúp công ty chủ động trong việc 

phòng chống, quản trị được những rủi ro hữu hiệu nhất. 

Công ty là công ty đại chúng, đã thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu 

ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

Do đó, Công ty phải thực hiện các quy định công bố thông tin theo các văn bản luật, các 

Thông tư hướng dẫn liên quan rất chặt chẽ. 

6.3. Rủi ro đặc thù 

Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng trong ngành công nghiệp 

hóa chất và công nghiệp khác liên quan nên công ty cũng chịu những rủi ro của ngành 

liên quan đến hoạt động kinh doanh. 

- Rủi ro về chất lượng các sản phẩm tư vấn: Công ty tuân thủ chặt chẽ các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong việc lập dự án và trong khâu thiết kế. Tuy 

nhiên, trong quá trình lập dự án và trong khâu thiết kế, công ty có thể gặp rủi ro khi các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn của dự án không phù hợp với thông lệ quốc tế, hay không phù hợp 

với các công ty thiết kế.  

- Ngoài ra, công ty phải tuân thủ theo các quy định pháp lý về lựa chọn bổ nhiệm 

các chức danh liên quan đến dự án (chủ nhiệm lập dự án, chủ nhiệm thiết kế…). Khi thực 

thi dự án, do sự bất cẩn hay sai sót của các chức danh chủ nhiệm lập dự án hay chủ nhiệm 

thiết kế…khiến công ty gặp rủi ro làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn. 

- Rủi ro trong việc thực hiện các gói thầu EPC: Công ty gặp phải rủi ro liên quan 

đến quy định về đền bù vật chất khi thiết kế sai, dẫn đến hư hỏng công trình, không đảm 

bảo chất lượng thiết bị, công suất, chất lượng sản phẩm… 

6.4. Rủi ro khác 

 Các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh trong khu vực và trên 

thế giới đều có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, các bất ổn về kinh tế, xã hội 

trong khu vực cũng như trên thế giới cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 

của công ty. Vì vậy, công ty thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin về những diễn biến 

tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam cũng như các nước lân cận để lên kế 

hoạch điều hành công việc một cách tối ưu, cơ cấu lại quy mô đầu tư của các sản phẩm mà 

công ty cho là phù hợp. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Trong năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị sản xuất phân bón 
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thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đặc biệt là sản xuất DAP và Urê gặp nhiều khó khăn 

do giá các loại phân bón không cạnh tranh được với hàng nhập khẩu. 

 Bên cạnh những khó khăn chung của các đơn vị thuộc Tập đoàn, Công ty Cổ phần 

Thiết kế Công nghiệp Hóa chất cũng gặp khó khăn do khối lượng công việc chuyển sang 

năm 2017 không có, các dự án lớn như DAP số 2 chủ yếu còn phần việc bảo hành, xử lý 

các công việc dở dang và thanh quyết toán, dự án EPC Muối Lào tạm dừng. Mặt khác, 

việc khai thác các hợp đồng mới trong 6 tháng đầu năm 2017 không thuận lợi, các hợp 

đồng khai thác được tập trung vào 6 tháng cuối năm do vậy sản lượng và doanh thu không 

đạt được chỉ tiêu của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra.  

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 

 

TT Các chỉ tiêu 
Năm 2016 

(Đồng) 

Năm 2017 

(Đồng) 

Tăng giảm 

so với 2016 

(%) 

1 Tổng giá trị tài sản 386.621.380.748 447.398.465.028 15,72% 

2 Doanh thu thuần 257.663.466.793 130.818.234.059 -49,23 % 

3 Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh 

10.772.889.548 (326.003.298) -103.03% 

4 Lợi nhuận khác 992.797.919 755.793.679 -23.87% 

5 Lợi nhuận trước thuế 11.765.687.467 429.790.381 -96.35% 

6 Lợi nhuận sau thuế 8.908.177.990 111.823.848 -98.75% 

7 Tỷ lệ cổ tức (%)/ mệnh giá 

cổ phần  

10% 0 0 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017)  

Bảng 2: Số lượng hợp đồng ký trong năm 2017 

 

Nội dung  Giá trị HĐ (tỷ đồng) Số lượng Hợp đồng 

Năm 2016 

chuyển sang  

Ký kết năm 

2017 

Năm 2016 

chuyển sang  

Ký kết năm 

2017 

Tư vấn Thiết kế 16,507 42,397 35 49 

Thi công, xây lắp 15,576 538,314 
7 (04 HĐ EPC 

và 03 HĐ khác) 

14 (02 HĐ EPC 

và 12 HĐ khác) 

Dịch vụ khác  1,031  4 

Cộng 32,083 581,742 42 67 

Tổng cộng 613,824 109 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018)  

2. Tổ chức và nhân sự 

2.1. Danh sách Ban giám đốc và lý lịch các thành viên 

❖ Danh sách thành viên Ban Giám đốc 
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Bảng 3: Danh sách thành viên Ban Giám đốc 

 

STT Chức vụ Họ và tên 

1 Giám đốc Ông Nguyễn Công Thắng 

2 Phó Giám đốc Ông Văn Đức Thắng 

3 Phó Giám đốc Bà Nguyễn Hồng Hạnh 

 

❖ Lý lịch thành viên 

Họ và tên : Nguyễn Công Thắng 

Số CMND : 011637754   ngày cấp: 28/10/2004  tại: Công an Hà Nội 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 26/04/1974 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : TP Thái Bình-  tỉnh Thái Bình 

Địa chỉ thường trú : Số 3, ngõ 63, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

Chỗ ở hiện tại  Số 23.03 nhà Central 3 khu Vinhomes Central Park, 

phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Máy và TBCN Hóa chất – Dầu khí 

Quá trình công tác                

Thời gian Quá trình công tác 

Từ năm 1996 đến 

tháng 4/1999 

: Nhân viên Phòng Thiết kế công nghệ CTCP Thiết kế 

công nghiệp Hóa chất 

Từ tháng 5/1999 đến 

tháng 3/2006 

: Trưởng phòng kinh tế nghiệp vụ CN CTCP Thiết kế 

công nghiệp Hóa chất tại TP Hồ Chí Minh 

Từ tháng 4/2006 đến 

tháng 3/2008 

: Trưởng phòng cung ứng CN CTCP Thiết kế công nghiệp 

Hóa chất tại TP Hồ Chí Minh 

Từ tháng 4/2008 đến 

tháng 7/2009 

: Phó Giám đốc CN CTCP Thiết kế công nghiệp Hóa chất 

tại TP Hồ Chí Minh. 

Từ tháng 8/2009 đến 

tháng 3/2012 

: Trưởng phòng Quản lý thông tin & đấu thầu CTCP Thiết 

kế công nghiệp Hóa chất 

Từ tháng 04/2011 đến 

tháng 01/2012 

: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Quản lý thông tin & 

đấu thầu Công ty CP Thiết kế công nghiệp Hóa chất 

Từ tháng 02/2012 đến 

tháng 03/2012  

: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Quản lý thông tin & 

đấu thầu Công ty CP Thiết kế công nghiệp Hóa chất. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Máy và Thiết bị 

công nghiệp Hóa chất Việt Nam (VMEC) 

Tháng 5/2014 : Từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị VMEC. 
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Từ tháng 4/2012 đến 

tháng 01/2015 

: Giám đốc Chi nhánh CTCP Thiết kế công nghiệp Hóa 

chất tại TP Hồ Chí Minh. Thành viên HĐQT CTCP 

Thiết kế công nghiệp Hóa chất 

Từ tháng 01/2015 đến 

tháng 2/2018 

: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc CTCP Thiết kế công 

nghiệp Hóa chất 

Từ tháng 03/2018 đến 

nay 

: Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP Thiết kế công 

nghiệp Hóa chất 

Chức vụ  công tác hiện 

nay tại Công ty 

: TV HĐQT, Giám đốc CTCP Thiết kế công nghiệp Hóa 

chất. 

Chức vụ đang nắm giữ 

tại tổ chức khác 

: Không. 

Số cổ phần nắm giữ : – Số cổ phần sở hữu cá nhân: 103.398 cổ phiếu – chiếm 

1,73% vốn điều lệ 

– Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phiếu - 

Chiếm 0% VĐL 

Số cổ phần của người 

có liên quan 

: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn 

với lợi ích Công ty 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty  

: Không 

Thù lao và các khoản 

lợi ích khác 

: Thù lao HĐQT: 5.000.000 VNĐ/tháng, hưởng lương 

theo Quy chế Lương. 

Lợi ích liên quan đối 

với Công ty 

 

: Không 

Họ và tên : Văn Đức Thắng 

Số CMND : 011076611. Ngày cấp: 23/10/2001 tại Công an Hà Nội. 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 23/3/1964 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Hải Phú – Hải Lăng – Quảng Trị 

Địa chỉ thường trú : Số 18,B20 Hoàng Ngọc Phách-Đống Đa-Hà Nội 

Chỗ ở hiện tại : Số 18,B20 Hoàng Ngọc Phách-Đống Đa-Hà Nội 

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Kiến trúc sư 
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Quá trình công tác                

Thời gian Quá trình công tác 

Từ tháng 6/1987 

đến tháng 6/2002 

: Nhân viên Phòng Thiết kế xây dựng CTCP Thiết kế 

công nghiệp hóa chất. 

Từ tháng 7/2002 

đến tháng 3/2006 

: Phó phòng Kế hoạch kinh doanh CTCP Thiết kế 

công nghiệp hóa chất . 

Từ tháng 4/2006 

đến tháng 10/2008 

: Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh CTCP Thiết kế 

công nghiệp hóa chất . 

Từ tháng 11/2008 

đến nay 

: Phó Giám đốc CTCP Thiết kế công nghiệp hóa chất. 

Từ tháng 11/2015 

đến nay 

 Phó Giám đốc CTCP Thiết kế công nghiệp hóa chất; 

Chủ tịch HĐQT công ty CP CECO Hà Nội  

Chức vụ  công tác 

hiện nay tại Công 

ty 

: Phó Giám đốc Công ty  

Chức vụ đang nắm 

giữ tại tổ chức khác 

: Chủ tịch HĐQT Công ty CP CECO Hà Nội 

Số cổ phần nắm giữ : – Số cổ phần sở hữu cá nhân: 3.800 cổ phiếu – chiếm 

0,06% vốn điều lệ. 

– Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phiếu 

– Chiếm 0% VĐL 

Số cổ phần của người 

có liên quan 

: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn 

với lợi ích Công ty 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty  

: Không 

Thù lao và các khoản 

lợi ích khác 

: Thù lao HĐQT Công ty CP CECO Hà Nội: 

2.000.000 VNĐ/tháng. 

Hưởng lương theo quy chế. 

Lợi ích liên quan đối 

với Công ty 

: Không 

 

Họ và tên : Nguyễn Hồng Hạnh 

Số hộ chiếu : B3429729 cấp ngày 04/09/2009 tại Cục XNC Việt Nam 

Giới tính : Nữ 

Ngày tháng năm sinh : 28/01/1976 
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Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Thái Nguyên 

Hộ khẩu thường trú : P.516A, nhà C5, Khu tập thể Nghĩa Tân, phường Nghĩa 

Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Chỗ ở hiện tại : A1103, Chung cư Mulberry Lane, khu đô thị Mỗ Lao, 

phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế hóa chất 

Quá trình công tác                

Thời gian Quá trình công tác 

Từ  tháng 6/1997 đến  

tháng 8/2009 

: Kỹ sư - Phòng Thiết kế Công nghệ Lắp đặt thuộc Công ty 

CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. 

Từ tháng 8/2009 đến  

tháng 7/2011 

: Phó trưởng phòng – Phòng Quản lý thông tin và Đấu thầu  

thuộc Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

Từ tháng 7/2011 đến 

tháng 12/2011 

: Phó trưởng phòng – Phòng Kế hoạch Kinh doanh thuộc 

Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

Từ tháng 01/2012 đến 

tháng 10/2013 

: Trưởng phòng - Phòng Kế hoạch Kinh doanh thuộc Công ty 

CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

Từ tháng 11/2013 đến 

tháng 7/2014 

: Phó trưởng phòng - Phòng Dự án DAP2 thuộc Công ty CP 

Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. 

Từ tháng 7/2014 đến 

tháng 03/2014 

: Trưởng phòng - Phòng Kế hoạch Kinh doanh thuộc Công ty 

CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

Từ tháng 04/2014 đến 

tháng 04/2016 

: Trưởng phòng - Phòng Kế hoạch Kinh doanh thuộc Công ty 

CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất; Thành viên HĐQT 

CTCP Thiết kế công nghiệp Hóa chất. 

Từ tháng 05/2016 đến 

nay 

 Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa 

chất 

Chức vụ  công tác 

hiện nay tại Công ty 

: Phó giám đốc Công ty  

Chức vụ đang nắm 

giữ tại tổ chức khác 

: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Công nghiệp 

hóa chất (CECOs) từ tháng 11/2015 đến tháng 10/2017. 

Số cổ phần nắm giữ : – Số cổ phần sở hữu cá nhân: 600 cổ phiếu – chiếm 0,01% 

vốn điều lệ. 

– Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phiếu - 
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chiếm 0% VĐL 

Số cổ phần của người 

có liên quan 

: Không  

Quyền lợi mâu thuẫn 

với lợi ích Công ty 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty  

: Không 

Thù lao và các khoản 

lợi ích khác 

: Thù lao HĐQT CECOs: 2.000.000 VNĐ/tháng, hưởng 

lương theo quy chế. 

Lợi ích liên quan đối 

với Công ty 

: Không 

 

2.2. Kế toán trưởng 

Họ và tên : Đinh Đức Bộ 

Số CMND : 034062000580 ngày cấp: 24/11/2014 tại: Cục CSĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 20/07/1962 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình 

Hộ khẩu thường trú : P.502b-TT Viện TKCNHC, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà 

Nội. 

Chỗ ở hiện tại  Số 9, ngõ 1M Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Đống 

Đa, Hà Nội. 

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân vật giá. 

Quá trình công tác                

Thời gian Quá trình công tác 

Từ năm 1987 đến 

tháng 10/1995 

: Phụ trách kế toán tại xí nghiệp sản suất hóa chất trực thuộc 

CTCP Thiết kế công nghiệp hóa chất (CECO). 

Từ tháng 11/1995 đến 

2000 

: Nhân viên kế toán tại phòng Tài chính Kế toán CTCP Thiết 

kế công nghiệp hóa chất . 

Từ 2001 đến tháng 

3/2006 

: Phó trưởng phòng tài chính kế toán CTCP Thiết kế công 

nghiệp hóa chất 

Từ tháng 4/2006 đến : Kế toán trưởng  CTCP Thiết kế công nghiệp hóa chất. 
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tháng 3/ 2011 

Từ tháng 4/2011 đến 

nay 

: Kế toán trưởng, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thiết 

kế công nghiệp hóa chất 

Chức vụ công tác hiện 

nay tại Công ty 

: TV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty 

Chức vụ đang nắm giữ 

tại tổ chức khác 

: Trưởng BKS Công ty CP Máy và TBCN Hóa chất Việt 

Nam (VMEC)  

Chủ tịch HĐQT CECOs từ tháng 10/2017. 

Số lượng cổ phần nắm 

giữ 

: 

 

: 

– Số cổ phần sở hữu cá nhân: 75.438 cổ phiếu – chiếm 

1,26% vốn điều lệ. 

– Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phiếu 

chiếm 0% vốn điều lệ 

Số cổ phần của 

người có liên quan 

:

: 

Không 

Quyền lợi mâu thuẫn 

với lợi ích Công ty 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty  

: Không 

Thù lao và các khoản 

lợi ích khác 

: Thù lao TV HĐQT CECO: 5.000.000 VNĐ/tháng, lương 

theo quy chế 

Thù lao Trưởng BKS VMEC: 1.500.000 VNĐ/tháng. 

Thù lao HĐQT CECOs: 2.000.000 VNĐ/tháng. 

Lợi ích liên quan đối 

với Công ty 

: Không 

 

2.3. Những thay đổi trong ban điều hành: 

Ngày 27/02/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ra Quyết định bổ nhiệm ông 

Nguyễn Công Thắng – Phó giám đốc công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần 

Thiết kế Công nghiệp Hóa chất kể từ ngày 01/03/2018.  

2.4. Số lượng cán bộ, nhân viên.  

Bảng 4: Số lượng cán bộ, nhân viên 

TT Nội dung Số người 

1 Trình độ đại học trở lên 134 

2 Trình độ cao đẳng và trung cấp, sơ cấp 14 

3 Công nhân kỹ thuật 1 

4 Lao động phổ thông 1 

Tổng cộng 150 

(Nguồn: Danh sách lao động tại thời điểm 31/12/2017) 
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3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

a) Các khoản đầu tư lớn trong năm 2017: 

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng năm 2017: 1,003 tỷ VNĐ. Trong đó khoản đầu tư 

lớn nhất là mua phần mềm bản quyền AVERA Bocad (phần mềm tính toán kết cấu 

thép) với giá trị 822 triệu đồng. 

b) Các công ty con: 

Bảng 5: Các công ty con, công ty liên kết của công ty  

 

STT Công ty con 

Lợi ích và quyền biểu quyết của 

công ty 

Năm 2016 Năm 2017 

1 
Công ty cổ phần Máy và Thiết bị Công 

nghiệp hóa chất Việt Nam 
55,33% 55,33% 

2 Công ty cổ phần CECO Hà Nội 51 % 36,4% 

3 
Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật  Công 

nghiệp hóa chất 
51 % 51 % 

4 Công ty TNHH quản lý dự án hóa chất 100 % 100 % 

5 Trung tâm phát triển công nghệ CECO 100 % 100 % 

6 
Công ty Cổ phần Công nghiệp hóa chất 

Tây Ninh 
1,4% 1,4% 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017 ) 

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

Bảng 6: Tình hình tài chính 

 

Chỉ tiêu 
Năm 2016 

(ĐVT: đồng) 

Năm 2017 

(ĐVT: đồng) 

Tỷ lệ 

2017/2016 

Tổng giá trị tài sản (đồng)  386.621.380.748 447.398.465.028 115,72% 

Doanh thu thuần (đồng) 257.663.466.793 130.818.234.059 50,77% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh (đồng) 

10.772.889.548 (326.003.298) -3,03% 

Lợi nhuận khác (đồng) 992.797.919 755.793.679 76,13% 

Lợi nhuận trước thuế (đồng) 11.765.687.467 429.790.381 3,65% 

Lợi nhuận sau thuế (đồng) 8.908.177.990 111.823.848 1,26% 

Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá cổ phần) 10% 0  0% 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017) 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 
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Bảng 7: Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2016 

Năm 

2017 
Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

(TSLĐ/Nợ ngắn hạn) 
Lần 1,27 1,19  

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

(TSLĐ- Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn) 
Lần 0,63 0,68  

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 72,73 78,75  

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 266,75 370,66  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,67 0,29  

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân) 
Lần 1,67 0,63  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 3,46 0,09  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  % 8,45 0,12  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  % 2,30 0,03  

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
% 4,18 -0,25  

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017 của CECO) 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a) Cổ phần: 

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.977.036 cổ phần.  

- Cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 5.977.036 cổ phần. 

- Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần. 

b) Cơ cấu cổ đông: 

• Cơ cấu cổ đông của Công ty  

Bảng 8: Cơ cấu cổ đông 

 

STT Cổ đông Số lượng 
Số lượng 

CP sở hữu 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Cổ đông Nhà nước (Tập 

đoàn Hóa chất VN) 01 1.787.492 29,91% 

2 Cổ đông tổ chức    

2.1 Tổ chức trong nước (không 03 1.520.683 25,44% 
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STT Cổ đông Số lượng 
Số lượng 

CP sở hữu 

Tỷ lệ 

(%) 

tính Tập đoàn Hóa chất VN) 

2.2 Tổ chức nước ngoài 01 8.300 0,14% 

3 Cổ đông cá nhân    

3.1 Cá nhân trong nước 176 2.660.361 44,51% 

3.2 Cá nhân nước ngoài 01 200 0,003% 

Tổng cộng 182 5.977.036 100,00% 

(Nguồn: Danh sách cổ đông do VSD chốt tại thời điểm ngày 12/03/2018) 

 

• Thông tin chi tiết cổ đông lớn  

Bảng 9: Cổ đông lớn 

 

STT Cổ đông Địa chỉ 
Số 

CMND/ĐKKD 

Số lượng 

CP sở hữu 
Tỷ lệ (%) 

1 
Tập đoàn Hóa 

chất Việt Nam 

Số 1A Tràng Tiền, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 
0100100061 1.787.492 29,91% 

2 
Dương Thị 

Huyền Quyên 

33 Phan Chu Trinh, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội, 

Việt Nam 

017389681 1.011.026 16,92% 

3 Đông Thị 

Thắm 

Chung cư HH1B 

Linh Đàm, Hoàng 

Mai Hà Nội 

060845279 581.631 9,73% 

4 
Đỗ Hiên 

Ngang 

61/36 Bình Giã, 

P13, Tân Bình 

TPHCM 

024241861 332.000 5,55% 

5 

Công ty TNHH 

Liên hợp xây 

dựng Vạn 

Cường 

Nhà số 1 , khu ga 

Đỗ Xá, Xã Minh 

Cường, Huyện 

Thường Tín, Thành 

phố Hà Nội 

0500297165 1.485.882 24,86% 

 Tổng cộng    

(Nguồn: Danh sách cổ đông do VSD chốt tại thời điểm ngày 12/03/2018) 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

e) Các chứng khoán khác: Không có 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
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Bảng 10: Đánh giá kết quả hoạt dộng kinh doanh 

 
ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
TH năm 

2016 

KH năm 

2017 

TH năm 

2017 

Tỷ lệ % 

TH/KH  

2017 

Tỷ lệ % 

TH 2017/ 

2016 

Tổng doanh thu 258.514 280.000 130.849 46,73% 50,62% 

Lợi nhuận trước thuế 11.766 17.760 430 2,42% 3,65% 

Thuế TNDN 2.858 
 

318 
 

11,13% 

Lợi nhuận sau thuế 8.908 
 

112 
 

1,26% 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017,  

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017) 

2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản 

Bảng 11: Tình hình tài sản 

 

TT Nội dung 
Năm 2016 

 (ĐVT: đồng) 

Năm 2017 

(ĐVT: đồng) 

Thay đổi 2017 so 

với 2016 (%) 

(Tăng, giảm) 

1 Tổng tài sản 386.621.380.748 447.398.465.028 15,72 % 

2 Tài sản ngắn hạn 356.191.688.257 418.554.972.341 17,51 % 

3 Phải thu ngắn hạn 144.679.521.657 158.995.376.720 9,89 % 

4 Tài sản dài hạn 30.429.692.491 28.843.492.687 -5,21 % 

5 Phải thu dài hạn 86.712.526 56.535.053 -34,80 % 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017) 

b) Tình hình nợ phải trả 

Bảng 12: Nợ phải trả 

 

TT Nội dung 
Năm 2016  

(ĐVT: đồng) 

Năm 2017 

(ĐVT: đồng) 

Thay đổi 

2017 so với 

2016 (%) 

(Tăng, giảm) 

I I. Nợ ngắn hạn 280.819.995.593 352.109.900.559 25.38634 

1 Vay và nợ ngắn hạn 14.071.937.544 24.666.545.337 75,29 % 

2 Phải trả người bán 42.650.685.151 47.205.295.610 10,68 % 

3 Người mua trả tiền trước 189.791.307.501 251.794.159.804 32,67 % 

4 
Thuế và các khoản phải 

nộp Nhà nước 

4.069.412.442 3.313.654.739 -18,57 % 

5 Phải trả người lao động 7.636.641.078 3.615.715.752 -52,65 % 

6 Chi phí phải trả 21.448.651.127 20.110.100.601 -6,24 % 
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TT Nội dung 
Năm 2016  

(ĐVT: đồng) 

Năm 2017 

(ĐVT: đồng) 

Thay đổi 

2017 so với 

2016 (%) 

(Tăng, giảm) 

7 
Các khoản phải trả, phải 

nộp khác 

964.281.875 823.702.841 -14,58 % 

8 Quỹ khen thưởng phúc lợi 187.078.875 580.725.875 210,42 % 

II II. Nợ dài hạn 383.524.093 231.100.000 -39,74 % 

1 Phải trả dài hạn khác - - - 

2 Vay dài hạn - 231.100.000 - 

3 
Quỹ dự phòng phải trả dài 

hạn 
- - - 

4 
Quỹ phát triển khoa học 

và công nghệ 
383.524.093 - - 

III Tổng Nợ phải trả 281.203.519.686 352.341.000.559 25,30 % 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017) 

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

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị nhiệm đã có quyết định sắp xếp tổ chức bộ 

máy, cán bộ từ 01/7/2017 như sau: 

- Giải thể Công ty TNHH Quản lý dự án hóa chất (Công ty TNHH do CECO làm 

chủ sở hữu). 

