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CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014  

 

Thời gian : Từ 13h00 đến 15h30 ngày 25/04/2014. 

Địa điểm : Hội trường – Công ty Cổ phần Ngô Han 

  43/1 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh 

 
Thời gian Nội dung 

13:00 – 13:15 Đăng ký danh sách đại biểu 

13:15 – 13:45 

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. 
- Giới thiệu Chủ tọa đại hội. 
- Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội 
- Thông qua chương trình đại hội 
- Phát biểu khai mạc 

13:45 – 14:45 

Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về: 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. 
- Kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2014. 
- Kế hoạch hủy niêm yết và đại chúng. 
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014. 

14:45 – 14:55 Đại hội Thảo luận 

14:55 – 15:15 

Biểu quyết về: 

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. 
- Thông qua kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2014. 
- Thông qua kế hoạch hủy niêm yết và đại chúng. 
- Thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2013. 
- Thông qua hết hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014. 

15:15 – 15:25 Giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết 

15:25 – 15:30 Thông qua Biên bản đại hội và bế mạc đại hội 
  

 CÔNG TY CỒ PHẦN NGÔ HAN 
 BAN TỔ CHỨC 
 (Đã ký) 
 NGÔ THỊ THÔNG 
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QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP 

- Tên giao dịch tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN 
- Tên giao dịch quốc tế: NGO HAN JOINT-STOCK COMPANY 
- Tên viết tắt: NHW 
- Logo của công ty:  

 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển đổi loại hình thành công ty Cổ Phần lần đầu 

số 4703000102 ngày 26/04/2004 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp và thay đổi 
lần 7 ngày 05/01/2011.  

- Vốn điều lệ: 229.506.270.000 đồng (Hai trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm lẻ sáu triệu, hai 
trăm bảy mươi nghìn đồng) 

- Ngành nghề kinh doanh:  
(a) Sản xuất nguyên liệu đồng nhôm; dây và cáp điện và các sản phẩm liên quan; 
(b) Mua bán nguyên vật liệu đồng, nhôm, sơn cách điện, giấy cách điện, dây điện từ; dây 

và cáp điện. 
(c) Mua bán phế liệu, phế thải kim loại (trừ các chất thải nguy hại theo danh mục tại 

Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài Nguyên Và Môi 
Trường). 

(d) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 
thuê. 

(e) Sản xuất mô tơ, máy phát; biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; thiết bị 
dây dẫn điện các loại; thiết bị điện chiếu sáng; đồ điện dân dụng; thiết bị điện khác. 

(f) Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy); máy bơm, 
máy nén, vòi và van khác; dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén; máy thông 
dụng khác. 

(g) Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; hệ thống điện. 
(h) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

nông nghiệp; máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây 
điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). 

(i) Bán buôn tổng hợp. 
(j) Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh. 

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÔ HAN 
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- Trụ sở chính: 
� Địa chỉ : Ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai 
� Điện thoại : (061) 3841578; Fax: (061) 3841577 
� Email : contact@ngohanwire.com;  
� Website : www.ngohanwire.com; www.ngohanwire.vn 

- Chi nhánh tại Hồ Chí Minh: 

� Địa chỉ: 43/1 Lý Chiêu Hoàng, P.10. Q.6, Tp.HCM. 
� Điện thoại: (08) 3755 9188;  Fax: (08) 3755 9187 

- Chi nhánh tại Hà Nội: 

� Địa chỉ: Số 32, Ô số 38 Liền kề 20, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Hà Đông, HN. 

� Điện thoại: (04) 6325 1716;  Fax: (04) 6325 1705 

NIÊM YẾT 

Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào ngày 12/01/2010 theo Quyết định số 03/QĐ - SGDHCM 
của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM và chính thức giao dịch vào ngày 26/01/2010, cụ thể: 

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông 
- Mã chứng khoán: NHW 
- Mệnh giá: 10.000đồng 
- Số lượng chứng khoán niêm yết: 22.950.627 cổ phiếu (Hai mươi hai triệu chín trăm năm 

mươi nghìn sáu trăm hai mươi bảy cổ phiếu). 
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 229.506.270.000 đồng (Hai trăm hai mươi chín tỷ, năm 

trăm lẻ sáu triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng). 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
Năm 1987, ông Nguyễn Văn Sung và bà Ngô Thị Thông đồng sáng lập cơ sở sản xuất dây điện từ 
Ngô Han, với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong ngành công nghiệp điện, cả hai đã khởi đầu 
hoạt động sản xuất kinh doanh như một doanh nghiệp gia đình. 

