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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN 

Năm báo cáo: 2019 
 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Thông tin khái quát: 

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN 

 

Giấy chứng nhận ĐKKD 

 

: 

Số 4600355393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái 

Nguyên cấp lần đầu ngày 07/05/2004, cấp thay đổi lần 

thứ 9 ngày 19/05/2017; 

Vốn điều lệ : 37.000.000.000 đồng; 

Địa chỉ : 

 

Tổ dân phố Bông Hồng - Phường Bãi Bông – Thị xã 

Phổ Yên – Thái Nguyên; 

Số điện thoại : (+84) 2083 863694; 

Số Fax : (+84) 2083 863118; 

Website : http://www.fomeco.vn; 

Email : Info@fomeco.vn; 

Mã cổ phiếu : FBC. 

 

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO) được thành lập ngày 

19/10/1974 theo Quyết định thành lập số 283/QĐ/TCNSĐT của Bộ trưởng Bộ 

công nghiệp nặng. 

Năm 1974 : Công ty được thành lập ngày 19/10/1974 bởi Bộ công nghiệp 

nặng với tên gọi là “Nhà máy vòng bi”  

Năm 1996 : Ngày 06/01/1996, nhà máy đổi tên thành “Nhà máy Cơ khí 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN 

Địa chỉ : Phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 
Điện thoại   : (+84) 2083863694   Fax: (+84) 2083863118    
Email :  Website: fomeco.vn   - Email: Info@fomeco.vn  
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Phổ Yên” thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (VEAM) – Bộ 

công nghiệp 

Năm 2002 : Tháng 04/2002, nhà máy được đổi tên thành “Công ty Cơ khí 

Phổ Yên”  

Năm 2003 : Ngày 12/12/2003, Công ty đổi tên thành “Công ty Cổ phần Cơ 

khí Phổ Yên” theo Quyết định số 215/2003/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công 

nghiệp (nay là Bộ Công thương)  

 Trải qua 45 năm hoạt động, Công ty Cơ khí Phổ Yên đã tham gia cung cấp 

thiết bị, phụ tùng cho rất nhiều khách hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam và các 

nước trên thế giới. Công ty đã tạo được uy tín lớn trên thị trường với các sản phẩm 

chất lượng cao, giá cả hợp lý và không ngừng cải tiến công tác hậu mãi cũng như 

các dịch vụ chăm sóc khách hàng khác. 

Hướng về chặng đường phát triển trong tương lai, FOMECO luôn đặt mục 

tiêu là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực gia công cơ khí của Việt Nam, luôn 

là bạn đồng hành tin cậy góp phần vào sự thành công và phát triển của khách hàng 

trong và ngoài nước. 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sau: 

- Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe; 

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng (thiết kế phụ tùng xe máy, ô tô, con lăn, băng 

tải); 

- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, xe máy và xe có động cơ khác; 

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; 

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (máy khai khoáng, xây dựng); 

- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (sản xuất vòng 

bi, dụng cụ cầm tay); 

- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; 

- Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy); 

- Sản xuất xe có động cơ, mô tô, xe máy; 

- Rèn, dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại; 

- Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp; 

- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (máy nông nghiệp, máy kéo, ô tô); 

- Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động 

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 
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Sản phẩm chính của Công ty bao gồm: Các loại vòng bi, phụ tùng xe gắn máy, 

phụ tùng ô tô, các chi tiết cơ khí nói chung, con lăn, băng tải, phụ tùng cho ngành xây 

dựng. 

Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty bao gồm: 

- Các doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam (FDI); 

- Thị trường nội địa Việt Nam; 

- Xuất khẩu. 

Các đối tác, khách hàng truyền thống của Công ty trong những năm qua bao 

gồm: HONDA, YAMAHA, HILEX, HANWA, JOTO, BROGO; SHOWA, 

SUZUKI, STANLEY, NIPPO ... 

 

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

3.1 Mô hình quản trị: 

- Hội đồng Quản trị gồm: 05 thành viên 

- Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên 

- Ban lãnh đạo Công ty gồm 06 thành viên: 01 Giám đốc điều hành, 01 Phó giám đốc 

phụ trách kỹ thuật, chất lượng, 01 Phó giám đốc phụ trách kinh doanh,01 Phó giám 

đốc người Nhật Bản phụ trách thị trường xuất khẩu, 01 phó giám đốc phụ trách sản 

xuất, 01 kế toán trưởng. 

3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý 

 

 

 

 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh 

nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 

26/11/2014. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác có 

liên quan và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. 

