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CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

MECHANICAL AND INDUSTRIAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: IMECO JSC

Giấy CNĐKDN số: 0300628797 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/01/2006, đăng ký

thay đổi lần thứ 5 vào ngày 14/07/2016

Vốn điều lệ: 35.999.480.000 VNĐ

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 35.999.480.000 VNĐ

Địa chỉ: 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3717 3237

Website: http://www.imecovn.com.vn

Email: imeco@hcm.vnn.vn

Mã cổ phiếu: IME

Ngành nghề kinh doanh
Hiện nay Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IMECO) đang hoạt động trong các lĩnh vực sau (trong đó

chế tạo các sản phẩm cơ khí là hoạt động chủ lực của Công ty):

• Chế tạo các sản phẩm cơ khí, máy móc thiết bị công nghiệp, thiết bị chế biến thực phẩm, thiết bị xử lý môi 
trường, lò hơi, thiết bị áp lực và đường ống công nghệ;

• Lắp đặt máy móc, thiết bị điện, nước và hoàn thiện công trình;

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

• Chế tạo và lắp dựng kết cấu thép, sản xuất tấm lợp – xà gồ thép và khung nhà tiền chế (trừ tái chế phếthải, 
gia công cơ khí, xi mạ điện);

• Xây dựng dân dụng và công nghiệp;

• Đào đắp đất đá, san lấp mặt bằng, tạo bãi;

• Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp bao gồm: công trình giao thông, công trình cấp 
thoát nước;

• Xử lý nước thải;

• Kinh doanh bất động sản.

Địa bàn kinh doanh
IMECO có địa bàn hoạt động trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam nhưng hoạt động mạnh mẽ nhất là ở các tỉnh phía 
Nam, là đối tác của nhiều doanh nghiệp thuộc khu vực Châu Á, Châu Âu. Trong những năm qua, xuất khẩu chiếm 
gần 90% doanh thu. Công ty đã xuất khẩu sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế sang các thị trường, Mỹ, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Thái Lan, Nga, Trung Quốc, Châu Âu và các nước Trung Đông.

Với mục tiêu phát triển toàn diện, Công ty đang nỗ lực giới thiệu và cung cấp các sản phẩm của IMECO đến với 
mọi khách hàng, trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam cũng như đẩy mạnh xuất khẩu ra các khu vực khác trên Thế giới.
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

.
Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp 
Công nghiệp được thành lập vào ngày 
20/08/1979, là tiền thân của Xí Nghiệp 
Cơ điện Tân Bình -thành viên Liên hiệp 
Bột ngọt Mì ăn liền, trực thuộc Bộ Nông 
Nghiệp và Công Nghiệp Thực phẩm.

 Xí Nghiệp Cơ Điện Tân Bình được bộ 
chủ quản là Bộ Công Nghiệp Nhẹ đổi 
tên thành Nhà máy Cơ Khí - Thực Phẩm 
theo Quyết định số 524/CNN-TCLĐ 
ngày 02/07/1992 của Bộ Công nghiệp 
nhẹ.

Theo Quyết định số 1409/QĐ-TCCB 
của Bộ Công Nghiệp, Nhà máy Cơ khí 
thực phẩm được đổi thành Công ty Cơ 
khí thực phẩm.

Ngày 07/05/1993, Nhà máy Cơ khí Thực 
phẩm được thành lập theo Quyết định 
số 448/CNn-TCLĐ của Bộ Công nghiệp 
nhẹ.

Ngày 12/08/1999, theo Quyết định số 
52/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp 
Công ty Cơ khí Thực phẩm đổi thành 
Công ty Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp 
trực thuộc Tổng Công ty máy và Thiết bị 
Công nghiệp.

1979

1992

1993

1996

1999

1998

1992
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Ngày 05/05/2004, theo Quyết định số 
32/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp 
về việc chuyển Công ty Cơ khí và Xây lắp 
Công nghiệp là thành viên hạch toán độc 
lập của Tổng Công ty Bia - Rượu – Nước 
giải khát Sài Gòn.

Tháng 7/2005 theo Quyết định số 2385/QĐ-TC-
CB của Bộ Công nghiệp, Công ty Cơ khí và Xây 
lắp Công nghiệp chính thức chuyển đổi thành 
Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công ng-
hiệp theo Giấy CNĐKKD: 0300628797 do Sở 
Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp ngày 16/01/2006 
và thay đổi lần 4 ngày 13/04/2012.

Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp 
Công nghiệp (IMECO) chính thức 
đưa cổ phiếu công ty giao dịch tập 
trung tại sàn UPCOM và ngày giao 
dịch đầu tiên là ngày 01/12/2009.
Mã cổ phiếu: IME. Tổng giá trị 
đăng ký giao dịch lần đầu là 30 
tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện nay, Công ty 
đã đưa toàn bộ 3.599.948 cổ phần 
phổ thông vào giao dịch tập trung tại 
sàn UPCOM.

Công ty tiếp tục duy trì và phát triển 
theo định hướng đề ra của Đại hội 
đồng cổ đông.

2004

2018

2009

2015

2018

2005
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG TÀI 
CHÍNH KẾ TOÁN 

PHÒNG HC-NS PHÒNG KINH 
DOANH 

Tổ may 3
Tổ may 4
Tổ may 5 

NHÀ MÁY 
SẢN XUẤT 

PHÒNG KỸ 
THUẬT 

P.QUẢN LÝ 
CHẤT LƯỢNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KẾ TOÁN TRƯỞNG GĐĐH HÀNH CHÍNH-NS
KIÊM TR.PHÒNG HC-NS GĐĐH KỸ THUẬT 

GĐĐH SẢN XUẤT
KIÊM GĐNM

Mô hình quản trị
IMECO được quản trị theo hình thức:
• Đại Hội đồng cổ đông;
• Hội đồng quản trị (Chủ tịch và các thành viên HĐQT);
• Ban Kiểm soát (Trưởng ban và các thành viên BKS);
• Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng và Giám đốc nhà máy.
• Phòng chuyên môn nghiệp vụ: phòng Hành chính – Nhân sự, phòng Tài chính – Kế toán, phòng Kinh doanh, phòng 

Kỹ thuật, phòng Quản lý chất lượng.
• Đơn vị hạch toán phụ thuộc: Nhà máy Chế tạo Thiết bị đồng bộ
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
Về thị trường
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiều hiệp định được ký kết, xóa bỏ nhiều hàng rào thế 
quan thì việc khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế là cần thiết với mỗi doanh nghiệp. Đây là yếu tố quan 
trọng giúp doanh nghiệp phát triển trong thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt. 

Nắm bắt được điều đó IMECO luôn đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển chất lượng sản phẩm của mình, đồng 
thời Công ty tiếp tục củng cố và hoàn thiện những chiến lược kinh doanh nhằm giữ vững và phát triển thị trường 
xuất khẩu các mặt hàng kết cấu thép, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc đi các nước Châu 
Âu, Châu Á...đảm bảo tỷ trọng hàng xuất khẩu đạt được theo kế hoạch.

Về doanh thu và lợi nhuận 
Công ty đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng từ 5%-10%/ năm nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như 
những quyền lợi, điều kiện làm việc tốt cho người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội. IMECO 
đã thực hiện chiến lược phát triển cơ khí do Bộ Công thương đề ra, đầu tư sâu rộng nhằm nâng cao năng lực 
sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm. Bên cạnh đó, mặt hàng cơ khí là mặt hàng chủ lực của Công ty, vì vậy IMECO 
luôn mở rộng sản xuất để không những đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn mở rộng xuất khẩu ra các nước 
trong khu vực.