- Giải thể Phòng Kiểm soát dự án và Quản lý giá. 

- Thành lập Phòng Quản lý dự án trên cơ sở cán bộ nhân viên Công ty TNHH Quản 

lý dự án hóa chất (CPMC) và Phòng Kiểm soát dự án và Quản lý giá. 

- Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý: 02 trưởng phòng, 04 phó phòng, 01 phó 

giám đốc chi nhánh. 

- Sắp xếp, tái cấu trúc, điều động nhân sự phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh 

của công ty theo từng thời điểm. 

- Sắp xếp, bố trí lại lao động của khối gián tiếp cho phù hợp nhằm giảm biên lao 

động khối gián tiếp phù hợp với cơ cấu lao động. 

- Điều động nhân sự khối trực tiếp phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh theo 

từng thời điểm. 

- Bố trí nhân lực hợp lý nhằm đảm bảo công tác an sinh, xã hội. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai  

4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty dựa trên các giá trị 

các Hợp đồng còn lại chuyển sang và các hợp đồng dự kiến khai thác, Ban điều hành đề 

ra một số các chỉ tiêu trong năm 2018 sẽ hoàn thành theo tiến độ như sau:  
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Bảng 13: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 

 

TT Chỉ tiêu Hoàn thành 

2017 

Kế hoạch 

2018 

Tỷ lệ % so 

với 2018 

1 Giá trị sản xuất công nghiệp 56,043 385,000 687,0% 

 Tư vấn TK và dịch vụ 25,392 27,500  

 Thi công , mua sắm 29,914 355,300  

 Dịch vụ khác 737 2,200  

2 Tổng doanh thu 55,128 350,000 634,9% 

 Tư vấn TK và dịch vụ 15,020 25,000  

 Thi công, mua sắm 38,969 323,000  

 Doanh thu khác 1,139 2,000  

3 Lợi nhuận trước thuế 50 12,000  

4 Thu nhập bình quân/tháng 11,2 15  

(Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018)  

4.2 Marketing và hợp tác phát triển 

Đẩy mạnh công tác khai thác thị trường, tham gia dự thầu, chào hàng, tiếp cận với 

các Chủ đầu tư để nhanh chóng thương thảo ký kết hợp đồng đối với các công trình dự 

kiến khai thác trong năm 2018. 

Tiếp tục hoàn thiện các thể hiện vật chất khác để phục vụ cho công tác Marketing. 

Tiếp tục cập nhật các cơ sở dữ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty; 

Duy trì quảng bá thương hiệu cả bên trong (nội bộ Công ty) và bên ngoài (đối với 

Khách hàng), xây dựng văn hóa công ty. 

Mở rộng quảng bá thương hiệu, xây dựng hình ảnh công ty, lập kế hoạch chăm sóc 

khách hàng, tập trung vào các khách hàng ngoài ngành. 

Tích cực hợp tác phát triển với các đối tác trong và ngoài nước đặc biệt là các đơn 

vị khoa học kỹ thuật trong nước, nhà cung cấp công nghệ nước ngoài, các nhà thầu EPC 

lớn trong khu vực để cùng tham gia thực hiện các dự án lớn trong và ngoài ngành. 

4.3  Nhân lực 

- Sắp xếp, tái cấu trúc, điều động nhân sự phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh 

của công ty theo từng thời điểm. 

- Thiết lập cơ cấu tổ chức điều hành để duy trì và triển khai Hệ thống quản lý tích 

hợp mà công ty mới được đánh giá chứng nhận trong năm 2017. 

- Duy trì và phát triển nguồn nhân lực chủ chốt và nguồn lực chuyên môn nghiệp 

vụ. 

- Lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm 2018, trong đó chú trọng phương án 

giữ chân người lao động có chuyên môn nghiệp vụ yên tâm làm việc lâu dài tại Công ty. 

- Lập kế hoạch đào tạo năm 2018. 

4.4 Tài chính 

- Làm việc với ngân hàng về việc cấp giới hạn tín dụng cho Công ty năm 2018. 

- Cân đối đủ nguồn vốn phục vụ SXKD và các khoản chi thường xuyên tại Công ty. 
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- Hoàn thiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2018. 

4.5 Quản lý khoa học kỹ thuật, chất lượng 

a) Công tác quản lý khoa học  

- Đề tài Cấp Nhà nước do Bộ Công thương quản lý: Bảo vệ đề xuất thuộc chương 

trình công nghiệp môi trường. 

- Đề tài NCKH Cấp Nhà nước do Bộ KH&CN quản lý: Xây dựng đề xuất thuộc các 

chương trình dự án khoa học công nghệ và các đề tài độc lập, đề tài thuộc các 

chương trình. 

- Đề tài NCKH Cấp Bộ năm 2017: Bảo vệ Đề tài tại đơn vị quản lý (Bộ Công 

Thương)  

- Đề tài NCKH Cấp Bộ năm 2018: Ký hợp đồng thực hiện Đề tài: 

 “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống xử lý khí thải của dây chuyền sản xuất phốt pho 

vàng công suất 10.000 tấn/năm”; 

 “Nghiên cứu công nghệ, thiết kế chế tạo thiết bị thu hồi  bụi theo nguyên lý thấm 

ướt, ứng dụng cho các dây chuyền sản xuất phân bón NPK”. 

- Đề tài Cấp Công ty: hoàn thành nghiệm thu 17 đề tài với khối lượng đạt 268 triệu 

đồng. 

b) Công tác quản lý chất lượng  

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 theo kế hoạch hàng năm. 

- Tổ chức cập nhật hoàn thiện 07 quy trình của HTQLCL ISO 9001:2015, bên cạnh 

đó kết hợp bổ sung, cập nhật một số Hướng dẫn công việc có liên quan. 

- Tổ chức việc xây dựng 37 Hướng dẫn công việc (HDCV) khối nghiệp vụ; 04 

HDCV khối Thiết kế. 

- Hoàn thành phối hợp với GIC Việt Nam trong việc tổ chức đánh giá giám sát Lần 

thứ 1 của 03 chứng chỉ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007 

niên hạn 2017-2020 do GIC Việt Nam thực hiện vào tháng 9 năm 2018. 

- Thực hiện đánh giá chất lượng công tác chuyên môn hàng tháng của các bộ phận 

thiết kế và kỹ thuật phục vụ đánh giá chất lượng công tác chung của các đơn vị 

trong Công ty. 

- Duy trì đầy đủ các công tác thường xuyên bao gồm: 

- Xác nhận các dữ liệu vào và kết quả đầu ra trên cơ sở kiểm tra việc tuân thủ sự đầy 

đủ và sự phù hợp với các quy trình, quy định về quản lý chất lượng mà các Phòng 

phải thực hiện; 

- Phối hợp với các Chủ nhiệm (dự án, thiết kế, …) tổ chức các cuộc họp kỹ thuật với 

sự tham gia của cán bộ kỹ thuật các bộ môn liên quan trong Công ty và của các 
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chuyên gia bên ngoài (trong trường hợp cần thiết) để xác định, thông qua các giải 

pháp kỹ thuật chính của các dự án trong quá trình triển khai thực hiện; 

- Tham gia và phối hợp với CETD tổ chức thẩm tra, nghiệm thu chuyên đề các nhiệm 

vụ KH&CN theo tiến độ kế hoạch của nhiệm vụ theo yêu cầu của CETD; 

- Theo dõi, tiếp nhận, đánh giá các báo cáo giám sát, khảo sát; 

- Tham gia công tác QC theo yêu cầu triển khai dự án NPK Đạm Cà Mau; 

- Phối hợp với các Chủ nhiệm (dự án, thiết kế, …) tổ chức các cuộc họp tổng kết, 

đánh giá, rút kinh nghiệm các dự án đã thực hiện. Dự kiến, có thể đánh giá dự án 

Lân Văn Điển sau khi chủ đầu tư nghiệm thu thiết kế. 

4.6 Pháp chế và kiểm tra, đánh giá, thanh tra nội bộ  

a) Công tác pháp chế 

- Hoàn thành thủ tục giải thể Chi nhánh Phú Thọ và Công ty TNHH Quản lý dự án 

hóa chất (Theo tiến độ quyết toán thuế). 

- Hoàn thành việc xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 tại Bộ Xây 

dựng. 

- Hoàn thành xin cấp giấy phép tư vấn hoạt động điện lực tại Sở Công Thương; 

- Chuẩn bị các nội dung đấu tranh pháp lý liên quan đến dự án Muối Lào. 

- Ban hành Quy chế trả lương áp dụng cho năm 2018 phù hợp với quy định mới. 

- Hoàn thiện và ban hành một số quy định nội bộ phục vụ công tác quản trị công ty 

như Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế khoán 

các hợp đồng kinh tế, Quy định về hoa hồng môi giới và thưởng tiếp thị.  

b) Công tác kiểm tra, đánh giá, thanh tra nội bộ 

- Lập và thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ 2018; 

- Theo dõi, đánh giá hiệu quả công tác của Người đại diện phần vốn CECO tại doanh 

nghiệp khác. 

4.7 Tin học  

- Triển khai kế hoạch công nghệ thông tin năm 2018 trong đó có việc đầu tư nâng cấp 

dung lượng máy chủ, cải tiến giao diện website và weboffice; 

- Kiểm tra việc sử dụng máy chủ của các đơn vị và đề xuất cải tiến việc dùng máy 

chủ trong thực hiện dự án tại trụ sở;  

- Tiếp tục trang bị thêm phần mềm bản quyền đáp ứng nhu cầu làm việc của Công ty. 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty  

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

 Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT, Giám đốc Công 

ty và bộ máy điều hành đã khẩn trương triển khai các công việc nhằm mục tiêu hoàn 

thành kế hoạch SXKD và các công việc quản trị công ty năm 2017, cụ thể như: 

- Giám đốc Công ty và bộ máy điều hành đã tổ chức thành công Hội nghị ĐHĐCĐ 
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thường niên năm 2017 tại Hà Nội vào ngày 15/4/2017; Hội nghị người lao động năm 

2017 và Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty tại Hà Nội vào ngày 29/5/2017. 

- Đẩy mạnh công việc nghiệm thu, thanh quyết toán các hợp đồng EPC lớn thuộc 

dự án: ĐTXD Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 tại Tằng Lỏong, Lào Cai; xử lý các 

vấn đề pháp lý liên quan đến việc tạm dừng của Dự án Muối Lào, tổ chức triển khai hợp 

đồng EPC dự án NPK Cà Mau và các công việc tư vấn khác. 

- Hoàn thành lập Báo cáo tài chính năm 2016 và thực hiện kiểm toán theo đúng quy 

định của pháp luật, điều lệ công ty, hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính tổng hợp 

các quý, 6 tháng, năm. 

- Việc công bố thông tin đã thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật. Hoàn thành 

trả cổ tức năm 2016 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

 Để thực hiện nghị quyết Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 và các quyết định của 

HĐQT. HĐQT đã chỉ đạo, đôn đốc Giám đốc Công ty và bộ máy điều hành của Công ty, 

nổi bật là các nội dung sau: 

- Kịp thời sơ kết, đánh giá hoạt động SXKD hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm; 

Lập kế hoạch SXKD hàng quý trình HĐQT, BKS theo Điều lệ quy định. 

- Cải tiến công tác kế toán quản trị, dự báo tài chính và quản lý chi phí như việc lập 

kế hoạch dòng tiền, phân tích và đưa ra dự báo các chỉ số tài chính, các khuyến cáo để 

GĐCT nắm bắt và xử lý kịp thời. 

- Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, thanh quyết toán các dự án và đốc thu các hợp 

đồng. 

- Khống chế chi phí quản lý chung bằng các biện pháp thực hành tiết kiệm, kiểm 

soát chặt chi phí sửa chữa, mua sắm. Giao bộ phận kế toán - tài chính cập nhật chi phí 

hàng tháng để Giám đốc Công ty có các biện pháp cắt giảm chi phí. 

- Tái cấu trúc lao động trong đó tinh giản bộ máy gián tiếp, nâng cao năng suất lao 

động, ngăn chặn tình trạng chảy máu chất xám tại bộ phận sản xuất. 

- Bám sát mục tiêu SXKD đề ra để điều độ, đánh giá và quyết định kịp thời tại các 

cuộc họp giao ban tháng, quý. 

- Các thành viên trong Ban Giám đốc phải nỗ lực hơn nữa trong việc tiếp thị các 

hợp đồng, đưa công ty vượt qua tình trạng khó khăn. 

Đứng trước nguy cơ không hoàn thành về kế hoạch doanh thu, sản lượng và lợi nhuận 

năm 2017, tại phiên III.8 ngày 28/9/2017 HĐQT thể hiện quan điểm quan ngại sâu sắc về 

công tác điều hành sản xuất, tiếp thị và quản trị nội bộ của Công ty, đồng thời yêu cầu 

Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý điều hành cần nỗ lực vượt bậc trong quý IV năm 

2017, đổi mới cung cách quản lý điều hành, đặc biệt tập trung hoàn thành các nhiệm vụ 

sản xuất và công việc đấu thầu. Bên cạnh đó, về phía người lao động HĐQT cũng kêu gọi 

toàn thể người lao động Công ty tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao, chủ động kịp 

thời đề đạt ý kiến tháo gỡ các khó khăn vướng mắc với lãnh đạo để nâng cao năng suất, 

hiệu quả trong công việc 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

• Công tác cổ đông, thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu theo Luật Doanh 
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nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến Công ty đại chúng, thực 

hiện nghĩa vụ công bố thông tin kịp thời; 

- Thực hiện chức năng giám sát tài sản và vốn Công ty; 

- Phối hợp hoạt động với Đảng ủy, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty. 

- Xây dựng đề án tái cấu trúc công ty về mặt lao động và bộ máy, giải thể công ty 

TNHH do CECO làm chủ sở hữu. 

• Xây dựng quy chế, xây dựng bộ máy và lãnh đạo công tác phát triển nguồn nhân 

lực 

- Lãnh đạo công tác xây dựng quy chế, quy định nội bộ: 

+ Các quy trình, quy định, hướng dẫn đã được xây dựng, ban hành áp dụng: Sửa 

đổi Quy chế Lương; ban hành Nội quy lao động, xây dựng các hướng dẫn công 

việc thuộc khối thiết kế, xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty. hoàn thành 

việc xây dựng 38/75 Hướng dẫn công việc khối nghiệp vụ. 

+ Các Quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn đang trong quá trình chỉnh sửa, 

hoàn thiện: Quy chế quản lý tài chính, Quy trình thiết kế,… 

- Chỉ đạo chặt chẽ công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng - đào tạo, cụ thể: 

+ Giải thể: Công ty TNHH Quản lý dự án hóa chất (đơn vị CECO là chủ sở hữu) 

+ Giải thể Phòng Kiểm soát dự án và Quản lý giá. 

+ Thành lập lại Phòng Quản lý dự án, Phòng Kinh tế Dự toán. 

+ Miễn nhiệm toàn bộ các chức danh cán bộ quản lý, điều hành của Công ty TNHH 

Quản lý dự án hóa chất và Phòng Kiểm soát dự án và Quản lý giá. 

+ Bổ nhiệm 02 Trưởng phòng, 04 phó phòng và 01 Phó Giám đốc Chi nhánh. 

+ Tuyển dụng được 8 kỹ sư, cử nhân mới. 

• Lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học, đầu tư và xây dựng tài sản tri thức 

- Nghiên cứu khoa học: Hoàn thành quyết toán 01 đề tài cấp Nhà nước, nghiệm thu 

04 đề tài cấp Bộ và tiếp tục triển khai 37 đề tài cấp Công ty với tổng giá trị thực hiện là 

981 triệu đồng. 

- Công tác đầu tư: Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động 

sản xuất kinh doanh như mua phần mềm bản quyền tính toán kết cấu thép Bocad của 

AVEVA ,…). 

• Lãnh đạo, kiểm soát và tham gia điều hành sản xuất kinh doanh, kiểm soát tài sản: 

- Nỗ lực thực hiện tốt vai trò chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2017; 

- Chủ động đảm bảo tài chính để thực hiện các công việc;  

- Trực tiếp chỉ đạo các dự án lớn là nghiệm thu, thanh quyết toán dự án DAP2, Xử 

lý các công việc liên quan đến tạm dừng dự án Muối Lào; lập kế hoạch và tổ chức triển 

khai dự án NPK Cà Mau 

I 
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• Đối chiếu với các mục tiêu chính của năm 2016, HĐQT đánh giá như sau: 

- Công tác cổ đông: Hoàn thành tốt, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. 

- Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh: Chưa đạt. 

- Xây dựng thương hiệu, văn hóa Công ty: Khá. 

- Công tác tiếp thị: Chưa đạt. 

- Xây dựng quy chế và kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác: Khá. 

- Công tác tái cấu trúc Công ty và chi nhánh: Tốt. 

- Công tác nghiên cứu khoa học: Tốt. 

- Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: Chưa đạt. 

• Đánh giá hoạt động của Giám đốc Công ty 

- Về quản trị doanh nghiệp, sử dụng vốn: Tốt. 

- Về quản trị sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Chưa đạt. 

- Về công tác điều hành hoạt động tại trụ sở chính và chi nhánh: Khá. 

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

• Mục tiêu chính: 

- Hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ giao. 

- Tiếp thị thành công, ký được hợp đồng lớn gói thầu về nhiệt điện. 

- Tăng cường tối đa các nguồn thu có thể như cho thuê mặt bằng, thu nhập từ hoạt 

động tài chính; khống chế chi phí để đảm bảo kế hoạch lợi nhuận. 

- Phát triển nguồn nhân lực và chăm sóc nhân viên. 

• Dự kiến chương trình hoạt động của HĐQT năm 2018 

- Tháng 2: Triển khai công tác đầu năm; Thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị 

ĐHĐCĐ thường niên 2018; Chỉ đạo ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch trình 

ĐHĐCĐ; đôn đốc công tác quyết toán và lập Báo cáo tài chính; Chỉ đạo công tác tổng 

kết năm. 

- Tháng 4: Xem xét BCTC năm 2017 và kết quả kiểm toán; Thông qua các văn bản 

trình Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018; Chỉ đạo người đại diện phần vốn tổ chức Hội 

nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 tại các công ty con; xem xét kết quả hoạt động quý I và 

kế hoạch triển khai quý II. 

- Tháng 6,7: Triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ; xem xét kết quả hoạt động quý II 

và kế hoạch triển khai quý III; đánh giá hoạt động của người đại diện phần vốn tại các 

công ty con và đơn vị thành viên; Kiểm tra công tác tiếp thị 

- Tháng 9: Xem xét kết quả hoạt động quý III và kế hoạch triển khai quý IV; các 

biện pháp bảo đảm vốn và đầu tư; Thảo luận các biện pháp tăng cường tài chính, đôn đốc 

doanh thu. 

- Tháng 11, 12: Các biện pháp bảo đảm doanh thu, lợi nhuận. Rà soát hoạt động của 

HĐQT, BKS trong năm và chương trình hoạt động năm sau; Tổng kết công tác quản trị 
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Công ty. 

• Trọng tâm hoạt động:  

- Kiểm soát sát sao công tác sản xuất kinh doanh và quản trị công ty.  

- Kiểm soát, bảo toàn vốn tại các công ty con, công ty liên kết. 

- Kiểm toán nội bộ năm 2018. 

- Thực hiện các giải pháp đồng bộ để hạn chế tình trạng thất thoát nguồn nhân lực, 

song song với tinh giản bộ máy. 

- Chỉ đạo công tác tiếp thị chiến lược, tham gia các dự án về nhiệt điện và chiến 

dịch marketting 2018. 

V. Quản trị Công ty 

1. Hội đồng quản trị 

❖ Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 

Bảng 14: Danh sách thành viên HĐQT 

 

STT Chức vụ Họ và tên 

1 Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Mạnh Hùng  

2 Thành viên HĐQT Ông  Đỗ Hiên Ngang 

3 Thành viên HĐQT Ông Đinh Đức Bộ 

4 Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Công Thắng 

5 Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thủy Nguyên 

  

❖ Lý lịch thành viên: 

Họ và tên : Nguyễn Mạnh Hùng 

Số CMND : 011425292    Ngày cấp: 12/10/2004  Tại: Công an Hà Nội 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 21/01/1961 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Phường Cự khối, Quận Long Biên, Hà Nội 

Địa chỉ thường trú : Số 26, Ngách 75, ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, 

phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác                

Thời gian Quá trình công tác 

Từ năm 1985 đến 

tháng 9/2000 

: Nhân viên phòng thiết kế xây dựng, CTCP Thiết kế công 

nghiệp Hóa chất.    

Từ tháng 10/2000 đến : Phó phòng Thiết kế Xây dựng CTCP Thiết kế công 
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tháng 12/2007 nghiệp Hóa chất 

Từ năm 2008 đến 

tháng1/2011 

: Công tác tại Ban Đầu tư xây dựng – Tập đoàn Hóa chất 

Việt Nam 

Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thiết kế công nghiệp 

hóa chất.   

Từ  tháng 2/2011 đến 

tháng 6/2011 

: Phó Giám đốc CTCP Thiết kế công nghiệp hóa chất.   

Từ tháng 7/2011 đến 

tháng 3/2011 

: Giám đốc CTCP Thiết kế công nghiệp hóa chất.   

Từ  tháng 4/2011 đến 

tháng 02/2018 

: Giám đốc CTCP Thiết kế công nghiệp hóa chất.  

Thành viên HĐQT CTCP Thiết kế công nghiệp hóa chất.   

Từ  tháng 3/2018 đến 

tháng 4/2018 

: Thành viên HĐQT CTCP Thiết kế công nghiệp hóa chất 

Từ tháng 4/2018 đến 

nay 

: Chủ tịch HĐQT chuyên trách CTCP Thiết kế công nghiệp 

hóa chất 

Chức vụ  công tác 

hiện nay tại Công ty 

: Chủ tịch HĐQT CTCP Thiết kế công nghiệp hóa chất 

Chức vụ đang nắm 

giữ tại tổ chức khác 

: Không. 

Số cổ phần nắm giữ : – Số cổ phần sở hữu cá nhân: 36.400 cổ phiếu – chiếm 

0,61% vốn điều lệ 

– Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 1.787.492 cổ 

phiếu - Chiếm 29,9% VĐL. 

Số cổ phần của 

người có liên quan 

- Họ tên người có 

liên quan 

- Quan hệ 

- Chức vụ tại tổ chức 

giao dịch 

: 

 

: 

 

: 

: 

4.922 cổ phiếu, chiếm 0,08% VĐL. 