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Các Trung tâm, xí nghiệp 

Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên 

Trụ sở chính 
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Trụ sở chính Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên: 

Địa chỉ  : Phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

Điện thoại : (+84)2803863694 

Fax  : (+84) 2803863118 

Trụ sở chính của công ty cách sân bay Nội Bài khoảng 35km, cách thủ đô Hà Nội 

khoảng 50km. Công ty có tổng diện tích là 172.000 m2, với trên 90.000 m2 nhà 

xưởng. Nhân sự quản lý trực tiếp và gián tiếp khoảng 998 người làm việc tại 9 xí 

nghiệp sản xuất và 9 phòng ban, trung tâm 

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Số 9, đường 36, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84-8) 6273 1736        Fax: (84-8) 6293 2554 

Công ty hiện nay không có các đơn vị hạch toán phụ thuộc cũng như các đơn vị thành 

viên. 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN 
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 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên tổ chức bộ máy quản lý theo mô hình trực tuyến 

chức năng. Bộ máy quản lý và điều hành Công ty đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ điều hành 

quản lý hoạt động SXKD đã có sự phân công trách nhiệm rõ ràng của từng bộ phận trong 

dây chuyền sản xuất. 

 Bộ máy lãnh đạo: 

 Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết 

định cao nhất của Công ty. ĐHĐCĐ họp thường niên hoặc bất thường, tổ chức ít nhất 

mỗi năm một lần, quyết định chiến lược phát triển của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh 

doanh hàng năm, thông qua nghị quyết các vấn đề như bổ sung và sửa đổi Điều lệ, loại cổ 

phần và số lượng cổ phần phát hành, mức cổ tức chi trả cho cổ đông hàng năm, thù lao 

cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,… Đại hội đồng cổ đông có 

quyền bầu, bãi nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

 Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để 

quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông. 

 Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng Cổ đông giám sát, đánh giá 

công tác điều hành, quản lí của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc theo đúng qui định 

trong Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông; Có quyền 

yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cung cấp mọi Hồ sơ và thông tin cần thiết liên 

quan đến công tác điều hành quản lý Công ty. 

 Ban Giám đốc 

Giám đốc là đại diện pháp luật của Công ty. Chịu trách nhiệm về tổ chức sản xuất 

điều hành kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như việc thực 

hiện nghĩa vụ với Nhà nước, cơ quan chủ quản theo quy định, thực hiện nghĩa vụ với 

người lao động theo hợp đồng đã ký. 

 Các Phó Giám đốc Công ty là người giúp việc trực tiếp cho Giám đốc Công ty 

trong từng lĩnh vực đã phân công. 

 Kế toán trưởng 

Kế toán trưởng có nhiệm vụ phụ trách chung mọi hoạt động của TT – Tài chính kế 

toán, tham mưu cho Giám đốc về tình hình tài chính, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và 

pháp luật về toàn bộ công tác và chế độ tài chính của Công ty. 
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 Các phòng ban chức năng: 

Công ty có 09 Trung tâm và 09 Xí nghiệp sản xuất. 

• Trung tâm Tài chính – Kế toán 

 Phụ trách công tác tài chính kế toán; Kế toán trưởng tổ chức thực hiện công tác kế 

toán, đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh đầu tư , giám sát tài chính, sử dụng các 

nguồn lực tài chính hiệu quả. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, pháp luật về nhiệm vụ 

được phân công hoặc ủy quyền và theo chuẩn mực kế toán của Luật kế toán.    

• Trung tâm thương mại 

 - Có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Công ty hoạch định, xúc tiến thương mại 

với các đối tác khách hàng nước ngoài và các khách hàng có vốn nước ngoài đầu tư tại 

Việt Nam. 

      - Bán hàng nội địa, cung cấp vật tư, giao hàng, quản lý vật tư và hệ thống khách 

hàng.  

• Trung tâm Công nghệ thiết kế 

Thực hiện công tác kỹ thuật đáp ứng  khách FDI, phụ tùng xe máy, vòng bi. 

Thiết kế kỹ thuật, công nghệ các sản phẩm cơ khí chế tạo. 

• Trung tâm Công nghệ cơ khí xuất khẩu  

Thiết kế kỹ thuật, công nghệ các sản phẩm cơ khí xuất khẩu sang thị trưởng Nhật 

Bản. 

• Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D) 

Nghiên cứu phát triển công nghệ, thiết bị mới, tự động hóa. 

• Trung tâm kỹ thuật thiết bị năng lượng 

Sửa chữa, quản lý thiết bị trong sản xuất. 

• Trung tâm Giám sát kế hoạch chất lượng 

Quản lý hệ thống chất lượng, giải quyết khiếu nại của khách hàng về chất lượng. 

• Trung tâm Pháp Chế 

Tham gia soạn thảo, đàm phán các giao dịch của Công ty với các đối tác trong nước 

và nước ngoài; kiểm soát về nội dung, hình thức, thủ tục các hợp đồng, giao dịch dân 

sự, kinh doanh, thương mại, lao động; xây dựng, rà soát, sửa đổi bổ xung các quy chế, 

quy định của Công ty. 
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• Các xí nghiệp sản xuất 

Chức năng chủ yếu của các Xí nghiệp sản xuất trực tiếp là thực hiện sản xuất sản phẩm 

theo kế hoạch Công ty đề ra. Quản lý nguồn lực Công ty giao ( tài sản, vật tư, thiết bị, lao 

động…), phối hợp với các bộ phận chức năng trong Công ty nhằm nâng cao năng suất lao 

động, tiết kiệm vật tư, năng lượng để giảm chi phí sản xuất, giá thành xí nghiệp nhằm đạt 

mục tiêu chung của Công ty đề ra. 

