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BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN  
 

Teân toå chöùc nieâm yeát : COÂNG TY COÅ PHAÀN KIM KHÍ TP HOÀ CHÍ MINH 

Naêm baùo caùo : 2010 

I. LÒCH SÖÛ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY: 

1. Nhöõng söï kieän quan troïng: 

Coâng ty Kim khí TP Hoà Chí Minh tieàn thaân laø Toå chöùc quaûn lyù Cung öùng Vaät tö Kyõ thuaät 

mieàn Nam ñöôïc thaønh laäp theo Quyeát ñònh 775/VT-QÑ ngaøy 07/11/1975 cuûa Boä Vaät tö. 

Ngaøy 30/12/1975 Toång Cuïc tröôûng Toång Cuïc kyõ thuaät Vaät tö mieàn Nam ñaõ ra quyeát ñònh soá 

517VT-QÑ veà vieäc taùch Coâng ty kim khí – Thieát bò Phuï tuøng thaønh hai coâng ty: Coâng ty Kim khí 

mieàn Nam vaø Coâng ty Thieát bò mieàn Nam. 

Ngaøy 04/11/1976, theo Quyeát ñònh soá 827/VT-QÑ Coâng ty Kim khí mieàn Nam ñöôïc ñoåi teân 

thaønh Coâng ty kim khí Khu vöïc II. 

Ngaøy 01/01/1986, Coâng ty Kim khí Khu vöïc II ñöôïc ñoåi teân thaønh Coâng ty Kim khí TP 

HCM theo quyeát ñònh soá 746/VT-QÑ. 

Ngaøy 28/05/1993 theo Quyeát ñònh soá 595TM/TCCB cuûa Boä Thöông maïi thì Coâng ty Kim 

khí TP Hoà Chí Minh laø doanh nghieäp nhaø nöôùc tröïc thuoäc Toång Coâng ty Kim khí – Boä Thöông maïi. 

Ngaøy 12/11/2003 Boä Coâng nghieäp ra quyeát ñònh soá 183/2003/QÑ-BCN veà vieäc saùp nhaäp 

Coâng ty Kinh doanh Theùp vaø Thieát bò Coâng nghieäp vaøo Coâng ty Kim khí TP HCM vaø vaãn giöõ 

nguyeân teân giao dòch laø Coâng ty Kim khí TP Hoà Chí Minh tröïc thuoäc Toång Coâng ty Theùp Vieät Nam. 

Ngaøy 07/09/2005, Coâng ty ñaõ nhaän ñöôïc quyeát ñònh soá 2841/QÑ-BCN cuûa Boä Coâng nghieäp 

veà vieäc chuyeån Coâng ty Kim khí TP Hoà Chí Minh thaønh Coâng ty coå phaàn Kim khí TP Hoà Chí Minh 

vôùi voán ñaêng kyù kinh doanh laø 158.000.000.000 ñoàng. 

Ngaøy 21/12/2006 Coâng ty chính thöùc nieâm yeát coå phieáu taïi Trung taâm giao dòch chöùng 

khoaùn TP Hoà Chí Minh, soá coå phieáu nieâm yeát laø 15.800.000 coå phieáu. Maõ chöùng khoaùn laø: HMC 

Ngaøy 16/5/2008, Coâng ty nieâm yeát boå sung 5.200.000 coå phieáu töø ñôït phaùt haønh theâm 5,2 

trieäu coå phieáu ñeå taêng voán ñieàu leä. Voán ñieàu leä Coâng ty sau khi nieâm yeát laø 210 tyû ñoàng. 

2. Quaù trình phaùt trieån: 

- Ngaønh ngheà kinh doanh:  

Kinh doanh kim khí (kim loaïi ñen, kim loaïi maøu); vaät tö thöù lieäu; pheá lieäu; maùy moùc thieát 

bò; noâng, laâm, haûi saûn; thuû coâng myõ ngheä; khoaùng saûn; saûn phaåm kim loaïi vaø caùc loaïi vaät tö khaùc. 

Saûn xuaát, gia coâng, cheá bieán caùc saûn phaåm kim khí vaø toå chöùc caùc hoaït ñoäng dòch vuï phuïc 

vuï kinh doanh (keå caû saûn xuaát, gia coâng cheá bieán, taân trang, phuïc hoài, söûa chöõa maùy moùc thieát bò 

cuõ); caét phaù dôõ taøu cuõ. 

Khaùch saïn, du lòch, nhaø ôû. Goã vaø caùc saûn phaåm veà goã. Xaêng daàu, daàu nhôøn, môõ maùy, gas. 

Dòch vuï: cho thueâ kho baõi, cho thueâ vaên phoøng, nhaø ôû, hôïp taùc lao ñoäng quoác teá. 

Xuaát nhaäp khaåu caùc maët haøng: kim khí; vaät tö thöù lieäu; pheá lieäu; maùy moùc thieát bò; noâng, 

laâm, haûi saûn; thuû coâng myõ ngheä; khoaùng saûn; goã vaø saûn phaåm goã; saûn phaåm kim loaïi. 

Kinh doanh baát ñoäng saûn. Baùn buoân xi maêng; gaïch xaây, ngoùi, ñaù, caùt, soûi 
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Vaän taûi haøng hoùa baèng ñöôøng boä. Vaän taûi haøng hoùa ven bieån vaø vieãn döông. Vaän taûi haøng 

hoùa ñöôøng thuûy noäi ñòa. Boác xeáp haøng hoùa. Söûa chöõa vaø baûo döôõng phöông tieän vaän taûi (tröø oâ toâ, 

moâ toâ, xe maùy vaø xe coù ñoäng cô vaø khoâng hoaït ñoäng taïi truï sôû). Phaù huûy taøu (khoâng hoaït ñoäng taïi 

truï sôû) 

- Tình hình hoaït ñoäng: 

Saûn phaåm kinh doanh chính cuûa Coâng ty trong nhöõng naêm vöøa qua chuû yeáu laø maët haøng 

theùp nhö: theùp taám, laù chính phaåm; theùp taám, laù sai quy caùch, theùp hình, theùp xaây döïng, pheá lieäu.  

Saûn löôïng tieâu thuï cuûa töøng nhoùm haøng qua caùc naêm: 

 

Nhoùm haøng 

 Naêm 2009  Naêm 2010 

 Saûn löôïng (kg)   Tyû troïng (%)   Saûn löôïng (kg)   Tyû troïng (%)  

Theùp chính phaåm 40.802.024 8,44 28.321.849 4,95 

Theùp xaây döïng 16.548.675 3,42 25.985.001 4,54 

Vaät tö thứ lieäu & pheá lieäu NK 57.586.464 11,92 81.767.809 14,30 

Pheá lieäu 368.236.722 76,21 435.835.209 76,21 

Khaùc  42.736 0,01 12.158 0,002 

Toång 483.216.621 100 571.922.026 100 

Doanh thu phaân theo maët haøng kinh doanh 

 

Nhoùm haøng 

 Naêm 2009  Naêm 2010  

 Giaù trò (ñoàng)   Tyû troïng (%)   Giaù trò (ñoàng)   Tyû troïng (%)  

Theùp chính phaåm 380.379.620.036 13,59 334.745.901.883 7,7 

Theùp xaây döïng 181.770.806.990 6,50 330.472.239.357 7,6 

Vaät tö thöù lieäu & pheá lieäu NK 457.164.742.716 16,33 786.884.838.259 18,2 

Pheá lieäu 1.778.521.600.180 63,54 2.885.328.083.445 66,5 

Khaùc  1.198.441.542 0,04 293.787.028 0,006 

Toång 2.799.035.211.464 100 4.337.724.849.972 100 

Lôïi nhuaän goäp phaân theo maët haøng kinh doanh 

 