Về sản xuất
Đối với Công ty sản xuất, chất lượng sản phẩm luôn được đặt lên hàng đầu, cam kết chất lượng đầu ra nhằm 
giữ uy tín với khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ, chinh phục cả những thị trường có yêu cầu cao góp 
phần, duy trì tăng trưởng vững chắc. Theo đó, IMECO tiếp tục đầu tư và tập trung huy động mọi nguồn lực để 
xây dựng một hệ thống sản xuất hàng cơ khí hoàn thiện, nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như chất lượng sản 
phẩm. IMECO quyết tâm thực hành sản xuất tiết kiệm nhằm tối đa hóa lợi nhuận của mình nhưng vẫn đảm 
bảo được chất lượng sản phẩm.
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GĐĐH SẢN XUẤT
KIÊM GĐNM
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Chiến lược phát triển trung và dài hạn 
Sau hơn 20 năm mở cửa quan hệ hợp tác với các nước trên Thế Giới, hiện nay nền kinh tế thị trường càng có 
nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí làm cho lĩnh vực này ngày một phát 
triển mạnh. Nhân thấy được điều này, IMECO đã không ngừng nghiên cứu và cải tiến sản phẩm cho phù hợp 
với các tiêu chuẩn tiên tiến của Thế giới, đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, quản lý chất lượng và sản 
xuất theo đúng yêu cầu của khách hàng để có được năng lực cạnh tranh và vị thế tốt trên thị trường. Nhờ có 
chiến lược phát triển đúng đắn cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên đầy nhiệt huyết, thương hiệu IMECO ngày 
càng phát triển vững mạnh và tạo ra các thành tích đáng khích lệ cũng như trở thành đối tác tin cậy của nhiều 
khách hàng nhập khẩu sản phẩm cơ khí, điều này cũng đã đóng góp tích cực tạo nên sự tăng trưởng của Công 
ty, đảm bảo công ăn việc làm cho hơn 300 lao động trong khu vực. Để tiếp nối những thành công đã đạt được, 
Công ty cần phải có định hướng chiến lược phù hợp. Trong thời gian tới, IMECO sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy 
những năng lực hiện có đồng thời nâng cao đầu tư phát triển những cơ hội tiềm năng trong tương lai.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đầu tư

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng 
cũng như đảm bảo sự tăng trưởng bền vững và tạo ra 
sự đột phá, IMECO cần phải đầu tư nâng cấp về chiều 
rộng và chiều sâu để tập trung vào các mục tiêu chính 
sau đây:
• Tăng cường máy móc thiết bị hiện đại nhằm hoàn 

thiện dây chuyền sản xuất; 
• Chế tạo trọn gói hệ thống cung cấp và xả khí trọn 

gói cho các nhà máy nhiệt điện công suất đến 
1.500 MW; 

• Chế tạo trọn gói chân tháp phong điện và các thiết 
bị phụ trợ; Chế tạo trọn gói cấu kiện công trình có 
trọng lượng đến 2.000 T/cấu kiện; 

• Chế tạo trọn gói nhà máy bột giấy công suất 
500.000 T/năm.

Thị trường tiêu thụ

Ngoài những đối tác quen thuộc, thường xuyên hợp 
tác kinh doanh, đặt hàng theo nhu cầu sửa chữa như 
Ajinomoto, Nupak, Tổng công ty Công nghệ Năng 
lượng Dầu khí Viêt Nam, SAIGON SHIPYARD CO., LTD, 
Công ty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO, IMECO còn trở 
thành đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn, công ty lớn 
trên Thế giới, khi những đơn vị này thường xuyên đặt 
hàng sản phẩm cơ khí xuất khẩu. Cũng chính vì vậy 
mà IMECO đã trở thành một khâu quan trọng trong 
chuỗi giá trị của dây chuyền thiết bị và công nghệ. 
Nhu cầu hàng năm của những khách hàng trên là rất 
lớn, nhưng hiện nay IMECO mới chỉ đáp ứng được một 
phần nhỏ, vì hạn chế nguồn lực, cơ sở vật chất và 
thiếu nguồn cung cấp thép tại chỗ. Nhận thấy được 
điều này, bên cạnh việc duy trì được mối quan hệ với 
các khách hàng hiện có, công ty luôn cố gắng khắc 
phục những hạn chế trên để có thể đáp ứng tốt hơn 
nữa nhu cầu của khách hàng, từ đó mở rộng thêm thị 
trường tiêu thụ trong tương lai.
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Các mục tiêu với môi trường

Ý thức được trách nhiệm của mình đối với môi 
trường, Công ty đã tiến hành thực hiện nhiều biện 
pháp cụ thể nhằm giảm thiểu tác động đến môi 
trường. Cụ thể, trong quá trình sản xuất, IMECO đã 
bố trí quạt thổi mát cục bộ, tạo sự thông thoáng 
cho môi trường làm việc; ký hợp đồng thuê tổ chức 
thu gom các loại chất thải rắn thông thường; xây 
dựng bể tự hoại để xử lý nước thải sinh hoạt; hạn 
chế không làm phát sinh chất thải nguy hại, khói 
bụi vv… nên năm 2018 công ty không bị xử phạt 
vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy 
định về môi trường.Trong thời gian tới, IMECO sẽ 
tiếp tục duy trình các biện pháp trên, kết hợp với 
việc thường xuyên theo dõi để có những cải thiện, 
thay đổi phù hợp nhằm hạn chế đến mức thấp 
nhất những tác động đến môi trường trong quá 
trình hoạt động.

Các mục tiêu với xã hội

Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, trang 
bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo hộ lao động 
cho Cán bộ công nhân viên cũng như đảm bảo 
mang đến đầy đủ những chế độ phúc lợi và trợ 
cấp hằng năm theo quy định của Luật lao động. 
Chú ý xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân 
thiện cho cả khối văn phòng và sản xuất để người 
lao động có được sức khỏe tốt và tinh thần thoải 
mái hoàn thành nhiệm vụ trong công việc. Công 
ty có kế hoạch cho các hoạt động vì cộng động, 
xã hội nhằm động viên, hỗ trợ kịp thời đối với các 
trường hợp khó khăn trên địa bàn hoạt động.
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
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Rủi ro về nguồn lực 

Trong những năm gần đây, số doanh nghiệp thuộc 
ngành cơ khí tại Việt nam ngày càng gia tăng, đặc 
biệt là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài, nhu cầu nhân lực ngành cũng từ đó 
tăng theo. Tuy nhiên, nguồn nhân lực trong nước vẫn 
còn thiếu cả về số lượng và chất lượng .

Để khắc phục rủi ro nguồn nhân lực Công ty đã chủ 
động đào tạo lao động chất lượng cao để phục vụ nhu 
cầu sản xuất. Ngoài ra, Công ty luôn đặt chất lượng 
và gắn kết dài lâu làm tiêu chí tuyển dụng, đồng thời 
xây dựng môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, công 
bằng cùng chính sách lương, thưởng hợp lý.
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Rủi ro tỷ giá 

Hoạt động chính của Công ty là xuất khẩu máy móc thiết bị, trong đó Châu 
Á và Châu Âu là hai thị trường chính. Ngoài ra, Công ty còn có hoạt động 
mua sắm nguyên vật liệu từ nước ngoài. Theo đó, những biến động tỷ giá 
vẫn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
Công ty thực hiện việc quản lý rủi ro liên quan đến biến động tỷ giá bằng 
cách  tổ chức theo dõi các yếu tố có thể tạo nên biến động về tỷ giá, lập 
nhu cầu ngoại tệ, dự trữ ngoại tệ và theo dõi sát sao biến động để có kế 
hoạch điều chỉnh hợp lý, sử dụng các công cụ phái sinh để bảo hiểm tỷ giá 
đối với các hợp đồng xuất nhập khẩu.
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Rủi ro pháp luật

Là Công ty cổ phần đăng ký giao dịch tại Sàn UpCom nên ngoài sự tác động của Luật Doanh nghiệp, Công ty còn 
chịu sự điều chỉnh của Luật chứng khoán và các quy định có liên quan. Thêm vào đó, do đặc thù là doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực chế tạo các sản phẩm cơ khí cho ngành Công nghiệp, do đó IMECO cũng chịu sự chi phối 
bởi các bộ luật liên quan.