 

Nguyễn Đình Hoàng 

 

Con ruột 

Không 

Quyền lợi mâu thuẫn 

với lợi ích Công ty 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty  

: Không 

Thù lao và các khoản 

lợi ích khác 

: Thù lao HĐQT CECO 5.000.000 VNĐ/tháng, hưởng 

lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách theo quy chế từ ngày 

01/4/2018 (không hưởng thù lao). 

Lợi ích liên quan đối 

với Công ty 

: Không 
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Họ và tên : Đỗ Hiên Ngang 

Số CMND : 
024241861. Ngày cấp: 17/12/2007 tại: Công an TP Hồ Chí 

Minh 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 07-02-1964 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Xã Thụy Phú, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : 
61/36 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí 

Minh 

Chỗ ở hiện tại  
61/36 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí 

Minh 

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác                

Thời gian Quá trình công tác 

Từ 1988 đến tháng 

5/1999 
: 

Nhân viên Chi nhánh (CN) Công ty Thiết kế công nghiệp 

Hóa chất tại TP Hồ Chí Minh 

Từ tháng 6/1999 đến 

tháng 7/2001 
: 

Phó Giám đốc CN Công ty Thiết kế công nghiệp Hóa chất 

tại TP Hồ Chí Minh 

Từ tháng 8/2001 đến 

tháng 3/2006 
: 

Giám đốc CN Công ty Thiết kế công nghiệp Hóa chất tại TP 

Hồ Chí Minh 

Từ tháng 4/2006 đến 

tháng 7/2009 
: 

Phó Giám đốc công ty kiêm Giám đốc CN CTCP Thiết kế 

Công nghiệp Hóa chất tại TP Hồ Chí Minh . 

Từ tháng 8/2009 đến 

tháng 6/2011 
: 

Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc CTCP Thiết kế Công 

nghiệp Hóa chất 

Từ tháng 7/2011 đến 

tháng 03/2018 
: 

Chủ tịch HĐQT chuyên trách CTCP Thiết kế Công nghiệp  

Hóa chất 

Từ tháng 4/2018 đến 

nay 
 

Thành viên HĐQT CTCP Thiết kế Công nghiệp  

Hóa chất 

Chức vụ công tác hiện 

nay tại Công ty 
: Không 

Chức vụ đang nắm giữ 

tại tổ chức khác 
: Không 

Số cổ phần nắm giữ : 

- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 332.000 cổ phiếu - chiếm 

5,55% vốn điều lệ 

- Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phiếu - 

Chiếm 0% vốn điều lệ. 

Số cổ phần của người 

có liên quan 
: Không 
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Quyền lợi mâu thuẫn 

với lợi ích Công ty 
: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty  
: Không 

Thù lao và các khoản 

lợi ích khác 
: Năm 2017 không hưởng thù lao, hưởng lương theo quy chế 

Lợi ích liên quan đối 

với Công ty 
: Không 

 

Họ và tên : Đinh Đức Bộ 

Đã nêu trong phần lý lịch Kế toán trưởng 

Họ và tên : Nguyễn Công Thắng 

Đã nêu trong phần lý lịch thành viên Ban Giám đốc 

Họ và tên : Nguyễn Thủy Nguyên 

Số hộ chiếu : 011691926 cấp ngày 25/07/2007 tại Công an Hà Nội 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 29/03/1958 

Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán :  

Hộ khẩu thường trú : Số 33 phố Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Chỗ ở hiện tại :  

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư máy hóa 

Quá trình công tác                

Thời gian Quá trình công tác 

Chức vụ  công tác 

hiện nay tại Công ty 

: Thành viên HĐQT 

Chức vụ đang nắm 

giữ tại tổ chức khác 

: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty vận tải Thủy 

Số cổ phần nắm giữ : – Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu – chiếm 0% vốn 

điều lệ. 

– Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phiếu - 

chiếm 0% VĐL 

Số cổ phần của người 

có liên quan 

: Không  

Quyền lợi mâu thuẫn 

với lợi ích Công ty 

: Không 
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Các khoản nợ đối với 

Công ty  

: Không 

Thù lao và các khoản 

lợi ích khác 

: Thù lao HĐQT CECO: 5.000.000 VNĐ/tháng. 

Lợi ích liên quan đối 

với Công ty 

: Không 

❖ Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có. 

❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2017 HĐQT đã tiến hành họp 

5 phiên và 3 lần xin ý kiến bằng văn bản, cụ thể: 

1. Phiên III.5, họp ngày 21/02/2017 đã thảo luận và thống nhất các nội dung: 

- Thông qua chương trình khung và kế hoạch chuẩn bị hội nghị Đại hội đồng cổ 

đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017; Quyết định ngày chốt quyền dự hội nghị ĐHĐCĐ 

thường niên 2017. 

- Xem xét Tờ trình của Người đại diện phần vốn về việc điều chỉnh tiến độ dự án 

Sorbitol Tây Ninh thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

- Thông qua một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 

của Công ty và giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho Người đại diện phần vốn tại các 

công ty con. 

- Thông qua chủ trương đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp để tăng thu nhập từ 

hoạt động tài chính. 

2. Phiên III.6, họp ngày 30/3/2017 đã thảo luận và thống nhất các nội dung: 

- Thông qua chương trình và các tài liệu Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2017. 

- Trả lời Người đại diện phần vốn tại các công ty con về việc tổ chức họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

- Nghe báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh quý I/2017. 

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế lương. 

- Công tác cán bộ. 

- Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 (phương án phục vụ công 

việc vay vốn, bảo lãnh giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) - Chi 

nhánh Hoàn Kiếm). 

3. Phiên III.7, họp ngày 16/5/2017 đã thảo luận và thống nhất các nội dung: 

- Nghe BKS báo cáo về việc thay đổi các chức danh trong BKS. 

- Nghe Báo cáo tài chính Quý I năm 2017. 

- Một số vấn đề triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. 

- Xem xét chủ trương giải thể Công ty TNHH Quản lý dự án hóa chất. 

- Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự. 

- Chủ trương góp vốn tại 2 công ty con là Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật công 
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nghiệp hóa chất và Công ty CP CECO Hà Nội. 

- Chỉ đạo Người đại diện phần vốn tại TANICHEM về việc TANICHEM muốn vay 

vốn của cổ đông theo tỷ lệ sở hữu và chủ trương thoái toàn bộ vốn tại TANICHEM. 

- Xử lý vấn đề nhà 37/76 Trần Đình Xu, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Các biện pháp tăng cường tiếp thị, quản lý nhân lực, thu hồi tiền cho vay từ các 

công ty con, tăng thu giảm chi... 

4. Phiên III.8, họp ngày 28/9/2017 đã thảo luận và thống nhất các nội dung: 

- Thông qua nội dung hợp đồng EPC và kế hoạch tổng thể thực hiện gói thầu “Thiết 

kế, mua sắm vật tư, thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và chạy thử” thuộc Dự án 

sản xuất phân bón phức hợp từ Urea nóng chảy công suất 300.000 tấn/năm của Công ty 

CP Phân bón Dầu khí Cà Mau. 

- Xem xét báo cáo công tác sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 

triển khai công việc Quý IV năm 2017. 

- Xem xét việc sửa đổi Quy chế Lương (QCL) và bổ sung nhân lực cho sản xuất 

kinh doanh theo đề xuất của Giám đốc Công ty. 

- Các nội dung liên quan đến Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp hóa chất 

(CECOs). 

- Vấn đề Dự án Muối Lào. 

- Thảo luận phương án tái cấu trúc Công ty. 

5. Phiên III.9, họp ngày 29/12/2017 đã thảo luận và thống nhất các nội dung: 

- Xem xét báo cáo kết quả công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai 

công việc năm 2018. 

- Xem xét ý kiến của đại diện cổ đông lớn đối với công tác thông tin, báo cáo, phản 

hồi. 

- Công tác cán bộ. 

- Sửa đổi Quy chế Lương. 

- Vấn đề tái cấu trúc Công ty. 

6. Trong năm 2017, Bên cạnh các cuộc họp được tổ chức, HĐQT đã tiến hành 

lấy ý kiến để thông qua nghị quyết bằng văn bản 3 lần để quyết định một số vấn 

đề: 

- Bổ sung nhiệm vụ của Phòng Kinh tế Dự toán. 

- Giao Giám đốc Công ty quyền xử lý và ký các văn bản liên quan đến việc tạm 

ngừng thực hiện Dự án Muối Lào. 

- Ngày chốt quyền trả cổ tức năm 2016. 

Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 (phương án phục vụ công 

việc vay vốn, bảo lãnh giữa Công ty với BIDV - Chi nhánh Ba Đình)./. 
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2. Ban kiểm soát 

❖ Danh sách thành viên Ban kiểm soát: 

Bảng 15: Danh sách thành viên Ban kiểm soát 

 

STT Chức vụ Họ và tên 

1 Trưởng BKS          Bà Nguyễn Thị Dịu 

2 Thành viên BKS          Bà Trương Thị Minh Thu 

3 Thành viên BKS          Bà Trần Thị Minh Trang 

❖ Lý lịch thành viên 

Họ và tên : Nguyễn Thị Dịu 

Số CMND : 013270858  cấp ngày 17/04/2010 tại Hà Nội. 

Giới tính : Nữ 

Ngày tháng năm sinh : 13/05/1981 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán :  

Địa chỉ thường trú : 206C, nhà B, tổ 30, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Chỗ ở hiện tại : 206C, nhà B, tổ 30, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán doanh nghiệp 

Quá trình công tác                

Thời gian Quá trình công tác 

Từ 2005 đến nay : Làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 

134 

Từ tháng 5/2017 đến 

nay 

: Trưởng BKS chuyên trách Công ty CP Thiết kế Công nghiệp 

Hóa chất 

Chức vụ  công tác 

hiện nay tại Công ty 

: Trưởng BKS chuyên trách. 

Chức vụ đang nắm 

giữ tại tổ chức khác 

: Kế toán trưởng  CTCP Đầu tư và Xây dựng công trình 134 

Số cổ phần nắm giữ : - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu - chiếm 0% VĐL 

- Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phiếu - chiếm 

0% vốn điều lệ 

Số cổ phần của người : Không 
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Họ và tên : Trương Thị Minh Thu 

Số CMND : 013014266, cấp ngày 03/11/2011. Nơi cấp: CA TP Hà Nội 

Giới tính : Nữ 

Ngày tháng năm sinh : 24/6/1977 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Đà Nẵng. 

Hộ khẩu thường trú : P.109 TT Thiết kế Công nghiệp Hóa chất, P. Hàng Bột, Q. 

Đống Đa, TP Hà Nội 

Chỗ ở hiện tại : Căn 2705 Tòa A Chung cư Mulberry Lane, phường Mỗ Lao, 

quận Hà Đông, TP Hà Nội. 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán; Cử nhân Luật; Thạc sỹ 

Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác                

Thời gian Quá trình công tác 

- Từ 11/2000-12/2002 : Nhân viên văn phòng, Trung tâm Thiết bị dạy nghề thuộc Tổng 

cục Dạy nghề 

- Từ 12/2002-11/2003  : Nhân viên kế toán, Công ty TNHH Việt Vương. 

- Từ 11/2005-8/2007  : Nhân viên Phòng Dự án tại Công ty TNHH 3C Công nghiệp. 

- Từ 8/2007-3/2013 : Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty Cổ phần Thiết 

kế Công nghiệp Hóa chất. 

- Từ 4/2013-10/2013 : Phó Trưởng Phòng Pháp chế và Quản lý thông tin Công ty Cổ 

phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. 

- Từ 11/2013-05/2016 : Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh tại Công ty Cổ phần 

có liên quan 

Quyền lợi mâu thuẫn 

với lợi ích Công ty 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty  

: Không 

Thù lao và các khoản 

lợi ích khác 

: Không 

Lợi ích liên quan đối 

với Công ty 

: Không 
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Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. 

- Từ 05/2016-04/2017  Trưởng BKS chuyên trách Công ty Cổ phần Thiết kế Công 

nghiệp Hóa chất. 

- Từ 05/2017-02/2018  Kiểm soát viên, Phó trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công 

ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. 

- Từ 03/2018 đến nay  Kiểm soát viên, Phó trưởng Phòng Kế hoạch và Thị trường 

Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

Chức vụ công tác hiện 

nay tại Công ty 

: Phó trưởng phòng Kế hoạch và Thị trường 

Chức vụ đang nắm giữ 

tại tổ chức khác 

: Trưởng BKS Công ty CP CECO Hà Nội 

Số cổ phần nắm giữ : – Số cổ phần sở hữu cá nhân: 500 cổ phiếu – chiếm 0,01% vốn 

điều lệ 

– Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phiếu – Chiếm 

0% vốn điều lệ 

Số cổ phần của người 

có liên quan 

: Không có. 

Quyền lợi mâu thuẫn 

với lợi ích Công ty 

: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty  

: Không 

Thù lao và các khoản 

lợi ích khác 

: Thù lao BKS CECO: 3 triệu VNĐ/Tháng. 

Thù lao Trưởng BKS Công ty CP CECO Hà Nội: 1,5 triệu 

VNĐ/tháng. 

Lợi ích liên quan đối 

với Công ty 

: không 

 

Họ và tên : Trần Thị Minh Trang 

Số CMND : 162598971 cấp ngày 09/08/2001 tại Công an Nam Định 

Giới tính : Nữ 

Ngày tháng năm sinh : 16/02/1985 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Nam Định 

Hộ khẩu thường trú : 11/3/469 Trần Huy Liệu, P. Văn Miếu. TP. Nam Định 

Chỗ ở hiện tại : 
Số 11, ngách 20, ngõ 1 phố Đại Linh, phường Trung Văn, 

quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán 

Quá trình công tác                



       

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  2017 

 
Add: 21A Cat Linh Str. Ha Noi, Vietnam; Phone: (84-4) 38455777; Fax: (84-4) 38232325; Email: engineering@ceco.com.vn 

 
39/42 

Thời gian Quá trình công tác 

Từ  8/2008 tới 

12/2008 

: 

 

 

 

 

Công việc: kế toán lương  

Đơn vị công tác : (Phòng Kế toán) 

Công ty TNHH FASHIONLINE SAIGON  

Địa chỉ: Số 11, đường số 4, khu công nghiệp Việt Nam – 

Singapo, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) 

Từ 01/2009 đến 12/ 

2009 

 

 Công việc: kế toán công nợ nước ngoài 

Đơn vị công tác : (Phòng Kế toán) 

Công ty TNHH YOUNGONE Nam Định  

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

Từ 02/2010 đến tháng 

8 năm 2012 

 

 Công việc: kế toán tổng hợp/kế toán thuế 

Đơn vị công tác : (Phòng Kế toán)  

Công ty TNHH Long Thành Hưng Yên 

Địa chỉ: đường Mễ Trì kéo dài, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

Từ 10/2012 đến 

03/2013 

 

 Công việc: kế toán quản trị 

Đơn vị công tác : (Phòng Kế toán – Tài chính) 

Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. 

Từ 04/2013 đến 

11/2014 

 

 Công việc: công tác mua sắm/ thư ký dự án 

Đơn vị công tác : (Phòng quản lý dự án DAP2) 

Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. 

Từ 03/2014 đến 

12/2017 

 Công việc: kiểm toán nội bộ/thư ký lãnh đao/công tác cổ đông 

Đơn vị công tác : (Phòng Pháp chế và Quản lý thông tin) 

Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất.  

Từ 04/2016 đến 

12/2017 

 Kiểm soát viên, nhân viên Phòng Pháp chế và Quản lý thông 

tin Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

Từ 01/2018 đến nay  Kiểm soát viên, nhân viên Phòng Kế hoạch và Thị trường 

Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

Chức vụ  công tác hiện 

nay tại Công ty 
: Không. 

Chức vụ đang nắm giữ 

tại tổ chức khác 
: Không 

Số cổ phần nắm giữ : 

– Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu – chiếm 0% vốn điều 

lệ. 

– Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phiếu – 

Chiếm 0% vốn điều lệ 

Số cổ phần của người 

có liên quan 
: 

Không 

 

Quyền lợi mâu thuẫn 

với lợi ích Công ty 
: Không 

Các khoản nợ đối với 

Công ty  
: Không 
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Thù lao và các khoản 

lợi ích khác 
: Thù lao BKS: 3.000.000 VNĐ/tháng 

Lợi ích liên quan đối 

với Công ty 
: Không 

❖ Hoạt động của Ban kiểm soát: 

 Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã tổ chức 5 cuộc họp, cụ thể: 

- Phiên III.5 họp ngày 28/3/2017 đã thảo luận và thống nhất các nội dung: 

+ Đánh giá, giám sát kết quả SXKD năm 2016 của Công ty và dự kiến kế hoạch 

SXKD năm 2017;  

+ Đánh giá, giám sát của BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc 

Công ty và bộ máy điều hành trong năm 2016. 

+ Tổng kết hoạt động và các cuộc họp của BKS năm 2016 và giữa hai kỳ họp của 

ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017. 

+ Lựa chọn và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê chuẩn tổ 

chức kiểm toán độc lập thực hiện BCTC cho năm tài chính 2017. 

+ Thông qua toàn văn dự thảo Báo cáo của BKS trình Hội nghị ĐHĐCĐ thường 

niên 2017. 

- Phiên III.6 họp ngày 11/5/2017 đã thảo luận và thống nhất các nội dung: 

+ Thông báo về kết quả Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. 

+ Bầu thay thế Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ III. 

+ Thông qua Chương trình làm việc của Ban Kiểm soát năm 2017 và giữa 2 kỳ 

Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017-2018. 

+ Đánh giá, giám sát của BKS về kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính 

của Công ty Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2017. 

- Phiên III.7 họp ngày 23/8/2017 đã thảo luận và thống nhất các nội dung: 

+ Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2017 và giải 

pháp thực hiện SXKD 6 tháng cuối năm 2017;  

+ Đánh giá, giám sát hoạt động của HĐQT, GĐCT và bộ máy điều hành về thực 

hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ; 

+ Kiểm điểm hoạt động của BKS 6 tháng đầu năm 2017. 

- Phiên III.8 họp ngày 28/19/2017 đã thảo luận và thống nhất các nội dung: 

+ Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm 2017 và giải 

pháp thực hiện SXKD quý IV năm 2017;  

+ Xem xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 9 tháng đầu năm 2017; 

+ Đánh giá, giám sát hoạt động của HĐQT, GĐCT và bộ máy điều hành về thực 
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hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ; 

+ Kiểm điểm hoạt động của BKS 9 tháng đầu năm 2017 

- Đánh giá các phiên họp của BKS 

+ Các phiên họp của BKS được tổ chức theo đúng trình tự Điều lệ Công ty và 

pháp luật, có đầy đủ các thành viên BKS tham dự. Trưởng BKS chủ trì cuộc họp, Thư ký 

Công ty là thư ký cuộc họp đã thực hiện ghi chép và lập biên bản cuộc họp. 

+ Tùy theo nội dung và tính chất cuộc họp, BKS đã mời một số cán bộ quản lý của 

Công ty tham dự như Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức HC, Trưởng phòng Kế 

hoạch KD, Trưởng phòng Pháp chế,…Các thành viên BKS đã chất vấn đại biểu và nhận 

được các ý kiến trả lời, làm rõ các nội dung được chất vấn. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám 

đốc và Ban kiểm soát 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 

- Lương:  

+ Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát làm nhiệm vụ chuyên trách, Ban Giám 

đốc hưởng lương theo Quy chế Lương của Công ty. Hệ số để tính lương của Chủ tịch 

HĐQT chuyên trách bằng Giám đốc Công ty, của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách 

tương đương Phó giám đốc Công ty. 

+ Các thành viên HĐQT không hưởng lương, chỉ có thù lao. Trường hợp kiêm 

nhiệm công tác điều hành thì được hưởng lương theo vị trí điều hành. 

+ Các kiểm soát viên không hưởng lương, chỉ có thù lao. 

- Thưởng: Năm 2017 do tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn, không hoàn 

thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao nên HĐQT không đề xuất chi thưởng cho HĐQT và 

ban điều hành. 

- Thù lao: Các thành viên trong HĐQT, BKS được hưởng thù lao theo Nghị quyết 

của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, cụ thể: 

Bảng 16: Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 

 

Nội dung Thù lao/tháng Năm 2017 (VNĐ) 

I. Mức thù lao của HĐQT   

1. Chủ tịch HĐQT Không Không 

2. Thành viên HĐQT (4 thành viên) 5.000.000 đồng/tháng 240.000.000 đồng 

II. Mức thù lao của BKS   

1. Trưởng BKS Không Không 

2. Thành viên BKS (2 thành viên) 3.000.000 đồng/tháng 72.000.000 đồng 

Tổng cộng mức thù lao trả/năm  312.000.000 đồng 

b) Giao dịch của cổ đông nội bộ: 



BAo cAo THu·aNo NIEN 2011 
Bang 17: Giao djch cua c6 dong n(>i bq 

- · - -- - - - --

s 

SJ; A h".:; . 
Quan 

o cop 1eu SO' 

hfru diu ky 
h~ v6i ~ -·- --

TT 
N gll'oi thl}'C hi~n A 

giao djch 
co .:; A Tyl 

dong 
So co 
phi~u % nqi bq 

SJ; A h".:; . o cop 1eu sO' Ly do 
hfru cu6i ky tang, giam 

(mua, ban, 
S6 c6 Ty I~ 

A chuyen 
phi~u % dA• 01, 

thU'on g ... ) 
··-· - --- ·- - -

1. 
Nguyen Thi Yen 

CDNB 
Hoa 

713 .552 11 ,9 0 0 
-· - ---

2. Dong Thi Thftm CDNB 871.855 14,5 

4 

9 581.631 9,73 

3. 

4. 
-

5. 

-----
D6 Hien N gang CDNB 422.595 7,07 332.000 5,55 Mua ban 

-

Dinh Due B9 CDNB 175.438 2,94 
-- ---

c6 phiSu 75.438 1,26 
- ---

Cong ty TNHH Lien CDNB 
hqp Xay dµng V ~n 0 0 
Cuong 

1.485.8 
24,86 

82 
·-·- --

(Ngu6n: Danh sach c6 a6ng do VSD gin ch<5t ngay 12/3/2018 va cac ban CBTT 

cua c6 dong n{ji b{j) 

c) H9]J a6ng hoij,c giao dich v6i c6 a6ng n{ji b{j: Khong co. 

d) Vi¢c th11c hi¢n ccic quy atnh vJ quan tri c6ng ty: 

HDQT va ban di~u hanh Cong ty da thµc hi~n dung cac quy dinh trong Di~u 1~ 
cong ty, cac quy dinh v~ quan ttj cong ty d~i chung theo quy dinh t~i Thong tu s6 
121/2012/TT-BTC ngay 26/07/2012. 

VI. Bao cao tai chinh 

1. Y kiln kiim toan 

Theo y kiSn cua chung toi, bao cao tai chinh hqp nhllt da phan anh trung thµc va 
hqp ly, tren cac khia c~nh tr~mg ySu, tinh hinh tai chinh hqp nhllt cua Cong ty C6 ph~n 
thiSt kS Cong nghi~p h6a chit t~i ngay 31/12/2017, kSt qua ho~t d9ng kinh doanh va luu 
chuy~n ti~n t~ hqp nhllt trong nam kSt thuc cung ngay, phu hqp vai cac Chu~n mµc KS 
toan Vi~t Nam, ChS do KS toan Doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien 
quan dJn vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh. 

2. Bao cao tai chinh h{f/J nhdt llU'{fC kiim toan 

(Dinh kem theo phi:' [7:'C cua baa cao nay). 