Nhoùm haøng 

 Naêm 2009  Naêm 2010  

 Giaù trò (ñoàng)   Tyû troïng (%)   Giaù trò (ñoàng)   Tyû troïng (%)  

Theùp chính phaåm 25.472.384.469 38,32 18.122.530.334 16,9 

Theùp xaây döïng 4.566.349.562 6,86 10.020.212.609 9,4 

Vaät tö thứ lieäu & pheá lieäu NK 27.000.507.712 40,61 60.933.689.554 56,88 

Pheá lieäu 9.401.368.820 14,14 18.001.346.045 16,8 

Khaùc  46.699.022 0,07 26.537.785 0,02 

Toång 66.487.309.585 100% 107.104.316.327 100 

Nguoàn nguyeân lieäu ñaàu vaøo cuûa HMC raát phong phuù vaø ña daïng, caùc saûn phaåm laø saûn 

phaåm theùp caùc loaïi vaø caùc maët haøng vaät lieäu xaây döïng khaùc. HMC hieän ñang laø nhaø phaân phoái cho 

caùc doanh nghieäp saûn xuaát theùp haøng ñaàu taïi Vieät Nam nhö: Toång Coâng ty Theùp Vieät Nam, Coâng ty 

lieân doanh Theùp Vinakyoei, Coâng ty Theùp taám laù Phuù Myõ … Ngoaøi ra, ñoái vôùi saûn phaåm theùp trong 

nöôùc khoâng saûn xuaát ñöôïc, Coâng ty nhaäp khaåu töø Nga, Ucraina, Nhaät Baûn, Aán Ñoä, Trung Quoác… 

Caùc nguoàn haøng cuûa Coâng ty haàu nhö oån ñònh. 

Veà hoaït ñoäng marketing, hieän nay maïng löôùi phaân phoái cuûa Coâng ty bao goàm vaên phoøng 

Coâng ty vaø 07 Xí nghieäp raûi ñeàu khaép khu vöïc TP Hoà Chí Minh. Ñoäi nguõ baùn haøng cuûa Coâng ty 

ñöôïc saøng loïc vaø laø ñoäi nguõ kinh doanh coù nhieàu naêm kinh nghieäm maët haøng theùp chính vaø thöù 
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phaåm. Ñoäi nguõ kinh doanh vöøa coù kinh nghieäm baùn haøng, quan heä khaùch haøng vaø khaû naêng töï toå 

chöùc tieâu thuï töø khaâu tieáp thò chaøo haøng ñeán giao nhaän, vaän chuyeån vaø thu hoài coâng nôï.  

Rieâng maët haøng pheá lieäu, doanh thu chieám tyû troïng lôùn trong toaøn boä toång doanh thu cuûa 

Coâng ty. Tuy nhieân, ñaëc thuø kinh doanh maët haøng pheá lieäu laø Coâng ty toå chöùc thu gom pheá lieäu töø 

ngöôøi daân vaø cung caáp ngay cho caùc nhaø maùy saûn xuaát, khoâng phaûi ñaàu tö chi phí vaø thôøi gian söû 

duïng voán ngaén (2- 6 ngaøy). Chính vì vaäy, maëc duø doanh thu lôùn nhöng laõi goäp thaáp hôn nhieàu so vôùi 

caùc maët haøng khaùc. Ñaëc thuø kinh doanh cuûa maët haøng naøy cuõng khoâng taïo ruûi ro cho doanh nghieäp. 

Tröôùc nhöõng dieãn bieán caïnh tranh treân thò tröôøng hieän nay, HMC luoân coù chuû tröông ña 

daïng hoùa ngaønh ngheà. Vôùi lôïi theá ñaát ñai hieän coù, sau khi nghieân cöùu nhu caàu thò tröôøng veà nhaø ôû 

vaø vaên phoøng cho thueâ taïi khu vöïc TP Hoà Chí Minh, Coâng ty ñang môû roäng lónh vöïc kinh doanh 

sang kinh doanh vaên phoøng cho thueâ, xaây döïng chung cö vaø kinh doanh kho baõi. 

3. Ñònh höôùng phaùt trieån: 

a. Kinh doanh: 

- OÅn ñònh vaø môû roäng thò phaàn kinh doanh caùc maët haøng truyeàn thoáng; theùp taám laù caùn 

noùng, caùn nguoäi chính phaåm, thöù phaåm vaø theùp xaây döïng. 

- Quyeát taâm ñaït möùc doanh thu vaø lôïi nhuaän cao, vôùi möùc taêng tröôûng haøng naêm vaøo 

khoaûng töø 10-20% vaø vaãn phaûi duy trì caùc ngaønh haøng chính cuûa Coâng ty. 

- Töøng böôùc chuyeân nghieäp hoùa vieäc kinh doanh khai thaùc hai toøa cao oác vaên phoøng taïi 193 

Ñinh Tieân Hoaøng vaø 189 Nguyeãn Thò Minh Khai ñaõ ñöôïc ñöa vaøo söû duïng trong naêm 2010, tieáp tuïc 

thöïc hieän vieäc khai thaùc moät caùch coù hieäu quaû caùc mặt bằng kho bãi của Công ty. 

b. Ñaàu tö: 

- Nhanh choùng trieån khai caùc thuû tuïc chuyeån ñoåi coâng naêng ñeå xaây döïng chung cö taïi soá 5 

Quoác Höông, Thaûo Ñieàn, Quaän 2 vaø döï aùn chung cö taïi Phuù Thuaän, Quaän 7, lieân doanh lieân keát vôùi 

caùc ñôn vò coù naêng löïc ñeå khai thaùc coù hieäu quaû khu ñaát Long Thôùi, Nhaø Beø. 

- Nghieân cöùu xaây döïng nhaø maùy maï theùp ñeå môû roäng höôùng phaùt trieån caùc saûn phaåm maï 

phuïc vuï cho nhu caàu trong nöôùc. 

II. BAÙO CAÙO CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ: 

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm: 

Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 2008-2009, sang năm 2010 nền kinh tế 

Châu Âu vẫn bất ổn, kinh tế Mỹ và một số nước khác phục hồi chậm. Thị trường thép trong nước diễn 

biến phức tạp. Trong hai tháng đầu năm, giá thép ổn định ở mức thấp. Từ trung tuần tháng 3 đến tháng 

4, giá thép tăng mạnh. Giữa tháng 4 đến tháng 5, giá thép chững lại và giảm mạnh đến cuối tháng 6, 

sức mua giảm. Từ quý 3 đến cuối năm, giá thép liên tục tăng và nhu cầu cải thiện đáng kể. 

Các yếu tố vĩ mô trong nước không ổn định, lãi suất và tỷ giá USD/VND tăng ở biên độ rộng 

làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, kể từ 01/01/2010, Ngân hàng Nhà 

nước không còn thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất như năm 2009. 

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh 

đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, kết quả như sau: 

a. Kết quả hoạt động kinh doanh: 

- Tổng sản lượng tiêu thụ: 571.982 tấn, tăng 18,4% so với năm 2009 

- Tổng doanh thu thuần: 4.364.101.860.876 đồng, đạt 145,5% kế hoạch năm, so với năm 2009 

tăng 55,4%. Trong đó doanh thu từ cung cấp dịch vụ cho thuê mặt bằng là 26,4 tỷ đồng. 
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- Lợi nhuận trước thuế: 40.280.646.762 đồng, đạt 111,9% kế hoạch năm, so với năm 2009 

tăng 33,3%. 

- Lợi nhuận sau thuế: 35.188.140.544 đồng, tăng 27,8% so với năm 2009. 

- Nộp ngân sách: 330 tỷ đồng, tăng 172,7% so với năm 2009. 

