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CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI PHÚ NHUẬN 
 

BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 
 Năm báo cáo 2012 

 

A. Thông tin chung 

   1. Thông tin khái quát 

     - Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI PHÚ NHUẬN 

     - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301428617 

     - Vốn điều lệ : 36.000.000.000 đồng 

     - Địa chỉ  : 82 Trần Huy Liệu, phƣờng 15 quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. 

     - Số điện thoại : (08) 38 440 816 

     - Số fax  : (08) 38 443 980 

     - Webside  : www.pnco.vn 

     - Mã cổ phiếu : 

  2. Quá trình hình thành và phát triển 

2.1 Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Theo quyết định số 4735/QĐ-UB 

ngày 03/11/2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tp. HCM về việc chuyển Công ty Thƣơng 

mại Phú Nhuận thành Công ty Cổ phần Thƣơng mại Phú Nhuận, đến ngày 01 tháng 07 

năm 2004 Công ty chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức công ty 

cổ phần. Vốn điều lệ ban đầu là 9 tỷ đồng,  

2.2 Niêm yết: ngày 17 tháng 10 năm 2008 Công ty chính thức trở thành Công ty đại 

chúng. 

2.3 Các sự kiện: 

* Năm 2006 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 9 tỷ lên 12 tỷ đồng, 

nhằm bổ sung vốn kinh doanh. 

* Năm 2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ lên 24 tỷ đồng, 

nhằm bổ sung vốn kinh doanh và tái cấu trúc vốn. 

* Năm 2010 Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 24 tỷ lên 36 tỷ đồng, nhằm bổ 

sung vốn kinh doanh và tái cấu trúc vốn. 

* Năm 2012 Công ty đã đƣợc UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ 

phiếu ra công chúng số 61/GCN-UBCK ngày 21/12/2012; để tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ lên 

48 tỷ đồng, nhằm bổ sung vốn kinh doanh và tái cấu trúc vốn. 

Đối tƣợng phát hành : cổ đông hiện hữu 

Loại chứng khoán  : cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá   :   10.000 đ/cổ phần. 

Số lƣợng   : 1.200.000 cổ phần 

  3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh thƣơng mại, dịch vụ cho thuê văn phòng 

và kho hàng, dịch vụ ăn uống. 

Địa bàn kinh doanh: quận Phú Nhuận, quận Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp. 

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

    4.1 Mô hình quản trị 

    4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý 

 

http://www.pnco.vn/
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CƠ CẤU TỔ CHỨC – QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 

 

          

 Ghi chú:              :  Điều hành trực tiếp 

    :  Kiểm soát hoạt động 
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4.3  Chức năng nhiệm vụ 

       * Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty bao gồm tất cả 

các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định tỷ lệ trả 

cổ tức hàng năm; thông qua báo cáo tài chính năm; có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ; và 

quyết định các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

       * 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, trừ những vấn đề thuộc 

thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thƣơng mại Phú 

Nhuận gồm 07 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 

năm. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện pháp nhân của Công ty, chịu trách nhiệm 

trƣớc pháp luật và trƣớc HĐQT về việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty theo điều lệ và các qui chế của Công ty. 

Cơ quan thƣờng trực của HĐQT gồm: Chủ tịch HĐQT và có từ 01 đến 02 phó Chủ 

tịch HĐQT đƣợc HĐQT bầu và bãi miễn với đa số phiếu bằng thể thức trực tiếp. Bộ 

phận thƣờng trực thay mặt HĐQT giải quyết công việc hàng ngày của HĐQT, đƣợc 

sử dụng bộ máy, con dấu của Công ty Cổ phần Thƣơng mại Phú Nhuận để thực hiện 

chức năng chỉ đạo, kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty. 

      * Ban Kiểm soát 

Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm, là cơ quan 

giám sát của Đại hội đồng cổ đông, có nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi 

hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

      * Ban Tổng giám đốc 

Ban Tổng giám đốc của Công ty gồm 01 Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc.  

Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là ngƣời điều hành Công ty, trực tiếp chịu trách 

nhiệm trƣớc HĐQT về việc tổ chức, quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động tác 

nghiệp hàng ngày, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty và thi hành các quyết 

định của HĐQT theo nhiệm vụ và quyền hạn đƣợc giao. 

Giúp việc cho Tổng giám đốc có hai Phó Tổng giám đốc điều hành một số lĩnh vực 

hoạt động của Công ty. Phó Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp trƣớc Tổng 

giám đốc và cùng chịu trách nhiệm liên đới với Tổng giám đốc trƣớc HĐQT về các 

phần việc đƣợc phân công hoặc ủy nhiệm. 

Các phòng nghiệp vụ 

 Phòng Tài chính Kế toán 

- Tổ chức hạch toán kế toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo 

đúng pháp lệnh kế toán thống kê của Nhà nƣớc. 

- Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo thống kê, phân tích hoạt động SXKD để 

phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch của Công ty. 

- Ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời diễn biến các nguồn vốn chủ sở hữu, vốn 

huy động, vốn vay, đề xuất với Tổng giám đốc Công ty các giải pháp tạo vốn, đáp 
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ứng kịp thời cho yêu cầu SXKD của Công ty, theo dõi quản lý các hợp đồng tín 

dụng. 

- Tham mƣu cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện các chế độ quản lý tài 

chính, tài sản, sổ sách chứng từ hóa đơn theo qui định của Nhà nƣớc và Công ty. 

- Đề xuất các biện pháp mua bảo hiểm tài sản, hàng hóa toàn Công ty. 

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ hƣớng dẫn các đơn vị lập kế hoạch sản xuất kinh 

doanh, tham mƣu chuẩn bị các thủ tục cho Tổng giám đốc Công ty giao, xét duyệt 

kết quả thực hiện kế hoạch và quyết toán tài chính của các đơn vị trực thuộc theo 

định kỳ. 