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có 

4. Định hướng phát triển: 

 Xây dựng FOMECO thành một trong những doanh nghiệp được tín nhiệm nhất 

Việt Nam về: Quản lý tốt nhất, môi trường làm việc tốt nhất, văn hóa doanh nghiệp tiên 

tiến và đáng tin cậy trong môi trường kinh doanh. 

Không ngừng đầu tư nâng cấp cải tiến hệ thống cơ sở vật chất, con người; liên 

doanh liên kết mở rộng thị trường tập trung vào dòng sản phẩm chất lượng cao, hàm 

lượng công nghệ vượt trội, giá cả cạnh tranh, nâng cao vị thế của Công ty với các đối tác 

trong và ngoài nước. 

 Chiến lược trung và dài hạn:  

 Xây dựng chiến lược lâu dài trong công tác đầu tư đổi mới công nghệ, sản xuất 

sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu khách hàng thì Công ty mới phát triển bền vững. 

 Công ty xây dựng chiến lược phát triển trong gia đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030, 

FOMECO luôn đặt mục tiêu là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực gia công cơ khí của 

Việt Nam, luôn là bạn đồng hành tin cậy góp phần vào sự thành công và phát triển của 

khách hàng trong và ngoài nước. 

5.  Các rủi ro 

Rủi ro nền kinh tế: Kể từ khi tiến hành đổi mới, mở cửa để hội nhập với thế giới 

với việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới 

(WTO) và tham gia một loạt các Hiệp định song phương, đa phương thì những biến động 

của nền kinh tế toàn cầu sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam 

Rủi ro về pháp luật: Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, vì 

vậy, pháp luật và các chính sách của nước ta thường xuyên có những thay đổi để phù hợp 

với thực tiễn và thông lệ quốc tế. Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động luôn phải đối 

mặt với các rủi ro biến động chính sách và quy định pháp luật. Mỗi sự thay đổi của chính 

sách pháp luật của Nhànước, chính sách của các hiệp hội…đều tác động ít nhiều đến quá 

trình thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Rủi do về lạm phát: Sự biến động của chính trị trên thế giới cũng dẫn tới lạm phát 

gây ảnh hưởng không nhỏ đến tỷ giá, giá cả nguyên vật liệu, nhân công, các chi phí đầu 

vào. Việc lạm phát biến động tăng có thể gây khó khăn cho Công ty trong chiến lược 

kinh doanh. 
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Rủi ro về cạnh tranh: Trong thời gian gần đầy, ngành cơ khí luôn chịu áp lực cạnh 

tranh cả trong và ngoài nước. FOMECO ngoài phải chịu sự cạnh tranh của các doanh 

nghiệp trong nước, chia sẻ sản lượng với các nhà cung cấp khác và còn chịu sự cạnh 

tranh rất gay gắt  các đối thủ từ Trung Quốc. 

Rủi ro về nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực là một trong những nguồn đầu vào 

quan trọng đối với tất cả doanh nghiệp hiện nay. Trên địa bàn tỉnh Thái nguyên, hiện tại 

có rất nhiều doanh nghiệp lớn cạnh tranh nguồn lực lao động với FOMECO như 

Samsung, Z31, các nhà máy trong khu công nghiệp Điềm Thụy, khu công nghiệp Sông 

Công 2 … 

Rủi ro đặc thù: Công ty hoạt động trong sản xuất lĩnh vực công nghiệp nên có 

những rủi ro về tai nạn lao động nghề nghiệp, rủi ro cháy nổ, nếu không làm tốt công tác 

an toàn lao động và thực hiện bảo hiểm cho người lao động thì có thể gây ra tổn thất lớn 

cho Công ty. Thêm vào đó, một số sản phẩm của công ty được sản xuất dựa vào nguyên 

vật liệu được nhập khẩu từ nước ngoài, chính vì vậy khi giá nguyên vật liệu biến động 

mạnh có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kế hoạch 

2019 
Thực hiện 
năm 2019 

Tỷ lệ 
(%) 

1 2 3 4 5 6=5/4 

I Nộp ngân sách nhà nước Đồng 15.000.000.000 16.220.520.723 108% 

II Doanh thu công nghiệp Đồng 788.000.000.000 811.600.000.000 103% 

III Tổng lợi nhuận sau thuế Đồng 23.000.000.000 31.210.587.431 35,7 

IV Giá trị tổng sản lượng Đồng 732.000.000.000 763.500.000.000 4,3% 

V Lao động và thu nhập      

 1  - Lao động bình quân Người 1010 998 98,8% 

 2  - Thu nhập bình quân đ/ng/th 12.917.000 13.780.000 106,7% 

Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước. 