Từ năm 2000, công ty bắt đầu áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO:9001, tiếp theo đó là 
ISO 14000, SA 8000; thành lập và vận hành phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025 và sản 
xuất thành công sản phẩm có chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế như JIS, IEC, NEMA… Đặc biệt, 
năm 2003 Ngô Han là công ty sản xuất dây điện từ đầu tiên tại Việt Nam đạt được chứng chỉ chất 
lượng UL (Underwriters Laboratory), đồng thời được UBND TP.HCM bình chọn vào đợt đầu tiên 
của chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố năm 2003-2005 và cho 
đến thời điểm hiện nay, Ngô Han đã chiếm lĩnh được khoảng 40% thị phần của thị trường dây điện 
từ tại Việt Nam. 

Sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần vào năm 2004, Ngô Han đã thu hút được sự tham gia 
đầu tư của các quỹ đầu tư lớn như Mekong Enterprise Fund I, Mekong Enterprise Fund II, 
VietCapital, ngân hàng BIDV. Đến ngày 26 tháng 1 năm 2010, Ngô Han với mã chứng khoán 
NHW đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.  
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CÁC ĐỢT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ 

Thời gian Vốn điều lệ thực góp Hình thức tăng vốn điều lệ 

26/04/2004 50.000.000.000 Thành lập công ty cổ phần 

03/05/2004 63.214.290.000 Phát hành cho cổ đông chiến lược 

09/05/2007 227.233.930.000 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 

10/10/2009 229.506.270.000 Phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên 

Nguồn: NHW 

CÁC MỐC PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ 

− 1987 :  Thành lập Cơ sở sản xuất dây điện từ Ngô Han, trụ sở đặt tại Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

− 1996 :  Thành lập Công ty TNHH Ngô Han, xây dựng nhà máy mới và chuyển trụ 
sở chính về Đồng Nai với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. 

− 2004 :  Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Ngô Han, Mekong Enterprise Fund I 
đầu tư vào 1.85 triệu USD, tăng vốn điều lệ lên 63,214,290,000 đồng. 

− 2007 :  Tăng vốn điều lệ lên 227,233,930,000 đồng, tiếp tục phát hành cổ phiếu 
cho cổ đông chiến lược như Mekong Enterprise Fund II, VietCapital, NH 
BIDV… 

− 2009 :  Tăng vốn điều lệ lên 229,506,270,000 đồng. 

− 2010 :  Chính thức niêm yết cổ phiếu trên SGD Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh 

− 2011 : Thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại & Dịch vụ Ngô Han. 

− 2013  :        Mua lại CTCP Nước khoáng Cúc Phương. 
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1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Năm 2013 Công ty có nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do tình hình kinh tế 
Việt Nam và thế giới với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng chính khó khăn đó là 
áp lực lớn nhất cho HĐQT trong việc định hướng và cùng Ban lãnh đạo bàn các giải pháp để ổn 
định và tăng cường năng lực sản xuất, tìm kiếm khách hàng nhằm mục tiêu: Ổn định và phát triển 
sản xuất kinh doanh, nổ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ do Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 
đã giao cho HĐQT. 

Với sự nổ lực trên, Ban lãnh đạo CTCP Ngô Han đã đạt được kết quả vượt bậc trong hoạt động sản 
xuất  kinh doanh, đạt mục tiêu về sản lượng và doanh thu, lợi nhuận vượt 53% so với mục tiêu tại 
đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đề ra: 

� Tổng doanh thu đạt : 1,731.13 tỷ 
� Tổng lợi nhuận sau thuế đạt : 46.23 tỷ 

Các hoạt động khác của công ty được duy trì và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao 
động và pháp luật qui định. 

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

Ban Giám Đốc đã tuân thủ đúng định hướng của HĐQT đã đề ra, thể hiện trách nhiệm cao, năng 
động và đoàn kết vượt qua những khó khăn, tận dụng hiệu quả được những thuận lợi và các nguồn 
lực, đạt được kết quả cao về các chỉ tiêu hoạt động.  