Add: 21 A Cat I inh Str. Ha Noi , Vietnam ; Phone : (84-4) 38455777: Fax: (84-4) 38232325 ; [mail : engineeringQilceco.com vn 42/42 
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Con·g ty CB ph~n Thi~t k~ Cong Nghi~p 
Hoa ch~t 

Bao cao tai chinh hgp nh~t cho nam 

k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
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Cong ty CB phin Thi~t k~ Cong Nghi?p Hoa chjt 
Thong tin v~ Cong ty 

Giiy Chung nh~n 
Dang ky Kinh doanh s6 

0100103520 ngay 13 rhang 3 narn 2018 

Gifiy Chi'.rng nh~n Dang ky Kinh doanh cua Cong ty da dlrQ·c di~u chinh 15 15n, va 15n di~u chinh g/111 
day nhl1t la Giiy Chung nh~n Dang ky Kinh doanh s6 0 I 00 I 03520 ngay 13 thang 3 nam 20 I 8. Gicly 
Ch(rng nh~n Dang ky Kinh doanh do S6 KS ho~ch va D~u hi' Thanh ph6 Ha N9i d.p. 

Cong ty C6 phfin Thi~t k~ Cong nghi~p Hoa ch~t tibn than la doanh nghi~p Nha mr6'c h~ch toan d9c 
l~p trvc thuoc T6ng Cong ty Hoa chfit Yi~ Nam (nay la Hp doan H6a ch&t Vi?t Nam). Cong ty du9c 
chuy€n d6i tfr doanh nghi~p Nha nu6c sang cong ty c6 ph§n theo Quy~t djnh s& 3493/QD-BCN ngay 
24 thang IO nam 2005 cua BQ trnang B{> Cong nghi~p (nay la Be;, Cong Thuung) va ho;,it dc)ng theo 
Gi§y Chung nh.j.n Dang ky Kinh doanh l~n d~u s6 0 I 030 I 0996 do Sey KS ho~ch va D~u ttr Thanh ph6 
Ha N<)i dp l§n d~u ngay 24 thang 2 nam 2006. 

H9i c16ng Quan tri 

Ban Ki~m soat 

Ban Giam c16c 

Tri} SO' dang ky 

Cong ty ki~m toan 

Ong D6 Hien Ngang 
Ong Nguy~n M~nh Hung 
Ong Dinh Dfrc Bo 
Ong NguySn Cong Th~ng 
Ong Nguy€n Thuy Nguyen 

Ba Nguyen Thi Diu 

Ba Trnung Thi Minh Thu 

Ba Trh Thi Minh Trang 
Ba TnJ'O'ng Thi Minh Thu 

Ong Nguyen Van Bang 

Ong Nguy~n Cong Thing 

Ong Nguy~n M~nh Hung 

Ong Van Due Thk\ng 
Ba Nguyen H6ng H?nh 
Ong Nguy~n Cong Th~ng 

S6 21A, Ph6 Cat Linh 
Plurcmg Cat Linh 
Qu~n D6ng Da, Ha N<;>i 
Vi~t Nam 

Cong ty TNHH KPMG 
Vi~t Nam 

Cht'1 tjch 
Uy vien 
Oy vien 
Oy vien 
uy vien 

Trnong ban 
(lll'llgay 1f/1(:,/lg611am 2017) 
Tnrcrng ban 
(adn ngay 1tlr,i,,g611am 2017) 
Thanh vien 
Thanh vien 
(tfrngr'ty 1 tlia11g 6 ,u'im 2017) 
Thanh vien 
(t/€11 ngay 1thcing611am 2017) 

Giam d6c 
(rfrngay 1tluing311am 2018) 
Giarn d6c 
(a€11 ngay 1tluing311am 2018) 
Pho Giam d6c 
Ph6 Giam d6c 
Ph6 Giam d6c 
(a/11 ngay 28 tlufog 2 11am 2018) 
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Cong ty C& phAn Thiit kt Cong Nghi~p Hoa ch,t 
Bao cao cua Ban Giam dtk 

Ban Giam d6c Cong ty C6 phAn ThiJt k€ Cong Nghi~p Hoa ch~t ("Cong ty") trlnh bay bao cao nay 
va bao cao tai chfnh hc;rp nh§t dfnh kem ci:ia Cong ty cho nam k6t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017. 

Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhi~m l?p va tr1nh bay trung thvc vi, h9·p ly bao cao tai chfnh h9p 
nh~t theo cac Chu~n m\rc K€ toan Vi~t Nam, Ch§ d9 K~ toan Doanh nghi~p Yi~t Nam va cac quy 
djnh phap ly co lien quan ctJn vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chfnh. Theo y ki~n cua Ban Giam d6c 
Cong ty: 

(a) bao cao tai chfnh hQ'p nhfit du'Q'c trlnh bay tfr trang S d~n trang 46 da phan anh trung th~rc va 
h9p ly tlnh hinh tai chfnh hqp nhit cua Cong ty t..ii ngii.y 31 thang 12 nam 2017, k~t qua ho{lt 
d(mg kinh doanh va luu chuy~n ti~n t? hQ'p nhJt C.:1a Cong ty cho nam ket thuc cDng ngay, phu 
hQ"p v6·i cac Chu§n llllJC Ke toan Vi~t Nam, Ch~ d(> Ke toan Doanh nghi~p Vi~t Nam va cac 
guy dinh phap ly c6 lien quan d€n vi~c l~p va trtnh bay bao cao tai chfnh; vii. 

(b) ti;ii ngiiy l~p baa cao nay, khong c6 ly do gi d~ Ban Giam d6c Cong ty cho rftng Cong ty va cac 
cong ty con se khong th~ thanh toan cac khoan nQ' phai tra khi d€n h~n. 

Ti;ii ngay l~p bao cao nay, Ban Giam d6c Cong ty da phe duy~t phat hanh bao cao tai chinh hQ'p nh&t 
dfnh kem. 

Ha N(\i, ngay 28 thang 3 nam 2018 

2 

I 

\ 
t 
-~ 



( 

( 

( 

( 

( 

( 

(__ 

( 

( 

l 

KPMG Limited 
1h 

46 Floor, Keangnam Landmark 72 
E6 Pham Hung Road, Me Tri Ward 
South Tu Uem District, Hanoi, Vietnam 
+84 (24) 3946 1600 I kpmg.com.vn 

BAO cAo Kll:M TOAN OQC L~P 

Kinh guii cac cb d6n9 
Cong ty C6 ph~n Thiel k~ Cong Nghi~p Hoa chflt 

Chung toi da kiem toan baa cao tai chinh hQ'p nhat dfnh kem cua Cong ty C6 ph~n 
Thiet ke Cong Nghiep H6a chat ("Cong ty''), baa g6m bang can doi ke toan h9'p nhat 
tc;1i ngay 31 thang 12 nam 2017, bao cao ket qua hoc;1t d(>ng kinh doanh va bao cao 
IU'u chuyen tien te h9'P nhat lien quan cho nam ket thuc cung ngay va cac thuyet 
minh kem theo OU'Q'C Ban Giam d6c Cong ty phe duyet phat hanh ngay 28 thang 3 
nam 2018, dU'Q'C trinh bay tll' trang 5 den trang 46. 

Trach nhi~m cua Ban Giam d6c 

Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem li;'lp va trinh bay trung thl,l'c va hQ'p ly bao 
cao tai chfnh hQ'p nhat nay theo cac Chuan ml,l'c Ke toan Viet Nam, Che d¢ Ke toan 
Doanh nghi$p Viet Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan den viec li;'lp va trinh 
bay bao cao tai chfnh, va chju trach nhiem ve kiem soat n(li b(l ma Ban Giam doc 
xac djnh la d.n thiet di§ dam baa viec 1$p baa cao tai chfnh hQ'p nhat khong c6 sai 
s6t tr9ng yeu do gian 1$n hay nham Ian. 

Trach nhi~m cua ki~m toan vien 

Trach nhit;im cua chung toi la dU'a ra y kien ve baa cao tai chinh hQ'p nhfo nay dl,l'a 
tren ket qua kiem toan cua chung toi. Chung toi da thl,l'c hien cong viec kiern loan 
theo cac Chuan ml,l'c Kiem toan Viet Nam. Cac chuan ml,l'c nay yeu cau chung toi 
tuan thu chuan mvc va cac quy dinh ve dc;10 du·c nghe nghiep va li;'lp ke hoc;1ch va 
thvc hi$n cu¢c kiem loan de df;lt dU'Q'C Sl,l' dam bao hQ'p ly ve viec lieu bao cao tai 
chf nh hQ'p nhat c6 con sai s6t tr9ng yeu hay khong. 

Cong viec kiem toan bao g6m viec thl,l'c hi$n cac thu tl,Jc nham thu th~p cac b§.ng 
chll'ng kiem toan ve cac so lieu va cac thuyet minh trong bao cao tai chfnh. Cac thu 
tl)c dU'Q'C 11,l'a chon dl,l'a tren xet doan cua kiem toan vien, bao g6m danh gia rui ro 
c6 sai s6t trQng yeu trong bao cao tai chfnh do gian l~n ho~c nham Ian. Khi ttwc 
hi$n cac danh gia rui ro nay, kiem toan vien xem xet kiem soat n(>i bQ cua Cong ty 
lien quan t&i viec 1$p va trinh bay bao cao tai chfnh !rung thvc va hQ'p ly nh§.m thiet 
ke cac thu It.JC kiem toan phu hQ'p v6'i tinh hlnh thl,l'c te, tuy nhien kh6ng nham ml,Jc 
dich dU'a ra y kien ve hi$u qua cua kiem soat n(>i b<) cua Cong ty. Cong viec kiem 
toan cOng bao g6m vi$c aanh gia tinh thfch hQ'p cua cac chfnh sach ke toan dU'qc 
ap dl,Jng va tinh hqp ly cua cac Ll'O'C tfnh k~ toan cua Ban Giam doc Cong ty, cOng 
nhU' danh gia viec tr1nh bay tong th!§ baa cao tai chfnh. 

Chung toi tin rang cac bang chl'.mg kiem toan ma chung toi thu dU'9'C la day du va 
thfch hQ'p lam ca s6' cho y kien kiem toan cua chung toi. 

KPMG Limited. ai Vie-1.Jl~mese one mambsr limited liabiUty company and 
a memb.ar firm of lhe KPMG nelwork or indepen~nt iru~rnber firms 
amlialed with KPMG lnlernal iuna.1 Cooperalive rKPMG International"), 
a Swiss entity. 
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V ki~n cua ki~m toan vien 

Theo y ki~n cua chung t6i, baa cao tai chfnh hqp nhat da phan anh trung thl,l'c va hqp ly, 
tren cac khfa c,;inh trong yeu, tlnh hlnh tai chfnh hqp nhat cua Cong ty C6 ph~n Thi~! k~ 
Cong Nghi$p H6a ch~t t~i ngay 31 thang 12 nam 2017, ket qua ho<;1t dong kinh doanh va 
IU'u chuyen tien 1$ hQ'p nhtlt trong nam keflt thuc cung ngay, phu hQ'p v6'i cac Chuan ml,l'c 
Ke loan Vi$! Nam, Ch~ d¢ Ke toan Doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly c6 
lien quan den vi$c l~p va tr)nh bay bao cao tai chinh. 

Giay ch(mg nh$n dang ky hanh nghe 
kiem toan s6: 0306-2018-007-1 
Pho T6ng Giam a6c 
Ha NQi, ngay 28 thang 3 nam 2018 

V 
Doan Thanh Toan 
Giay ch(mg nh~n dang ky hanh nghe 
kiem toan s6: 3073-2014-007-1 
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Cong ty C6 ph~n Thi~t k~ Cong Nghi?p Hoa ch§t 
Bang can d6i k~ toan hQ'P nh§t t~i ngay 31 thang 12 nam 2017 

M~u B 01 - DN/HN 
( Bn11 /1i111h r/1eo T/1811g rrr s6 202/2014/TT-BTC 

11gily 21/12/2014 c1w n(J Tr1i c/1111/r) 

Ma Thuy~t 31/12/2017 1/1/2017 
s6 rninh VND VND 

TAISA..N 

Tai san ng~n h~n 
100 418.554.972.341 356.191.688.257 

(100 == 110 + 130 + 140 + 150) 

Ti~n va cac khoan hrong duong ti~n 110 6 82.137.132.695 89.771.146.984 
Ti~n I 11 32.137 .132.695 26.540.096.984 
Cac khoan tuung dlro11g ti~n 112 50.000.000.000 63 .231.050.000 

Cac khoan phai thu ng~n h~n 130 158.995.376. 720 144.679.521.657 
Phai thu ngiin lwn ctta khach hang 131 7(a) 126.426.744.098 109.090.961.690 
Tra tnr6-c cho nguo·i ban ngiin h~n 132 22 .926.124.137 23.579.583.902 
Phai thu theo tiJn d9 kJ ho:;ich 
hqp d6ng xay d~rng 134 8 1.900.083.748 
Phai thu vb cho vay ng~n h,;111 135 2.111.967 .942 
Phai thu ngiin h;;m khac 136 9 9.548.781.291 I 1.703.364.677 
Dv phong cac khoiin phai thu 
ngiin h:;in kh6 doi 137 10 ( 1.806.356.554) (1.806.356.554) 

Hang ttin kho 140 11 177.288.174.975 120.533.512.938 
Hang t6n kho 141 177.407.631 . 124 120.652.969 .087 
Dv phong giam gia hang t6n kho 149 (119.456.149) (l 19.456.149) 

Tai san ng~n h~n khac 150 134.287.951 1.207 .506.678 
Thu~ gia tri gia tang duqc kh~u trL1· 152 725 .293.01 I 
Thu~ va cac khoan khac phai thu 
Nha nu·o·c 153 I 34.287. 951 482,213.667 

' 

Cdc thuyh minh t!fnh kem la b(J phqn h9p thanh Cl/(/ bao cao tai chf11h lu;p nhdt nay 
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Cong ty C6 ph~n Thi~t kt Cong Nghi~ p Hoa ch~t 
Bang can dAi k~ toan hcyp nhit t~i ngay 31 thang 12 nam 2017 (ti~p theo) 

M~u B 01 - DN/HN 
(Bn11/rc,11/11heo 711011g w· s6 202/2014/1T-BTC 

11gny 22/12/2014 cun BJ Tc'ii cM11h) 

Ma Thuy~t 31/12/2017 l/l/2017 
s& minh VND VND 

Tai san dai hr;_in 
200 28.843.492.687 30.429.692.491 

(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 

Cac khoan phai thu dai h;.tn 210 56.535.053 86.712.526 
Phai thu dai hf,ln khac 216 56.535.053 86.712.526 

Tai san c& dinh 220 20.222.900.901 23.437.639.785 •, 
Tai san co dinh hih1 hlnh 221 12 17 .564_202.638 20.763.499.389 

Nguyen gia 222 41-874.855.57 I 44_249.145.717 
Gia tri Imo 111011 ltiy kl 223 (24.310.652.933) (23.485.646.328) 

Tai san c6 dinh v6 hlnh 227 13 2.658.698.263 2.6 74.140.396 
Nguyen gid 228 6.074.916.400 5.252.116.400 
Gia trf lwo 111011 lz7y kd 229 (3.416.218 .137) (2.577.976.004) 

Tai san do- dang dai h~n 240 14 2.388.459.873 2.523.326.263 
Xay di,mg co· ban do· dang 242 2.388.459.873 2.523.326.263 

D~u tu tai chinh dai h1,rn 250 15 4.819.767.482 1.638.000.000 
05.u tu· vao de cong ty lien kJt 252 3.181.767.482 
D~u tu g6p v6n vao dm1 vj khac 253 1.638.000.000 1.638.000.000 

Tai san dai h~n khac 260 l.355.829.378 2.744.013.917 
Chi phf tra tm6c dai h~n 261 1.355.829.378 2.744.013 .917 

TONG CQNG TAI SAN 270 447 .398.465 .028 386.621.380.748 
(270 = 100 + 200) 

Coe tlrnytt mi11h tlfnh kem flt bt;5 ph(in h(Jp thimh czia bdo ccio tai chfnh hpp nhdt m'iy 
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Cong ty C6 ph~n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Bang can c18i k~ toan h9·p nh~t t:,ii ngay 31 thang 12 nam 2017 (ti~p theo) 

Mfiu B 01 - DN/HN 
( Ba11 ha11h lfieo Th611g tir sJ 202/2014/lT-BTC 

( 
ngiry 22/12/2014 rna H(j Tai d1f11lr) 

Ma Thuy~t 31/12/2017 1/1/2017 
so minh VND VND 

NGUON VON 

NO PHAI TR.A (300 = 310 + 330) 300 352.341.000.559 281.203.519.686 

Ngng~n lu;m 310 352.109.900.559 280.819.995.593 

( Phai tra ngm'l'i ban nglin h~n 311 16 47 .205.295.6 I 0 42.650.685.151 
Nguoi mua tra ti~n tmc'rc ng~n hi_ln 312 7(b) 251.794.159.804 189.791.307.501 
ThuS phai 119p Nha nu6c 313 17 3.313 .654.739 4.069.412.442 
Phai tra ngtr6'i lao d(mg 314 3.615.715.752 7.636.641.078 
Chi phi phai tra nglin h.;in 315 18 20.110.100.60 I 21.448.651.127 
Phai tra ng~n h.;in khac 319 823.702.841 964.281.875 
Vay ng~n h:,rn 320 19(a) 24.666.545.337 14.071.937.544 
Quy k.hen thm:rng, phuc lc;ri 322 580.725,875 187.078.875 

Nq· dai h:;m 330 231.100.000 383.524.093 
Vay dai h.;in 338 l 9(b) 231. 100.000 

( 
Quy phat tri~n khoa h9c va cong ngh~ 343 383.524.093 

VON CHU SO Hiru (400 = 410 + 430) 400 20 95.057 .464.469 105.417.861.062 

V6n chu sir hfru 410 94.862.423.469 104.885.328.062 
V6n c6 phfin 411 21 59.770.360.000 59.770.360.000 ! 

CJ phiiu phc5 thong 

' c6 quyJn bidu quydt 411a 59. 770.360.000 59. 770.360.000 
Quy aku tu phat tri~n 418 23 18.526.140.287 18.457 .690.767 
Lqi nhu~n sau thu€ chu·a phan phfli 421 2.456.636.174 9 .585 .172.303 

LNJT ch1ra phci11 ph<Ji ctdn 
rn6i 11am rnr6'c 421a 2.864.423.996 1.427.213.340 
( L6)/LNST clm'a phlin ph6i nam nay 421b (407. 787.822) 8.157.958.963 

LQ'i f ch c6 dong khong ki~m soat 429 14.109.287.008 17.072.104.992 

Ngu6n kinh phi 430 195.041.000 532.533.000 
Ngubn kinh phf 431 20 195.041.000 532.533.000 

TONG C()NG NGUON VON 
440 447 .398.465.028 386.621.380.748 

( 440 = 300 + 400) 
( 

l 
Ngay 28 thang 3 nam 2018 

Ngu·6i l~p: 
( 

p 
) 

Dinh Dfrc B9 
l 

Tran NgQc San 
Kd loan tdng h9p Ki Joan tnr&ng 

Cac thuytft minh ilfnh kem la bc5 ph{1n h9p rhdnh ctia baa cao tdi chfnh lu;rp nhdt nay 
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Cong ty CO ph~n Tlli~t kt Cong Nghi?p Hoa ch~t 
Bao cao k~t qua hottt cf Qng kinh doanh h(fp nh,t cho nam k~t thuc 
ngay 31 thang 12 nam 2017 

M~u B 02 - DN/HN 
1Ba11 /1i111h theo Th611g 11rs6 202/2014/lT-BTC 

11giry 22/12/2014 cua 86 Tdi c/1111/i J 

Ma Thuy~t 2017 2016 
J. minh VND VND so 

Duanh thu ban hang v:a cung c~p dich v~1 01 25 130.848. 779.559 258.513.896.387 

Cac khoan giiim trtt doanh Um 02 25 30.545.500 850.429.594 

Doanh thu thu~n v~ ban hang va 
10 25 130.818.234.059 257.663.466.793 

cung dp djch v1_1 (10 = 01 - 02) 

Gia v6n hang ban 11 26 J 10.968.508. 724 201.596.177 .679 

L<,Yi nhu~n gc)p (20 = 10 - 11) 20 19.849. 725.335 56.067 .289.114 

Doanh thu ho~t d9ng Lai chinh 21 27 3.240.466.760 1.768.866,374 
Chi phf tai chfnh 22 28 I .6(i3.4M.479 1.479.754.751 

Tronx ,16: Chi plif /{/j vay 23 1.392. 100_603 724.723.839 
Phfin lai trong cong ty lien k6t 24 88.856.485 

( Chi phf qu;in ly duanh ngt1i~p 26 29 21.841 __ ')87.399 4'5.'581.'511.189 

( 
(L&)/1(.li nhu~n thuin tir hoi,t dqng kinh doanh 
{ 30 = 20 + 21 - 22 + 24 - 26} 

30 (326.003.298) 10.772.889.548 

Thu nh~p khac 31 30 1.307.719.565 1.743.178_934 
Chi phfkhac 32 551.925.886 750.381_015 J 

K~t qua tir ho~t dc)ug khac (40 = 31 - 32) 40 755.793.679 992.797.919 
,:; 

L<,Yi nhu~n k~ toan tru'O'c thut (50,., 30 + 40) 50 429.790.381 11.765.687.467 

Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 51 32 317 .966.533 2.857.509.477 

LQi nhu~n sau thu~ TNDN 
60 111.823.848 8.908.177.990 

( 
(60 = 50 - 51) (chuy~n sang trang sau) 

( 

Cac thuyit minh c1f11h kem Id b9 phi.in lu;p thanh r.iia hao cao tiri cM11h lwp 11hdt 11ay 
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Cong ty C6 ph~n Thi~t k~ Cong Nghi?p Hoa chM 
Bao cao k~t qua ho~t dqng kinh doanh hqp nhiit cho narn k~t thuc 
ngay 31 thang 12 nam 2017 (ti~p theo) 

Ma Thuy~t 
s6 minh 

Lqi nhu~n sau thu~ TNDN 
(60 = 50 - 51) (mang sang ttr trang tnrcrc) 

60 

Phan b& cl10: 

C6 dong ct'ia cong ty me:; 
C6 dong kh6ng ki~m soat 

Lai tren c& phi~u 

Uii co· ban tren c6 phi@u 

Ngll'(\i l~p: 

p 
Tran Ngoc San 

Kd (OC//1 tong lwp 

61 
62 

70 33 

Ngay 28 thang 3 nam 2018 

Dinh Dire B{> 
Ki toan trtrang 

Mliu B 02 - DN/HN 
(Ban M111/i 1/reo Tlro11g t,r s6 20212014/JT-BTC 

11gay 22/12/2014 CIIQ Br T(ti chfnh) 

2017 
VND 

111.823.848 

(477.787.822) 
589.611.670 

(80) 

2016 
VND 

8.908.177.990 

8.157.958.963 
750.219.027 

2.199 

Ccic thuydt mi11h dinh kem la b(> pluj11 h(J]J thimh Clta blio C(lO tc)i chfnh twp nhdt m'ty 
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Cong ty C6 ph§n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chfit 
Bao cao lm1 chuy~n ti~n t~ hffP nh§t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(Phlfffng phap gian ti~p) 