Đánh giá các nguyên nhân cơ bản giúp công ty đạt vượt mức kế hoạch như sau: 

 Một là, công tác tạo nguồn và tổ chức tiêu thụ được triển khai chặt chẽ, có kế hoạch và 

nhanh nhạy. Trong năm 2010, Công ty đã ký kết được 47 hợp đồng ngoại thương, tổng lượng hàng đã 

ký là 64.229 tấn với mức giá hợp lý để bổ sung nguồn hàng cho năm 2010. Trước tình hình giá cả biến 

động phức tạp, ở những thời điểm giá giảm xuống mức thấp, Công ty đã tập trung mua hàng và đẩy 

mạnh bán hàng khi thị trường thuận lợi, luôn bám sát thị trường và điều chỉnh giá kịp thời. 

 Hai là, tình hình tiêu thụ những tháng cuối năm cải thiện đáng kể; đội ngũ cán bộ bán hàng 

của Công ty tích cực và nhiều kinh nghiệm; Công ty có được sự quan hệ hợp tác khá tốt với các đơn vị 

cùng ngành; mạng lưới khách hàng thân thiết. 

 Ba là, công tác quản lý được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Công ty rà soát và điều chỉnh 

bổ sung các quy chế hoạt động ngay từ đầu năm cho phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện đúng quy 

trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Công ty duy trì tốt công tác phân loại khách 

hàng và quản lý công nợ, hạn chế phát sinh nợ khó đòi. 

b. Về đầu tƣ xây dựng cơ bản: 

- Dự án cao ốc 189 Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM: với tổng vốn đầu tư là 65 tỷ đồng, 

công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 03/2010. Công ty đã ký hợp đồng cho 

thuê toàn bộ tòa nhà với thời hạn thuê là 10 năm, định kì 03 năm tăng giá theo tỷ lệ tăng giá bình quân 

của 05 tòa nhà cùng loại. Trong 03 năm đầu doanh thu tòa nhà là 1 triệu USD/năm. Công ty bắt đầu 

thu tiền thuê tòa nhà này từ 13/3/2010. 

- Dự án xưởng gia công thép tấm cuộn: Với tổng mức đầu tư 29 tỷ đồng, công trình đã hoàn 

thành bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống nhà xưởng, khu phụ trợ, dây chuyền máy cán cắt là phẳng 

thép tấm cuộn, hệ thống cầu trục. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường thép trong nước, công ty 

đầu tư thêm dây chuyền máy cán phẳng và cắt thép tấm cuộn nóng – nguội từ 0,4 – 4,5mm tại nhà 

xưởng, với tổng mức đầu tư là 11 tỷ đồng, đến nay đã lắp đặt xong và đang trong quá trình chạy thử 

trước khi đưa vào sử dụng. 

- Dự án cao ốc 193 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM: Với tổng mức đầu tư 106,8 tỷ 

đồng, công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 11/2010. Tính đến ngày 

03/3/2011, Công ty đã lấp đầy được gần 4/13 sàn của tòa nhà. 

- Dự án chung cư Phú Thuận, Quận 7: UBND TP HCM đã đồng ý chủ trương quy hoạch do 

Sở quy hoạch kiến trúc đề xuất về việc xây chung cư tại khu đất Phú Thuận, Quận 7. UBND TP HCM 

cũng đã có công văn phê duyệt giá đất cho Công ty. 

c. Về đầu tƣ tài chính: 

Năm 2008, Công ty mua 1.000.000 cổ phiếu phổ thông của Công ty CP Thép Nhà Bè, tổng số 

tiền đầu tư là 23 tỷ đồng. Trong năm 2010, Công ty đã thu cổ tức tỷ lệ 27%, trong đó 12% bằng tiền 

mặt và 15% bằng cổ phiếu. Vào thời điểm 31/12/2010, Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá thép 

Nhà Bè số tiền: 6.785.000.000 đồng. 

Năm 2008 và 2009, Công ty đã góp vốn đầu tư với tư cách là cổ đông sáng lập vào Công ty 

CP Thép tấm lá Thống Nhất, tổng số tiền 14 tỷ đồng. Năm 2010 dàn máy cán nguội của Công ty Tấm 

lá Thống Nhất đã đi vào hoạt động. 

Năm 2009 Công ty mua 100.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, tổng 

số tiền đầu tư là 2.025.700.000 đồng. Công ty đã nhận cổ tức cho giai đoạn từ tháng 7-12/2009 với tỷ 

lệ 6,83%. Năm 2010, Công ty đã mua 28.000 cổ phiếu phát hành thêm của ngân hàng này với giá 

10.000 đồng. Như vậy, Công ty đã đầu tư vào Vietinbank 134.830 cổ phiếu với giá bình quân 18.031 

đồng/cổ phiếu. Tháng 2/2011, Công ty đã nhận cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 13,47% bằng tiền mặt. 
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Năm 2010 Công ty đã góp vốn đầu tư với tư cách là cổ đông sáng lập vào Công ty CP Đầu tư 

Lavenue, tổng số tiền 12.500.000.000 đồng. Tháng 02/2011, Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng 

toàn bộ 1.250.000 cổ phần tại Lavenue với giá chuyển nhượng là 50.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị thu 

về là 62.500.000.000 đồng. 

2. Tình hình taøi chính vaø lôïi nhuaän so vôùi keá hoaïch vaø naêm 2009: 

 

Chæ tieâu so saùnh 

 Thöïc hieän  So saùnh  

2009 

So saùnh  

keá hoaïch  2009  2010 

Taøi saûn ngaén haïn 629.799.174.077 749.318.713.578 109%  

Taøi saûn daøi haïn 294.539.551.418 336.692.889.625 114%  

Toång doanh thu thuaàn  2.808.437.749.572 4.364.101.860.876 155% 146% 

Lôïi nhuaän tröôùc thueá 30.202.388.343 40.280.646.762 133% 112% 

Lôïi nhuaän sau thueá (*) 27.528.974.300 35.188.140.544 128% 112% 

Coå töùc (%/naêm/voán ñieàu leä) 11% 13% 118% 108% 

Ghi chuù: 

 (*) Theo Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp vaø coâng vaên soá 499TC/TCDN ngaøy 16/01/2002 

cuûa Boä Taøi chính V/v quaûn lyù haïch toaùn khoaûn thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc mieãn giaûm taïi caùc 

DNNN chuyeån ñoåi sôû höõu, Coâng ty ñöôïc giaûm 50% thueá thu nhaäp doanh nghieäp trong naêm 2009. 

Khoaûn thueá ñöôïc giaûm  naøy được boå sung vaøo Quyõ ñaàu tö phaùt trieån cuûa Coâng ty.  

3. Trieån voïng vaø keá hoaïch trong töông lai: 

Kinh tế thế giới phục hồi chậm, nền kinh tế của nhiều nước lớn trên thế giới vẫn trong tình 

trạng bất ổn, những mối lo ngại về nguy cơ tái khủng hoảng vẫn là những thách thức lớn đối với các 

doanh nghiệp trong năm 2011. Bên cạnh đó, giá thép thế giới dự kiến tiếp tục diễn biến phức tạp, cần 

bám sát để tổ chức kinh doanh linh hoạt. Các yếu tố vĩ mô trong nước vẫn bất ổn. Tình hình lạm phát 

đáng báo động; tỷ giá tăng cao liên tục, giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng mạnh là những khó khăn 

doanh nghiệp phải đối mặt trong năm 2011. 

Vôùi tình hình naøy, naêm 2011 laø moät naêm heát söùc khoù khaên ñoái vôùi caùc doanh nghieäp noùi 

chung vaø Coâng ty CP Kim khí TP HCM noùi rieâng. Tuy nhieân, söï taêng giaù cuûa caùc yeáu toá ñaàu vaøo vaø 

moät soá nguyeân nhaân khaùc ñaõ ñaåy giaù theùp taêng cao trong nhöõng thaùng ñaàu naêm 2011. Lôïi theá cuûa 

Coâng ty laø nguoàn haøng döï tröõ giaù reû trong naêm 2010 vaø chuû tröông môû roäng maïng löôùi phaân phoái, 

ñaåy maïnh baùn haøng. Dự kiến lợi nhuận của Công ty sẽ tăng trưởng đáng kể trong năm 2011. 