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

Năm 2014 dự báo tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro vì lĩnh vực đầu tư 
XDCB về hệ thống lưới điện và công nghiệp có liên quan đến ngành nghề của công ty còn nhiều 
bất ổn từ định hướng nguồn vốn đầu tư năm nay của chính phủ và các chủ đầu tư khác. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng định hướng của HĐQT: Bằng mọi giải pháp để ổn định và phát 
triển SXKD với các chỉ tiêu kinh tế năm 2014 dự kiến là: 

- Tổng sản lượng   = 9,108 tấn. 
- Doanh thu thuần   = 1,862.77 tỷ . 
- Lợi nhuận sau thuế  = 51.54 tỷ. 

Để thực hiện được mục tiêu trên HĐQT xác định phương hướng nhiệm vụ như sau: 

- Chỉ đạo hoạt động của doanh nghiệp đảm bảo ổn định và phát triển. Bằng mọi giải  pháp 
hoàn thành mục tiêu kế hoạch 2014 do ĐHĐCĐ năm 2014 đề ra 

- Tăng cường công tác dự báo thị trường, nâng cao năng lực quản trị, chỉ đạo và kiểm soát 
chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn doanh nghiệp. 

- Tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho Ban Giám đốc điều hành 
có hiệu quả cao nhất để thực hiện nhiệm vụ. 

PHẦN 2: BÁO CÁO CỦA HĐQT 
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- Rà soát và tiếp tục hoàn thiện các qui chế về quản trị nội bộ công ty, trong đó chú trọng 
đến việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy công ty, Bổ nhiệm các thành viên của bộ máy 
quản lý, Cơ chế thù lao cho bộ máy quản lý, giám sát, ..... 

         
                                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 CHỦ TỊCH 

                                                                                      (Đã ký) 

 NGÔ THỊ THÔNG 
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Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ngô Han quy 
định về chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát. 

Năm 2013, Ban Kiểm soát Công ty đã triển khai thực hiện nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội 
đồng cổ đông những nội dung sau: 

I/-VỀ HỌAT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SÓAT: 

Ban Kiểm Soát đã chú trọng đến những hoạt động giám sát, kiểm tra trên một số lĩnh vực sau: 

‒ Giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Bộ 
máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài 
chính và kế hoạch hoạt động của năm 2013 đã được Đại Hội Cổ Đông thông qua. 

‒ Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, điều 
hành các đơn vị trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu 
sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho ban lãnh đạo, điều hành Công 
ty. 

II/- CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY: 
1.  Hội đồng quản trị: : 

‒ Các hoạt động của HĐQT năm 2013 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty cũng như các qui định của pháp luật hiện hành. HĐQT đã hoạt động tích cực, 
năng động nắm bắt tình hình kịp thời đề ra những giải pháp khắc phục những biến động 
bất lợi trong quá trình SXKD và khai thác những cơ hội thuận lợi đầu tư phát triển hiệu 
quả.  

‒ Các chủ trương, quyết định của HĐQT: Việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển 
SXKD của Công ty đều thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua. Phương án đầu tư và dự án đầu tư cơ bản thực hiện đúng quy trình đầu tư và 
Điều lệ Công ty quy định; các giải pháp về thị trường, tiếp thị và công nghệ thực hiện 
đảm bảo tính nguyên tắt và mang lại hiệu qủa. 

2. Tổng giám đốc và bộ máy quản lý: 
Các hoạt động của Công ty đã được Ban Tổng giám đốc điều hành và bộ máy quản lý triển 
khai, giám sát trên cơ sở Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Điều lệ Công ty. 

‒ Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của 
HĐQT và thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và 
pháp luật quy định. 

‒ Công tác quản lý, điều hành Công ty và hoạt động SXKD của các đơn vị thành viên đã 
có bước chuyển biến tích cực, nhạy bén năng động hơn trong dự báo và xây dựng chiến 
lược phát triển SXKD, tài chính trên cơ sở tuân thủ các quy chế, quy định của Công ty 
và pháp luật hiện hành. 