 

2. Tổ chức và nhân sự: 

2.1 Danh sách ban điều hành: 

2.1.1 Giám đốc Công ty 

+ Họ và tên: Hà Thế Dũng  Giới tính: Nam 
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+ Ngày tháng năm sinh: 06/02/1961 

+ Số chứng minh thư nhân dân: 091041597 

 Ngày cấp: 02/06/2004  Nơi cấp: CA Tỉnh Thái Nguyên 

+ Nơi sinh: Thái Hưng, Thái Thụy, Thái Bình 

+ Quốc tịch: Việt Nam 

+ Dân tộc: Kinh 

+ Quê quán: Thái Hưng, Thái Thụy, Thái Bình 

+ Địa chỉ thường trú: Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 

+ Chỗ ở hiện tại: Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 

+ Trình độ văn hoá: 10/10 

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

 + Số cổ phần nắm giữ:   811.480 cổ phần 

          + Sở hữu cá nhân:   256.480 cổ phần 

     + Đại diện sở hữu:  555.000 cổ phần 

      + Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

1984 – 1986 Nhà máy cơ khí Phổ Yên Cán bộ kỹ thuật 

1986 – 1988 Phòng kỹ thuật, Quân khu 1 Trung úy 

1988 – 1989 Nhà máy cơ khí Phổ Yên Cán bộ kỹ thuật 

1989 – 1993 Nhà máy cơ khí Phổ Yên Phó Quản đốc phân xưởng 

1993 – 1996 Nhà máy cơ khí Phổ Yên Quản đốc phân xưởng 

1997 – 1999 Nhà máy cơ khí Phổ Yên Trưởng phòng kinh doanh 

1999 – 2000 Nhà máy cơ khí Phổ Yên Trợ lý giám đốc kiêm trưởng 
phòng kinh doanh 

2000 – 2015 Công ty CP cơ khí Phổ Yên Phó giám đốc công ty 

2015 – nay Công ty CP cơ khí Phổ Yên Giám đốc công ty 

2004 - nay Công ty CP cơ khí Phổ Yên Thành viên HĐQT 

 

2.1.2 Phó Giám đốc - Lê Văn Khanh 

+ Họ và tên: Lê Văn Khanh Giới tính: Nam 

+ Ngày tháng năm sinh: 17/10/1976 
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+ Số chứng minh thư nhân dân: 090738278 

 Ngày cấp: 16/12/2008                   Nơi cấp: CA tỉnh Thái Nguyên 

+ Nơi sinh:  

+ Quốc tịch: Việt Nam 

+ Dân tộc: Kinh 

+ Quê quán: Tức Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên 

+ Địa chỉ thường trú: Hiệp Đồng, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên 

+ Chỗ ở hiện tại: Hiệp Đồng, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên 

+ Trình độ văn hoá: 12/12 

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

  + Số cổ phần nắm giữ ngày 31/12/2019: 11.070 cổ phần 

  + Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

2002 ~12/2003 Phòng Công nghệ- công ty cơ khí Phổ Yên Kỹ Thuật Viên 

2003~2004 Xưởng cơ khí 3- công ty cơ khí Phổ Yên Quản đốc 

2004~2006 Xí nghiệp cơ khí 3- công ty CP cơ khí Phổ Yên Giám đốc XN 

2006~2010 Xí nghiệp cơ khí 2- công ty CP cơ khí Phổ Yên P.Giám đốc XN 

2010~2015 Xí nghiệp cơ khí 2- công ty CP cơ khí Phổ Yên Giám đốc XN 

2015~2016 TT QTĐHSX- công ty CP cơ khí Phổ Yên P. Giám đốc TT 

2016~7/2019 Xí nghiệp cơ khí 1- công ty CP cơ khí Phổ Yên Giám đốc XN 

7/2019 đến nay công ty CP cơ khí Phổ Yên P. Giám đốc 

 

2.1.3 Phó Giám đốc – Phan Đăng Danh 

+ Họ và tên: Phan Đăng Danh  Giới tính: Nam 

+ Ngày tháng năm sinh: 31/08/1961 

+ Số chứng minh thư nhân dân: 091657377   

Ngày cấp:06/06/2007 Nơi cấp: CA Tỉnh Thái Nguyên 

+ Nơi sinh: Xã Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

+ Quốc tịch: Việt Nam 

+ Dân tộc: Kinh 

+ Quê quán: Xã Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 
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+ Địa chỉ thường trú: Phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 

+ Chỗ ở hiện tại: Phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 

+ Trình độ văn hoá: 10/10 

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

+ Số cổ phần nắm giữ ngày 31/12/2019: 27.180 cổ phần 

       + Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

07/1982-11/1996 Nhà máy cơ khí Phổ Yên Công nhân 

12/1996-10/2002 Nhà máy cơ khí Phổ Yên Kỹ sư – Phó quản đốc 

11/2002-12/2007 Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Kỹ sư 

01/2008-06/2014 Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Giám đốc trung tâm 

07/2016- 12/2016 Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên 
Trợ lý Giám đốc Công ty 
kiêm giám đốc trung tâm 