Ñoái vôùi lónh vöïc cho thueâ vaên phoøng, Coâng ty ñaõ cho thueâ ñöôïc toøa nhaø 189 Nguyeãn Thò 

Minh Khai ngay sau khi hoaøn thaønh coâng trình. Thôøi haïn thueâ 10 naêm ñaûm baûo ñöôïc nguoàn thu 

ñaùng keå cho coâng ty trong moät khoaûng thôøi gian daøi. Ñoái vôùi toøa nhaø 193 Ñinh Tieân Hoaøng – công 

trình đã hoàn thành vào tháng 11/2010, hiện coâng ty ñang tích cöïc tìm kieám khaùch thueâ. Tuy nhieân, ở 

thời điểm những tháng đầu năm 2011, tình hình cho thuê văn phòng đã tương đối khó khăn do cung về 

văn phòng cho thuê tăng đột biến trong khi nhu cầu không tăng, giá thuê đã giảm từ 10-20% so với 

năm 2009. Coâng ty ñang tích cöïc hôïp taùc vôùi caùc ñôn vò tö vaán coù uy tín nhö CBRE ñeå ñaåy maïnh 

coâng taùc cho thueâ ñoái vôùi toøa nhaø 193 Ñinh Tieân Hoaøng. 

Moät soá coâng trình troïng ñieåm coâng ty ñang baét ñaàu trieån khai nhö döï aùn xaây döïng chung cö 

taïi khu ñaát 9.856,5 m2 ôû Phuù Thuaän, Quaän 7, döï aùn nhaø lieân keá taïi khu ñaát 1.370m2 ôû Thaûo Ñieàn, 

Quaän 2, seõ mang laïi cho Coâng ty moät nguoàn thu ñaùng keå trong töông lai gaàn, goùp phaàn gia taêng lôïi 

nhuaän vaø coå töùc cho coå ñoâng. Ngoaøi ra, Coâng ty cuõng xaùc ñònh höôùng môû roäng lieân doanh lieân keát 

ñeå khai thaùc khu ñaát Long Thôùi, Nhaø Beø roäng 9ha. 
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Ñoái vôùi vieäc ñaàu tö daøi haïn ôû coâng ty CP Theùp Nhaø Beø vaø Coâng ty CP Theùp taám laù Thoáng 

Nhaát, muïc tieâu cuûa Coâng ty laø ñaàu tö laâu daøi vaø taïo nhieàu ñieàu kieän thuaän lôïi trong quan heä kinh 

doanh, trong vieäc lieân doanh, lieân keát trong töông lai. 

III. BAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC: 

1. Baùo caùo tình hình taøi chính: 

* Phaân tích tình hình taøi chính: 

 

STT Chæ tieâu ÑVT Naêm 2009 Naêm 2010 

1 Cô caáu taøi saûn %     

   - Taøi saûn coá ñònh/Toång taøi saûn   32% 31% 

   - Taøi saûn löu ñoäng/Toång taøi saûn   68% 69% 

2 Cô caáu nguoàn voán %   

   - Nôï phaûi traû/Toång nguoàn voán   67% 72% 

   - Nguoàn voán chuû sôû höõu   33% 28% 

3 Khaû naêng thanh toaùn Laàn   

   - Khaû naêng thanh toaùn nhanh   0,41 0,48 

   - Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh   1,11 1,05 

4 Tyû suaát lôïi nhuaän %   

   - Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá/Toång taøi saûn   3,3% 3,7% 

   - Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/Doanh thu thuaàn   1,0% 0,8% 

   - Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/Voán chuû sôû höõu   9% 12% 

- Giaù trò soå saùch taïi thôøi ñieåm 31/12/2010: 14.404 ñoàng/coå phieáu 

* Nhöõng thay ñoåi veà voán coå ñoâng (voán chuû sôû höõu): 

Naêm 2006: 180.004.490.544 ñoàng 

Naêm 2007: 194.529.575.874 ñoàng 

Naêm 2008: 286.784.095.225 ñoàng 

Naêm 2009: 304.905.920.613 ñoàng 

Naêm 2010: 302.486.729.187 ñoàng  

* Nhöõng thay ñoåi veà voán goùp (voán ñieàu leä): 

Naêm 2006: 158.000.000.000 ñoàng 

Naêm 2007: 158.000.000.000 ñoàng 

Naêm 2008: 210.000.000.000 ñoàng 

Naêm 2009: 210.000.000.000 ñoàng 

Naêm 2010: 210.000.000.000 ñoàng 

* Coå phieáu, coå töùc: 

- Toång soá coå phieáu thöôøng:  21.000.000 coå phieáu 

- Soá löôïng coå phieáu thöôøng ñang löu haønh: 21.000.000 coå phieáu 

- Coâng ty khoâng coù coå phieáu öu ñaõi 
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- Coâng ty khoâng phaùt haønh baát kì loaïi traùi phieáu naøo trong naêm 2010. 

- Coå töùc chi traû cho coå ñoâng naêm 2010: chi traû baèng tieàn maët tyû leä 13%/meänh giaù coå phaàn, 

coâng ty ñaõ taïm öùng tyû leä 8% trong thaùng 1/2011, phaàn coøn laïi coâng ty seõ choát danh saùch coå ñoâng 

trong thaùng 3/2011 ñeå chi traû. 

2. Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh: 

Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh ñaõ ñöôïc trình baøy taïi khoaûn 1 muïc II trong Baùo caùo cuûa Hoäi 

ñoàng quaûn trò. 

3. Nhöõng tieán boä Coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc: 

* Coâng taùc baùn haøng: 

- Ñoái vôùi theùp saûn xuaát trong nöôùc: Ngay töø ñaàu naêm, Ban giaùm ñoác ñaõ quan taâm hôn ñeán 

maët haøng theùp xaây döïng saûn xuaát trong nöôùc, chæ ñaïo taäp trung laáy haøng taïi caùc nhaø maùy saûn xuaát 

ñöa veà kho vaø trieån khai baùn maïnh khi thò tröôøng thuaän lôïi. Trong naêm 2010 löôïng tieâu thuï theùp xaây 

döïng taêng 50% so vôùi naêm 2010. 

- Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu: Chuû tröông ñaåy maïnh baùn haøng, khoâng gaêm giöõ haøng, baùm saùt 

thò tröôøng, ñieàu chænh giaù kòp thôøi, linh hoaït, quan taâm ñeán caùc maët haøng coù ñoä daøy vaø nhöõng quy 

caùch hieám ñeå giöõ giaù vaø naâng giaù, taêng hieäu quaû kinh doanh; ñoäng vieân caùn boä baùn haøng tích cöïc 

baùn haøng. Löôïng haøng baùn ra trong naêm 2010 taêng 35% so vôùi naêm 2009 

- Ñoái vôùi theùp pheá lieäu naáu: cuûng coá vaø môû roäng caùc ñieåm mua haøng, taäp trung ñaàu moái 

mua, coá gaéng giaûi quyeát toát khaâu thanh toaùn cho khaùch, taïo ñöôïc nieàm tin vôùi caùc chuû vöïa theùp pheá 

lieäu. Toaøn naêm 2010 löôïng baùn taêng 14,6% so vôùi 2009, goùp phaàn cung caáp nguoàn nguyeân lieäu cho 

saûn xuaát theùp trong nöôùc. 