Năm 2013, trước những biến động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, HĐQT và Ban 
Tổng Giám đốc Công ty có sự nhạy bén, chủ động xử lý trước những diễn biến bất lợi và khai 

PHẦN 3: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
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thác thời cơ thuận lợi; vận dụng kịp thời, hợp lý các chính sách của Đảng và Nhà nước để đề ra 
những giải pháp phù hợp trong quá trình lãnh đạo, điều hành; phát huy hiệu quả các nguồn lực cho 
sự phát triển của Công ty. 

III/- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2013: 

Trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 do Ban Tổng Giám đốc Công ty lập, Báo cáo 
kiểm toán của Công Ty Kiểm Toán KPMG, Ban Kiểm Soát đã thẩm định và thống nhất xác 
nhận: 

‒ Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định; 

‒ Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 đã trình bày 
trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần Ngô Han; phù hợp với 
Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. 

Một số chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động Công ty năm 2013: 

1.    Về tình hình tài chính:  

DIỄN GIẢI MÃ 31/12/2012 31/12/2013 

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 100  678,194,451     638,218,131  
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 200  110,204,019 120,553,985  

TỔNG TÀI SẢN 270 788,398,470 758,772,116 
A. Nợ phải trả 300 513,856,880 438,285,583 
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 400 274,541,590 320,486,533 

TỔNG NGUỒN VỐN 440 788,398,470 758,772,116 

 

2.  Về kết quả kinh doanh:  

Chỉ tiêu (ĐVT: tỷ đồng) 2012 2013 KH2013 2013/2012 2013/KH2013 

Doanh thu thuần 1,639.97 1,731.13 1,719.87 106% 100.65% 

Lợi nhuận gộp 77.36 118.47 96.44 153% 122.84% 

Tổng chi phí 45.81 59.52 53.1 130% 112.00% 

LN trước thuế 37.36 61.89 43.30 166% 142.93% 

Lợi nhuận ròng 30.66 46.23 32.48 151% 142.36% 

IV/- Nhận xét & Kiến nghị: 

1.   Kết quả SXKD Công ty năm 2013, đã phản ảnh sự phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ 
đúng pháp luật; phù hợp cơ chế thị trường và tình hình thực tế Công ty. 

2.  Từ những đánh giá và nhận định trên Ban Kiểm Soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông 
thông qua: 

‒ Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 
2013 của Công ty đã trình trước Đại hội. 

‒ Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; 

3.  Ban Kiểm Soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban quản lý, điều hành Công ty: 
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‒ Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và 
hoàn thiện trên cở sở các quy định hiện hành của pháp luật nhà nước. 

‒ Tiếp tục nâng cao năng lực họat động của các phòng ban Công ty; hoàn chỉnh cơ chế, 
đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy 
định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh; khuyến khích nâng 
cao hiệu quả  họat động và thiết lập được quy trình quản lý trong Công ty. 

‒ Tăng cường công tác quản lý và điều hành các dự án đầu tư. 

‒ Trong môi trường kinh tế hội nhập sâu rộng, tình hình tài chính trong nước và thế giới 
có nhiều biến động. HĐQT và Ban điều hành cần đánh gía, xây dựng chiến lược phát 
triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu, phù 
hợp với tình hình thực tế , đưa Công ty vượt qua mọi trở lực và phát triển bền vững. 

V. Phương hướng họat động năm 2014 của Ban kiểm soát. 

‒ Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty 
và Pháp luật Nhà nước. 

‒ Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo Điều lệ hoặc đột xuất nếu cần thiết. 

‒ Tham gia với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sóat nội 
bộ và quy trình quản lý trong Công ty. 

Trân trọng. 
 T/M BAN KIỂM SOÁT 
 TRƯỞNG BAN 

  
 (Đã ký) 
 
 NGUYỄN ANH KHUÊ 
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1. Báo cáo tình hình tài chính 
1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013: 
a. Tóm tắt kết quả kinh doanh 

Chỉ tiêu (ĐVT: tỷ đồng) 2012 2013 KH2013 2013/2012 2013/KH 2013 

Doanh thu thuần 1,639.97 1,731.13 1,679.87 106% 103.05% 

Lợi nhuận gộp 77.36 118.47 89.19 153% 132.83% 

Tổng chi phí 45.81 45.68 48.87 99.7% 93.47% 

LN trước thuế 37.36 61.89 40.32 166% 153.50% 

Lợi nhuận ròng 30.66 46.23 30.24 151% 152.88% 
 

- Doanh thu thuần đạt 1,731.13 tỷ đồng, hoàn thành 103.1% kế hoạch năm 2013 và bằng 106% 
thực hiện 1,639.97 tỷ năm 2012.  