2004 -  04/2017 Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Thành viên HĐQT 

01/2017- nay Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Phó Giám đốc Công ty 

 

2.1.4 Phó giám đốc Yoshiaki Ikeda 

+ Họ và tên: Yoshiaki Ikeda  Giới tính:  Nam 

+ Ngày tháng năm sinh: 22/07/1948 

+ Số chứng minh thư nhân dân:  TZ0533764   

Ngày cấp: 07/12/2007 Nơi cấp: Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội, Việt Nam 

+ Nơi sinh: Nhật Bản  

+ Quốc tịch: Nhật Bản 

+ Dân tộc: Nhật Bản 

+ Quê quán: Nhật Bản 

+ Địa chỉ thường trú: Nhật Bản 

+ Chỗ ở hiện tại: Việt Nam 

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

 + Số cổ phần nắm giữ ngày 31/12/2019: 0 cổ phần 

 + Quá trình công tác:  
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Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

2012 - nay Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên Phó Giám đốc 

 

 2.1.5 Phó Giám đốc  Nguyễn Đức Chung 

+ Họ và tên: Nguyễn Đức Chung  Giới tính: Nam 

+ Ngày tháng năm sinh: 20/10/1982 

+ Số chứng minh thư nhân dân: 090826653   

Ngày cấp: 21/05/2010 Nơi cấp: CA Tỉnh Thái Nguyên 

+ Nơi sinh: Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên 

+ Quốc tịch: Việt Nam 

+ Dân tộc: Kinh 

+ Quê quán: Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên 

+ Địa chỉ thường trú: Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên 

+ Chỗ ở hiện tại: Phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 

+ Trình độ văn hoá: 12/12 

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ hóa học 

+ Số cổ phần nắm giữ ngày 31/12/2019: 3.900 cổ phần 

          + Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

12/2004-03/2008 
Công ty TNHH Bút chì Mitsubishi Việt 
Nam 

Trưởng phòng quản lý sản 
xuất 

04/2008-11/2010 Công ty TNHH GES Việt Nam Trưởng ban quản lý dự án 

11/2010-12/2012 Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Giám đốc trung tâm 

01/2013-06/2014 Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Trợ lý Giám đốc Công ty 

07/2014- nay Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Phó Giám đốc Công ty 

04/2019-nay Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Thành viên HĐQT 

 

2.1.6  Kế toán trưởng 

+ Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Thắm  Giới tính: Nữ 

+ Ngày tháng năm sinh: 11/04/1979 
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+ Số chứng minh thư nhân dân: 090688800   

Ngày cấp: 18/05/2016 Nơi cấp: CA Tỉnh Thái Nguyên 

+ Nơi sinh: Bệnh Viện Phổ Yên, Thái Nguyên 

+ Quốc tịch: Việt Nam 

+ Dân tộc: Kinh 

+ Quê quán: Xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

+ Địa chỉ thường trú: Phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, Thái Nguyên 

+ Chỗ ở hiện tại: Phường Thắng Lợi, thành phổ Sông Công, Thái Nguyên 

+ Trình độ văn hoá: 12/12 

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

+ Số cổ phần nắm giữ ngày 31/12/2019: 5.000 cổ phần 

 + Quá trình công tác 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

10/2001-11/2003 Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Nhân viên kế toán 

12/2003-06/2014 Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Phó phòng kế toán 

07/2014- Nay Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Kế toán trưởng 

 

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm:  

Ông Lê Văn Khanh  được bổ nhiệm làm  Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 

29/06/2019.  

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên 

- Số lượng cán bộ nhân viên : Tổng số lao động trong Công ty đến ngày 

31/12/2019 là 998 người. Trong đó: 

+ Cán bộ quản lý: 36 người 

+ Cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ: 182 người 

+ Công nhân lao động: 780 người 

- Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong phát triển, Công ty 

luôn đặc biệt chú trọng tới chế độ làm việc, lương thưởng, đào tạo nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực. Đảm bảo trang bị mọi điều kiện tốt nhất cho người lao 

động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.  

2 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 

a) Các khoản đầu tư lớn:  
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Năm 2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 phê duyệt kế hoạch mua bổ xung 

máy móc thiết bị, sửa chữa, cải tạo nhà xưởng  là: 37,5 tỷ. 

Công ty đã đầu tư được 32,9 tỷ trong đó  

 + Mua sắm thiết bị: 25,2 tỷ VND. 

+ Phương tiện vận chuyển nội bộ: 1,4 tỷ VND 

+ Máy nén khí 558 triệu đồng 

+ Thiết bị đo kiểm tự động: 2,4 tỷ đồng  

 +  Xây dựng cơ bản: 3,3 tỷ VND. 

 Các thiết bị đầu tư có xuất xứ từ các nước công nghiệp phát triển như Nhật, Hàn 

Quốc, Đài loan, Trung Quốc được tự động hóa cao.Thiết bị đầu tư đã đảm bảo được việc 

nâng cao chất lượng, sản lượng, phát triển mặt hàng mới,công nghệ mới cho các sản 

phẩm của các doanh nghiệp FDI và xuất khẩu. 