* Coâng taùc quaûn lyù: 

- Coâng ty ñaõ cho raø soaùt, boå sung ñieàu chænh caùc quy cheá vaø ban haønh thöïc hieän caùc quy cheá 

kinh doanh, kinh doanh theùp noäi, kinh doanh theùp pheá lieäu, quy cheá taøi chính , quy cheá tieàn löông. 

Giao keá hoaïch kinh doanh naêm 2010 cho caùc Xí nghieäp ngay töø ñaàu naêm ñeå caùc Giaùm ñoác Xí 

nghieäp chuû ñoäng kinh doanh. 

- Coâng ty kieåm soaùt chaët cheõ tình hình coâng nôï khaùch haøng tröôùc khi baùn haøng, haïn cheá toái 

ña vieäc phaùt sinh  nôï khoù ñoøi. Trong naêm 2010 coâng ty khoâng phaùt sinh nôï khoù ñoøi. Nôï phaûi thu 

khaùch haøng bình quaân naêm 2010 laø 220 tyû ñoàng, trong ñoù nôï quaù haïn treân 30 ngaøy chieám khoaûng 3-

5%/toång nôï. 

* Coâng taùc huy ñoäng voán: 

Naêm 2010 chính saùch taøi chính tieàn teä coù nhieàu thay ñoåi, aûnh höôûng ñaùng keå ñeán hieäu quaû 

hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty. Ñaàu naêm Ngaân haøng Nhaø nöôùc vaãn tieáp tuïc chính saùch thaét chaët 

tieàn teä daãn ñeán tình hình vay voán taïi caùc ngaân haøng raát khoù khaên, coâng ty ñaõ caân ñoái hôïp lyù giöõa 

tieàn göûi vaø tieàn vay ñeå ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu voán cho kinh doanh vaø ñaàu tö. Ñeán quyù 3, tình hình 

vay voán khaù thuaän lôïi, tuy nhieân laõi suaát cho vay vaãn ôû möùc cao. Ñeå haïn cheá vieäc thieáu voán vaø 

ñoàng thôøi coù cô hoäi löïa choïn ñieàu kieän vay voán toát nhaát, Coâng ty ñaõ môû roäng quan heä tín duïng taïi 

nhieàu ngaân haøng. Hieän nay coâng ty ñang quan heä tín duïng vôùi 08 ngaân haøng vôùi toång haïn möùc tín 

duïng laø 1.150 tyû ñoàng. 

Trong naêm 2010, tyû giaù USD/VND lieân tuïc taêng ôû bieân ñoä roäng, thôøi ñieåm thaùng 12 tyû giaù 

USD/VND ñaõ taêng gaàn 17% so vôùi ñaàu naêm, ñieàu naøy ñaõ aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán vieäc thanh toaùn 

haøng nhaäp khaåu. Tuy nhieân, Coâng ty ñaõ tính toaùn caân ñoái hôïp lyù giöõa vieäc nhaän nôï VND vaø USD 

ñeå haïn cheá ruûi ro tyû giaù. 

4. Keá hoaïch naêm 2011: 
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Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2011 ñaõ thoáng nhaát thoâng qua phöông höôùng keá hoaïch 

naêm 2011 cuï theå nhö sau: 

a. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011: 

- Doanh thu : 4.400 tỷ đồng (100,8%/2010) 

- Lợi nhuận trước thuế: : 50 tỷ đồng (124%/2010) 

- Cổ tức : 15% (115%/2010) 

b. Biện pháp thực hiện: 

- Giöõ vöõng vaø môû roäng thò phaàn kinh doanh caùc ngaønh haøng, quan taâm ñeán caùc maët haøng 

theùp saûn xuaát trong nöôùc, môû roäng maïng löôùi kinh doanh, xaây döïng heä thoáng cöûa haøng laøm nhieäm 

vuï phaân phoái vaø baùn haøng tröïc tieáp cho coâng trình hoaëc khaùch leû, xaây döïng chính saùch khaùch haøng 

theo höôùng ñeå khaùch haøng gaén boù vôùi coâng ty, toå chöùc khaâu tieâu thuï haøng, ñeå höôùng tôùi muïc tieâu 

kinh doanh oån ñònh laâu daøi. 

- Taäp trung coâng taùc döï baùo thò tröôøng, toå chöùc kinh doanh ñeå thöïc hieän nhieäm vuï keá hoaïch. 

Cuûng coá vaø gia taêng caùc dòch vuï nhaäp khaåu uûy thaùc, cho thueâ kho baõi, taêng nguoàn thu cho coâng ty. 

- Quaûn lyù toát doanh thu vaø chi phí ñoái vôùi toøa nhaø 189 Nguyeãn Thò Minh Khai vaø toøa nhaø 

193 Ñinh Tieân Hoaøng. 

- Trieån khai ñöa vaøo khai thaùc coù hieäu quaû xöôûng saûn xuaát kho Linh Trung, Thuû Ñöùc.  

- Cuûng coá vaø kieän toaøn boä maùy hoaït ñoäng moät caùch naêng ñoäng vaø linh hoaït, taêng cöôøng 

coâng taùc ñaøo taïo, boài döôõng naâng cao naêng löïc chuyeân moân trong töøng boä phaän ñeå ñaùp öùng kòp thôøi 

theo yeâu caàu phaùt trieån cuûa Coâng ty, ñaûm baûo thu nhaäp oån ñònh cho ngöôøi lao ñoäng ñeå hoï yeân taâm 

laøm vieäc;  

- Duy trì tình hình taøi chính laønh maïnh, oån ñònh, taêng cöôøng kieåm soaùt döï tröõ toàn kho, coâng 

nôï, chi phí nhaèm naâng cao hieäu quaû söû duïng voán, tích cöïc tìm kieám nguoàn voán vôùi laõi suaát thaáp, söû 

duïng ñoøn caân nôï hôïp lyù, nghieân cöùu caùc coâng cuï quaûn trò ruûi ro taøi chính ñeå coù theå aùp duïng trong 

thôøi gian tôùi. 

c. Keá hoaïch ñaàu tö naêm 2011: 

- Trieån khai caùc thuû tuïc chuyeån ñoåi coâng naêng cho khu ñaát Thaûo Ñieàn, Quaän 2 

- Tieáp tuïc nghieân cöùu tìm ñoái taùc lieân keát ñeå khai thaùc hieäu quaû khu ñaát Long Thôùi, Nhaø Beø 

- Tieáp tuïc vieäc tìm kieám ñoái taùc ñeå lieân keát xaây döïng coâng trình taïi Phuù Thuaän, Quaän 7. 

- Nghieân cöùu vieäc ñaàu tö nhaø maùy maï theùp. Sau khi thoáng nhaát ñaàu tö seõ trieån khai caùc 

böôùc tieáp theo. 

IV. BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH:  

Baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc kieåm toaùn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà keá toaùn.  

V. BAÛN GIAÛI TRÌNH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH VAØ BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN: 

1. Ñôn vò kieåm toaùn ñoäc laäp: 

Toå chöùc ñoäc laäp chòu traùch nhieäm kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm 2010 cuûa Coâng ty laø: 

COÂNG TY TNHH DÒCH VUÏ TAØI CHÍNH KEÁ TOAÙN VAØ KIEÅM TOAÙN PHÍA NAM (AASCS) 

 Ñòa chæ: 29 Voõ Thò Saùu – Quaän 1 – TP Hoà Chí Minh 

 Ñieän thoaïi: 08 3820 5944 – 08 3820 5947   Fax: 08 38205942 

 Website: aascs.com.vn 
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2. YÙ kieán kieåm toaùn ñoäc laäp: 

Coâng Ty TNHH Dòch Vuï Taøi Chính Keá Toaùn Vaø Kieåm Toaùn Phía Nam sau khi tieán haønh 

kieåm toaùn baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty cho nieân ñoä keát thuùc vaøo ngaøy 31/12/2010 coù yù kieán nhö 

sau: 

“… Moät soá khoaûn coâng nôï phaûi thu taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 chöa coù xaùc nhaän nôï 

nhöng coù cam keát traû thay khaùch haøng cuûa caùn boä coâng nhaân vieân trong coâng ty ñöôïc trình baøy taïi 

muïc 2.1 cuûa thuyeát minh baùo caùo taøi chính ñính keøm. 