- Tổng chi phí năm 2013 đạt 45,68 tỷ đồng, bằng 93.5% kế hoạch chi phí năm 2013 và 99.7% 
chi phí năm 2012.  

- Lợi nhuận sau thuế đạt 46.23 tỷ đồng, hoàn thành 153% kế hoạch 30.24 tỷ năm 2013 và bằng 
151%  lợi nhuận năm 2012.  
 

b. Chi phí lương, thưởng: 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 

Chi phí lương (tỷ đồng) 19.5 23.24 25.29 

Tỷ lệ tăng 39% 19% 9% 

Số lượng nhân viên 229 257 281 

Lbq đồng/ người/ tháng 6,082,346 6,698,867 7,500,804 

Tỷ lệ tăng 23.69% 10.14% 11.97% 
 

 

c. Thù lao HĐQT – BKS & Chia cổ tức năm 2013: 

� Thù lao HĐQT – BKS:  

Thù lao 2012 2013 2013/2012 

HĐQT 246,940,525 406,813,725 165% 

BKS 60,965,367 55,474,599 91% 

Tổng cộng 307,905,892 462,288,324 150% 
 

� HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2013: 10% bằng tiền mặt.  

 

PHẦN 4: BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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1.2 Tình hình tài sản:  

DIỄN GIẢI MÃ 31/12/2012 31/12/2013 

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 100   678,194,451    638,218,131  
 I. Tiền và tương đương tiền 110     48,967,759      56,751,781  
 II. Các khoản phải thu 130   287,806,108    311,553,499  
 III. Hàng tồn kho 140   326,597,384    253,382,241  
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 200   110,204,019    120,553,985  
 I. Tài sản cố định 220   102,480,363    112,594,180  

TỔNG TÀI SẢN 270   788,398,470    758,772,116  
A. NỢ PHẢI TRẢ 300   513,856,880    438,285,583  
 I. Nợ ngắn hạn 310   513,856,880    426,785,583  
 II. Nợ và vay dài hạn 330       11,500,000  
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400   274,541,590    320,486,533  
 I. Nguồn vốn CSH 410   274,541,590    320,486,533  
 II. Lợi nhuận chưa phân phối 420     45,035,316      90,980,259  

TỔNG NGUỒN VỐN 440   788,398,470    758,772,116  
 

2. Các biện pháp quản trị nổi bật trong năm 2013: 

2. 1 Quản trị giá vốn hàng bán:  

Trong điều kiện nền kinh tế thế giới còn gặp nhiều khó khăn, tình hình tài chính tiền tệ trong nước 
có diễn biến phức tạp thì việc quản trị giá đồng cathode đầu vào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngô Han.  

Mục tiêu theo sát diễn biến giá nguyên liệu và quản trị giá nguyên liệu đầu vào luôn là mục tiêu 
hàng đầu của Ban lãnh đạo công ty trong năm 2013.  

Thông qua việc theo sát diễn biến giá nguyên liệu đầu vào sẽ giúp công ty giảm giá thành phẩm, 
tăng khả năng cạnh tranh trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn.  

2. 2 Quản trị tài chính: 

Nguồn nguyên vật liệu phần lớn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu và chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự 
trượt giá của VND trong thời gian qua. Vì vậy, công ty thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ 
khách hàng nhằm giảm công nợ phải thu, giảm dư nợ vay ngắn hạn bằng USD nhằm giảm thiểu rủi 
ro do trượt giá VND. 

 

3. Kế hoạch hủy niêm yết và đại chúng: 

Công ty có 116 cổ đông không phải là cổ đông lớn và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, sở 
hữu 16,46% cổ phiếu có quyền biểu quyết, chưa đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông theo hướng 
dẫn của UBCKNN tại công văn số 2233/UBCK-QTTT ngày 05/06/2013. 