Mfiu B 03 - DN/HN 
( Ban hi'111h 1heo Jllfmg tlf s6 202/2014/!T-BTC 

11gdy 12/!2/20/4 cua B(i U,i rhf11hJ 

Ma Thuy~t 2017 2016 
sa minh VND VND 

LUU CHUYEN TIEN TU HO~T D<)NG KINH DOANH 

Loi nhuan k~ toan trmrc thu~ . ' . 01 429.790.381 11.765.687.467 
Dieu chinh cho cac khoan 

Kh~u hao va phan b6 02 5 .362.514 .862 5.013.842.922 
Cac khoan di,r phong 03 (955.873.816) 
(Lai)/16 chenh 1ech ty gia h6i doai do 
danh_ gia l~i cac khoan ml)c th~n te 
c6 goc ngo;:ii t~ 04 (425,906.311) 663.591.943 
Lai tfr ho<1t d(mg dfiu tu 05 (2.858 .834.200) (2.045.402.818) 
Chi phf lai vay 06 1.392. 100.603 724.723.839 

Lgi nhu~n tir ho:.it dl}ng kinh doanh 
08 3.899.665.335 15.166.569.537 tnr6'c nhfi'ng thay dBi v6n hru d{,ng 

BiSn d(mg cac khoan phai thu 09 (31.247 .770.838) (23 .328.04 7 .746) 

I 
BiSn d(mg hang t6n kho JO (66.916.662.559) (75 .061.474.517) 
BiJn d(lng cac khoan phai tra vii 
119· phai tra khac 11 76.532.027.910 36.556.611.213 
BiSn d(>ng chi phi' tra tnr6'c 12 1.366.870.694 (42,575.734) 

(] 6.365.869.458) (46.708.917.247) 
1) 

Tibn lai vay da tra 14 (1.482.408.365) (788 .513.863) 
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p da n(lp 15 (996. 908.3 71) (3.002.200.824) 
Tibn thu khac tir ho\lt dc;mg kinh doanh 16 1.140.500.000 532.533.000 
Tibn chi khac cho ho~t d(mg kinh doanh 17 (2. !08.216.093) (554.567 .000) 

Luu chuy~n ti~n thu~n tir ho!].t d(,ng 
20 ( 19 .812.902.287) (50.521.665.934) kinh doanh 

Cac thuyrft minh a(nh kem fa b6 plujn h(Jp thimh Clta bao cao tlli ch(nh h(fp 11/u}r nay 
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Cong ty C6 phin Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch~t 
Bao cao luu chuyin tien t? hQJl nhAt cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(Phuong phap gian ti~p - ti~p theo) 

Ma 
~ so 

~ Thuyet 
minh 

LUlJ CHUYEN TIEN TU HO~T DQNG DAU TU 

Ti8n chi mua s~m tai san cb c1jnh va 
tai san dai h~n khac 
Ti~n thu tfr thanh ly tai san c6 djnh 
Ti~n chi c~o vay 
Tien thu h6i cho vay 
Ti Sn thu lai cho vay, lai ti~n gtri 
Giam tiSn do anh hu6'ng c6ng ty con 
tn':r thanh cong ty lien k€:t 

Ltru chuy~n ti~n thu~n tir ho~t (1(\ng 
d!u tu· 

21 
22 
23 
24 
27 

30 

LUlJ CHU YEN TIEN TU HO~ T DQNG TA.I CHINH 

Ti~n thu tt'r phat hanh c6 phiSu 31 
Tien thu tfr di vay 33 
Ti6n tra 119· g6c vay 34 
Ti~n tra c6 tfrc 36 

Luu clmy~n ti~n thu~n tfr ho~t d(\ng 
tai chinh 

40 

L1tu cl1uy~n ti~n thuAn trong nam 
50 

(50 = 20 + 30 + 40) 

Ti6n va cac khoan tuO'ng du·ong ti~n 
60 

dAu nam 

Anh huong cua thay dBi ty gia h6i doai 
61 

quy dBi ngo~i ti 

Ti8n va cac khoan hrong duong ti~n 
70 6 cu6i nam (70 = 50 + 60 + 61) 

Ngay 28 thang 3 nam 2018 

Tdn Ng9c Son 
Kd toan t6ng hf!p 

Dinh Dfrc B• 
Ki 10611 tnr&ng 

M~u B 03 - DN/HN 
(Bn11 lnl11h 1/teo Thong fir ,6 202/2014/JT-BTC 

11p,c1_1· 22/12/2014 rna 89 Tai c/,(11/1) 

2017 
VND 

( 4.477.441. 140) 
343.554.009 

(4.200.000.000) 

2.604.018 .641 

(282.128.055) 

(6.0ll.996.545) 

51.510. 748.845 
(26.813.628.302) 

(6.506.236.000) 

18.190.884.543 

(7 .634.014.289) 

89.771.146.984 

82.137 .132.695 

2016 
VND 

( 13 .050.403.675) 
1.286.363.641 

(6500.000,000) 
4.500.000.000 
1.366.071.235 

(12.397.968.799) 

38.076.680.000 
24.777.969.310 

(20.204.811.563) 
(6.750.094.958) 

35.899. 7 42. 789 

(27.019.891.944) 

117.454.630.871 

( 663.591.943) 

89.771.146.984 

Cdc thuyit minh c1fnh kem la b(J ph(in /u;rp thimh czia Mo cdo tai chfnh hp71 nhcir nay 
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1. 

(a) 

(b) 

Cong ty C6 ph!n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch~t 
Thuy~t minh bao cao tai chiuh hqp nhM cho nam kft thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban hdnh rhea Thb11g Ill' s6 202/2014/IT-BTC 

11giiv 22/12/2014 rna Br} 1£1i chf11h! 

Cac thuy€t minh nay la b9 ph~n hqp thanh va dn dlrQ"c d9c c16ng th6i v6'i bao do tai chfnh h9·p nhit 
dfnh kem. 

DO'n vj bao cao 

Hinh thfrc so' hiiu v6n 

Cong ty ca phAn ThiJt k@ Cong Nghi~p Hoa chit ("Cong ty") la mot cong ty c6 phin dm;rc thanh l?p 
t~i Vi~t Nam. Bao cao tai chfnh h9·p nh~t cu.a Cong ty cho nam k@t thuc ngay 31 thang 12 niim 2017 
bao g6m Cong ty va cac cong ty con va cac )qi fch Ctla Cong ty va cac c6ng ty con trong cong ty lien 
k&t. 

Ho~t di}ng chinh 

Cac ho~t di;ing chfnh Ctla Cong ty va cac cong ty con la: 

• Xay dvng nha cac lo~i; 

• Xay d1,mg cong tnnh ducmg siit vii ducrng bo; 

• Xay d1,rng cong tr1nh cong fch; 

• Xay di,rng c6ng trlnh ky thu~t dan dvng khac; xay d~mg cong tr1nh nganh h6a chit, h6a dfiu va 
cac nganh cong nghi~p lien quan co qui mo vt'rn va nh6 (bao g6m ca thi cong dl,li tu, si'ra chCi'a, gia 
c6, so11 b9c l6t ch6ng an mon k€t du, thi€t bi va cung (rng V?t tu·, thi@t bi, thi cong l~p d~t, hi~u 
chlnh va chuy~n giao cong ngh~ trong lrnh v~rc di~n, tv· d<)ng va do luo·ng cti~u khi€n cho cac 
cong tr'inh cong nghi~p va dan d\mg; xay d\mg cac cong tr1nh di~n, dm'mg day va tr..im bi€n ap); 

• Kinh doanh btlt d(mg san, quy~n sfr dµng diit thu(>c cht1 so hfru, chi:1 sfr d~111g ho~c di time; 

• San xu!t de du ki~n kim lol,li; 

• San xuit thung, b~ chfra va dµng qi ch(rn a\mg b~ng kim lo?i; 

• Gia cong co- khf, xu ly va trang phti kim lo?i; 

• San xuft khac chua duQ'c phiin vao dau, chi tiJt: san xuiit san ph[1m h6a chiit (trfr h6a chill Nha 
nu6'c dm); 

• Pha do·; 

• Chu§n bi m~t bing; 

• dp d,\'it h~ th6ng di~n; 

• L~p d~t h~ th6ng dp, thoat nu6'c, lo suoi va di6u hoa khong khf; 

• Hoan thi~n cong tr'inh xay d\rng; 

• Hoc_lt d(ing tu· vfin quan ly; 
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(c) 

Cong ty C6 ph~n Thi~t k~ Cong Nghifp Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hlfp nh~t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(tiip theo) 

M~u B 09 - DN/HN 
(Bm1 ha11/r tfwo 1Yl611g ll/'S6 202/2014/fl'-BTC 

11gc1y 22/12/2014 cua BJ Tl'ti rlzbzf,J 

• Ho;;it d9ng kiJn true va tu v§n k.J thu~t c6 lien quan. Chi tiJt: thiJt kJ cong trinh ducmg day vii 
tr?m biJn up dJn l lOKV; giam sat c6ng tac Hlp •?t thiJt bi di~n, duong day truyen tai va TBA 
dJn 500KV; thiJt kJ guy hoi;l.ch xay d~rng; thi~t kJ l~p d~it thi~t bi c6ng trlnh, 15p d~t thi€t bi cong 
ngh~ h6a dilu cong tr1nh cong nghi¢p; thi&t k€ h~ th6ng thong gi6, dp nhi~t, ctiSu hoa khong khf 
c6ng trlnh cong nghi~p; thiJt k€ h~ th6ng phong chay chfra chay; thiJt k~ va ch~ t~o thi6t bi ngi:mh 
h6a ch§t; khao sat, thi~t k€ cac cong tr1nh nganh h6a chk cac cong trlnh c6ng nghi~p va dan 
d~mg; tu v!n d§u tu vii phf\t tri~n c6ng nghi~p h6a ch§t; hr v~n xay dt,rug; tu· van giam sat thi cong 
xay dvng c6ng tr,nh (chi ho1.1t d9ng khi c6 di, di~u ki~n nang l\rc theo quy dinh cua phap lu~t); tu 
v5.n giam sat thi c6ng c6ng trlnh dnimg day va tri;un bi~n ap c6 dl.p di~n ap d~n 35KV; tu· v~n l~p 
di.ran d5.u tu, thi~t ke cong trlnh all'('mg day va tr;;i.m bi€n ap co d.p di~n ap den 35KV; thdm tra 
cac <l\r an d~u tU', cac h6 so· thi€t kJ ky thu~t, d1;r toan, t6ng d\1' toan c6ng tr\nh xay d\rng (ho1.1t 
d(mg theo chi'.rng chi hanh ngh~). cac baa cao danh gia tac d9ng moi tnn'mg trong nganh cong 
nghi~p h6a chfit va lien quan; tu vfin d§u tl1· xay d1.mg va tu vfin giam sat thi cong cong tdnh di~n, 
c6ng tdnh ducrng day va tr?m bi6n ap (trong ph?m vi ch(rng chi hanh ngh~); tu vAn bao hauh, bao 
duang cac loc,ti thiJt bj trong IInh vl,J'c h6a ch~t, hoa d~u va cac nganh c6ng nghi~p khac; kii:m tra, 
ki&m d[nh va ch(mg nh~n ch.1t luqng c6ng tr1nh xay d1;rng c6ng nghi~p h6a chclt, h6a dilu va lien 
quan; quan ly dp· an d~u tu xay d1,rng c6ng trlnh; 

• Nghien c(ru va phat tri~n th\l'C nghi~m khoa hc;ic tµ' nhien va ky thu~t. Chi tiet: th\rC hi~n ab tai 
nghien cuu, khai thac cac phat minh sang ch@, giai phap huu fch, dich v~• va chuy~n giao c6ng 
nghf;, trong linh vvc cong nghi~p h6a ch&t va bao v~ m6i tnrO"ng; nghien cfru img d1,1ng cong ngh~ 
va thi€t hi tien ti6n vao thiSt k6 cac cong trlnh c6ng nghi~p h6a chfit va bi~n phap bao v~ moi 
tmo·ng; 

• Hoc,lt d(mg chuyen mon, khoa hc;ic va c6ng ngh~ khac chua du9·c phan vao dau. Chi ti~t: bao cao 
danh gia tac d9ng moi trncmg trong nganh cong nghi~p h6a ch5.t va lien quan; xfr ly ch:1t thai c6ng 
nghi~p. c1anh gia tac d9ng m6i trnong; ho;;i.t d{mg tham do dia chfit, ngubn mro·c; xay d\mg l~p k~ 
ho:;ich phong ngfra, frng ph6 sv c6 h6a ch.it; xay d\mg bi~n phap phong ngt'ra, trng ph6 s~r c6 h6a 
ch&t; l~p d& an bao v~ m6i trncmg; l~p ban cam k&t bao vf;, m6i tnrcmg; djch vv quan tr&c moi 
tnrcmg; tu vfin v~ moi tnrcmg; 

• Cho thue may moc, thi6t bj V[l d6 dung hu·u h1nh khac; 

• Ho~l ct(mg dich v\1 h6 tr9· kinh doanh khac con l?i chua du9·c phan vao dau. Chi ti~t: ti~p thi, xuc 
ti~n aAu tu va th1mng rn~i; cung Lrng v~t tu, thi6t bi c6ng trlnh cong nghi~p; xu~t nh~p kh~u cac 
m~t hang Cong ty kinh doanh; 

• Ho;;it d('mg h6 tn; djch v1,1 tai chinh chua du·9·c phan vao dau. Chi tiet: ho1.1t d9ng tll' v~n d~u ttr; 

• Dich V\l h6 trQ' giao d\JC; va 

• Ki~m tra va phan tfch ky thu~t. Chi ti~t: Ki€:m tra vi'1 do lu·<'mg cac chi s6 m6i tmang (6 nhiSm 
kh6ng khi va nu&c ... ). 

Chu ky san xu~t kinh doanh thong thm'mg 

Chu ky san xu~t kinh doanh thong thuang cua Cong ty va cac c6ng ty con n~m trong ph~m vi 12 
thang. 
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Cong ty C6 ph§n Thi~t k~ Cong Nghifp Hoa chM 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'p nh,t cho nam k~t tlnic ngay 31 thang 12 narn 2017 
(ti~p theo) 

(d) C~u true Cong ty 

M§u B 09 - DN/HN 
(B1111 himh //,('() Thong t1r s6 W2/20J41TT-BTC 

11gct_\' 22/12/20/4 c1w 89 Tai chf11lt) 

T~i ngay 31 thang 12 nam 2017, Cong ty c6 4 cong ty con (1/1/2017: 5 c6ng ty con), 1 cong ty lien 
k~t (1/1/2017: Khong), I van phong d~i di~n t~i nu·&c C9ng hoa Dan chi'l Nhan dan Lao va l chi 
nhanh t~i TP. H6 Chf Minh. 

Chi ti~t vB cac cong ty con va cong ty lien kft cua Cong ty t~i ngay bao cao nhu· sau: 

Cong ty con 
Cong ty C6 ph§n may va Thi~t bi 
Cong nghi~p H6a ch~t Vi~t Nam 
Cong ty C6 ph~n Ojch v~1 Ky thu~t 
Cong nghi~p H6a ch~t 
Cong ty C6 ph§n CECO Ha Nc;,i (*) 

Cong ty TNHH Quan ly D~I' an 
H6a ch.1t (U) 

Trnng tam Phat tri~n Cong ngM 
CECO 

Cong ty lien k~t 
Cong ty C6 ph§n CECO Ha N(,i (*) 

Linh vy·c ho~t dqng 

San xu&t, gia c6ng 
w khf nganh h6a ch§t 
Xiiy di,mg nganh 
h6a ch~t 
San xu§t, gia c6ng co 
khf va xiiy d~mg nganh 
h6a chflt 
Tu v§n quii.n ly va lLr 

v~n d5.u tu xay di,rng 
nganh h6a chilt 
Nghien ci'.ru (mg di,mg 
kT thu~t h6a hqc va djch 
Y\l khoa hQC c6ng nghe 

San xuk gia c6ng co· 
khf va xay d1,rng nganh 
h6a chflt 

Lc;ri ich va quy~n bi~u quy~t 
31/12/2017 1/1/2017 

55,33% 

51% 

100% 

100% 

36,43% 

55,33% 

51% 
51% 

100% 

100% 

T~i ngay 31 thang 12 nam 2017, Cong ty va cac cong ty con c6 228 nhan vien (1/1/2017: 343 nhan 
vien). 

(*) Trong nam 2017, Cong ty C6 ph~n CECO Ha N9i ("CECO Ha Nt)i'') da phat hanh tang v6n diSu l~. 
Cong ty da khong th\rc hi~n quy@n mua d5i v6·i ph~n phat hanh tang v6n t~i CECO Ha N9i ma Cong 

( ty du·qc mua. Do d6 tir ngay 26 thang 9 nam 2017, ti I~ so· hu11 cua Cong ty t?i CECO Ha N9i giam 
tfr 51% xu6ng con 36,43%, va CECO Ha N(>i tr6· thanh cong ty lien k~t cua Cong ty. 

(**) Theo Quy€t dinh s6 121/QD-CECO ngay 30 thang 6 nam 2017 cua H9i d6ng Quan tri Cong ty, Cong 
( ty da ti~n hanh cac thu tµc giai th6 Cong ty TNHH Quan ly D,,r an H6a chil.t ("CPMC") theo d6, Cong 

ty se k~ thll'a toan b9 quySn J9·i va nghia V~I v~ tai san, hq·p d6ng va cac khoan 119· sau khi CPMC giai 
thJ. T?i ngay phat hanh bao do nay, cac th(1 tµc giai th~ CPMC chu-a hoan thanh. 

l 
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2. 

(a) 

(b) 

Cong ty C6 phin Thi~t k~ Cong Nghit'P Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~)) theo) 

CO' s& l~p bao cao tai chinh 

Tuy-en bi vi tiran thu 

Miu B 09 - DN/HN 
( Ball himh Theo Tho/Jg 11, s6 202/20!4m'-BTC 

11gdy 22112/2014 cua IJ6 Ti,i ch/111, I 

Bao cao tai chfnh hc;rp nhAt du"Q'C l~p theo cac Chufin 111\l'C KE toan Vi~t Nam, ChE OQ K~ loan Doanh 
nghi~p Viet Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan d~n vi~c l~p va tr1nh bay brio cao tai chfnh. 

CO' SO' do IU'cmg 

Bao cao tai chfnh h9-p nh§t, tru bao cao luu chuyJn ti@n te h9p nh:it, duqc l~p tren co· so· d6n tfch theo 
nguyen tic gia g6c. Bao do hru chuy@n ti€n t~ hgp nh§.t du9·c l~p theo phtmng phap gian ti~p. 

(c) Ky k~ toan nam 

Ky kJ toan nam d1a Cong ty va cac cong ty con la tir ngay I thang I d€n ngay 31 thang 12. 

(d) Don vj ti~n t~ k~ toan 

3. 

(a) 

Dun vi tiSn t~ k~ toan cua Cong ty va cac cong ty con la D6ng Vi~t Nam ("VND"), cling la d0"11 vi 
ti~n t~ du9·c sir dvng cho lTI\IC dfch l~p va lrtnh bay bao do tai chfnh, 

Tom tit nhii'ng chinh sach k~ toan chu y~u 

Sau day la nhu-ng chfnh sach k~ toan chLt yJu dm1c Cong ty va cac cong ty con ap d1,mg trong vi~c 
l~p bao cao tai chfnh l19p nhfrt nay. 

Co· sfr hqp nhit 

(i) Cong ty COil 

(ii) 

(iii) 

Cong ty con la cac dan vi chju S\J' ki€m soat ct'.ia Cong ty. Bao cao tai chfnh dia cong ty con duc;rc bao 
g6m trong bao cao tai chfnh hQp nhtt k€ tir ngay ki€m soat b~t d§u c6 hi~u 1\1-c cho t&i ngay quy~n 
ki€m soat chfim dfrt. 

L!}i fch c8 dong khong kiim sotit 

Lqi fch c6 ciong kh6ng ki~m soat duvc xac djnh theo ty te phAn so huu ci1a c6 dong khong ki~m soat 
trong tai san thuftn d1a dO'll vi bi mua li;ii t~i ngay mua. 

Cac giao djch i/u·!fc lol}i tri'r khi h!)]J nhiit 

Cac s5 du· trong m)i b9 Cong ty vi!t cac cong ty con va de khoan thu nh~p va chi phf chLra th~1·c hien 
tu· cac giao djcli 119i bi_') du9·c 101;1.i tri:1· khi l~p bao cao tai chfnh hqp nhit. 
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Cong ty C6 ph~n Thi~t kt Cong Nghitp Hoa ch~t 
Thuy~t minh bao cao tai chfnh h-;rp nh,t elm niim k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ba11 hi111/i theo T/1011g t1r .wf 202120/4/lT-BTC 

11gay 2211212014 c1,a B(J u,; r11r11hJ 

(b) Cac giao djch b~ng ngo~i t~ 

(c) 

Cac giao dich bing cac <fon vi ti~n khac VND trong niim dLr9·c quy d6i sang VND theo ty gia xfip xi 
vai ty gia thµc t~ t~i ngay giao c1ich. 

Cac khoan rn~IC tai san va llQ' phai tra c6 g6c b~ng don vi ti~n t~ khac VND OLTQ'C quy d6i sang VND 
theo ty gi{J mua ban chuySn khoan trung blnh cua ngan hang tlrnong m~i no·i Cong ty ho~c cong ty 
con thu·crng xuyen c6 giao dich t~i ngay k~t thuc ky ke toan nam. 

T~t ca cac khoan chenh l~ch ty gia h6i doai du9·c ghi nh~n vao bao cao k~t qua ho~t d(,ng kinh doanh 
h9·p nhk 

Tiin va cac khoan tu·ong dtro-ng li~n 

Ti6n bao g6m ti~n m~t va ti~n gui ngan hang khong ky h~n. Cac khoan tuong duong ti~n la cac khoan 
d§u tu ng~n h~n c6 tfnh thanh khoi1n cao, c6 the de dang chuy~n d6i thanh m('it lmJng ti€n xac djnh, 
kh6ng c6 nhi€u nii ro vt. thay d6i gia tri va du9·c st'r dvng cho m~,c dfch dap t'mg de cam k~t chi ti~n 
ngfin h~n hon la cho mvc dfch d§u tu· hay la cac mvc dfch khac. 

(d) Cac khoan d~u tu· 

Dliu tu g6p vBn vao cal' do'll vi khdc 

D§.u tu vao cac cong q1 v6n cht'i so· hiru ctia cac dm1 vj khac du·gc ghi nh~n ban d§u theo gia g6c bao 
g6m gia mua va cac chi phf mua c6 lien quan tr~rc ti~p. Sau ghi nh~n ban d~u, cac khoan d~u tu n~iy 
du9c xac djnh theo gia g6c trfr di dµ phong giarn gia khoan c1§u tu. DI! phong giam gia d~u tu duvc 
l~p khi don vi nh~n d§.u tu phat sinh 16, ngol;J.i tn'r truong h9·p khoan 16 d6 da niim trong dlJ ki~n cua 
Cong ty va cac cong ty con khi quy~t djnh d§.u tLr. Dv phong giam gia d§u llr du9·c hoan nh~p khi 
do·n vi nh~n diiu tu iiau d6 t~o ra lgi nhu~n d~ bu trir cho cac khoan 16 dli dtrgc l~p d\r phong tru6'c 
kia. Khoan d\1 phong chi duo·c hoan nh~p trong ph~m vi sao cho gia trj ghi s6 dia khoiin d§u tu khong 
vtrQ't qufi gia trj ghi s6 ci1a chung khi gia djnh khong c6 khoan dv phong nao da du·qc ghi nh~n. 

(e) Cac khoan 1>hai thu 

C,k khoim phai thu khach hang va phai thu khac dm;rc phan anh theo gia g6c tn'r di d\r phong phai 
thu kh6 doi. 