Trong kyø, ñôn vò haïch toaùn taêng baát ñoäng saûn ñaàu tö trò giaù xaây döïng cuûa coâng trình cao oác 

189 Nguyeãn Thò Minh Khai vaø cao oác 193 Ñinh Tieân Hoaøng theo trò giaù taïm tính cuûa ñôn vò laø 

135.136.112.216 ñoàng, soá lieäu coù theå thay ñoåi khi coù Baùo caùo kieåm toaùn quyeát toaùn voán XDCB. 

Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, ngoaïi tröø nhöõng aûnh höôûng (neáu coù) ñeán Baùo caùo taøi chính vì lyù 

do neâu treân, Baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu tình 

hình taøi chính cuûa Coâng ty coå phaàn Kim khí TP Hoà Chí Minh taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, cuõng 

nhö keát quaû kinh doanh vaø caùc luoàng tieàn löu chuyeån trong naêm taøi chính keát thuùc taïi ngaøy 31 thaùng 

12 naêm 2010, phuø hôïp vôùi chuaån  möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp 

lyù coù lieân quan.” 

 

VI. CAÙC COÂNG TY COÙ LIEÂN QUAN: 

 Coâng ty naém giöõ treân 50% voán coå phaàn/voán goùp cuûa Coâng ty: Toång Coâng ty Theùp Vieät 

Nam 

 Coâng ty coù treân 50% voán coå phaàn/voán goùp do Coâng ty naém giöõ: khoâng coù. 

 

VII. TOÅ CHÖÙC VAØ NHAÂN SÖÏ: 

1. Cô caáu toå chöùc cuûa coâng ty:  

Coâng ty ñöôïc toå chöùc hoaït ñoäng döôùi hình thöùc moâ hình coâng ty coå phaàn theo quy ñònh cuûa 

Luaät doanh nghieäp. 

Sô ñoà cô caáu boä maùy quaûn lyù 

Coâng ty coå phaàn Kim khí TP Hoà Chí Minh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG 

 

HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ  

 

CAÙC XN TRÖÏC THUOÄC  

 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 

 

BAN KIEÅM SOAÙT 

 

CAÙC PHOØNG NGHIEÄP VUÏ COÂNG TY 

 

CAÙC PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 

 

CAÙC CÖÛA HAØNG BAÙN LEÛ 
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2. Toùm taét lyù lòch caùc caù nhaân trong Ban ñieàu haønh: 

Ông NGUYỄN MINH XUÂN - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

- Giới tính : Nam - Ngày sinh : 06/04/1958 

- Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh 

- Địa chỉ thường trú:  74 Vũ Huy Tấn, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh. 

   Cử nhân kinh tế ngành kế hoạch hoá. 

   Cử nhân kinh tế ngoại thương 

- Quá trình công tác: 

Từ 1981 đến 1985 :  Công tác tại LH cung ứng vật tư khu vực V (Miền Trung). 

Từ 1985 đến 1990 :  Công tác tại Công ty vật tư thứ liệu Đà Nẵng. 

Từ 1990 đến 1994 :   Phó Giám đốc & Giám đốc Công ty vật tư thứ liệu Đà Nẵng 

Từ 1995 đến 1996 :   Phó Giám đốc Công ty kim khí & vật tư tổng hợp Miền Trung 

Từ 1997 đến 2003 : Giám đốc Công ty vật tư thiết bị Công nghiệp, năm 1999 đổi tên 

thành Công ty kinh doanh thép & TB công nghiệp. 

Từ  2004 đến 2005 : Giám đốc Công ty Kim Khí TP.HCM 

Từ 01/2006 đến nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Kim Khí TP.HCM 

Ông  MAI VĂN BÔNG - Ủy viên HĐQT  kiêm Phó Tổng Giám đốc 

- Giới tính : Nam - Ngày sinh : 06/04/1952 

- Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 23 Đường số 8, Phường 8, Quận 11, TP.HCM. 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

- Quá trình công tác: 

Từ 1980 đến 1989 :  Phó Trưởng Phòng Kế hoạch cung ứng – Công ty Kim Khí Đà Nẵng 

Từ 1989 đến 1998 :  Phó Giám đốc & Giám đốc XN – Công ty Kim khí & VTTH Miền Trung 

Từ 1998 đến 1999 :  Phó Giám đốc, Giám đốc XNKDKK Số 1 – Công ty Kim khí TP.HCM 

Từ 1999 đến 2005: Phó Giám đốc Công ty Kim Khí TP.HCM 

Từ 01/2006 đến nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kim Khí TP.HCM 

Bà  PHẠM THỊ LIÊN - Ủy viên HĐQT  kiêm Phó Tổng Giám đốc 

- Giới tính : Nữ - Ngày sinh : 01/06/1959 

- Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 18 M Khu dân cư  Miếu Nổi, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

- Quá trình công tác: 

Từ 1981 đến 1990 :  Phó Phòng Kế toán – Công ty Hóa chất Hà Nội. 

Từ 1990 đến 2003 :  Kế toán trưởng Công ty Kinh doanh thép & TB Công nghiệp. 

Từ 2004 đến 2005 :  Kế toán trưởng Công ty Kim khí TP.HCM 

Từ 01/2006 đến 03/2007:Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Cty CP Kim Khí TPHCM 

Từ 04/2007 đến nay:  Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Kim khí TPHCM 
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Ông TRƢƠNG BÁ LIÊM - Phó Tổng Giám đốc  

- Giới tính : Nam - Ngày sinh : 01/01/1963 

- Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 14E Quốc Hương, P.Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư chế tạo máy 

- Quá trình công tác: 

Từ 1987 đến 1997 :  Cán bộ kỹ thuật, Cửa hàng phó, Cửa hàng trưởng, Phó Giám đốc Xí 

nghiệp thuộc Công ty Kim Khí Đà Nẵng 

Từ 1998 đến 1999 :  Giám sát kinh doanh KV Miền Trung Cty Mercedes Benz 

Từ 2001 đến 2003 :  Phó Phòng KD – XNK Công ty KD thép & TB Công nghiệp. 

Từ 2003 đến 2005 :  Phó Giám đốc Cty KD thép & TBCN, Cty Kim Khí TP.HCM 

Từ 01/2006 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố HCM. 

Bà VÕ THỊ LỆ CHÂU - Kế toán trƣởng : 

- Giới tính : Nữ - Ngày sinh : 01/01/1964 

- Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 14 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán 

- Quá trình công tác: 

Từ 1989 đến 02/2000 : Công tác tại công ty Vật tư Thứ liệu, Công ty KD Thép và TBCN. 

Từ 03/2000 đến 12/2003 : Phó Phòng Tài chính kế toán Công ty KD Thép và TBCN. 

Từ 01/2004 đến 03/2007 : Phó Phòng Tài chính kế toán Công ty Kim khí TP HCM 

Từ 04/2007 đến T6/2008: Trưởng Phòng Tài chính kế toán Cty CP Kim khí TP HCM 

Từ T7/2008 đến nay : Kế toán trưởng Công ty CP Kim khí TP HCM  

3. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm: khoâng coù 

4. Soá löôïng caùn boä, nhaân vieân vaø chính saùch ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng: 

Toång soá lao ñoäng bình quaân trong naêm 2010 laø 197 ngöôøi. 

Thu nhaäp bình quaân cuûa ngöôøi lao ñoäng trong naêm 2010 laø 7.200.000 ñoàng/ngöôøi/thaùng. 