Vì công ty không còn đủ điều kiện niêm yết, bên cạnh đó lại tốn kém chi phí và nguồn lực để báo 
cáo, thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài gây bất lợi trong cạnh tranh với đối thủ. Bên cạnh đó công ty 
không có nhu cầu huy động vốn từ sàn chứng khoán nên có nguyện vọng hủy niêm yết tự nguyện 
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trên sàn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, hủy đăng ký công ty đại 
chúng. 

� Phương án mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ: Theo NQ HĐQT ngày 10/03/2014 về việc 
trình ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua phương án mua lại cổ phiếu của cổ đông để giải 
quyết quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ sau khi hủy niêm yết , theo đó Bà Ngô Thị Thông – 
Chủ tịch HĐQT sẽ đứng ra mua toàn bộ 16,46% cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ mà không 
phải thông qua chào mua công khai với mức giá tại thời điểm giao dịch thông qua sàn giao 
dịch chứng khoán, thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày sau khi nhận được văn bản chấp 
thuận của UBCK NN. 
 

4. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2014: 

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và dự báo tình hình thị trường năm 
2013, HĐQT và Ban lãnh đạo đã xây dựng kế hoạch sản kinh doanh năm 2014 như sau: 

3. 1 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất: 
 

Chỉ tiêu 

2013 

Kế hoạch 2014 

(Đvt: tỷ đồng) Chỉ tiêu 2014/2013 

  Doanh thu thuần  1,731.13 1,862.77 108% 

  Giá vốn hàng bán  1,612.67 1,725.26 107% 

  Lợi nhuận gộp  118.47 137.51 116% 

  LN gộp/Doanh thu  6.84% 7.38% 108% 

  Chi phí quản lý  15.4 18.78 122% 

  Chi phí bán hàng  13.9 18.94 136% 

  Chi phí tài chính  30.2 33.76 112% 

  LN Trước thuế  61.89 66.03 107% 

  Thuế TNDN  15.7 14.5 92% 

  LN Sau thuế  46.23 51.54 111% 

  LNST/Doanh thu  2.67% 2.77% 104% 

  EPS (Vnđ/cp)  2,015 2,246 112% 
 

a. Trình ĐHCĐ thông qua phân phối lợi nhuận năm 2014: 

� Thù lao HĐQT – BKS năm 2014 :  1% Lợi nhuận sau thuế năm 2014. 

� Chính sách thưởng năm 2014:  

Stt LNST Mức thưởng Đối tượng 

1 Dưới 45 tỷ  3% LNST  
Toàn bộ CB CNV trong 
Công ty  

2 Từ 45 tỷ đến 50 tỷ  7% x (LNST – 45 tỷ)  Theo hiệu quả công việc 
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3 Trên 50 tỷ  10% x (LNST – 55 tỷ)  
do Tổng GĐ quyết định  

Thưởng năm 2014 chưa bao gồm lương tháng 13. 

 

Trân trọng./. 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN 
  TỔNG GIÁM ĐỐC 
   
  (Đã ký) 
 
  NGÔ THỊ THÔNG 
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Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN 

 
 

PHẦN 5: BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2013 
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
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TỜ TRÌNH 
Trình Đại hội Đồng cổ đông năm 2014 

 

Kính gửi :  Đại hội đồng Cổ đông 
Công Ty Cổ Phần Ngô Han 
 

‒ Căn cứ khoản 2, Điều 104 của Luật Doanh nghiệp quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng 

Cổ đông.  

‒ Căn cứ theo Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ngô Han.  

 

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Ngô Han kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết 
thông qua các nội dung sau:  

 

Điều 1: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013: 

� Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013:  

DIỄN GIẢI MÃ 31/12/2012 31/12/2013 

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 100   678,194,451    638,218,131  
 I. Tiền và tương đương tiền 110     48,967,759      56,751,781  
 II. Các khoản phải thu 130   287,806,108    311,553,499  
 III. Hàng tồn kho 140   326,597,384    253,382,241  
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 200   110,204,019    120,553,985  
 I. Tài sản cố định 220   102,480,363    112,594,180  