Nắm bắt được những hạn chế pháp lý, Công ty thường xuyên cập nhật, điều chỉnh quy định để phù hợp, đồng 
thời sử dụng dịch vụ tư vấn khi xảy ra phát sinh liên quan đến luật pháp.
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Rủi ro môi trường

Là Công ty hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh nên IMECO 
chịu sự quản lý chặt chẽ về vấn đề bảo vệ môi trường.

Để hạn chế tác động của môi trường làm việc lên sức khỏe của người 
lao động, cán bộ nhân viên, thì Công ty thực hiện các biện pháp nhằm 
phòng ngừa và đảm bảo an toàn trong vận hành như: đầu tư cải tạo 
hệ thống xử lý khí thải, đầu tư thiết bị xử lý bụi, , mua bảo hiểm tài sản 
khi có thiệt hại xảy ra cho Công ty, bảo hiểm cho nhân viên, nâng cao 
nhận thức về phòng cháy chữa cháy, tổ chức các buổi đào tạo để nắm 
rõ các thành phần nguyên liệu sản xuất giúp cải thiện trong quá trình 
sản xuất,… Công ty luôn đảm bảo thực hiện chế độ lấy mẫu đánh giá 
tác động môi trường thường xuyên dưới sự giám sát của cơ quan chức 
năng để sớm có những biện pháp khắc phục kịp thời khi có bất kỳ chỉ 
tiêu nào vượt mức. TH
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
• TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

• TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

• TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

• CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ SỰ THAY ĐỔI TRONG VỐN ĐẦU TƯ 

CỦA CHỦ SỞ HỮU

• TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
02

Chỉ tiêu ĐVT TH 2017 KH 2018 TH 2018 TH/KH 2018 TH 
2018/2017

Tổng doanh thu Tr.đ 212.453 144.380 76.455 52,95% 35,99%

-Doanh thu xuất khẩu Tr.đ 188.375 127.400 70.563 55,39% 37,46%

Số phải nộp NSNN Tr.đ 5.298 4.683 3.421 73,05% 64,57%

Lao động bình quân Người 390 370 316 85,41% 81,03%

Thu nhập b/q (ng/th) 1.000 đ 11.011 11.940 10.512 88,04% 95,47%

Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 12.675 10.280 885 8,61% 9,98%

Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 10.117 8.224 705 8,57% 6,97%

Trong năm qua, tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn giá cả nguyên vật liệu, chi phí, dịch vụ ngày càng tăng 
cao. Thêm vào đó là vấn đề thiếu hụt nguồn lao động. Móc móc hầu hết đã cũ và lạc hậu không đạt công suất 
sản xuất. 

Vì vậy doanh thu thực hiện thấp không gánh nổi chi phí như : lương, BHXH, thuê đất, khấu hao và các khoản chi 
phí vv… dẫn đến SXKD năm 2018 hiệu quả không cao.

Cụ thể tổng doanh thu đạt 76.455 triệu đồng giảm 64,011% so với năm 2017, lợi nhuận trước thuế đạt 885 triệu 
đồng giảm 90,02%, lợi nhuận sau thuế đạt 705 triệu đồng giảm 93,03% so với năm 2017.
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Năm 2018 kế hoạch đầu tư là 5.000 triệu đồng, tuy nhiên do tình hình khó khăn chung của ngành cơ khí 
cũng như của Công ty, việc đầu tư trong năm chưa thực hiện được theo kế hoạch đề ra:
Trong năm, đầu tư mua thêm máy móc thiết bị  39 triệu đồng.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 2018 Thực hiện 2017 % tăng giảm

Tổng tài sản Triệu đồng 104.907 78.880 33%

Doanh thu thuần Triệu đồng 76.027 211.955 (64,13%)

Lợi nhuận HĐKD Triệu đồng 282 11.951 (97,64%)

Lợi nhuận khác Triệu đồng 603 724 (16,71%)

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 885 12.675 (93,02%)

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 705 10.117 (93,03%)

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2017

01 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,59 2,45

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,26 1,46

02 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

Hệ số Nợ/ Tổng tài sản % 0,59 0,38

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 1,43 0,62

03 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 0,72 2,69

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 1,18 2,82

04 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 0,37% 5,64%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 0,93% 4,77%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 0,67% 12,83%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu 
thuần % 1,63% 20,80%

Các chỉ tiêu tài chính

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh
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1,59

Năm 2017
Hệ số thanh toán ngắn hạn

2,45

1,46

0,26

Năm 2018

Hệ số thanh toán nhanh

Hệ số khả năng thanh toán

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần thuần

HỆ SỐ VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Hệ số về cơ cấu vốn

0,93% 0,67%

12,83%

1,63%

20,80%

0,37%

5,64%
4,77%

HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Năm 2018Năm 2017

Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản

0,72

2,82

1,18
2,69

HỆ SỐ VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Chỉ số khả năng sinh lời

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm có xu hướng giảm. Cụ 
thể các hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần, Lợi nhuận 
sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân, Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 
sản bình quân, Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần giảm so với 
năm 2017 lần lượt 0,93%; 1,63%; 0,67%0,37%. Nguyên nhân 
là do giá nguyên vật liệu, chi phí, dịch vụ ngày căng, dẫn đến 
kinh doanh không có hiệu quả.

Hệ số Doanh thu thuần/ Tổng tài sản, Vòng quay hàng 
tồn kho trong năm đạt lần lượt là 0,72 lần;1,18 lần, giảm 
73,03%; 59,09% so với năm 2017.

Hệ số doanh thu thuần/Tổng tài sản tăng là do doanh 
thu thuần giảm 64,13% trong khi Tổng tài sản tăng 33% 
so với năm 2017. Hệ số này giảm là do hầu hết máy móc 
thiết bị của Công ty đã vận hành hàng chục năm. Một số 
đã cũ kỹ lạc hậu không đáp ứng được nhu cầu sản xuất.

Vòng quay hàng tồn kho trong năm giảm là do hàng tồn 
kho trong năm đạt 82,087 triệu đồng tăng tương ứng 
194,81% so với năm 2017. Sự tăng mạnh hàng tồn kho 
là do sản phẩm dở dang phát sinh cao tăng 249,19% so 
với năm 2017, nguyên nhân do trong năm Công ty làm 
sản phẩm không kịp thời gian giao hàng.

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh trong 
năm 2018 đạt lần lượt là 1,59 lần và 0,26 lần, đều giảm so 
với năm 2017 tương ứng giảm lần lượt là 35,26% và 82,43%. 

Hệ số thanh toán ngắn giảm là do tài sản ngắn hạn tăng 
42,71% trong khi nợ ngắn hạn tăng đến 120,44% so với năm 
2017. Cụ thể, tài sản ngắn hạn tăng là do hàng tồn kho tăng. 
Hàng tồn kho trong năm đạt 82,087 triệu đồng tăng tương 
ứng 194,81% so với năm 2017. Sự tăng mạnh hàng tồn kho 
là do sản phẩm dở dang phát sinh cao tăng 249,19% so với 
năm 2017, nguyên nhân do trong năm Công ty làm sản phẩm 
không kịp thời gian giao hàng.

Nợ ngắn hạn tăng chủ yếu do người mua trả tiền trước tăng, 
cụ thể đạt 47,126 triệu đồng tăng 197,02% so với năm 2017. 
Ngoài ra Công ty còn vay tài chính ngắn hạn 6,784 triệu đồng 
để bổ sung vốn lưu động.

Hệ số thanh toán nhanh giảm chủ yếu là do hàng tồn kho 
chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản ngắn hạn, chiếm đến 83,88% 
trong cơ cấu tài sản ngắn hạn tăng 106,58% so với năm 2017.