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có 

3 Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài chính 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 287.301.315.714 301.425.849.275 95,31% 

Doanh thu thuần 956.195.536.880 867.928.259.961 110,17% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh 
38.695.908.471 27.409.713.083 

141,18% 

Lợi nhuận khác 471.185.622 988.485.022 47,67% 

Lợi nhuận trước thuế 39.167.094.093 28.398.198.105 137,92% 

Lợi nhuận sau thuế 31.210.587.431 22.651.358.484 137,79% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 40,9% 49% 8,1% 

 

- Giá trị sổ sách của công ty thời điểm 31/12/2019: 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 

TÀI SẢN   

A.Tài sản ngắn hạn 204.555.172.814 213.714.194.796 
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Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 

1.Tiền và các khoản tương đương tiền 50.095.949.247 19.474.092.396 

2.Các khoản phải thu ngắn hạn 103.625.485.671 102.106.761.414 

3.Hàng tồn kho 49.963.179.264 88.485.450.707 

4.Tài sản ngắn hạn khác 870.558.632 3.647.890.279 

B.Tài sản dài hạn 82.746.142.900 87.711.654.479 

1.Tài sản cố định 73.180.076.434 77.743.226.377 

2.Tài sản dỡ dang dài hạn  45.412.000 

3.Đầu tư tài chính dài hạn 149.822.302 149.822.302 

Tổng cộng tài sản 287.301.315.714 301.425.849.275 

NGUỒN VỐN   

A.Nợ phải trả 201.598.153.264 227.375.274.256 

1.Nợ ngắn hạn 191.091.572.568 211.842.708.100 

2.Nợ dài hạn 10.506.580.696 15.532.566.156 

B.Vốn chủ sở hữu 85.703.162.450 74.050.575.019 

1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu 37.000.000.000 37.000.000.000 

2.Thặng dư vốn cổ phần   

3.Cổ phiếu quỹ   

4.Quỹ đầu tư phát triển 3.512.124.618 3.512.124.618 

5.Quỹ dự phòng tài chính   

6.Lợi nhuận chưa phân phối 45.191.037.832 33.538.450.401 

Tổng cộng nguồn vốn 287.301.315.714 301.425.849.275 

 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2019 Năm 2018 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
  

 

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,07 1,01 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,8 0,59 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%) 
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Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2019 Năm 2018 

Hệ số nợ/Tổng tài sản % 70 75% 

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 235% 307% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
 

  

Vòng quay hàng tồn kho Lần 12,06 10,15 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân Lần 3,25 3,07 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
 

  

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 3,3 2,6% 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 39,1 32,5% 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  % 10,6 8,0% 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD/Doanh thu thuần % 4 3,2% 

 

4 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

a) Cổ phần:  

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 3.700.000 cổ phần 

- Loại cổ phần: cổ phiếu phổ thông 

- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 3.700.000 cổ phần 

- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần 

- Chứng khoán giao dịch tại nước ngoài: Không có 

b) Cơ cấu cổ đông: 

Cổ đông 
Số lượng cổ 

đông 
Số lượngcổ 

phần 
Tỷ lệ (%) 

I. Cổ đông trong nước 222 3.700.000 100% 

* Cá nhân 221 1.813.000 49% 

* Tổ chức 1 1.887.000 51% 

II. Cổ đông nước ngoài 0 0 0% 

* Cá nhân 0 0 0% 

* Tổ chức 0 0 0% 

III. Cổ phiếu quỹ 0 0 0% 

Tổng 222 3.700.000 100% 
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Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 

 

STT 

 

 

Tên cá nhân/tổ chức 

(người đại diện) 

Phân loại cổ đông  

Số CMND 

 

Ngày cấp 

 

Số lượng 

CP nắm 

giữ 

 

Tỷ lệ CP 

nắm giữ 

(%) 

 

Ghi 

chú Cổ đông 

nhà nước 

Cổ đông 

lớn 

 
1 

TỔNG CÔNG TY MÁY 
ĐỘNG LỰC VÀ MÁY 
NÔNG NGHIỆP VIỆT 
NAM - CTCP 

 
X 

 
X 

 
0100103866 

Đăng ký lần đầu: 
ngày 06/10/2010; 
Đăng ký thay đổi 
lần thứ: 7, ngày 

24/01/2017 

 
 

1.887.000 51%

 

2 HÀ THẾ DŨNG  X 091041597 02/06/2004 256.480 6,932% 

3  HOÀNG CÔNG TOÁN   X  090114531  08/01/2016  508.480  13,743%  

4 VƯƠNG QUỐC CHÍNH   X 091021647 08/12/2012 223.610  6,043%  

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 

5 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty 

6.1.Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và 

dịch vụ chính của Công ty trong năm là: 7.768 tấn sắt thép. Trong đó hầu hết được tiêu 

hao vào sản phẩm không có tái chế sử dụng. 