TỔNG TÀI SẢN 270   788,398,470    758,772,116  
A. NỢ PHẢI TRẢ 300   513,856,880    438,285,583  
 I. Nợ ngắn hạn 310   513,856,880    426,785,583  
 II. Nợ và vay dài hạn 330       11,500,000  
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400   274,541,590    320,486,533  
 I. Nguồn vốn CSH 410   274,541,590    320,486,533  
 II. Lợi nhuận chưa phân phối 420     45,035,316      90,980,259  

TỔNG NGUỒN VỐN 440   788,398,470    758,772,116  

� Kết quả hoạt động kinh doanh 2013: 

Chỉ tiêu 
(ĐVT: tỷ đồng) 

2012 2013 

Doanh thu thuần 1,639.97 1,731.13 

Lợi nhuận gộp 77.36 118.47 

LN trước thuế 37.36 61.89 

PHẦN 6: NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT 
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Lợi nhuận ròng 30.66 46.23 

 

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các nội dung báo 
cáo của hoạt động năm 2013. 
 

Điều 2:  Kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2014:  

� Kế hoạch tài chính hợp nhất: 

Chỉ tiêu 

2013 

Kế hoạch 2014 

(Đvt: tỷ đồng) Chỉ tiêu 2014/2013 

  Doanh thu thuần  1,731.13 1,862.77 108% 

  Giá vốn hàng bán  1,612.67 1,725.26 107% 

  Lợi nhuận gộp  118.47 137.51 116% 

  LN gộp/Doanh thu  6.84% 7.38% 108% 

  Chi phí quản lý  15.4 18.78 122% 

  Chi phí bán hàng  13.9 18.94 136% 

  Chi phí tài chính  30.2 33.76 112% 

  LN Trước thuế  61.89 66.03 107% 

  Thuế TNDN  15.7 14.5 92% 

  LN Sau thuế  46.23 51.54 111% 

  LNST/Doanh thu  2.67% 2.77% 104% 

  EPS (Vnđ/cp)  2,015 2,246 112% 
 

Điều 3: Hủy niêm yết và đại chúng. 

� Hủy niêm yết tự nguyện chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM, 

thông qua phương án mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ để đảm bảo quyền 
lợi cổ đông nhỏ lẻ, hoàn tất hồ sơ hủy niêm yết theo quy định: Theo NQ 

HĐQT ngày 10/03/2014 về việc trình ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua 
phương án mua lại cổ phiếu của cổ đông để giải quyết quyền lợi của cổ đông 
nhỏ lẻ sau khi hủy niêm yết , theo đó Bà Ngô Thị Thông – Chủ tịch HĐQT sẽ 

đứng ra mua toàn bộ 16,46% cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ mà không phải thông 
qua chào mua công khai với mức giá tại thời điểm giao dịch thông qua sàn giao 

dịch chứng khoán, thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày sau khi nhận được 
văn bản chấp thuận của UBCK NN. 

� Hủy đăng ký công ty đại chúng. 

Điều 4:  Chia cổ tức năm 2013 & 2014: 

� Kế hoạch chia cổ tức năm 2013: 10% bằng tiền mặt. 
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� Kế hoạch chia cổ tức năm 2014: 10% bằng tiền mặt. 
 

Điều 5: Chính sách thưởng cho CB CNV năm 2014 như sau:  

Stt LN sau thuế Mức thưởng Đối tượng 

1 Dưới 45 tỷ  3% LNST  
Toàn bộ CB CNV 

trong Công ty  

2 Từ 45 tỷ đến 50 tỷ  7% x (LNST – 45 tỷ)  Theo hiệu quả công 
việc do Tổng GĐ 

quyết định  3 Trên 50 tỷ  10% x (LNST – 55 tỷ)  

� Quỹ thưởng không bao gồm lương tháng 13.  
}} 

Điều 6: Thù lao HĐQT, BKS năm 2014:  

� Tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT, BKS: 1% LNST năm 2014.  

� ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ phân phối thù lao cho TV. 
HĐQT & BKS. 

 

Trân trọng kính trình! 

Nơi nhận: 

- Các cổ đông 

- TV HĐQT 

- BGĐ 

- Lưu: VT, HĐQT 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
  

                                 (Đã ký) 

 

NGÔ THỊ THÔNG 
 