Hệ số Nợ/Tổng tài sản và Nợ/ Vốn chủ sở hữu đạt lần lượt 
là 0,59% và 1,43% tăng 53,32% và 129,39% so với năm 
2017.  Nguyên nhân tăng của hai hệ số này là do Nợ phải 
trả tăng 103,91%, Tổng tài sản tăng 33% và Vốn chủ sở 
hữu giảm 11,11% so với năm 2017. Cụ thể tổng tài sản 
tăng là do hàng tồn kho tăng. Vốn chủ sở hữu giảm do Lợi 
nhuận sau thuế chưa phân phối giảm. Lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối giảm cụ thể đạt 1,074 triệu đồng giảm 
83,41% so với năm 2017. Nguyên nhân là do Lợi nhuận 
sau thuế trong năm giảm 93,03% so với năm 2017. Trong 
năm giá nguyên vật liệu, chi phí, dịch vụ ngày càng tăng, 
dẫn đên kinh doanh không có hiệu quả.

Đơn vị : lần 

Đơn vị : vòng 

Năm 2018Năm 2017
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
Cổ phần

Tổng số cổ phần: 3.599.948 cổ phần
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông
Số cổ phần tự do chuyển nhượng: 3.599.948 cổ phần
Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần 
Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

Cơ cấu cổ đông tại ngày 14/03/2019

STT Đối tượng Số lượng cổ đông Số lượng cp nắm giữ Tỷ lệ năm giữ (%)

01 Cổ đông nhà nước 0 0 0.00%

02 Cổ đông trong nước 123 3.573.948 99,28%

 - Tổ Chức 6 1.594.237 44,29%

 - Cá nhân 117 1.979.711 54,99%

03 Cổ đông nước ngoài 3 26.000 0,72%

- Tổ chức 3 26.000 0,72%

- Cá nhân 0 0,00%

Tổng cộng 126 3.599.948 100.00%

Danh sách cổ đông lớn

STT Đối tượng Số lượng cp nắm giữ Tỷ lệ năm giữ (%)

01 C.Ty TNHH MTV Cơ khí SA BE CO  936.000 26%

02 Nguyễn Thị Huệ  848.700 23,58%

03 Công ty Cổ phần An Hiền  588.484 16,35%

04 Vũ Thị Hoa  283.492 7,87%

05 Nguyễn Thành Trung  184.200 5,12%

Tổng cộng 1.282.000 100%
-
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Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
Trong năm Công ty không có sự thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu
Giao dịch cổ phiếu quỹ
Không có
Các chứng khoán khác
Không có
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Cổ đông trong nước 

Cổ đông nước ngoài 

CƠ CẤU
CỔ ĐÔNG

2018

99,28%
54,99%

0,72%

Cá nhân 

Tổ chức

CƠ CẤU
CỔ ĐÔNG

2018

44,01%
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Cơ cấu Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm

01 Đoàn Minh Toàn Chủ tịch HĐQT 30/06/2016

02 Nguyễn Ngọc Hạnh Thành viên HĐQT 30/06/2016

03 Nguyễn Thành Trung Thành viên HĐQT 30/06/2016

04 Nguyễn Thanh Liêm Thành viên HĐQT 18/04/2017

05 Nguyễn Thị Loan Thành viên HĐQT 30/06/2016

Ông Đoàn Minh Toàn – Chủ tịch HĐQT 

Năm sinh 1982

Cư trú Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán – Kiểm toán; Cử nhân quản trị kinh doanh

Chức vụ tại tổ chức khác  Phó Giám đốc tài chính Công ty TNHH SXTM-DV Yên Khánh.

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00% VĐL

Quá trình công tác 

2006 - 2009: Phó giám đốc tài chính CTCP Tập đoàn Đức Bình

2009 - 2010: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Cái Mép

2010 - 2013: Phó giám đốc Tài chính CTCP Tập đoàn Đức Bình

2013 - Nay: Phó giám đốc tài chính Công ty TNHH SX TM DV Yên Khánh

30/6/2016 – Nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ Khí và Xây Lắp Công Nghiệp

Giám Đốc CTCP An Hiền
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Ông Nguyễn Ngọc Hạnh - Thành viên HĐQT

Năm sinh 1960

Trình độ chuyên môn  Cử nhân hành chính

Chức vụ tại tổ chức khác  Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí SABECO.

Số cổ phiếu nắm giữ và đại 
diện  0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL

Quá trình công tác 

2005 - 2007: Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự Xí nghiệp dịch vụ Kỹ thuật 
Tổng công ty Bia Rượu-NGK Sài Gòn.

2008 - 2011: Phó trưởng phòng Hành chính-Nhân sự Công ty TNHH MTV Cơ 
khí SABECO.

2011 - 2013: Trưởng ban điều độ sản xuất Công ty TNHH MTV Cơ khí SABE-
CO.

12/2013 - 03/2016: Giám đốc điều hành sản xuất Công ty TNHH MTV Cơ khí 
SABECO.

01/04/2016 – Nay: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí SABECO.

25/06/2016 – Nay: Thành viên HĐQT CTCP Cơ Khí và Xây Lắp Công Nghiệp

Ông Nguyễn Thành Trung - Thành viên HĐQT

Năm sinh 1967

Trình độ chuyên môn  Kỹ sư ngành cơ khí chế tạo

Chức vụ tại tổ chức khác Không có

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện  184.200 cổ phần – tỷ lệ 5,12% VĐL

Quá trình công tác 

08/1990 – 04/1993 Cán bộ nghiên cứu khoa học phụ trách phần thiết 
kế Trung tâm Công nghệ khoa học thuộc viên Khoa học Việt Nam tại 
Tp. Hồ Chí Minh.

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

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

01/2006 – 02/2007: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP 
Cơ Khí và Xây Lắp Công Nghiệp

2008 – 10/2/2018: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Cơ 
Khí và Xây Lắp Công Nghiệp

11/2/2018 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Cơ Khí và Xây Lắp Công 
Nghiệp
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Bà Nguyễn Thị Loan - Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành Hành chính nhân sự

Năm sinh 1969

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Chức vụ tại tổ chức khác Không có

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện  0 cổ phần – tỷ lệ 0%VĐL

Quá trình công tác 
Từng nắm giữ chức vụ Trưởng văn phòng Giám đốc, Trợ lý tổng Giám đốc 
Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, nay là Thành viên Hội đồng 
quản trị kiêm Giám đốc điều hành Hành chính - Nhân sự

Ông Nguyễn Thanh Liêm – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

Năm sinh 1971

Trình độ chuyên môn  Cử nhân Tài chính – Kế toán

Chức vụ tại tổ chức khác Không có

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần - tỷ lệ 0,00% VĐL

Quá trình công tác 

1996 - 2000: Kế toán trưởng - DNTN Xây lắp Điện Quyết Thắng

2000 - 2006: Kế toán trưởng - Công ty TNHH Tân Hải Minh

2007 - 2010: Kế toán trưởng – Công ty TNHH SX.TM Phúc An

2010 - 2012: Kế toán trưởng – Công ty cổ phần Việt Nam Chi Tín

2012 - 2013: Phó phòng Tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn cà phê Trung Nguyên

01/2017 – Nay: Trợ lý TGĐ Công ty CP An Hiền

04/2017 – Nay: Thành viên HĐQT CTCP Cơ Khí và Xây Lắp Công Nghiệp

02/2018 – Nay: Tổng Giám đốc CTCP Cơ Khí và Xây Lắp Công Nghiệp.
-

Ông Ngô Hồng Sơn – Giám đốc điều hành kỹ thuật

Năm sinh 1966

Trình độ chuyên môn  Kỹ sư cơ khí

Chức vụ tại tổ chức khác Không có

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00% VĐL

Quá trình công tác 

Ông Sơn từng nắm giữ chức vụ Phó Giám đốc nhà máy chế tạo Thiết bị đồng 
bộ, Trưởng phòng quản lý chất lượng trực thuộc CTCP Cơ khí và Xây lắp Công 
nghiệp, đến ngày 15/02/2012 được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành kỹ 
thuật Công ty
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Ông Đinh Văn Hanh - Giám đốc Nhà máy - Thành viên Ban Kiểm Soát