(f) Hang t6n kho 

Hang t6n kho dm;rc phan anh theo gia th§p hon gifra gia g6c va gia tri thufin c6 th~ th\rc hi~n du9·c. 
Gia g6c dtr9c tfnh theo phtmng phap binh quan gia quy~n va bao g6m tiit ca cac chi phf phat sinh dJ 
c6 dtrQ'c hang t6n kho o· dja diJm va tr<;1ng thai hi~n t?i. D6i v&i thanh phfim va chi phf san xufit kinh 
doanh do· dang, gia g6c bao g6m nguyen v~t li~u, chi phf nhan cong tn,1·c tiJp va cac chi phf san xuiit 
chung dtrQ'C phan b6. Gi,1 tri thu§.n c6 thJ th\rc hi~n dll'(;rc 11·6'c tfnh d\fa vao gia ban ct1a hang t6n kho 
tn:r di cac khoim chi phi Lro·c tfnh d~ hoii.n thanh san phiim va ciic chi phi ban hang tr\rc tiJp. 

Cong ty va cac cong ty con ap d\tng phll'o11g phap ke khai thm:mg xuyen d~ h?ch toan hang t6n kho. 
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(g) 

(i) 

(ii) 

Cong ty C6 ph~n Thi:t k~ Cong Nghi~p Hoa ch~t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'P nhit cho nam k~t thtic ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

Tai san c6 dgnh hfru h'inh 

Nguyengia 

M~u B 09 - DN/HN 
(8011 ha11h 1/reo TMmg ,,,. s6 202l2014/1T-BTC 

11gi1y 22/12/20/4 rn11 B(i Tai chi111r) 

Tai san c6 dinh hii'u hinh duqc th~ hi~n theo nguyen gia tn'r di gia tri hao mon li"iy kJ. Nguyen gia tai 
san c6 djnh hii'u hlnh bao g6m gia mua, thu~ nMp khiiu, cac lo~i thu~ mua hang kh6ng hoim li;ii va 
chi phi lien quan tq1·c ti~p de chrn tai san d~n vj lrf va tr{mg thai hoi;it d9ng cho nwc dfch sfr d\mg da 
d\r kiJn. Cac chi phf phal sinh sau khi tai san c6 djnh huu hlnh da dua vao hoi;it d(mg nhu· chi phf sua 
chi'l'a, bao du611g va di;ii tu duQ'c ghi nh~n vao bao cao k~t qua hoi;it d9ng kinh doanh h9p nhit trong 
nam ma chi phf phat sinh. Trang cac tnrcrng hqp c6 th€ chung minh m9t each ro rang r1ng cac khoan 
chi phf nay lam tang J9·i fch kinh t~ trong ttrang lai d1,r tfnh thu du"Q'c tfr vi~c si'r d\mg tai san c6 djnh 
hull hinh vuc;,t tren mfrc ho1,1t d9ng tieu chu~n theo nhu danh gia ban diiu, thl cac chi phf nay du·9·c 
v6n h6a nhtr mot khoan nguyen gia tang them cua tai san c6 djnh hfru hinh. 

K/iau lrao 

Khiu hao oll'<;rc tfnh theo phtro-ng phap dm'mg th~ng d\ra tren thoi gian hfru d1,1ng uoc tfnh c1fa tai san 
c6 dinh hii'u hinh . Thoi gian hfru dvng u·6c tfnh nhtr sau: 

• nha cfra, v~t ki~n tnk 
• may m6c va thi~t bi 
• d1,mg q1 van phong 
• phu-ang ti?n v~n chuyen 

5 - 40 nam 
3 - IO narn 
3- 8 nam 

6- IOnam 

(h) Tai san c6 dinh vo h'inh 

(i) 

(ii) 

QuyJn sii' d{mg ti/it 

Quy~n srr d~mg dfrt g6m c6: 

• Quy€n sfr dpng o~l du·9·c Nha nu6c giao c6 thu ti~n sfr d~mg dfit; va 

• Quy~n si'.r dpng d§t nh~n chuyJn nhu·qng hqp phap. 

Quyen sfr d1,mg dftt duc;,c th€ hi~n theo nguyen gia trir gia tri hao mon luy k~. Nguyen gia ban dfiu 
cua quy~n sfr d\.mg dit bao g6m gia mua va cac chi phi lien quan tr~rc ti~p t6i vi~c c6 duvc quy~n st'r 
dvng dit. 

Khfiu hao ci'ia quy€n sfr d~mg d:1t c6 tho·i h<;1n duqc tfnh theo phuong phap chrcmg thiing trong vong 
41 nam. Quy~n sfr d1,mg dJt v6i thcri h1m kh6ng xac c1inh kh6ng du·Q'c khfru hao. 

Phii11 mim may vi tillh 

Gia mua cua phiin m~in may vi tfnh m&i ma ph~n mem nay khong phai la m9t b9 ph~n g~n k~t v6i 
phA11 c(rng c6 lien quan thi dm1c v6n h6a va hi;ich toan nhu tai san c6 dinh v6 hlnh. Phfin m€m may 
vi tfnh du-9-c tfnh khfru hao theo plmong phap dtrong thing trong vong tu· 3 d€n 5 nam. 
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(i) 

(j) 

(k) 

(I) 

(m) 

Cong ty C6 ph~n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch~t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nhjt cl10 nam k~t th(1c ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

Xay dt,mg CO' ban dfr dang 

M~u B 09 - DN/HN 
( Ban hi111h rheu 1'/,011g ru s6 202120 / 4/lT-BTC 

11gc1y 22/12/20/4 ma Bo Tai c/1b1/t) 

Xay dt,rng co· ban d& dang phan anh cac khoan chi phi x.iiy dvng va may m6c chua dmJc hoan thanh 
ho~c chua IAp d~t xong. Khong tfnh kh§.u hao cha xay dµng co· ban de'.>' dang trong qua trinh xay d\mg 
va l~p d~t. 

Chi phi tra trmrc dai h~n 

Cong qt va d{mg q, 

Cong C\J va dvng qi bao g6m cac tai san Cong ty va de c6ng ty COil n~rn giu a~ SU dpng trong qua 
trlnh ho~t d9ng kinh doanh blnh thll'(:rng, voi nguycn gia ct'ia rn6i tai san th~p ho·n 30 tri~u YND va 
do do kh6ng dt1 dieu ki~n ghi nh~n la tai san c6 djnh theo cac quy djnh hi~n hanh. Nguyen gia cua 
cong q.1 va d\mg C\J du·gc phan bo theo phmmg phap dLfCTng thing trong tho·i gian 2 nam. 

Cac khoan phai tra ngu·<Yi ban va phai tra khac 

Cac khoan phai tra nguai ban va phai tra khac duqc tht hi~n theo gia g6c. 

DI! phimg 

M(>t khoan d\r phong du·9t: ghi nMn n~u, do k~t qua ct1a m9t si,r ki~n trong qua khu, Cong ty va cac 
cong ty con co nghfa v1,1 phap ly hi~n t~i ho~c lien doi c6 th~ u·&c tinh m9t each dang tin c~y, va ch~c 
ch~n se lam giam sut cac lo·i fch kjnh t€ trong tuo·ng lai d6 thanh toan cac khoan nQ' phai tra do nghTa 
Vl,J d6. Khoan dµ phong dtrQ'C x.ac djnh b5ng each chi6t khfiu dong ti~n d~•· kien phai Ira trong lll'Ollg 

lai vo·i ty 1~ chi€t khfiu trn6'c thu~ phan anh danh gia cua thi trnong & thai di~m hi~n t~i v~ gia td th<'Yi 
gian cua ti~n va rui ro C\J th6 Clta khoan n9' d6. 

Chi pM biio himh 

KJ10an dv phong v~ chi phi bao hanh lien quan chu y~u toi hang h6a da ban ra va djch V\J da cung 
dp trong 1<y k€ toan. Khoan dv phong dtrQ'C l~p d\fa tren lfO'C tfnh x.ufit phat Ill' cac dil' li~u th6ng ke 
ljch st'r v~ chi phi bao hanh da phat sinh lien quan thi cac san ph~m va djch V\J tu011g l\r. 

' ;( l. Von co phan 

cii phi€11 ph6 thong 

C6 phi~u ph6 th6ng duqc ghi nMn theo m~nh gia. Chi phf phat sinh lien quan tr~rc ti&p d&n vi~c phat 
hanh c6 phiJu , tn:r di anh hu·ong thu~. du·gc ghi giam vao th~ng du· v6n c6 phin. 
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Cong ty CB ph§n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch~t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQP nh~t cho nam k~t thuc ngay 31 thang J2 nam 2017 
(ti~p theo) 

M~u B 09 - DN/HN 
( Ba11 lid11h 1heo Thong 11r s6202/2014/'TT-BTC 

11gay 22//2/2014 rna 8(1 Tni ci,(11/,) 

(n) Thu~ 

Thu~ thu nMp doanh nghi~p tfnh tren lqi nhu~n ho~c 16 hgp nhftt ctia nam bao g6m thui thu nh~p 
hi~n hanh va thu~ thu nh~p hoan lc.1i. Thui5 thu nh~p doanh nghi~p dtrqc ghi nMn trong bao cao kSt 
qua ho{lt d('mg kinh doanh hgp nhftt ngoc.1i trfr trm'rng hqp co cac khoan thue thu nh~p lien quan den 
cac khoan m\tc duqc ghi nMn th~ng vao v6n chti s6- hfru, th1 khi d6 cac khoan thu~ thu nh~p nay cfing 
du-qc ghi nh~n thing vao v6n chi', s6- hi:i'u. 

ThuJ thu nMp hi~n hanh la khoan thuJ dt,r ki~n phai n<)p dva tren thu nh~p chju thu2 trong nam, st'r 
d\mg cac mt.'rc thuS su:1t c6 hi~u l\rc t~i ngay k~t thuc ky kS toan nam, va cac khoan di~u chinh thue 
phai n<)p lien quan d~n nhixng nam tnr&c. 

Thu~ thu nMp hoan l~i du·9-c tfnh theo phtnrng phap bang can d6i kE loan cho cac chenh l~ch t1,1m thoi 
giii"a gia tri ghi s6 cho tnllC dich bao cao tai chfnh vlt gia tri SU" d\rng cho ITI\JC dich tfnh thue cua cac 
khoan mvc tai san va nq phai tni. Gia tri cua thu€ thu nh?p hoan l~i dtrQ·c ghi nh~n d'!a tren each thfrc 
d~r kiEn thu hOi ho~c thanh toan gia lri ghi s6 cua cac khoan mpc tai san va nq phai tra sfr d1;mg cac 
mt.re thu~ su~t c6 hi~u I\J·c ho~c w ban c6 hi¢u Ive t~i ngay k~t thuc ky kE toan nam. 

Tai san thu~ thu nh~p hoan l~i chi duvc ghi nh~n trong ph~m vi chic chiin c6 du J9·i nhu~n lfnh thui 
trong tu-o-ng laid~ ti:ii san thu~ thu nh~p nay c6 th~ sfr d~mg duqc. Tai san thuE thu nh~p hoan l~i duqc 
ghi giarn trong ph;un vi kh6ng con chiic ch~n la cac l9·i fch v~ thui lien quan nay se sir d\mg duqc. 

(o) Doanh thu va thu nh~p khac 

(i) 

(ii) 

(iii) 

Doanh tlzu h()p t/Ong xay d(mg 

Doanh thu hc;rp d6ng xay d~rng dtrqc ghi nh~n trong bao cao k~l qua ho~t dc;mg kinh doanh h<;rp nh~t 
theo ti~n d('> hoan thanh khi kSt qua ci'ta hQp d6ng xay d~rng co th~ u·&c tfnh duo·c rnot each dang tin 
c~y. Ti~n de) hoan thanh du·gc danh gia d~ra tren gia tri kh6i lm;rng da dllQ'c khach hang xac nh~n theo 
tirng l~n nghi~m thu ho~c c1trqc danh gia dva tren khao sat cac c6ng vi~c da thvc hi~n. Doanh thu 
kh6ng dtrQ·c ghi nh~n nJu nhtr c6 nhi1'ng yEu t6 khong chiln chiin tn,rng y~u lien quan d~n kha nang 
thu h6i cac khoan phai thu. 

Doanh thu c,mg clip dfch V(I 

Doanh thu cung dp dich v~ duqc ghi nh~n trong bao cao k~I qua ho~Jt d{mg kinh doanh hQp nh!t theo 
ty I~ ph!n tram hoan thanh ctia giao djch t~i ngay kJt thuc ky k~ toan nam. Ty I~ phAn tram hoan 
thanh c6ng vi~c chrgc clanh gia d1,rn tren khao sat cac c6ng vi~c da dtrgc thvc hi~n. Doanh thu khong 
dugc ghi nh,'.in n~u nhtr c6 nhft"ng y~u t6 kh6ng chlic ch:in tr9ng yJu lien quan t6i kha nang thu h6i 
cac khoan phai thu. 

Doanh tlm ban hang 

Doanh thu ban hang dtr0·c ghi nh~n trong bao cao k~l qua ho\lt dc)ng kinh doanh h9·p nh~t khi ph~n 
16n n:ii ro va l9·i fch g5n liSn v&i quySn s6· huu san ph~m ho~c hang hoa du-qc chuy~n giao cho ngm:>'i 
mua. Doanh thu khong du-eye ghi nh?n n~u nhu c6 nhfrng y~u t6 kh6ng chk chin tr9ng y~u lien quan 
t6-i kM nang thu h6i cac khoan phai thu ho~c lien quan t6'i k:J1a niing hang ban bi tra I~i. Doanb thu 
ban hang du-qc ghi nh~n theo s6 thu§n sau khi cla trfr di s6 chiJt kh~u giam gia ghi tren h6a do·n ban 
hang. 
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Cong ty CB ph~n Thiet k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chfnh hQ'P nh~t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

Mfiu B 09 - DN/HN 
( Ba11 hanh rhea Thu11g /Ir sci 202/2014m·.JJTC 

11gt1_1' 22/12/2014 rna ll6 Tcii c/1(11/1) 

(iv) Thu uh~p ti'rtiill /iii 

Thu nh~p t(r li~n lai dm,)·c ghi nh~n tbeo ty I~ ttl'O'ng irng voi thai gian d1,ra tren s6 du· g6c va lai suftt 
ap d1,mg. 

(p) Cac khoan thanh toan time ho~t d{>ng 

Cac khoan th,mh toan thue ho~t dc;mg dtr9·c ghi nh~n trong biio cao k~t qua ho\it d<)ng kinh doanh hqp 
nhfit theo phuong phap dtrong thfing dµa vao thoi h\in cua hqp d6ng thue. Cac khoan hoa h6ng di 
thue dtrqc ghi nh~n trong bao cao kJt qua ho\it d<';mg kinh doanh hqp nh.lt nlm la rn(>t b<';> ph~n h9p 
thanh Ctla t6ng chi phf thue. 

(q) Chi phi di vay 

(r) 

Chi phf di vay chrc;rc ghi nh~n la chi phf trong nam khi chi phf nay phat sinh, ngo~i trir trncmg hqp chi 
phf di vay lien quan d~n cac khoan vay cho mµc dfch h1nh thanh tai san dl'.1 di~u ki~n v6n h6a chi phf 
di vay th1 khi d6 chi phf di vay se OUQ'C v6n h6a va Oll'Q'C ghi vao nguyen gia cac tai san nay. 

Lai tren c6 phi~u 

Cong ty tr'inh bay lai co ban tren c6 phiJu (EPS) cho cac c6 phi~u ph6 thong. Lai co· ban tren c6 phi€u 
dm;rc tfnh bftng each 15.y lai ho~c 16 thu(>c v~ c6 dong ph6 thong cua Cong ty chia cho s6 ltr9ng c6 
phi&u ph6 thong b1nh quan gia quy6n ltru hanh trong nam. 

Trong nam kJt thuc ngay 31 thang 12 nam 2017, Cong ty khong c6 c6 phiJu ph6 thong ti~rn nang. 
Do d6 vi~c tr1nh bay lai suy giam tren c6 phi&u khong ap dµng. 

(s) Bao cao b(> ph~n 

(t) 

M<)t b<';> ph~n la 11191 hqp ph,1n c6 th~ xac dinh rieng bi~t ctrn Cong ty va die c6ng ty con tham gia vao 
vi~c cung dp cac san ph§m ho?c dich Y\I lien quan (b<;> ph~n chia theo ho~t d<';>ng kinh doanh), ho?C 
cung d.p san ph§m ho?c djch V\I trong m9t moi tnn'rng kinh t€. q1 thJ (b<;> ph~n chia theo vung dja ly), 
m6i b9 ph~n nay chju rui ro va thu dm7c !qi ich khac bi~l v6-i cac b<';> ph~n khac. M~u baa cao b9 ph~n 
co· ban d,a Cong ty la dva theo b<) ph~n chia theo ho{ll d(mg kinh doanh. 

Cac hen lien quan 

Cac ben dtr9c coi la ben lien quan dia Cong ty va cac cong ty con n~u 11191 ben c6 kha nang, t,-µ-c ti&p 
ho~c gian tiJp, ki~rn soat ben kia ho~c gay anh huong dang k8 t6-i ben kia trong vi~c ra cac quy€t djnh 
tai chfnh VII ho~t dc;mg, ho~c khi Cong ty hO?C cac cong ty con va ben kia cung chju S\l' ki~m soaJ 
chung ho?c anh htrong dang k€ chung. Cac ben lien quan c6 th6 la cac cong ty ho?c cac ca nhan, bao 
g8m ca cac thanh vien gia dlnh than C~ll Clla cac ca nhan dU'Q'C coi Iii lien quan. 
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Cong ty C6 phin Thi~t k~ Cong N ghi~p Hoa ch~t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nhit cho nam k~t thtic ngay 31 thang 12 nam 2017 (ti~p theo) 

4. Bao cao b{> ph~n 

(a) B~ ph~n chia theo ho~t d-}ng kinh doanh 

Cong ty va cac cong ty con g6m cac bQ ph~n kinh doanh chfnh nhu sau: 

• Hoi;it d(mg thi&t k~, cung dp thiSt bi cong ngh~ va thi cong xay d1,mg c6ng trinh; va 
• Cac hoi;it d9ng khac_ 

Nam k~t thuc ngay 31/12/2017 
T6ng doanh thu cua b9 ph?n 

K€t qua kinh doanh cua bQ ph~n 

Chi phf kh6ng phan b6 

K~t qua tu· cac hoi;it d~mg kinh doanh 

Thu nh ~p khac 
Chi phf khac 
Ph.in chia lqi nhu~n cua c6ng ty lien k~t 
Thu€ thu nh~p doanh nghi~p 

L9i nhu~n thuftn sau thu~ 

Ho~t d9ng thi~t k~, 
cung cip thi~t bj 

cong nght va thi cong 
xay dl!flg cong trlnh 

VND 

151.028.147.937 

17.222.435.302 

Cac ho~t dqng 
khac 
VND 

5.210.859.528 

2.657 .290.033 

M§u B 09 - DN/HN 
(Ban himh theo Thong flt s6 202/2014flT-BTC 

ngay 22/12/2014 rna B(J Tai chfnh) 

Lo~i trir 
VND 

(25.420.773.406) 

(30.000.000) 

Hqp nh~t 
VND 

130.818.234.059 

19.849.725.335 

(20.264.5 85 .118) 

( 414.859. 783) 

1.307.719.565 
{551.925.886) 

88.856.485 
(317.966.533) 

111.823.848 
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Cong ty C& ph§n Thi't k~ Cong Nghi~p Hoa chM 
Thuy:t minh bao cao tai chfnh h9p nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 (ti~p theo) 

Nam k~t thuc ngay 31/12/2016 
T6ng doanh thu cua bo ph~ 

K@t qua kinh doanh cua b9 ph~n 

Chi phi' khong phan b6 

K~t qua tt'r cac ho~.t d(mg kinh doanh 

Thu nh~p khac 
Chi phi khac 
ThuJ thu nMp doanh nghi~p 

Lqi nhu~n thuin sau thu€ 

Ho~t dqng thi~t ki, 
cung cip thiit bj 

cong ngh~ va thi cong 
xay dl}'Ilg cong trinh 

VND 

313.503.991.520 

52.955.6S4.805 

Cac ho~t dqng 
khac 
VND 

17.191.139.278 

3.088.907.041 

--. -
M§u B 09 - DN/HN 

( Ban himlz r/zeo Thong IU' s6202/2014/TT-BTC 
ngay 22/12/2014 nia 89 Tdi chfnh) 

Lo:p trir 
VND 

(73.031.664.005) 

22.727.268 

H«;1-p nh:it 
VND 

257 .663 .466. 793 

56.067.289.114 

(45.294.399.566) 

10.772.889.548 

1.743.178.934 
(750.381.0 I 5) 

(2. 857 .509 .4 77) 

8.908.177.990 
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Cong ty C6 phin Thi@t k@ Cong Nghi~p Hoa chit 
Thuy~t rninh bao cao tai chinh hQJ> nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 (ti@p theo) 

31/12/2017 
Tai san cua b(> ph~n 

Khoan d:iu tu vao cong ty lien k~t 

Tai san khong phan b6 

T6ng tai san 

Ng phai tra ciia b• phan 

Nq phai tra khong phan b6 

T6ng rn;,· phai tra 

Nam k~t thuc ngay 31/12/2017 
Chi tieu v6n 
KhJu hao tai san c6 djnh hfru hinh 
Khiu hao tai san c6 djnh vo hinh 

Ho~t dQng thi~t k~, 
cung dp thi~t bj 

d,ng ngh? va thi cong 
xay dlfllg cong trinh 

VND 

308.417.910.287 

3.181.767.482 

299.265.028.064 

Cac ho~t di}ng 
khac 
VND 

18.419.677.717 

2.993.283.477 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ba11 /zimh rheo Thong ru- .,,j 202/2014flT-BTC 

11gay 2'2/12/2014 cua 89 Tai chfnh) 

Lo~i trir 
VND 

(29.144.299.373) 

(9.854.778.614) 

Hqp nhit 
VND 

297 .693.288.63 l 
3.181.767 .482 

146 . .523.408.915 

447 .398.465.028 

292.403.532.927 

59.937.467.632 

352.341.00()_559 

4.4 77.441.140 
4.524.272.729 

838.242.133 
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Cong ty C6 phAn Thi~t k~ Cong Nghifp Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nhit cho nam k~t thtic ngay 31 thang 12 nam 2017 (ti~p theo) 

1/1/2017 
Tai san cua b9 ph?n 

Tai san khong phan b6 

Tf>ng tai san 

N9· phai tra cua b9 ph?n 

N9· phai tra kh6ng phan b6 

T6ng nQ' phai tra 

Nam k~t thuc ngay 31/12/2016 
Chi tieu v6n 
Kh§u hao tai san c6 dinh hu-u hinh 
Kh§u hao tai san c6 dinh vo hinh 

Ho~t dc)ng thi~t k~, 
cung dp thi~t bi 

cong ngh~ va thi cong 
xay dl_l'llg cong trinh 

VND 

292.021 .891.602 

281.020.366.756 

Cac ho~t d(lng 
khac 
VND 

37.513.667.250 

13.912.190. 724 

Miu B 09 - DN/HN 
(Ban hanh rheo Thong rir s6 202/2014flT-BTC 

11gay 2211212014 ma 89 foi chfnh) 

Lo~i trir 
VND 

(90.072.827 .860) 

(67.205.602.7 I 6) 

Hqp nhit 
VND 

239.462.730.992 
147.158.649.756 

386.621 .380.748 

227.726.954.764 

53.476.564.922 

281.203.519.686 

13.050.403.6 75 
4.124.610.603 

889.232.319 
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Cong ty C6 ph~n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch,t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'P nh:it cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 (ti~p theo) 

(b) BQ ph~n chia theo vimg dja ly 
Cong ty va cac c6ng ty con g6m cac b9 ph~n chia theo vung aia ly, dµa tren vj trf ci:1a khach hang nhu sau: 

• Vi~t Nam 
• Nu&c O;ing hoa Dan chu Nhan dan Lao 

Doanh thu cua b(> ph~n 
Tai san cua b9 ph~n 
Tai san kh6ng phan b6 
Chi tieu v6n 

Vi~t Nam 
T:;ii ngay va cho nam k~t thuc ngay 

31/12/2017 31/12/2016 
VND VND 

130.818.234.059 
179.458.335.304 

123.245.572.822 
142.031.609.731 

Nmrc CQng boa Dan chii 
Nhan dan Lao 

T~i ngay va cho nam k~t thuc ngay 
31/12/2017 31/12/2016 

VND VND 

147.302.164.055 
134.417 .893 .971 
87. 712.321.046 

Miiu B 09 - DN/HN 
(Ban hi111l1 tl1eo Thong llr s6 202/2014/IT-BTC 

nga_v 22112/2014 ma B9 Tai cMnhJ 

H«rp nh~t 
T~i ngay va cho nam k~t thuc ngay 

31/12/2017 31/12/2016 
VND VND 

130.818.234.059 
326.760.499.359 
120.637.965 .669 

4.477.441.140 

257 .663.466. 793 
229.743.930.777 
156.877.449.971 

I 3.050.403.675 
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5. 