6.2 Tiêu thụ năng lượng 

- Điện năng: 11.539.944 KWh 

6.3 Tiêu thụ nước:  

 Nguồn cung cấp nước là của Công ty CP nước sạch Thái Nguyên; trong năm tổng 

nguồn nước tiêu thụ là 18.969 m3 

6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

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

trường: không. 

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

về môi trường: không. 

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động 

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

 - Số lượng lao động bình quân sử dụng: 993 người 

- Thu nhập bình quân: 13,78 triệu đồng/người/tháng 

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

động: 

- Công ty luôn có chính sách quan tâm đến sức khỏe, an toàn cho người lao động 

và thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách cho người lao động theo luật định. 
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- Hàng năm người lao động được khám sức khỏe định kỳ và bố trí lao động theo 

sức khỏe hợp lý; các điều kiện làm việc của người lao động được cải thiện; Công 

ty đã xây dựng các sân chơi văn hóa thể thao lành mạnh, bổ ích cho CNV và 

thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao 

động. 

- Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động. 

c) Hoạt động đào tạo người lao động 

+ Đào tạo định kỳ, nâng cao: 9 khóa với 2.5222 lượt người được đào tạo. 

+ Đào tạo bổ xung: 8 khóa với 136 lượt tham gia. 

+ Nội dung An toàn lao động, phòng chống cháy nổ, sự cố bất thường, quản lý 

chất lượng, chuyển giao công nghệ, thiết bị, đào tạo nghề, nâng bậc thợ cho công 

nhân trực tiếp. 

 

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

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

 Năm 2019 là một năm đầy khó khăn với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và 
Công ty nói riêng thêm vào đó là những biến động của nền kinh tế vĩ mô đã gây ảnh 
hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Ban lãnh 
đạo Công ty luôn theo dõi sát sao diễn biến của thị trường nhằm đưa ra các kế hoạch kinh 
doanh, kế hoạch tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các bước đi 
được thực hiện một cách cẩn trọng và được điều chỉnh dựa trên tình hình kinh tế vĩ mô. 
 Hiện nay trên cả nước có rất nhiều  doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh 
doanh sản xuất công nghiệp, cụ thể trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và sản xuất ra các sản 
phẩm cơ khí. Tuy nhiên, với bề dày kinh nghiệm cũng như uy tín trên thị trường Công 
ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên tự hào là một trong số các đơn vị dẫn đầu trong sản xuất cơ 
khí chế tạo, luôn được các đối tác tin tưởng và ký kết hợp đồng lâu dài như các hãng lớn 
YAHAMA, HONDA, JOTO, TANAKA, IKO, NICHIPURE, KONDOTEC, FUKUVI, 
NAKA,... Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm, chính sách về giá, hậu mãi cũng được chú 
trọng và được khách hàng tin tưởng đón nhận. 

Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 

1 Doanh thu BH và CCDV 957.981.715.235 869.952.593.295 

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 1.786.178.355 2.024.333.334 

3 Doanh thu thuần về BH và CCDV 956.195.536.880 867.928.259.961 

4 Giá vốn hàng bán 835.052.786.255 768.527.157.456 

5 Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 121.142.750.625 99.401.102.505 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 721.082.433 668.859.466 
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STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 

7 Chi phí tài chính 1.219.495.470 2.580.058.756 

8 Chi phí bán hàng 13.168.999.622 12.289.906.711 

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 68.779.429.495 57.790.283.421 

10 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 38.695.908.471 27.409.713.083 

11 Thu nhập khác 751.326.471 1.192.919.806 

12 Chi phí khác 280.140.849 204.434.784 

13 Lợi nhuận khác 471.185.622 988.485.022 

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 39.167.094.093 28.398.198.105 

2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản: 

Tình hình tài sản tại thời điểm 31/12/2019: 

STT Chỉ tiêu 31/12/2019 (VNĐ) 

I Tài sản ngắn hạn 204.555.172.814 

II Tài sản dài hạn 82.746.142.900 

 Tổng cộng 287.301.315.714 

 

Tình hình công nợ phải thu đến 31/12/2019: 

STT Chỉ tiêu 31/12/2019 (VNĐ) 

1 Phải thu ngắn hạn khách hàng 101.114.299.061 

2 Trả trước cho người bán 1.719.016.970 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn khác 1.441.686.528 

4 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (649.516.888) 

 Tổng cộng 103.625.485.671 

Cơ cấu tài sản của Công ty trong những năm qua đã phát huy được năng suất, hiệu 
quả của việc đầu tư, tuy nhiên do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên 
tài sản cố định vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn.  