Năm sinh 1978

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Cơ khí

Chức vụ tại tổ chức khác không có

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 504 cổ phần - tỷ lệ 0,01% VĐL

Quá trình công tác 

2003 - 2008: Nhân viên KCS phòng Kỹ thuật Công ty CP Cơ khí & Xây lăp Công 
nghiệp

2008 - 2009: Phó phòng Quản lý chất lượng Công ty CP Cơ khí & Xây lắp 
Công nghiệp

2009 - 2016: Trưởng phòng Quản lý chất lượng Công ty CP Cơ khí & Xây 
lắp Công nghiệp

2016 - 2019: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Cơ Khí và Xây Lắp Công 
Nghiệp

2019 - nay: Giám đốc nhà máy Công ty CP Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp

Bà Nguyễn Thị Long Châu – Kế toán trưởng 

Năm sinh 1961

Trình độ chuyên môn  Cử nhân kinh tế

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần - tỷ lệ 0,00% VĐL

Quá trình công tác 

Bà Châu từng nắm giữ chức vụ Phụ trách Kế toán nhà máy Cơ điện Tân Bình, 
Kế toán trưởng nhà máy Cơ khí Thực phẩm (nay là Công ty cổ phần Cơ khí và 
Xây lắp Công nghiệp), đến ngày 15/02/2012 được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc 
điều hành tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty. Ngày 11/11/2016, Bà được 
Hội đồng quản trị bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng CTCP Cơ khí và Xây lắp 
Công nghiệp cho đến nay.

Ông Đặng Anh Tuấn – Giám đốc điều hành sản xuất

Năm sinh 1971

Trình độ chuyên môn  Kỹ sư cơ khí chế tạo

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần - tỷ lệ 0,00% VĐL

Quá trình công tác 
Ông Tuấn từng nắm giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật, Trưởng phòng Kinh tế 
- Kỹ thuật CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, nay là Giám đốc điều hành 
sản xuất tại Công ty
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Những thay đổi trong Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Gíam đốc và Kế toán trưởng: Không có

Ông Nguyễn Văn Sơn – Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh 1976

Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán doanh nghiệp

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần - tỷ lệ 0,00% VĐL

Quá trình công tác 

04/2004-12/2007: Kế toán trưởng CTCP sản xuất Bao bì & hàng xuất 
khẩu, CN TP.HCM

01/2008 – 04/2010: Kế toán trưởng CTCP Truyền Thông Sao Thế Giới

04/2010 -06/201:1 Kế toán trưởng CTCP Đất xanh Miền Bắc

09/2011 - Nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cơ khí SABECO.

30/06/2016 – Nay: Trưởng BKS CTCP Cơ Khí và Xây Lắp Công Nghiệp

Bà Vũ Thanh Phương – Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh 1982

Trình độ chuyên môn  Quản trị kinh doanh – Kinh tế đối ngoại

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần - tỷ lệ 0,00% VĐL

Quá trình công tác 

2002 - 2006: Nhân viên Hàng không Quốc gia Việt Nam

2006 - 2008: Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM Phương Đông

2008 - Nay: Phó giám đốc Công ty CP XNK Đức Bình

25/06/2016 – Nay: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Cơ Khí và Xây Lắp 
Công Nghiệp
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TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Tình hình nhân sự

Tính chất phân loại Năm 2018 Tỷ trọng

Theo trình độ 316  100.00 

Trình độ đại học, trên đại học 52 16.46

Trình độ cao đẳng, trung cấp 228 72.15

Khác 36 11.39

Theo tính chất hợp đồng lao động 316 100.00

Hợp đồng có xác định thời hạn 35 11.08

Hợp đồng không xác định thời hạn 281 88.92

Trình độ lao động 316 100.00

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 104 32.91

Trình độ bậc thợ 212 67.09
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Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm (đồng/tháng/người)

2016 2017 2018

Thu nhập bình quân 10.800.000 11.011.425 10.512.000

Chính sách đối với người lao động

Chính sách phúc lợi

IMECO chăm lo đến đời sống CB - CNV thông qua nhiều chính sách phúc lợi ngày càng toàn diện và hoàn thiện 
hơn như: du lịch nghỉ mát hằng năm, tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm cho toàn bộ CB - CNV và 2 lần/năm 
đối với những nhân viên làm việc trong môi trường độc hại nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động trong môi 
trường sản xuất và giúp người lao động yên tâm làm việc. 

Công ty đã hỗ trợ các loại hình bảo hiểm như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng 
quy định của Pháp luật và đảm bảo cho toàn thể cán bộ công nhân viên được hưởng đầy đủ theo chế độ. Ngoài 
ra, còn rất nhiều chế độ, chính sách chu đáo khác nhằm đem lại nhiều lợi ích cho hơn nữa cho CB - CNV. 

Chính sách lương, thưởng

Công ty thực hiện chinh sách lương, thưởng dựa theo nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ 
về quy định mức lương tối thiểu, để đảm bảo chất lượng cuộc sống cho cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó, Công 
ty vẫn tiếp tục áp dụng chính sách lương thông qua việc đánh giá hiệu quả công việc cho từng CBCNV. Từ đó, tạo 
động lực cho người lao động cải tiến và nâng cao hiệu suất làm việc. Đồng thời, Công ty có thể có những khuyến 
khích phù hợp cho từng nhân viên.

Chính sách đào tạo

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn được IMECO coi trọng. Đó là sự đầu tư cho đội ngũ CB - CNV, là nền 
tảng cho sự phát triển lâu dài. Hoạt động đào tạo không chỉ tập trung vào chuyên môn mà còn chú trọng đến kỹ 
năng làm việc nhằm giúp nhân viên ngày càng hoàn thiện, tăng hiệu suất công việc và phát triển bản thân trên 
lộ trình nghề nghiệp mong muốn.

Cụ thể trong năm qua, Công ty tổ chức nhiều chương trình đào tạo về mặt nghiệp vụ và an toàn lao động. Thường 
xuyên cập nhật quy định, cơ cấu tổ chức, kiến thức về sản phẩm, tiêu chuẩn quản lý chất lượng cho CB - CNV. Ngoài 
ra, Công ty còn huấn luyện đào tạo trong vận hành máy móc an toàn hiệu quả, bổ sung kỹ năng quản lý. 

Hàng năm, Công ty tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ cho các CB - CNV sau khi ký kết hợp đồng lao động theo kế 
hoạch đào tạo hoặc đào tạo theo yêu cầu của đơn vị. Các chính sách hỗ trợ học phí đối với những CB - CNV có sự 
tìm tòi, học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn cũng được Công ty chú trọng.
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Môi trường – năng lượng

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang nhận được rất 
nhiều sự quan tâm của người dân. Tình trạng quy hoạch các 
khu đô thị, hình thành và mở rộng các khu công nghiệp chưa 
gắn liền với vấn đề xử lý chất thải và nước thải,... đã làm ô 
nhiễm môi trường ở mức báo động. 