Cong ty CO phAn Thiit k~ Cong Nghi~f Hoa chit 
ThuySt minh bao cao tai chinh hqp nhat cho nam k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ba11 hi111h 1heu Tho111-1 hr s6 202/2014flT-BTC 

11gc)y 22/12/2014 rnn 8¢ T,,; clif11/i) 

Cac giao_ djcb q:uan trqng 
Trang niim 2017, Cong ty C6 ph§n CECO Ha Noi ("CECO Ha N(li") da phal banh tang v6n di~u 
If Cong ty da khong th~rc hi~n guy€n mua d6i v6'i ph§n phat hanh tang v6n ti.ii CECO Ha N(li ma 
Cong ty du9-c mua. Do d6, tll' ngay 26 thang 9 niim 2017, ti I~ so hli'u ci'1a Cong ty t;.ii CECO Ha 
N(li giam tir 51 % xu6ng con 36,43%, va CECO Ha N9i tr& thanh cong ty lien k~t cua Cong ty. 

Ok giao djch c6 anh htrc'mg toi tai san va 119· phai tra cl'.ta Cong ty t;,ii CECO Ha Ni;,i t.;ii ngay mAt 
quy~n ki~m soat nhu· sau: 

Ti~n va cac khoan tuung dtro·ng ti~n 
Phai thu ng~n h~m cua khach hang 
Tra tnr6'c cho ngu·o·i ban ngl'in hi;m 
Phai thu ngfin h;.in khac 
Hang t6n kho 
Thu~ gia tri gia tang dm:rc kh~u tn'.r 
Ti1i san c6 dinh hti'u htnh - Nguyen gia 
Tai san c6 dinh hfru h1nh - Gia tri hao mon luy k~ 
Chi phf tn1 trn6-c dai h~n 
Phai tra ngu·o·i ban ngtn h"1n 
Ngtro·i mua tra ti~n tnr&c ng~n h<_1n 
Thu~ va cac khoan phai n9p Nha mr&c 
Chi phf phai Ira ng~n h;.in 
Phai tra ng~n h.;tn khac 
Vay ngfin hi.in 
Quy khen thu6ng, phuc !qi 

Tai sim thu~n 

Ghi giam lqi fch c6 dong khong ki6rn soat ctta cong ty con 

Ph~n tai san thu~n thu9c cong ty t.;ii ngay miit guy~n ki~m soat 

V6n g6p 

Thay d6i gia trj k110an d!u llt vao Cong ty con do imh hm'rng 
cong ty con tr6' thanh cong ty lien k~t 

Gia trj ghi sb t~i thoi tli~m 
m~t quy~n ki~m soat 

VND 

282.128.055 
13.797.102.087 

1.476.096.500 
1.631 .751.353 

10.162.000.522 
506.369 .446 

2.416.600.000 
(111.834.247) 

73.484.709 
(2.598.927.334) 
(4.960. 158.150) 

(16.700.003) 
(2.329.443.750) 

(306.000.000) 
(13.871.412.750) 

(60.712.525) 

6.090.343.9 I 3 

(2. 984.268.517) 

3.106.075.396 

3.060.000.000 

46.075.396 
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Cong ty C6 phin Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch~t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hq'p nh~t cho nam ktt tl111c ngay 31 thang 12 nam 2017 
(li~p theo) 

6. Ti~n va cac khoan tLI'ong du·O'ng ti~n 

Ti~n m~t 
Ti~n gtri ngiin hang 
Cac khoan ttmng dtrong ti~n 

7. Phai thu ngiin h~n cua khach hang 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ba11 hl111h 1/ieu Tlifing Irr sii 20212014/TT-BTC 

ngch 22/12/2014 rna B6 T<li cJli11J,) 

31/12/2017 
VND 

3.149.848.166 
28.987.284.529 
50.000.000.000 

82.137 .132.695 

1/1/2017 
VND 

3.148.844.631 
23 .391 .252.353 
63.231.050.000 

89.771 . 146.984 

(a) Phai thu ng~n h~n cu.a khach hang chi ti~t theo khach hang 16n 

Cac hen lien q11a11 
Cong ty C6 ph~n DAP s6 2 
Cong ty TNHH MTV Phan dl;lm va Hoa ch§t Ha Bfic 
Cong ty ct, phfin Supe Ph6t phat va H6a ch§t Lam Thao 

Ben kluic 
Cong ty C6 phfin Phan b6n D~u khl Ca Mau 
Cong ty C6 phfin Phf>t pho Apatit Vi~t Nam 
Cong ty C6 ph~n Nhi~t di~n Pha L~i 
Cong ty C6 ph~n Nhi~t di~n Hai Phong 
Cong ty C6 ph~n Co· khf Thai Bao Long 
Cac khach hang kfok 

31/12/2017 
VND 

37.604.285.732 
3.890.562.302 

92.934.000 

17.678.099.580 
13.914.852.000 
26.822.554.816 

7.204.091.085 
4.515.102.429 

14.704.262.154 

126.426.744.098 

1/1/2017 
VND 

33.786.740.026 
3.890.562.302 
3.343.442.180 

20.450.817 .500 
17.031.831.930 
7.9I0.780.790 
5 .815.102.429 

16.861.684.533 

109.090.961.690 

Khoa!1 phiii thu thuong m1;1i tu ben lien quan kh6ng c6 dam bao, khong chiu 11ii va thu dm;rc khi c6 
yeu ciiu. 
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Cong ty C6 ph~n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch~t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh h9p nh~t cho nam k~t tl111c ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

(b) NgU'oi mua tra tiin tnro·c ngin h~n 

Cong ty TNHH Hoa ch~t va Mubi mo Vi~t Lao -
cong ty lien quan 
Cong ty Cb ph~n Phan b6n D§u khi Ca Mau 
Cac khach hang khac 

Mftu B 09 - DN/HN 
(Ban him/, theo Thtmg tu Id 202/2014/JT-BTC 

11gt11· 22/12/2014 c1w lJ(J Tc)i rhf,rh) 

31/12/2017 
VND 

178.887 .028.173 
65.272. 983.064 
7.634-148.567 

25 I. 794.159.804 

1/1/2017 
VND 

178.887 .028.173 

I 0.904.279.328 

189.791.307 .50 I 

8. Phai thu theo ti~n d(> k~ ho,ch hQ'P d8ng xay d1,111g 

Luy kJ gia v6n hqp d6ng xay dtrng do dang ghi nh~n 
t?i tho·i ctii:\m cu6i nam 
Lqi nhu~n u6'c tfoh 

31/12/2017 
VND 

19.221.769.801 
1.049,040.159 

Luy k€ doanh thu hQ'p d6ng xay d1,rng do· dang ghi nh~n 
t1,1i tho·i diJm cu6i nam 20.270_809.960 
Hoa don phat hanh theo ti€n 09 va cac khoan t1,1m (mg 
ciia khach hang 

9. Phai thu ngin h~n khac 

T1,1rn t'rng cho nhftn vien 
Phiii thu ti€n thu~ thu nh~p ca nhan ctui ngU'(Ji lao d(rng 
Phiii thu bao hiJm xa h<)i 
Kf cuqc, kf guy 
Phai thu khac 

(18.370.726.212) 

1.900.083.748 

31/12/2017 
VND 

8_686.328.360 
93.405.448 
54.270.395 
l0.000.000 

704.777 .088 

9.548.781.291 

1/1/2017 
VND 

1/1/2017 
VND 

11.164.103.126 
38.983.000 
82.160.869 
91.110.252 

327.007.430 

11.703.364.677 
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Cong ty C3 ph~n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh h(n> nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 (ti~p theo) 

10. D1! phong phai thu kh6 doi 

Nq qua h~n 
CongtyTNHH 
H6a My PhAm Hoa Hgp 
Cong ty C6 ph§.n 
Phan Ian Nung chay 
Lao Cai 
Khac 

Trong d6: 

s6 ngay 
qua h:,m 

Tren 3 nam 

Tren 3 nam 
Tren 3 nam 

Di.r phong phai thu kh6 doi - ngiln h~n 

31/12/2017 

Gia g6c 
VND 

1 .140.277 .000 

200.000.000 
466.079.554 

1.806.356.554 

Dl,l'phong 
VND 

( 1.140.277 .000) 

(200.000.000) 
(466.079.554) 

(1 .806.356.554) 

( 1.806.356.554) 

Gia trj co th~ 
thu h&i 

VND 

S6 ngay 
qua h::m 

Tren 3 nam 

Tren 3 nam 
Tren 3 niim 

Miu B 09 - DN/HN 
(Ban hanh rheo Thong 1u .s6 202l2014/1T-BTC 

11gay 22/ /2/20/4 CllCl 89 fiii chr11/z) 

Gia g&: 
VND 

1.140.277 .000 

200.000.000 
466.079.554 

1.806.356.554 

1/1/2017 

DI! phong 
VND 

( 1.140.277 .000) 

(200.000.000) 
(466.079.554) 

( 1.806.356.554) 

( 1.806.356.554) 

Gia tri co th~ 
thu h6i 

VND 
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Cong ty C6 phin Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch~t 
Thuy~t minh bao cao tai chfnh hgp nh§t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p lheo) 

11. Hang t8n kho 

Nguyen v~t li~u 
Cong C\J va d\mg C\J 

Chi phi san xu§t 
kinh doanh d6- dang 
Hang h6a 

31/12/2017 
Gia g3c D1,1· phong 

VND VND 

880.615 .892 
89.003.573 

176.409.950.417 
28.061.242 

177.407.63 l.124 

(J 19.456.149) 

(119.456.149) 

M~u B 09 - DN/HN 
(Bn11 hlmh 1heo T/rong r1rs6 Z02/2014IIT-BTC 

11gdy 2211212014 rna B<} 'fr)i cMnh) 

1/1/2017 
Gia g6c 

VND 

992.106.244 
73.102.839 

119.551.795.735 
35.964.269 

120.652.969.087 

Dv phong 
VND 

(I 19.456.149) 

(119.456. 149) 

Trang hang t6n kho t;,ii ngay 31 thang 12 nam 2017 c6 319 tri~u VND (1/1/2017: 319 tri~u VND) chi 
phf san xufit kinh doanh d& dang duq·c ghi nh~n theo gia tri thu~n c6 th~ th\.rc hi~n du9·c. 

Chi ti~t chi phf san xu~t kinh doanh de>' dang theo cong tnnh nhu sau: 

Dv an Khai thac va Ch~ bi~n mu6i mo t.;1i Huy?n Nongbok, 
Tinh Khammuane, Nu·o·c C(mg hoa Dan chi:1 Nhan dan Lao 
("Dv an Mu&i Lao") (*) 
D\r an xay d~mg Nha may DAP 2 
Dv an khac 

31/12/2017 
VND 

147 .302.164.055 
7.604.610.034 

21.503. 176.328 

176.409.950.417 

1/1/2017 
VND 

87.712.321.046 
9.232.548.117 

22.606. 926.572 

119.551.795.735 

(*) Theo Thong bao s6 VLCS(H)ITTCL(H)-L-4145 ngay 27 thang 6 nam 2017 cua Cong ty TNHH Hoa 
ch§t va Mu6i mo Vi~t Lao ("VILACHEMSAL T") - d~i di~n chu d~u tLr Dv an Mu6i Lao th~rc hi~n 
Lheo yeu du t~i van ban s6 1169/HCVN-DTXD ngay 27 thang 6 nam 2017 cLia T~p doan Hoa ch5t 
Vi~t Nam, VILACHEMSALT thong bao t,;un ngtmg lhlrc hi~n Dl)' an Muc'>i Lao theo quy dinh dia 
hqp d6ng. 

T?i ngay phat hanh bao cao, Cong ty dang ti~p ti;ic lam vi?c v6-i VILACHEMSALT dS dam phan ve 
phuong an tiSp lllC hoi_i.c chim dfrt th~rc hi~n D\f an Mu6i Lao. 
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Cong ty C6 phAn Thi~t k~ Cong Nghi?p Hoa chfit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'P nh§t cho nam k:t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

Miiu B 09 - DN/HN 
(Ban l1£'r11l1 theo Tho11g llrs8 202/2014/ITDTC 

11giry 22112/W/4 rua B9 Tai chfnh) 

12. Tai san cA djnh hfiu h1nh 

Nguyen gia 

S6 du d~u nam 
Tang trong nam 
Chuy€n tu· xay d~rng 
w ban dO" dang 
Thanh ly 

Nha cfra, 
v~t ki~n true 

VND 

May moc va 
thi~t b! 
VND 

D\lng C\f 
van phong 

VND 

16.107.417.235 12.547.227.650 2.698.143.164 
626.252.091 

764.484.575 
- (2.491.171.679) (282.414.818) 

Phll'ong ti~n 
v~n chuy~n 

VND 

T;i. ~ ong CQng 
VND 

12.896.357.668 44.249.145.717 
2.346.600.000 2.972.852.091 

764.484.575 
(991.440.315) (3.765.026.812) 

Giam do anh hm)'ng 
cong ty con tro thanh 
c6ng ty lien k€t - (2.416.600.000) (2.416.600.000) 
Bi€n dong khac 70.000.000 70.000.000 

s6 dtr cu6i nam 16.107.417.235 10.820.540.546 3.041.980.437 11.904.917.353 41.874.855.571 

Gia trj hao mon liiy k~ 

S6 du· d§u nam 
Kh~u hao trong 11am 
Thanh ly 
Giam do anh hm:mg 
cong ty con tro thanh 
cong ty lien k&t 

s6 du cu6i nam 

Gia tri con lt1i 

S6 dll' d§u nam 
s6 du cu6i nam 

8.803.990.159 
917.473.250 

9. 721.463.409 

7.303.427 .076 
6.385.953.826 

6.313.406.049 975.767.744 
1.538,383.065 484.328.144 

(2.488.039.843) (107.951.719) 

5.363.749.271 1.352.144.169 

6.233.821.601 1.722.375.420 
5.456.791.275 1.689.836.268 

7.392.482.376 23.485.646.328 
1.584.088.270 4.524.272.729 
(991 .440.3 I 5) (3.587.431.877) 

(111.834.247) (111.834.247) 

7 .873.296.084 24.310.652.933 

5.503.875.292 20.763.499.389 
4.031.621.269 17 .564.202.638 

Trang tai san c6 dinh hull hlnh t:;ii ngay 3 I thang 12 nam 2017 c6 cac tai san c6 nguyen gia 11.603 tri~u 
VND da k.h§.u hao hih nlmng vin dang du'Q'c su· d\mg (1/1/2017: 9.095 tri?u VND). 

T:;ii ngay 31 thang 12 nam 2017 tai siin c6 ainh huu hlnh c6 gia tri con hii la 11.342 tri~u VND (l/1/2017: 
8.655 trieu VND) auvc th~ chAp t:;ii ngan hang d~ bao dam cho cac khoi'm vay cua Cong ty va cac cong ty 
con (Thuytt minh 19). 
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Cong ty Ct1 ph~n Thi~t k~ Cong Nghifp Hoa ch§t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh h9'p nh~t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

13. Tai san c6 djnh vo hlnh 

Nguyen gia 

s6 du· dfiu nam 
Tang trong nam 

S<3 dtr cu6i nam 

Gia tr! hao rnon liiy k~ 

s6 du c1Au nam 
Kh~u hao trong nam 

s6 du cu6i nam 

Gia trj con l~i 

S6 du d~u nf1m 
Sf> du· cu6i nam 

Quy~n 
Sil d\lDg (fit 

VND 

1.658. 166.400 

1.658.166.400 

111.218.481 
40.443.084 

151.661.565 

1.546.947.919 
1.506.504.835 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ba11 lu'm/J 1heo Thong /tr s6 20212014/IT-BTC 

11gay 22// 2/2014 Clf(I B6 'J'<)i clif11/1) 

Philo m~m 
-rnay-vi-tinh 

VND 

3.593.950.000 
822.800.000 

4.416.750.000 

2.466.757.523 
797.799.049 

3.264.556.572 

l.127.192.477 
1.152.193.428 

T6ngcqng 
VND 

5.252.116.400 
822.800.000 

6.074.916.400 

2.577 .976.004 
838.242. I 33 

3.416.218.137 

2.674.140.396 
2.658.698.263 

T{li ngay 31 thang 12 nam 2017 quyt3n sfr d~mg dfit c6 gia tri con l.;1i la 1.507 tri~u VND (1/1/2017: 
1.546 tri~u VND) du9·c thf ch.ip t~i ngan hang ctJ dam bao cho cac khoan vay cua Cong ty va cac 
c6ng ty con (Thuy~t minh 19). 

14. Xay dvng ccr ban do dang 

S6 du dfiu nihn 
Tang trong nam 
Chuy6n sang tai san c6 dinh hi:i'u hlnh 
Chuy6n sang chi phf tra tm6'c dai h{ln 

s6 du cu6i niim 

2017 
VND 

2.523.326.263 
681.789.049 

(764.484.575) 
(52.170.864) 

2.388.459 .873 

2016 
VND 

25.571.626 
3.905.208.054 
(655 .100.472) 
(752.352.945) 

2.523.326.263 

Xay d~ng co· ban do· dang t~i ngay 3 1 thang 12 nam 2017 va ngay 1 thang 1 nam 2017 phan anh gia 
tri may m6c chlra a11gc l~p d~t xong. 
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Cong ty C6 ph~n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQp nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 (ti~p theo) 

15. D~u tu· tai chinh dai h~n 

31/12/2017 
Gia g6dGia td 

% so· % quy~n theo phu·rrng phap % so· 
D!a chi st, lu·gng hiiu hi~u quy~t viin cbii si'r biiu Gia tr! hgp ly S6 lm~ng hiiu 

VND VND 
D~u ttr g6p v6n vao: 

Cong ty lien k~t 

Cong Ly c6 phAn Ha N(ii. 
CECO Ha N(ii (**) Vi~l Nam 306.000 36.43% 36.43% 3. 181.767.482 (*) 

Dan vi khac 

Cong ty c6 ph~ 
Cong nghi~p H6a Tay Ninh. 
ch~t Tay Ninh Vi~t Nam 163.800 1,14% 1.14% 1.638.000.000 (*) 163.800 1, 14% 

4.819.767.482 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ba11 ha11h rhea Thong nr s6 202/2014/lT-BTC 

11gdy 22/12/2014 cua B9 Tai clz{nh ) 

1/1/2017 

% quy~n 
bi~u quy~t 

Gia g&c/Gia tri 
theo phu-ong phap 

v6n chi.i so· hii'U Gia tri hr;rp ly 
VND VND 

(*) 

1,14% 1.638.000.000 (*) 

1.638.000.000 

(*) Cong ty chtra xac djnh gia tri hgp ly cua cac khoan ~ku tu· tai ~hfnh dai hi;m nay dJ_ thuy~~ minh trong bao cao tai chinh hgp nh~t bcrj vl khong c_6 gi~ niem y~t 
tren thi trtrong cho cac cong q1 tai chfnh nay va Chuan m\rc Ke toan Vi~t Nam, Che d9 Ke toan Doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n khong c6 hu&ng clan ve each tinh 
gia tri hc;>p ly SU d1,mg cac k.-y thu~t dinh gia. Gia tri hgp ly cua cac c6ng Cl,) tai chfnh nay c6 thJ khac v6i gia tri ghi s6. I 

(**) Trang nam 2017, Cong ty C6 phkn CECO Ha N9i ("CECO Ha N(li") da phat hanh tang v6n di@u I?. Cong ty da khong tht,rc hi?n qu~~n mua d6i v6i phkn phat 
hanh tang v6n t~i CECO Ha N(>i ma Cong ty du9·c mua. Tir ngay 26 thang 9 nam 2017, ti I? SO' hfru cua Cong ty t~i CECO Ha NAi giam tir 51 % xu6ng con 
36,43%. CECO Ha N9i tra thanh cong ty lien k~t cua Cong ty. 
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Cong ty C6 ph~n Thi~t k~ Cong Nghi~ p Hoa ch~t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nh~t cho nam k~t t.huc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

16. Phai tra ngtroi ban ng~n h=iln 

M~u B 09 - DN/HN 
(8((11 him/J theo Thu11g 11u6 202/2014/IT-BTC 

ngay 22//2/2014 mo 8 6 foi rfif11h/ 

Phai tra ngtroi ban ng~n h;m chi ti~t theo nha cung dp c6 s6 du 1011 va nha cung dp la cac ben lien 
quan nhtr sau: 

Cac be11 lien quan 
Cong ty C6 ph§n CECO Ha N(>i 
Cong ty C6 ph§n DAP S6 2 - Vinachem 

Ben kluic 
Cong ty C6 ph~n Thtro-ng ml).i Dich V\I Nga SO'n 
T6ng Cong ty 36 
Cong ty C6 phfin Co cti~n Ha B~c 
Cong ty C6 ph~n Nh~t Nam 
Cong ty MITCO 
K-UTEC AG Salt Technologies 
Cac nha cung dp khac 

Gia g6c va s~ c6 kha nang tra DQ' 

31/12/2017 l/1/2017 
VND VND 

12.210.997.067 
304.000.000 

l l .600.632.500 

10.382.465.808 
12.707 .200.235 

47.205.295.610 

304.000.000 

11 .600.632.500 
6.517.497 .205 
4.158.000.000 
2.170.593.816 
2.095 .585.000 

15.804.376.630 

42.650.685. I 51 

Khoan phi'li tra thtrang ml).i ct6i v6'i cac ben lien quan khong dm;rc dam bao, khong chju lai va phai Ira 
khi c6 yeu du. 
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Cong ty C6 phin Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh h9p nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 (ti~p theo) 

17. Thu~ phai nqp Nha IllfO'C 

ThuS gia tri gia tang 
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p 
ThuS thu nh~p ca nhan 
Cac lo<:1i thu~ khac 

18. Chi phi phai tra ngin h~n 

Trich tmO"c chi phf cac cong trinh 
- Dl,l·dn Dqm Ca Mau 
- Dtr ll/l M u6i mo Vi¢t Uw 
- D1,uin DAP s6 2 
- Cac d~r an kluic 