Tình hình thu hồi công nợ của Công ty tốt. Các khoản nợ phải thu khó đòi chiếm tỷ 
trọng nhỏ trong tổng số nợ phải thu. 

b) Tình hình nợ phải trả: 

Dư nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2019: 

STT Chỉ tiêu 31/12/2019 (VNĐ) 

I Nợ ngắn hạn 191.091.572.568 

II Nợ dài hạn 10.506.580.696 

 Tổng cộng 201.598.153.264 
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Công nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2019: 

STT Chỉ tiêu 31/12/2019 (VNĐ) 

1 Phải trả người bán ngắn hạn 98.086.041.773 

2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 501.060.265 

3 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.201.026.662 

4 Phải trả người lao động 63.410.804.670 

5 Chi phí phải trả ngắn hạn 327.063.732 

6 Phải trả ngắn hạn khác 9.704.801.226 

7 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn  

8 Dự phòng phải trả ngắn hạn 10.998.765.679 

9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3.862.008.561 

 Tổng cộng 191.091.572.568 

Công ty thực hiện tốt trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào báo 

cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Công ty không có nợ phải trả quá hạn. 

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

- Tiếp tục duy trì quản trị chi phí tại các xí nghiệp. Ổn định sản xuất tại các xí 

nghiệp, điểu chuyển lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu sản xuất 

kinh doanh. 

- Thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám 

đốc, các Trung tâm, Xí nghiệp. 

- Trả lương cho người lao động quản lý, phục vụ gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

- Công tác  thị trường 

 + Đối với phụ tùng xe máy: Tiếp tục bổ xung thêm nguồn lực về thiết bị, ổn định , 

nâng cao chất lượng đảm bảo cho việc tăng sản lượng và phát triển mặt hàng mới của 

HONDA, YAMAHA, HILEX, MUSASHI, KYB,... 

+ Hàng cơ khí xuất khẩu: Nâng cao  chất lượng, ổn định sản lượng đối với hàng 

JOTO, TANAKA, FUKUVI, NAKA, NICHIPURE, KONDOTEC… 

      + Đối với tiêu thụ nội địa: Vòng bi, phụ tùng xe máy: Đánh giá lại nhu cầu thị 

trường, kiện toàn lại hệ thống đại lý, điều chỉnh  linh hoạt giá bán nội địa đối với vòng bi, 

phụ tùng xe máy. Đa dạng hóa nguồn hàng, phương thức tiếp thị , khuyến mại.  

- Công tác điều hành, quản trị sản xuất: 

 Tiếp tục cải tiến thay đổi  hệ thống quản lý sản xuất như xây dựng Kế hoạch sản 

xuất, kế hoạch tác nghiệp theo mục tiêu tồn kho, tồn dây truyền. Sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực trong và ngoài Công ty. 

- Công tác quản trị chất lượng, chi phí trong SXKD 
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Hoàn thiện hệ thống đánh giá chất lượng theo GQI tại các đơn vị, tăng cường quản 

trị mặt bằng, hệ thống; Giảm sản phẩm NG. 

- Công tác quản trị tài sản cố định 

Đầu tư các thiết bị mới để ổn định chất lượng, tăng sản lượng, phát tiển thêm các sản 

phẩm mới. 

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Ý kiến của Kiểm toán viên 

đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty là ý kiến chấp thuận toàn 

phần. 

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

ty 

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát 

thải...): Công ty đã tiêu thụ nước, năng lượng một cách tiết kiệm, hiệu quả. Xử lý 

chất thải tốt không gây ô nhiễm môi trường xung quanh; Xây dựng hệ thống thu gom 

nước thải, hệ thống sử lý nước thải tập trung toàn Công ty. 

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh 

thần cho người lao động. 

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

phương:thực hiện tốt công tác an ninh trật tự hỗ trợ người nghèo tại địa phương; công 

tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, ủng hộ của quỹ người nghèo, lũ lụt …  

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: 

Các chỉ tiêu sản lượng sản xuất, doanh thu bán hàng, lợi nhuận đã đạt được theo kế 

hoạch đã đề ra. Đảm bảo tốt nghĩa vụ đối với môi trường và xã hội. 

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

Ban giám đốc Công ty đã chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo hàng quý, năm trình 

Hội đồng quản trị xem  xét và phê duyệt. Tổ chức và thực hiện nghiêm túc các nghị 

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ 

và quyền hạn trong việc lãnh đạo quản lý, điều hành theo điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Công ty. 

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

 Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện 

cóhiệu quả cá Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị nhằm đạt được các mục tiêu 

định hướng của Công ty trong năm 2020.  

 Hội đồng quản trị tiếp tục theo sát diễn biến của nền kinh tế trong nước và thế 

giới, chủ động phân tích, nắm bắt tình hình để có những nhận định đúng đắn từ đó kịp 

thời đưa ra những quyết sách phù hợp nhằm chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện 
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nhiệm vụ tốt nhất.  

 Bảo toàn và phát triển vốn, cơ cấu nguồn vốn hợp lý, duy trì tình hình tài chính 

lành mạnh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tài chính và tối ưu 

hóa nguồn thu cho Công ty. 

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Ý kiến kiểm toán:  

Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh 

trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên tại ngày 31/12/2019, 

cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 

kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt 

Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: 

Địa chỉ Website công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán: http://fomeco.vn 

 

 

 

Thái Nguyên, ngày   23 tháng  03 năm 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN 
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