Theo ước tính Cục bảo vệ Môi trường, trong tổng số 183 khu 
công nghiệp trong cả nước thì có trên 60% khu công nghiệp 
chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tại các đô thị, chỉ 
có khoảng 60% - 70% chất thải rắn được thu gom, cơ sở hạ 
tầng thoát nước và xử lý nước thải, chất thải nên chưa thể 
đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường trong sự 
nghiệp phát triển bền vững, Công ty luôn ý thức trách nhiệm 
được trách nhiệm đối môi trường trong quá trình sản xuất 
thông qua các công tác kiểm tra giám sát, của cơ quan chức 
năng để sớm có những biện pháp khắc phục kịp thời khi có 
bất kỳ chỉ tiêu nào vượt mức. Đồng thời không ngừng cải 
tiến sản xuất để giảm thiểu những rủi ro gây ra ô nhiễm. 
HPU luôn thực hiện xử lý chất thải công nghiệp theo quy 
định, tiết kiệm nguồn năng lượng trong sản xuất.

Trong quá trình sản xuất của IMECO, việc quản lý nguyên 
vật liệu là công tác rất cần thiết đối với các doanh nghiệp 
sản xuất. Trong những năm qua, công tác quản lý nguyên 
vật liệu tại công ty được đánh giá tốt, các bộ phận nghiệp 
vụ liên quan đã đạt được sự hiệu quả từ công tác thu mua 
đến quản lý sử dụng, hạn chế được sự thất thoát và tiết 
kiệm chi phí hoạt động.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nguồn năng lượng mà 
công ty sử dụng chủ yếu là điện và nước. Do đó, Công ty 
đã thực hiện các chính sách sử dụng tiết kiệm nguồn năng 
lượng, bảo vệ môi trường nhưng vẫn đạt hiệu quả sản xuất. 
Khi xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh, HPU luôn chú 
ý đề ra các mục tiêu sử dụng điều độ và hợp lý các nguồn 
năng lượng này góp phần vào việc sử dụng có hiệu quả tài 
nguyên quốc gia, tiết kiệm chi phí hoạt động. Trong năm 
công ty không bị xử phạt do vi phạm các quy định về môi 
trường.
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GROWING
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Về xã hội

Chính sách liên quan đến người lao động

Người lao động chính là yếu tố quyết định của quá 
trình sản xuất vật chất vì tất cả các yếu tố sản xuất đều 
cần có bàn tay và khối óc của con người. Nhận thức 
được tầm quan trọng của nguồn lực. Công ty không 
ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực, từ việc xây dựng hệ thống các quy chế, chính sách 
từ khâu tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng, phúc lợi 
đến việc triển khai các tiêu chuẩn quản trị nguồn nhân 
lực tiên tiến trên thế giới. 

Cụ thể, hàng năm Công ty tổ chức khám sức khỏe 
định kỳ cũng như đi nghỉ mát trong và ngoài nước 
tùy theo kết quả cống hiến. Ngoài ra, đảm bảo an 
toàn cho người lao động là một việc rất quan trọng. Vì 
vậy, Công ty đã xây dựng các quy trình vận hành , kế 
hoạch bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường, thường 
xuyên kiểm tra đánh giá công tác thực hiện bảo hộ 
lao động tại các phân xưởng sản xuất. Đồng thời, 
Công ty tổ chức tuyên truyền cũng như huấn luyện và 
trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như quần áo, nón, 
kính… nhằm đảm bảo an toàn lao động.

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

Nhiều năm qua, IMECO xác định các dự án trách 
nhiệm cộng đồng là hoạt động không thể thiếu trên 
con đường phát triển kinh doanh của mình. Vì vậy, 
Ban lãnh đạo cùng toàn thể CB - CNV luôn tích cực 
tham gia vào các hoạt động xã hội , hằng năm trích 
một phần kinh phí từ quỹ phúc lợi và một khoản tiền 
lương của CBCNV để lập quỹ ủng hộ các công nhân có 
hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ quỹ vì người nghèo…..
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Nhận định chung

Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của IMECO là một năm gặp nhiều khó khăn nhất kể từ khi cổ 
phần hóa đến nay. Do có biến động lớn về nhân sự cũng như về thị trường tiêu thụ dẫn đến những thuận 
lợi và gặp những khó khăn nhất định như sau:

Thuận lợi 

• IMECO luôn nhận được sự hỗ trợ từ phía khách hàng truyền thống.

• Chất lượng và thương hiệu IMECO tạo được uy tín đối với khách hàng, nhất là khách hàng nước ngoài.

• Một số cán bộ lãnh đạo cũng như cán bộ quản lý hiện nay của Công ty rất cố gắng và có tâm huyết 
với sự sống còn của Công ty.

•  Đội ngũ công nhân có năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng nước 
ngoài.

• Truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, sự nỗ lực cống hiến của toàn thể CBCNV Công ty.

Khó khăn

• Cơ cấu tổ chức của Công ty đang trong giai đoạn khủng hoảng do biến động lớn về nhân sự kể cả 
cán bộ lãnh đạo cũng như công nhân trực tiếp sản xuất.

• Thiếu việc làm nhưng Công ty vẫn phải thực hiện theo Luật lao động trả lương cho người lao trong 
khoảng thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 5/2018. Mặt khác, tiền trợ cấp nghỉ việc cho người lao 
động trong năm phát sinh khá cao làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty.

• Hầu hết máy móc thiết bị của Công ty đã vận hành hàng chục năm, một số đã cũ kỹ, lạc hậu không 
đáp ứng được cho sản xuất.

• Giá nguyên vật liệu, chi phí, dịch vụ ngày càng tăng, dẫn đến kinh doanh không có hiệu quả.

• Thị trường kinh doanh mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt với các nước trong khu vực. Phải mất 
thời gian từ quý 4/2017 đến quý 2/2018 IMECO  luôn ở trong tình trạng thiếu việc làm.

• Thiếu vốn lưu động, không đáp ứng kịp thời cho sản xuất, nhất là vào những tháng cuối năm. Một 
mặt do khách hàng thay đổi phương thức thanh toán (thời gian thanh toán dài gấp đôi) so với các 
năm trước; Mặt khác, doanh thu thực hiện chỉ đạt 52,95% so với  kế hoạch và đạt  35,99% so với 
năm trước ; sản phẩm dở dang phát sinh cao do làm không kịp thời gian giao hàng nên đến quý 
4/2018 Công ty không còn vốn để hoạt động, gây áp lực rất lớn khi phải vay ngân hàng và nợ các 
nhà cung cấp.

• Do doanh thu thực hiện quá thấp nên không gánh nổi chi phí như : lương, BHXH, thuê đất, khấu hao 
và các khoản chi phí vv… dẫn  đến SXKD năm 2018 hiệu quả không cao. 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tài sản

Chỉ tiêu 2018 2017

Tài sản ngắn hạn 97.865 68.576

Tiền và các khoản tương đương tiền 589 26.156

 Phải thu ngắn hạn 6.847 4.089

Hàng tồn kho 82.087 27.844

Tài sản ngắn hạn khác 8.120 10.484

Tài sản dài hạn 7.043 10.304

Tài sản cố định 7.043 10.304

Bất động sản đầu tư - -

Tài sản dở dang dài hạn - -

Tài sản dài hạn khác - -

Tổng tài sản 104.907 78.880

Tổng tài sản năm 2018 tăng 33% so với năm 2017. Trong 
đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn tăng, cụ thể tăng 42,71% 
so với năm 2017. Tài sản dài hạn giảm 31,65% so với năm 
2017, tài sản cổ định vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài 
sản dài hạn.

Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu do hàng tồn kho tăng, cụ 
thể tăng 194,81% so với năm 2017. Sự tăng mạnh hàng tồn 
kho là do sản phẩm dở dang phát sinh cao tăng 249,19% so 
với năm 2017, nguyên nhân do trong năm Công ty làm sản 
phẩm không kịp thời gian giao hàng.

Tài sản cố định giảm chủ yếu là do khấu hao tài sản cố định. 