Tnch tnr6c chi phf lai vay 
Trich tnro·c khac 

1/1/2017 
VND 

2.573.902.323 
1.353.050.977 

127.846.195 
14.612.947 

4.069.412.442 

S6 phai n{)p 
trong nam 

VND 

16.087.363.749 
317. 966.533 
782.139 .785 

9.000.000 

17.196.470.067 

31/12/2017 
VND 

19.323.457 .394 
14.543. 625.438 

3./78.531.700 
1.601.300.256 

203.718.765 
582.924.442 

20.110.100.601 

S6 eta nqp 
trong nam 

VND 

(10.078.038.023) 
(996.908.371) 
(834.034.059) 

(9.000.000) 

(11.917.980.453) 

1/1/2017 
VND 

20.379.419.457 

5.505.446.820 
3.178.531.700 

11.695.440.937 
294.026.527 
775.205.143 

21.448.651.127 

. , ~ _,.. 

s& da du-gc 
khiu trir trong nam 

VND 

(6.017.547.314) 

(6.017 .547.314) 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban himh rheo Thollg 11.f s6 202/10 14/TT-BTC 

ngch· 2'2112/2014 ma B6 Tili ch{11h) 

Giam do anh h ll'ong 
cong ty con tr& thanh 

cong ty lien kJt 31/12/2017 
VND VND 

2.565.680.735 
(3) 674.109.136 

(16.700.000) 59.251.921 
14.612.947 

(16.700.003) 3.3 13.654.739 
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Cong ty CB ph§n Thi~t kJ Cong Nghi~p Hoa chit 
ThuyJt minh bao cao tai chinh h<!Jl nh~t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 (tiJp theo) 

19. Vay 

a) Vay ngin h~n 

Vay ngiln h?n 
Vay dai h?n d~n h?n tra 

1/1/2017 
Gia trj ghi s6 va 
s& co kha nang 

tra DQ" 

VND 

14.07 l.937.544 

14.071 ,937.544 

Tang 
VND 

51.106.308.845 
173 .340.000 

5 l.279.648.845 

DiSu khoan va diSu ki~n cua cac k:hoan vay ng~n h?n hi~n con s6 du nhu sau: 

Ngan hang TMCP Ngo~i Thuong Vi~t Nam - CN D6ng Nai (*) 
Ngan hang TMCP Quan Dc)i - CN Hoan Kifm (**) 
Vay ca nhan (***) 

Bi~n d(lng trong nam 

Giam 
VND 

(26.813.628.302) 

(26.813.628.302) 

Lo:.ii ti~n Lai su~t nam 

VND 7,5% 
VND 8% - 8,4% 
VND 9,5% 

-

M~u B 09 - DN/HN 
(Ba11 hir11h 1heo Thong 11rs6 202/2014!Tr-BTC 

ngdy 22112120!4 cua B9 Tai c!zinh) 

31/12/2017 
Giam do anh hu·ong Gia tri ghi s6 va , . 

cong ty con trfr thanh so co kha nang 
cong ty lien k~t tra nQ' 

VND VND 

(13_871.412.750) 24.493.205.337 
173.340.000 

(13.871.412.750) 24.666.545 .337 

31/12/2017 1/1/2017 
VND VND 

7 .997 .994.587 5. 991.93 7 .544 
8.012.390.750 
8.482.820.000 8.080,000.000 

24.493.205.337 14.071 .937.544 

(*) Khoan vay nay dm;rc dam bao bing quySn sir d1,mg d&t c6 gia tri con l?i la 1.507 tri~u VND (1/1/2017: 1.546 tri~u VND) (ThuySt minh 13) va tai siin c6 dinh c6 gia 
tri con l?i Ia 10.780 tri~u VND (l/1/2017: 8.655 tri~u VND) ~i ngay 31 thang 12 nam 2017 (Thuy~t minh 12). 

(**) Khoan vay nay dm;rc dam bao boi b~t d(,ng san thu9c quy~n so· hfru ca nhan cua Giam d6c Cong ty C6 phSn May va ThiSt bj Cong nghi~p H6a ch~t Vi~t Nam. 

(***) Cac khoan vay ca nhan khong c6 tai sim dam bao. 
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Cong ty C6 phfin Thift kt Cong Nghi~p Hoa ch~t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh h(;rp nh~t cl10 nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(titp theo) 

b) Vay dai h;m 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban lu111!, !IJC'o Thong tu·sif 202!2014flT-BTC 

ngdy 22/12/2014 ma B(> Tai ,Muir) 

Di~u khoan va di~u ki~n ci'la cac khoan vay dai h~m hi~n con s6 du nhu sau 

Lo~i Lai su~t Nam 31/12/2017 1/1/2017 
tien nam dao h~n VND VND 

Ngan hang TMCP Quan D(>i 
- CN Haan Kibm VND 9.1% 2020 404 .440. 000 

Khoan d~n h;m tra trong vong 12 thang ( 173.340.000) 

Khoan d~n h,;111 tra sau 12 thang 231.100.000 

Khoan vay tll' ngan hang con h1,ln mfrc dugc dam bao b6i mt)t s6 tai san c6 djnh c6 gia tri con l(li la 
562 tri~u VND (1/1/2017: Khong) (ThuyJt minh 12). 
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Cong ty C6 phin Thi~t k~ Cong Nghifp Hoa ch,t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hc;rp nhit cho nam k~t tbuc ngay 31 thang 12 nam 2017 (ti~p theo) 

M~u B 09 - DN/HN 
(Bczn lu111h theo Thong tu·s6 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cua B6 Tai clzinh ) 

20. Thay d6i v&n chu slr hfru 
Quy d~u hr Lgi nhujn Lgi ich di dong 

V6n di ph~n phat tri~n chtra phan ph6i khong kilm soat Ngu6n kinh phi T6ng ci)ng 
VND VND VND VND VND VND 

S6 dtr t:.ti ngay 1 thang 1 nam 2016 29.885.180.000 14.121.683.888 1 I. 711.805 .410 8.918 .815.594 64.637.484.892 

Pha.t hanh c6 phi~u trong nam 29.885.180.000 8.19 I .500.000 38.076.680.000 
Lqi nhu~n thu.½n Lrong nam 8.157.958.963 750.219.027 8.908.177.990 
Nha mr6"c dp kinh phf 532.533.000 532.533.000 
Phan b6 vao cac quy 4.336.006.879 (4.336.006.879) 
Phan b6 vao quy khen thucmg, phiic IQi (15.365.483) (15.365.483) 
Di~u chinh quy khen thucmg, phuc lgi 28.445.621 28.445.621 
C6 tlIC (5.977 .030.812) (773.064.146) (6.750.094.958) 

S6 dll' ti,ti ngay 1 thang 1 nam 2017 59.770.360.000 18.457 .690.767 9.585.172.303 17.072.104.992 532.533.000 105.417.861.062 

Lgi nhu~n thu~n trong nam (477.787.822) 589.611.670 111.823.848 
Nha nu6c dp kinh phf 1.140.500.000 I .140.500.000 
Su dµng ngu6n kinh phf dugc dp ( 1.4 77 .992.000) ( 1.477.992.000) 
Phan b6 vao cac quy 85.295.945 (85 .295.945) 
P~an b6 vao 9,UY khen thuong, phiic lgi (662.098.388) (38.961.137) (701.059.525) 
Co_ tfrc (Thuyet minh 22) (5.977 .036.000) (529.200.000) (6.506.236.000) 
Bien d('mg do anh huang cong ty con 
tro·. thanh cong ty lien k€t ( 16.846.425) 3.682.026 (2.984.268 .517) (2. 997.432.916) 
Bien d('mg khac 70.000.000 70.000.000 

S6 dtr t~i ngay 31 thang 12 nam 2017 59. 770.360.000 18.526.140.287 2.456.636.174 14. 109.287.008 195.041.000 95 .057 .464.469 
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21. 

22. 

Cong ty C6 ph~n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch§t 
Thuy~t minh bao cao t.ai chinh hQ'P nh,t cho nam k:t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

, ~ ~ 

Von co phan 

Y6n c6 phfin du\K duy?t va da phat hanh dia Cong ty la : 

31/12/2017 
Sb c& phi~u VND 

V6n cfi phfin da dm;rc duy~t va phat hanh 

M~u B 09 - ON/HN 
(Ban /,dnh rheo '111ti11g tir sJ 202/2014flT-BTC 

11gl1y 22/ /2/20/4 ma B(i Tai ch(nl,) 

1/1/2017 
" ,, " So co phieu VND 

C6 phiJu ph6 thong 5.977.036 59.770.360.000 5.977.036 59.770.360.000 

S6 c6 phi~u dang hru hanh 
C6 phi6u ph6 thong 5.977 .036 59.770.360.000 5.977 .036 59.770.360.000 

C6 phi~u ph6 thong c6 m~nh gia la I 0.000 VND. M6i c6 phi&u ph6 thong tuang (rng v6i mot phi~u 
bi6u quy6t t.;ti cac cu9c hQp c6 dong ctia Cong ty. Cac c6 dong duqc nhin c6 ttrc ma Cong ty cong b6 
vao tt'mg thoi di6m. Tfrt ca c6 phi@u ph6 thong d~u c6 thi'r t,,r uu tien nhu nhau d6i voi tai siin con l{li 
Cl!a Cong ty . 

T~i ngay 31 thang 12 nam 2017, v6n c6 phln da duqc enc c6 dong g6p du, chi tiJt nhu sau: 

" Ty I~ SB v6n gop t~i So hrqng 
cb phin (%) ngay 31/12/2017 

VND 

T~p doan Hoa chfit Vi?t Nam 1.787.492 29,91 % 17.874.920.000 
Cong ty TNHH Lien hc;rp Xay d~mg 
Vi;m Ctrcmg 1.485,882 24,86% 14.858.820.000 
C6 dong ca nhan 1.011.026 16,92% 10.1 I 0.260.000 
Cac c6 dong khac 1.692.636 28,31 % 16,926.360.000 

5,977 .036 100,00% 59. 770.360.000 

cA tire 

T~i CUQC hQp ngay 15 thang 4 nam 2017' D~i h9i d6ng c6 dong Cl!a Cong ty da quy~t djnh phan ph6i 
ttr lqi nhu~n sau thuJ TNDN nam 2016 khoan c6 tfrc 5.977 tri~u VND (2016: 5.977 tri?u VND tfr lqi 
nhu~n sau thu€ TNDN nam 20 I 5). 

l 23. Quy d~u hr phat tri~n 

l 

( 

l 

( 

l 

Quy diu lll' phat tri~n duqc trf ch l~p ti:r I Qi nhu~n chu·a phan ph6i theo nghi quy§t ct'1a D~i h(li d6ng 
c6 dong. Cac quy nay du'Q"c thanh l?p nh~m m1,1c dfch 1116" r{lng kinh doanh trong tuang lai. 
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Cong ty C6 ph~n Thi~t k~ Cong Nghif p Hoa chit 
Thuyft minh bao cao tai chinh h9p nhM cho nam ktt thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(titp theo) 

Mfiu B 09 - DN/HN 
/8011 M11h theo Tho11g t,r sd 20212014/JT-BTC 

( 11gay 22112/2()/4 rnn ll(> Tlli rhfnh) 
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24. Cac khoan ID\JC ngoai Bang can d~i k~ toan 

Ngo~i t~ cac lo~i 

31/12/2017 l/1/2017 
Nguyen t~ Tll'O'llg <1U'O'Dg Nguyen tf Tll'001g duong 

VND VND 

USO 8.572 194.639. 182 8.601 195.182.686 
LAK JOO 280 2.949 .600.000 7.226.520.000 
EUR 390 10.638.772 496.487 11.842.201.007 

205.278.234 19.263.903.693 

25. Doanh thu ban hang va cung c~p djch V\l 

T6ng doanh thu th~ hi~n t6ng gia lri hang ban vli dich v~• da cung dp, kh6ng bao g6m thu~ gia tri gia 
tang. 

Doanh thu thu~n bao g6m: 

T6ng doanh thu 
• Ho(lt dc)ng thi~t k~. cung dp thi€t bj c6ng ngh~ 

va thi c6ng xay dvng c6ng trinh 
• Ho\lt dt)ng tu v~n thi~t k€ 
• Ban hang 
• Doanh thu khac 

Tn)· di cac khoan giam trfr doanh thu 
• Giam gia hang ban 

Doanh thu lhuh 

2017 
VND 

109.709.088.412 
15.898.286.119 
2.930.573.632 
2.310.831.396 

130.848. 779.559 

(30.545.500) 

130.818.234.059 

2016 
VND 

206.234.439.487 
35.120.227.622 
12.450.979.780 
4.708.249.498 

258.513.896.387 

(850.429.594) 

257 .663.466. 793 
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Cong ty C6 ph~n Thi~t k~ Cong Nghifp Hoa chjt 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nhM cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

M~u B 09 - DN/HN 
( Han hiwfi rileo Thfi11g 111' s6 202/2014ffT-BTC 

11gay 22/12/2014 cua Bo Tai ch(nh! 

26. Gia v8n hang ban 

27. 

28. 

Ho<,lt d9ng thiJt k€, cung dp thi~t bi cong ngM 
va thi ccing xay dvng cong tr1nh 
Hoi;it dc)ng tu· dn thi€t kJ 
Ho~t d(ing ban hang 
Ho~t d(mg khac 

Doanh thu ho~t d9ng tai chinh 

Lai tien g1:ri va cha vay 
Lai chenh !¢ch ty gia da th\rc hi~n 
Lai chenh l~ch ty gia clma thirc hi?n 
Doanh thu ho{lt d(mg tai chfnh khac 

Chi phi tai chinh 

Chi phf lai vay 
L6 chenh l~ch ty gia da lh~rc hi?n 
L6 chenh l~ch ty gia chLra thl)'c hi~n 
Chi phf tai chinh khac 

2017 
VND 

97 .511.045.639 
10.903 .893.590 

651.782 .295 
1.901,787 .200 

l 10.968.508.724 

2017 
VND 

2,604.018.641 

636.327 .119 
121.000 

3.240.466.760 

2017 
VND 

1.392.100.603 
48.522.246 

210.420,808 
12.420.822 

1.663.464.479 

2016 
VND 

172.527.091.53I 
14.966.853.911 
I 1 .375.071.302 
2.727. 160.935 

201.596.177.679 

2016 
VND 

1.478.039.177 
290.827.197 

1.768,866,374 

2016 
VND 

724.723,839 
85.453.800 

663.591.943 
5.985.169 

l.479.754.751 
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Cong ty C6 phftn Thi~t k~ Cong Nghi~ p Hoa ch!t 
Thuy~t minh hao cao tai chinh hQ'P nh~t cho nam k~l thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

Chi phi quan ly doanh nghi~p 

Chi phi hrung 
Chi phf d6 ,dung van phong 
Chi phf khau hao 
ThuJ, phf va I~ phf 
X6a so khoan t~m t'.rng va phai thu lt'r 
can be}, nhan vien 
Chi phi bao hi€m 
Chi phi dich v1,1 mua ngoai 

Thu nh~p khac 

Lai do thanh ly tai san c6 djnh 
Kboim phai tra nha cung dp dm;rc x6a nq 
Khac 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban hi111h rhea T/1fmg Ill' s6 202/2014/IT-BTC 

11gc1y 22/12/20/4 ma B(j Tai chf11/i) 

2017 2016 
VND VND 

4.740.5 l 3.015 23.494.109.274 
857 . .507. 126 348.899.747 

2.176.934.288 2.025.450.179 
834.973.419 862.218.850 

1.195.213.070 
1.021.357.967 731 .089.452 

12.210.301 . .584 16.926.530.617 

21.84 I .587 .399 45.583.511.189 

2017 2016 
VND VND 

165,959.074 567 .363.641 
416.231.410 

1.141.760.491 759.583.883 

1.307. 7 I 9 .565 1.743.178.934 

Chi phi san xufit va kinh doanh theo y~u tf> 

2017 2016 
VND VND 

Chi phi' nguyen v~t li~u bao g6m trong 
chi phf san xufit 122.537 .680.338 200.706.762.588 
Chi phi nhan cong 42.046. 735.815 77.442.192.241 
Chi phf khfiu hao 5.362.514.862 5.013.842.922 
Chi phf dich vµ mua ngoai 24.836.640.275 34.518.492.875 
Chi phf khac 5.046.680.037 4 .024.520.639 
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Cong ty C6 phfin Thitt kt Cong Nghi~ p Hoa chit 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nhfit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

M~u B 09- DN/HN 
( Ban Mnh 11,eo Th811g Ill' .16 202/20 I 4/IT-BTC 

11gi'iy 22//2/2014 ma B{J Tai chfnh) 

32. Thu~ tho nhijp 

(b) 

Lqi nhu~n k~ toan tm6-c thu€ 

Thu~ tinh theo thus suAt Clla Cong ty 
Chi phf kh6ng dugc kh§u trfr thu6 
Anh hucrng do de but toan hqp nh§t 
Tai s:in thu~ thu nh~p hoan l~i kh6ng cfogc ghi nh~n 
L6 tfnh thu~ su· d~mg 

Thu~ suit ap d1;1ng 

2017 
VND 

429.790.381 

85.958.076 
92.113.647 

(17. 771.297) 
182.930.073 
(25,263.966) 

317.966.533 

2016 
VND 

11.765.687.467 

2.353.137.493 
504.371.984 

2.857.509.477 

Cong ty va cac c6ng ty con c6 nghia v1,1 nop cho Nha nu6·c thu6 thu nh~p b1ng 20% tren !qi nhu~n 
tfnh thu6 tfr narn 2016. 
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Cong ty C6 phlin Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch~t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hCfP nh§t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti'p theo) 

M~u B 09 - DN/HN 
(Ban /1i111h theo Tho11g llr s6 202/2014m·.IJTC 

11gily 221/2/2014 rna 86 T£ti c/1[11/,) 

33. Lai CO' ban tren c6 phi~u 

Lai co ban tren c6 phi~u cho nam k~t th(1c ngay 31 thang 12 nam 2017 duqc tfnh d\ra tren s6 lqi nhn~n 
thu9c v~ c6 dong ph6 thong cua Cong ty va s6 lm;rng c6 phi~u ph6 thong binb quan gia quy€n, chi 
ti~t nhlr sau: 

(i) L(}i 11/rn~Tl thu&11 thu{jc v€ cJ dong phJ thong 

(ii) 

(L6)/lqi nhu~n thuAn thu<;>c v€ c6 dong ph6 thong 
Sf> phan b6 vao quy khen thuong, pink l9i (*) 

2017 
VND 

(477.787.822) 

(477.787.822) 

2016 
VND 

8. I 57 .958.963 

8.157.958.963 

(*) T~i ngay 31 thang 12 niim 2017 Cong ty va cac cong ty con chua u6c tfnh dugc m9t each dang 
tin c~y s6 lqi nhu~n cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 20 J 7 c6 th~ duqc phan b6 vao quy 
khen thm1ng, phuc l9i N~u Cong ty va cac cong ty con trfch them quy khen thu·ong, phuc lqi, 
l9i nhu~n thuan thu(k v€ c6 dong ph6 thong se giam di, va theo d6 lai w ban tren c6 phi~u 
cung se giam di. 

Sii cJ phiiu ph6 thong bi11h qufi11 gia quyin 

C6 phir?u ph6 thong da phat hanh nam tnr6'c mang sang 
Anh huong dia s6 c6 phieu ph6 thong phat hanh ngay 
4 thang IO nam 2016 

S6 luqng b1nh qufm gia guy~n ct'.1a c6 phieu ph6 thong 

2017 

5.977.036 

5.977.036 

2016 

2.988.518 

720.519 

3.709.037 
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Cong ty C& ph~n Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa chM 
Thuy~t minh bao cao tai chi'nh h(tP nh~t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 niim 2017 
(tiip theo) 

34. Cac giao djch chu y~u voi cac hen lien quan 

Miu B 09 - DN/HN 
(Bn11 hi111/1 theo TIJ/i11g 11r sJ 202/20/4/'IT-BTC 

,igay 22/12/2014 rna B6 Teri chf11h) 

Ngoai cac s6 du v&i ben lien quan duqc tdnh bay t~i cac thuy~t minh khac ct1a baa dio Lai chinh h9·p 
nh§t, trong nam Cong ty va cac cong ty con c6 cac giao djch chu ySu sau v6'i cac ben lien quan: 

T~p doan Hoa ch~t Vi~t Nam - CB dong Ion 
Co t(rc 

Cac co11g ty COIi va co11g ty lien kit ciia cJ {1011g /011 
Cong ty CB phin Cao SU Da NAng 
Cung dp dich v1,1 

Cong ty C6 phin DAP s6 2 
Cung clip djch v~1 

Mua hang h6a 

Cong ty CB phftn Hoi ky ngh~ Que han 
Mua hang h6a 

Cong ty TNHH Hoa ch§t va Mu6i mii Vi~t Lao 
Ban hang va cung dp djch Vl,I 

Cong ty CB phin Supe ph&t phat va Hoa chit 
Lam Thao 
Cung d.p dich Vl_l 

Cong ty TNHH MTV Phan dl;lm va Hoa chAt Ha Bfic 
Cung dp djch Y\1 

Cong t~ C6 phin Hoa ch~t Vi~t Trl 
Cung cap djch Y\J 

Cong ty c6 phin Phan Hin nung t.'.hay Van Di~n 
Cung d.p dich v1,1 

Cong ty C8 ph~n Cong nghi~p Cao su Mi~n Nam 
Cung cfip djch Y\J 

Cong ty ca phAn Bi}t gi~t Lix 
Cung dp djch Y\.I 

Cong ty CA phiin Phan hon Binh Di~n 
Cung cip djch Y\.I 

Cong t~ TNHH MTV Apatit Vi~t Nam 
Cung cap dich v1,1 

Gia trj giao djch 
2017 2016 
VND VND 

1. 787.492.000 3.718.695.300 

360.000.000 

3.721.768.824 
276.363.636 

226.339.000 

134.838.034.460 

445.000.000 2.614.553.844 

825.083.093 

986.228.182 

69.470.909 5.33 7 .256.363 

951.535.455 2.867 .802.728 

tl2.965.000 2.130.403.000 

100.000.000 

340.909.091 409.090.909 
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Cong ty C6 phiin Thi~t k~ Cong Nghi~p Hoa ch~t 
Thuy~t minh bao cao tai chinh hQp nh~t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 
(ti~p theo) 

Cong ty ct. phAn Hoa chit CO' ban Mi~n Nam 
Cung dp djch V\l 

Thanh vien Ban Giam d6c 
Ti~n hmng va thll'O'ng 

Thanh vien Hc}i d6ng Quan trj 
Ti~n thu lao 

Mlu Il 09 - DN/HN 
(Bmr h<111h then Th(mg hr s6 202/2014/!T-BTC 

11gay 22/1 2/2014 m a 8¢ Tlii cl1f11h) 

Gia trj giao djch 
2017 2016 
VND VND 

530.000.000 

882.313.023 1.341.974.914 

240.000.000 240.000.000 

35. Cac giao djch phi ti~n t~ tir cac ho~t d{>ng d~u hr va tai chinh 

2017 2016 
VND VND 

Bu trCr g6c vay phai thu va khoan phai tra 6.311 .967.942 

36. S6 li~u so sanh 

S6 li~u so sanh t;Ji ngay l thang I nam 2017 duqc mang sang tir s6 li~u t1foh bay trong bao cao tai 
chfnh hQ"p nh~t ci'1a Cong ty t~i ngay va cho nam kJt thuc ngay 31 thang 12 nam 2016. 

Tr1n Ng9c So-n 
KJ todn tdng lu;rp 

Ngay 28 thang 3 nam 2018 

Dinh D(rc BQ 
Kd toan truimg 
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