* Chính saùch vôùi ngöôøi lao ñoäng:  

- Cheá ñoä löông: Coâng ty thöïc hieän việc trả lương theo 2 hình thức đó là: trả lương theo thời 

gian hoặc lương khoán theo hiệu quả kinh doanh. Công ty thực hiện chế độ nâng lương cho CBCNV 

hàng năm và có sự quan tâm thường xuyên đến thu nhập, đời sống CBCNV. 

- Chế độ thưởng: Nhằm khuyến khích động viên CBCNV trong Công ty gia tăng hiệu quả 

đóng góp trong hoạt động kinh doanh toàn Công ty, Công ty thực hiện chính sách thưởng trực tiếp 

theo lượng hàng bán ra, khuyến khích người lao động năng động, có trách nhiệm cao với Công ty. 

Ngoài ra, Công ty cũng có chính sách khen thưởng cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Thực 

hiện khen thưởng xứng đáng, kịp thời để khuyến khích động viên và phát huy tinh thần sáng kiến cải 

tiến trong công việc, nâng cao hiệu quả trong công việc, tiết giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh.  

- Lao ñoäng trong Coâng ty ñöôïc tuyeån duïng thoâng qua hôïp ñoàng lao ñoäng theo qui ñònh cuûa 

phaùp luaät vaø luoân ñöôïc Coâng ty baûo ñaûm veà vieäc laøm vaø ñôøi soáng ñöôïc oån ñònh, ñaûm baûo ñaày ñuû veà 

cheá ñoä chính saùch theo qui ñònh hieän haønh: thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, đảm bảo thời gian nghỉ phép, lễ, Tết…  
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5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế 

toán trƣởng trong năm 2010: không 

Đầu năm 2011, taïi Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2011 ngaøy 05/3/2011, Ñaïi hoäi ñaõ tieán 

haønh baàu thay theá 2/3 thaønh vieân Ban kieåm soaùt Coâng ty do baø Ngoâ Thò Thanh Höông – Tröôûng ban 

kieåm soaùt seõ nghæ höu vaøo cuoái naêm 2011 vaø oâng Ñinh Só Tieán – uûy vieân Ban kieåm soaùt coù ñôn xin 

nghæ. Hai öùng cöû vieân ñaõ truùng cöû laø: 

- OÂng Höùa Vaên Haø – ñöôïc Ban kieåm soaùt hoïp baàu laøm Tröôûng ban kieåm soaùt 

- OÂng Ñaäu Vuõ Chaâu – Uûy vieân Ban kieåm soaùt. 

VIII. THOÂNG TIN COÅ ÑOÂNG VAØ QUAÛN TRÒ COÂNG TY: 

1. Hoäi ñoàng quaûn trò/Chủ tịch và Ban kiểm soát: 

- Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 

Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty CP Kim khí TP HCM goàm 5 thaønh vieân: 

- OÂng Nguyeãn Minh Xuaân : Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò  – Toång Giaùm ñoác 

- OÂng Mai Vaên Boâng  : UÛy vieân Hoäi ñoàng quaûn trò  – Phoù Toång Giaùm ñoác 

- Baø Phaïm Thò Lieân : UÛy vieân Hoäi ñoàng quaûn trò  – Phoù Toång Giaùm ñoác 

- OÂng Leâ Vaên Hoàng : UÛy vieân Hoäi ñoàng quaûn trò  – Ñoäc laäp khoâng ñieàu haønh 

- OÂng Leâ Xuaân Cöôøng : UÛy vieân Hoäi ñoàng quaûn trò  – Ñoäc laäp khoâng ñieàu haønh 

Ban kieåm soaùt Coâng ty CP Kim khí TP HCM hoaït ñoäng trong naêm 2010 goàm 3 thaønh vieân: 

- Baø Ngoâ Thò Thanh Höông : Tröôûng Ban kieåm soaùt 

- OÂng Nguyeãn Xuaân Tröôøng: UÛy vieân Ban kieåm soaùt 

- OÂng Ñinh Syõ Tieán: : UÛy vieân Ban kieåm soaùt – thaønh vieân ñoäc laäp 

- Hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò: 

Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty ñaõ thöïc thi nhieäm vuï cuûa mình vôùi tinh thaàn traùch nhieäm cao, coù 

taàm nhìn chieán löôïc, ñöa ra caùc quyeát ñònh phuø hôïp trong töøng thôøi kì, luoân höôùng tôùi lôïi ích cao 

nhaát cho coå ñoâng, thöïc hieän ñuùng vaø ñaày ñuû caùc quyeát ñònh cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng vaø tuaân thuû 

phaùp luaät nhaø nöôùc. 

Cheá ñoä hoïp ñònh kyø haøng quyù cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò ñöôïc thöïc hieän nghieâm chænh theo 

Ñieàu leä toå chöùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. Trong năm 2010 Hội đồng quản trị đã tiến hành họp thường 

kì hàng quý và bất thường để xem xét, đánh giá và phê duyệt các vấn đề chủ yếu sau đây: 

- Cuộc họp ngày 15/01/2010: quyết nghị và thông qua các vấn đề về đơn giá tiền lương, 

phương án khai thác tài sản tại  Long Thới, Nhà Bè, đánh giá kết quả hoạt động 2009 và kế hoạch 

2010 trình Đại hội cổ đông 

- Cuộc họp ngày 26/3/2010: quyết nghị và thông qua các nội dung để trình Đại hội thường 

niên 2009, đánh giá kết quả quý 1 và mục tiêu trọng tâm quý 2. 

- Cuộc họp ngày 26/7/2010: quyết nghị và thông qua các nội dung đánh giá hoạt động 6 tháng 

đầu năm và mục tiêu trọng tâm 06 tháng cuối năm. 

- Cuộc họp ngày 01/9/2010: quyết nghị việc đầu tư Công ty CP Đầu tư Lavenue với tư cách là 

cổ đông sáng lập, tổng số cổ phần 1.250.000 cổ phần, chiếm 12,5% vốn điều lệ của Lavenue. 

- Cuộc họp ngày 15/10/2010: quyết nghị và thông qua các nội dung đánh giá hoạt động 9 

tháng đầu năm và mục tiêu trọng tâm 03 tháng cuối năm. 
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- Cuộc họp ngày 21/10/2010: quyết nghị việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư 

Lavenue. 

- Cuộc họp ngày 04/12/2010: quyết nghị việc thành lập Ban quản lý tòa nhà 193 Đinh Tiên 

Hoàng, xử lý nợ Incon – khoản nợ phát sinh từ năm 2006. 

- Cuộc họp ngày 10/12/2010: quyết nghị việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 cho cổ đông 

hiện hữu, phương thức chi trả bằng tiền mặt. 

- Cuộc họp ngày 21/12/2010: quyết nghị và thông qua các vấn đề về đơn giá tiền lương, sáp 

nhập Xí nghiệp 6 và Xí nghiệp cán cắt, xử lý hai nợ khó đòi phát sinh từ năm 2005 không còn khả 

năng thu hồi, đánh giá hoạt động năm 2010 và kế hoạch 2011 để trình Đại hội đồng cổ đông. 

Vieäc kieâm nhieäm quaûn lyù ñieàu haønh cuûa caùc thaønh vieân HÑQT vöøa mang yeáu toá thuaän lôïi 

vöøa coù nhöõng maët haïn cheá nhaát ñònh. Vì vaäy, trong thaønh phaàn HÑQT coù 2 thaønh vieân ñoäc laäp ñem 

laïi cho Hoäi ñoàng nhöõng yù kieán khaùch quan trong xaây döïng caùc muïc tieâu chieán löôïc vaø hoaïch ñònh 

chính saùch phaùt trieån Coâng ty. 