Đơn vị: triệu đồng

86,94%

13,06%

Năm 2018

Tài sản ngắn hạn 

93,29%

6,71%

Năm 2017

Tài sản dài hạn 

CƠ CẤU TÀI SẢN 
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Nợ phải trả 

Chỉ tiêu 2018 2017

Nợ ngắn hạn 61,680 30,249

1. Phải trả người bán ngắn hạn 4,448 2,974

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 47,126 15,867

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 158 898

4. Phải trả người lao động 529 4,702

5. Phải trả ngắn hạn khác 926 432

6. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,708 3,108

7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 6,784

II. Nợ dài hạn - -

1. Dự phòng phải trả dài hạn - 2,268

Tổng nợ 61,680 30,249

Trong năm 2018 tổng nợ tăng 103,91% so với năm 
2017, Công ty có tỷ trọng nợ ngắn hạn lớn. Trong cơ 
cấu nợ, hầu như không có sử dụng nợ dài hạn. Nguyên 
nhân tổng nợ tăng so với năm 2017, chủ yếu là người 
mua trả tiền trước tăng 197,02% so với năm 2017. 
Ngoài ra trong năm Công ty có vay tài chính ngắn hạn 
để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
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Đơn vị: đồng

Năm 2017

Nợ ngắn hạn 

100%100%

Năm 2018

Nợ dài hạn 

CƠ CẤU NỢ 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Tình hình chung

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trong điều kiện phải giải quyết phần lớn khó khăn tồn đọng 
của năm 2018 mang sang như: Doanh thu, tiền vốn, tiền lương để trả cho người lao động hàng tháng, tiến độ thực 
hiện công việc, thời gian giao hàng vv… Ngay từ những ngày đầu năm buộc công ty phải tập trung mọi nguồn lực 
cũng như tìm mọi biện pháp củng cố, sắp xếp lại khâu sản xuất cho phù hợp và hiệu quả. Xây dựng kế hoạch thực 
hiện cho từng đơn hàng, nhanh chóng giải phóng hàng tồn kho và thu được tiền về.

Do vậy, công ty xây dựng kế hoạch năm 2019 ở mức trung bình của 5 năm trước. Việc chia cổ tức hy vọng vào 
doanh thu phải đạt cao như các năm trước và phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.

STT Chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị TH 2018 KH 2019
So sánh %

KH 2019/TH 
2018

TH 2018/TH 
2017

1 Sản lượng Tấn 2.320 3.000 129,29 56,80

2 Tổng doanh thu Tr. Đ 76.455 145.390 190,16 35,99

Trong đó: DTXK Tr. Đ 70.563 124.850 176,93 37,46

3 Kim ngạch xuất khẩu Tr. Đ 3.096 5.428 175,32 37,04

4 Tổng chi phí Tr. Đ 76.173 136.990 187,66 37,99

5 Lợi nhuận trước thuế Tr. Đ 885 8.400 949,15 6,98

6 Lợi nhuận sau thuế Tr. Đ 705 6.720 953,19 6,97

7 Số phải nộp ngân sách Tr. Đ 3.421 3.782 84,19 61,20

8 Đầu tư Tr. Đ 39 2.500 6.410 6,47

9 Cổ tức % 0 12 0 0
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Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019:

Công tác sản xuất:

• Củng cố, sắp xếp lại khâu sản xuất cho phù hợp với tình hình của công ty hiện nay. Lập kế hoạch 
sản xuất cho từng đơn hàng, đảm bảo đúng tiến độ giao hàng , tạo niềm tin tưởng tuyệt đối cho 
khách hàng.

• Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các công trình đang thi công dở dang của năm 2018 cũng 
như các hợp đồng  ký kết trong năm 2019. Đẩy mạnh công tác nghiệm thu, quyết toán, xác nhận 
doanh thu, thu hồi vốn;

• Duy trì thường xuyên công tác rèn luyện tay nghề cho công nhân, nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm. Quản lý chặt chẽ quá trình sản xuất, thực hành tiết kiệm vật tư, chi phí, bảo dưỡng, bảo 
trì thiết bị đúng quy định nhằm phát huy tốt công suất máy móc thiết bị, nhà xưởng để góp phần 
nâng cao hiệu quả sản xuất.

• Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng sản phẩm theo hệ thống ISO 9001-2015. Tổ chức thực 
hiện tốt hệ thống quản lý hàn theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 3834-2 Chú trọng trong công tác nghiên 
cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới vào sản xuất.

Công tác Tài chính Kế toán

• Kiểm soát chặt chẽ sử dụng vốn, đôn đốc thu hồi các khoản nợ phải thu đảm bảo  sử dụng vốn đúng 
mục đích. Tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hành tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh.

• Tăng cường kiểm tra và theo dõi các dự toán của từng hợp đồng từ khi bắt đầu thực hiện đến khi 
hoàn thành đề giảm thiểu tối đa các thiệt hại không đáng có.

• Thực hiện đúng tiến độ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán tài chính và các báo cáo 
khác theo quy định của pháp luật.
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Công tác kinh doanh – thị trường

• Xây dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng truyền thống, nhà cung cấp. Tổ chức tốt công tác 
dự báo thị trường để xây dựng kế hoạch, định hướng kinh doanh đúng và hiệu quả.

• Chú trọng công tác thị trường, tích cực tìm kiếm khách hàng mới trong nước cũng như ngoài nước để 
đảm bảo cho sản xuất ổn định.

• Quản lý tốt hoạt động mua hàng của Công ty bằng cách tìm nguồn cung cấp nguyên liệu, dịch vụ giá 
thấp nhưng có chất lượng tốt.

Công tác đầu tư

• Xây dựng kế hoạch đầu tư có hiệu quả, tập trung vào những công việc cần thiết trước mắt, hạn chế 
đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp.

Các hoạt động khác

• Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quy hoạch, lựa chọn, đào tạo và tuyển dụng cán bộ quản 
lý, cán bộ kỹ thuật  có trình độ chuyên môn cao để đảm bảo cho sự phát triển của Công ty.

• Luôn chú trọng vào công tác an toàn và cải thiện môi trường làm việc cho người lao động. Duy trì tốt 
các công tác phong trào, đoàn thể, cộng đồng, an sinh xã hội.
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04
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
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Nền kinh tế- xã hội năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và 
tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi trong 
chính sách thương mại của Mỹ. Ở trong nước, năm 2018 là năm thành công toàn diện của nền 
kinh tế Việt Nam khi đều đạt và vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng GDP năm 
2018 đạt 7,08%, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua.
Năm 2018 tiếp nối những khó khăn còn tồn đọng của năm 2017, IMECO vẫn còn những thách 
thức ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh có phần bị gián đoạn trong giai đoạn sáu 
tháng đầu năm 2018. Mặc dù tập thể CBCNV đã cố gắng duy trì sản xuất, tìm kiếm khách hàng 
mới nhưng vân chưa đạt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua.

Những kết quả đạt được năm 2018:

Một số chỉ tiêu chính đã đạt được như sau:

• Tổng doanh thu thực hiện đạt: 76.455 Triệu đồng, giảm 64,01% so với năm 2017
• Lợi nhuận sau thuế đạt: 705 Triệu đồng, giảm 93,03% so với năm 2017
• Tổng số lao động bình quân đạt: 335 người, giảm 14,1% so với năm 2017
• Thu nhập bình quân đạt: 9.351 Triệu đồng, giảm 10,6% so với năm 2017
• Giá trị xuất khẩu đạt: 3.096.000 USD, giảm 62,95% so với năm 2017

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
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Tổng kết năm 2018,  Hội đồng quản trị đánh giá 
cao những cống hiến của Ban Tổng Giám đốc trong 
công tác quản lý điều hành cũng như tinh thần trách 
nhiệm cao. Cụ thể, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn 
thành tốt các nội dung công việc sau:
• Thường xuyên, liên tục kiểm tra các hoạt động 

về công tác tài chính, kiểm tra hệ thống kiểm 
soát nội bộ tại các chi nhánh. 

• Xây dựng các kế hoạch kinh doanh, kiểm soát 
chi phí, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả 
sản xuất.

• Đẩy mạnh xuất khẩu, duy trì thị trường truyền 
thống và tìm kiếm mở rộng thị trường tiềm 
năng; tùy tình hình thị trường linh hoạt điều tiết 
sản lượng cung ứng giữa thị trường trong nước 
và xuất khẩu nhằm đảm bảo hoàn thành các 
mục tiêu sản xuất kinh doanh.

• Theo sát tình hình và diễn biến chung của thị 
trường có những giải pháp cụ thể để thích ứng 
điều kiện xuất khẩu của từng thị trường; nâng 
cao chất lượng, nâng cao vị thế trên thị trường 
trong và ngoài nước.

• Định kỳ báo cáo với Hội đồng quản trị về tình 
hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng 
thời, đề xuất các giải pháp liên quan để Hội 
đồng quản trị vừa nắm bắt được tình hình hoạt 
động của Công ty vừa có căn cứ chính xác và 
thực tế để đưa ra quyết sách hợp lý, phù hợp 
với chiến lược dài hạn mà Công ty đã đề ra trước 
đó.

• Tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, 
Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, 
cũng như các quyết định mà Hội đồng quản trị 
đã ban hành trong điều hành hoạt động sản 
xuất kinh doanh.

• Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về 
công bố thông tin. Tuân thủ đầy đủ các quy định 
về báo cáo định kỳ hoặc bất thường.

• Tuy chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh 
doanh năm 2018 được Dại hội cổ đông thường 
niên năm 2018 thông qua, nhưng cố gắng duy 
trì nguồn lực lao động cần thiết và đảm bảo thu 
nhập cho người lao động. 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 2018 Kế hoạch năm 2019
KH 2019/ TH 2018

So sánh (%)

Tổng doanh thu Triệu đồng 76.455 145.390 190,16

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 885 8.400 949,15

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 705 6.720 953,19

Cổ tức % - 12 -

Năm 2019, Công ty sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, 
hy vọng với truyền thống và kinh nghiệm 40 năm trong lĩnh vực cơ khí 
chế tạo của IMECO, Hội đồng quản trị tin tưởng khả năng của các cán 
bộ điều hành và nhất trí thông qua bản kể hoạch SXKD năm 2019 
do Tổng Giám đốc xây dựng.

Hội đồng quản trị IMECO đề xuất chương trình hoạt động năm 2019 
như sau:

• Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trung bình 
như 5 năm trước.

• Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, trình Đại 
hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ 
đông.

• Kiện toàn và định biên bộ máy tổ chức gọn nhẹ, giảm chi phí 
quản lý đồng thời đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật có tay 
nghề cao, xây dựng lực lượng lao động chuyên về cơ khí.

• Chú trọng công tác tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường 
trong và ngoài nước.

• Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định 
của pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo công tác điều hành của HĐQT về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt 
động năm 2019.

Với định hướng như trên, năm 2019 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ 
đạo và tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty để đạt 
kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất.
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
• HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
• HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
• CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH
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STT Thành viên HĐQT Chức vụ
 Số buổi họp

tham dự
Tỷ lệ

 Lý do không tham
dự

1 Đoàn Minh Toàn Chủ tịch HĐQT

2 Nguyễn Ngọc Hạnh Thành viên HĐQT

3 Nguyễn Thành Trung Thành viên HĐQT

4 Nguyễn Thanh Liêm Thành viên HĐQT

5 Nguyễn Thị Loan Thành viên HĐQT

STT Số Nghị quyết/ Quyết 
định

Ngày ban 
hành Nội dung

1 24/QĐ-HĐQT 9/02/2018 Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc (Nguyễn Thanh Liêm)

2 26/QĐ-HĐQT 9/02/2018 Bổ nhiệm lại GĐĐH Hành chính - Nhân sự (Nguyễn Thị 
Loan)

3 55/QĐ-HĐQT 14/03/2018 Tạm ứng cổ tức năm 2017 và dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ 
năm 2018

4 80/QĐ-HĐQT 4/04/2018 Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2018

5 122/QĐ-HĐQT 4/07/2018 Thông qua chỉ tiêu hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018

6 123/QĐ-HĐQT 4/07/2018 Thông qua nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

7 186/QĐ-HĐQT 27/09/2018 Bổ nhiệm lại GĐĐH SX kiêm GĐNM (Đặng Anh Tuấn)

8 201/QĐ-HĐQT 30/10/2018 Thông qua chỉ tiêu hoạt động SXKD Quý 3/2018

9 202/QĐ-HĐQT 30/10/2018 Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng (Nguyễn Thị Long 
Châu)

05
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện nay Công ty không thành lập Tiểu ban Hội đồng quản trị.

Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã có 06 cuộc họp với sự tham dự của các thành viên như sau
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STT Số Nghị quyết/ Quyết 
định

Ngày ban 
hành Nội dung

10 89/NQ-HĐQT 20/04/2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

1. Thông qua Báo cáo thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch 
năm2018

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và Phương 
hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Cơ 
khí và Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán bởi Công ty 
TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 
2017

5. Thông qua chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế 
toán và kiểm toán phía Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 
2018 cho IMECO

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 
năm 2017

7. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018

8. Thông qua phê duyệt thù lao HĐQT, BKS 

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Cơ khí 
và Xây lắp Công nghiệp

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công 
ty CP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp 

11. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả 
các cổ đông Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, thành 
viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, Giám đốc điều 
hành và các cán bộ quản lý cùng toàn thể công nhân viên của 
Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

11 174/2018/NQ-HĐQT 17/09/2018 Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân 
hàng BIDV
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Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Không có.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ về quản trị công ty

Không có.

Hoạt động của Ban kiểm soát

• Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính‘phù hợp các quyết định của 
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản ỉý, điều hành.

• Kiểm soát trình tự, thủ tục, thẩm’quyền ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với pháp luật và Điều lệ 
Công ty.’

• Kiểm soát Báo cáo tài chính: giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám 
sát câc báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm đảm bảo tính trung thực và hợp lý trong việc ghi nhận các nghiệp 
vụ kinh tế phát sinh, kiểm soát chi phí và thực hiện công tác đầu tư; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở báo 
cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

• Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của Luật Chứng khoán, xem xét tính minh bạch 
của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

• Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ 
của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo xây dựng 
các định hướng và chủ trương điều hành của Công ty, tuân thủ pháp luật và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia đóng góp ý kiến với những nội dung về công tác 
SXKD, hoạt động đầu tư, xây dựng kế hoạch và một số công tác khác của Công ty.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi 
từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty, để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm 
vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về 
hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Thành viên Ban kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi các kiến thức, kinh nghiệm trong công việc, đặc biệt là kiến 
thức liên quan đến việc quản trị công ty, các kỹ năng kiểm tra giám sát các hoạt động của dooanh nghiệp. Tham 
gia các khóa đào tạo, bồ dưỡng tập huấn chuyên đề về quản lý tài chính, kế toán, chính sách thuế nhằm đảm bảo 
thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định của nhà nước.
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Thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích
Năm 2018, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên 2018.
Do kết quả hoạt động trong năm không đạt hiệu quả cao. Vì vậy Hội đồng quản trị và Ban 
kiểm soát không nhận thù lao, lương, thưởng trong năm.
Ban điều hành: 2.876.191.151 đồng/năm
Ngoài ra, lương thưởng của Ban Điều hành cũng được thực hiện theo quy chế trả lương, 
thưởng của Công ty với tổng giá trị trong năm bằng 12.500.000 đồng.
Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
Không có
Việc thực hiện quy định về quản trị công ty
Việc quản trị công ty được thực hiện theo quy định của Pháp luật và các thông lệ tốt mà Công 
ty cho rằng phù hợp với tình hình thực tiễn của mình.
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Không có.
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XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Chủ tịch Hội đồng quản trị
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