Nhôø caùc phöông tieän thoâng tin hieän ñaïi neân thoâng tin lieân heä giöõa caùc thaønh vieân nhanh 

choùng kòp thôøi, phoái hôïp hoaït ñoäng vôùi caùc thaønh vieân quaûn lyù ñieàu haønh Coâng ty toát hôn. 

- Hoaït ñoäng cuûa Ban kieåm soaùt: 

Ban kieåm soaùt Coâng ty thöïc hieän nhieäm vuï thay maët cho coå ñoâng kieåm soaùt moïi hoaït ñoäng 

kinh doanh, hoaït ñoäng quaûn trò vaø ñieàu haønh cuûa Coâng ty. Ban kieåm soaùt hoïp thöôøng kyø moãi quyù ñeå 

xem xeùt vaø ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. 

- Chi tieát thuø lao Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban kieåm soaùt naêm 2010: 

Thuø lao cho caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban kieåm soaùt naêm 2010 ñöôïc thöïc hieän 

theo ñuùng Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2009 ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 

27/3/2010. Chi tieát nhö sau: 

Hoï vaø teân Chöùc vuï Thuø lao ñöôïc nhaän (ñoàng) 

1. Nguyeãn Minh Xuaân 

2. Mai Vaên Boâng 

3. Phaïm Thò Lieân 

4. Leâ Vaên Hoàng 

5. Leâ Xuaân Cöôøng 

6. Ngoâ Thò Thanh Höông 

7. Nguyeãn Xuaân Tröôøng 

8. Ñinh Syõ Tieán 

Chuû tòch HÑQT 

UÛy vieân HÑQT 

UÛy vieân HÑQT 

UÛy vieân HÑQT 

UÛy vieân HÑQT 

Tröôûng Ban kieåm soaùt 

UÛy vieân BKS  

UÛy vieân BKS 

36.000.000 

24.000.000 

24.000.000 

42.000.000 

42.000.000 

24.000.000 

15.600.000 

30.000.000 

- Soá löôïng thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban kieåm soaùt ñaõ coù chöùng chæ ñaøo taïo veà 

quaûn trò Coâng ty: 03 ngöôøi 

- Tyû leä sôû höõu coå phaàn vaø nhöõng thay ñoåi trong tyû leä naém giöõ coå phaàn cuûa thaønh vieân 

Hoäi ñoàng quaûn trò: 

OÂng Nguyeãn Minh Xuaân : 105.080 coå phaàn, chieám 0,5% voán ñieàu leä 

OÂng Mai Vaên Boâng : 19.000 coå phaàn, chieám 0,09% voán ñieàu leä 

Baø Phaïm Thò Lieân : 7.000 coå phaàn, chieám 0,03% voán ñieàu leä 

OÂng Leâ Vaên Hoàng : 800.000 coå phaàn, chieám 3,8% voán ñieàu leä 

OÂng Leâ Xuaân Cöôøng : 800.000 coå phaàn, chieám 3,8% voán ñieàu leä 

Trong naêm 2010 caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò vaø nhöõng ngöôøi coù lieân quan ñaõ thöïc 

hieän caùc giao dòch coå phieáu sau: 
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- Từ ngày 14/6/2010 đến 07/7/2010: Bà Phạm Thị Liên đã bán 107.500 cổ phiếu để giải quyết 

nhu cầu cá nhân. Số lượng cổ phiếu bà Liên còn nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.000 cổ phiếu. 

Từ ngày 15/6/2010 đến 22/6/2010: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương – vợ ông Mai Văn Bông –đã 

bán 15.000 cổ phiếu và ngày 17/9/2010, bán tiếp 20.000 cổ phiếu để giải quyết nhu cầu cá nhân. Số 

lượng cổ phiếu bà Hương còn nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.000 cổ phiếu 

Từ ngày 22/7/2010 đến 17/9/2010: Ông Mai Văn Bông đã bán 28.000 cổ phiếu để giải quyết 

nhu cầu cá nhân. Số lượng cổ phiếu ông Bông còn nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.000. 

2. Caùc döõ lieäu thoáng keâ veà coå ñoâng: 

* Thoâng tin chi tieát veà cô caáu coå ñoâng: (Theo danh saùch coå ñoâng choát ngaøy 24/12/2010) 

- Toång soá coå ñoâng laø: 1.434 coå ñoâng, naém giöõ 21.000.000 coå phieáu ñang löu haønh, trong ñoù 

coù 13 coå ñoâng laø toå chöùc. 

- Coå ñoâng Nhaø nöôùc: Toång Coâng ty Theùp Vieät Nam 

Ñòa chæ:  91 Laùng Haï, Quaän Ñoáng Ña, Haø Noäi 

Ngaønh ngheà kinh doanh: Sản xuất thép và các kim loại khác, vật liệu chịu lửa, thiết bị phụ 

tùng luyện kim và sản phẩm thép sau cán; Khai thác quặng sắt, than mỡ và các nguyên liệu trợ dung 

cho công nghiệp sản xuất thép; Xuất nhập khẩu và kinh doanh các sản phẩm thép và nguyên nhiên liệu 

luyện, cán thép; phế liệu kim loại; cao su, xăng, dầu, mỡ, ga và các loại vật tư, phụ tùng, thiết bị phục 

vụ cho sản xuất thép, xây dựng, giao thông, cơ khí và các ngành công nghiệp khác; Kinh doanh, khai 

thác cảng và dịch vụ giao nhận, kho bãi, nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà ở; đầu tư, kinh doanh cơ sở 

hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và bất động sản khác; Kinh doanh khí ôxy, nitơ, argon (kể cả 

dạng lỏng); cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị dẫn khí;  Kinh doanh tài chính;  Kinh doanh khách sạn, 

nhà hàng ăn uống, dịch vụ du lịch, lữ hành; Xuất khẩu lao động; 

Soá löôïng coå phaàn naém giöõ: 11.690.570 coå phaàn, chieám 55,67% voán ñieàu leä  

- Coå ñoâng lôùn: khoâng coù  

- Coå ñoâng nöôùc ngoaøi: 48 coå ñoâng, naém giöõ toång coäng 77.640 coå phaàn, chieám 0,4% voán 

ñieàu leä. 

- Coå ñoâng saùng laäp: 

Teân coå ñoâng Ñòa chæ 

Thôøi ñieåm thaønh laäp 

coâng ty coå phaàn 

Thôøi ñieåm 

24/12/2010 

Soá coå phaàn Tyû leä SH Soá coå phaàn Tyû leä SH 

Ñaïi dieän phaàn voán Nhaø nöôùc 

Nguyeãn Minh Xuaân 

 

Mai Vaên Boâng 

 

Phaïm Thò Lieân 

 

 

74 Vuõ Huy Taán, Bình 

Thaïnh , TP HCM 

23 Ñöôøng 8, Quaän 11, 

TP HCM 

18M KDC Mieáu Noåi, 

Bình Thaïnh, TP HCM 

 

5.412.800 

 

2.706.400 

 

2.706.400 

 

34,26% 

 

17,13% 

 

17,13% 

 

5.845.284 

 

2.922.643 

 

2.922.643 

 

27,83% 

 

13,92% 

 

13,92% 

Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn 

Thöông Tín (Ñaïi dieän: OÂng 

Nguyeãn Minh Taâm) 

Leâ Vaên Hoàng 

94/1052 Döông 

Quaûng Haøm, Goø Vaáp, 

TP HCM 

Toå 68, Quaän Hoaøng 

Mai, Haø Noäi 

 

500.000 

 

800.000 

 

3,16% 

 

5,06% 

 

0 

 

800.000 

 

0 

 

3,81% 

      TP Hoà Chí Minh, ngaøy 10  thaùng 03 naêm 2010 

     COÂNG TY CP KIM KHÍ TP HOÀ CHÍ MINH 

                Toång Giaùm ñoác 