 Phòng đầu tƣ 

- Nghiên cứu, tìm kiếm, lập các dự án đầu tƣ, các khoản đầu tƣ, hợp tác đầu tƣ trong 

lĩnh vực bất động sản và tài chính. 

- Theo dõi, quản lý các khoản mục đầu tƣ của Công ty trong từng thời điểm 

- Tham mƣu cho Ban Tổng giám đốc quản lý, tổ chức thực hiện các dự án đầu tƣ, 

Công trình xây dựng cơ bản, sửa chữa trong toàn Công ty. Các dự án hợp tác liên 

doanh, liên kết trong và ngoài nƣớc. 

 Phòng Kế hoạch Kinh doanh 

- Tham mƣu cho Tổng giám đốc công ty xây dựng phƣơng án kinh doanh hàng năm, 

chiến lƣợc kinh doanh dài hạn, kế hoạch phát triển thị trƣờng, phƣơng thức kinh 

doanh, chính sách tiếp thị. 

- Quản lý, kiểm tra hƣớng dẫn các đơn vị trực thuộc. Thực hiện kinh doanh cho thuê 

kho, mặt bằng nhà, các mặt hàng, sản phẩm theo tiêu chuẩn, chất lƣợng, mẫu mã, 

qui trình kỹ thuật theo kế hoạch kinh doanh của Công ty và hợp đồng kinh tế với 

khách hàng. 

- Cùng với phòng Tài chính Kế toán xây dựng đồng bộ kế hoạch sản xuất kinh 

doanh, kế hoạch sử dụng vốn, dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản, qui trình công nghệ 

kỹ thuật, hƣớng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm 

và kế hoạch trung – dài hạn các dự án liên doanh liên kết. 

- Tổ chức và thực hiện kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh trong nƣớc theo các 

phƣơng án đƣợc Tổng giám đốc công ty phê duyệt, tổng hợp tình hình báo cáo 

phân tích kết quả thực hiện các phƣơng án. 

- Hỗ trợ cho các đơn vị trực thuộc khai thác, mở rộng thị trƣờng, tìm kiếm sản phẩm 

mới và làm các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá theo qui định của Nhà nƣớc. 

- Lập, theo dõi thực hiện, thanh lý hợp đồng kinh tế đúng theo qui định. 

 Phòng Tổ chức Hành chính  

- Tham mƣu cho Tổng giám đốc về tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh và bố trí 

nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty. 

- Quản lý hồ sơ lao động, lý lịch nhân sự toàn Công ty, đề xuất giải quyết thủ tục về 

chế độ tuyển dụng, thôi việc, bổ nhiệm, bãi miễn, kỷ luật, khen thƣởng, nghỉ hƣu, 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo qui định của Nhà nƣớc. 

- Tham mƣu cho Tổng giám đốc xây dựng qui hoạch đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ 

kiến thức pháp lý, thi tay nghề cho cán bộ, nhân viên. 
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- Quản lý lao động tiền lƣơng, cùng với phòng Tài chính Kế toán xây dựng theo dõi 

thực hiện qui chế trả lƣơng, trả thƣởng, định mức lao động, đơn giá tiền lƣơng của 

Công ty và các đơn vị trực thuộc nghiên cứu đề xuất để Tổng giám đốc công ty 

phân bổ quỹ lƣơng, kinh phí hành chính cho các đơn vị trực thuộc. 

- Tham mƣu theo dõi tình hình thực hiện các qui định quản lý nội bộ, tình hình thi 

đua khen thƣởng định kỳ và đột xuất của toàn Công ty. 

- Quản lý công văn giấy tờ sổ sách hành chính và con dấu, soạn thảo các văn bản 

hành chính, báo cáo định kỳ và thực hiện công tác lƣu trữ văn thƣ tài liệu.  

- Phục vụ hoạt động của Hội đồng quản trị. 

- Xây dựng lịch công tác tuần, lịch giao ban hội họp, sinh hoạt định kỳ và bất 

thƣờng, tổ chức trang trí, phục vụ các cuộc hội họp sinh hoạt.  

- Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ cơ quan, kiểm tra công tác bảo vệ an ninh 

trật tự, bảo vệ môi trƣờng, phòng cháy chữa cháy toàn Công ty, theo dõi hoạt động 

của lực lƣợng tự vệ cơ quan, tham gia thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng và 

công tác xã hội. 

- Tổ chức tiếp khách và chuẩn bị các chuyến đi công tác của lãnh đạo Công ty và 

HĐQT. Hành chính tổ chức, quan hệ công chúng (Website, thông tin công cộng, 

giao tế nhân sự v.v…) 

 Phòng kho 

- Là nơi cho thuê kho, quan hệ khách hàng để đảm bảo hoạt động cho thuê có hiệu 

quả cao. 

- Quản lý và điều động xe phục vụ cho Ban Tổng giám đốc và CB-NLĐ khi có nhu 

cầu đi công tác, kinh doanh. 

 Các nhà hàng: Kinh doanh về dịch vụ nhà hàng tiệc cƣới, nhà hàng alacarte. 

   4.4 Các công ty con, công ty liên kết: 

       -  Công ty Cổ phần Việt Mỹ 

          * Địa chỉ: Lô 23 – Khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  

          * Lĩnh vực kinh doanh chính: Chế biến, bảo quản, thủy sản và các sản phẩm từ 

thủy sản. Chế biến và đóng hộp rau quả, xuất khẩu rau quả. Sản xuất bao bì bằng giấy, 

bìa, sản xuất bao bì từ plastic; in ấn bao bì. Mua bán thủy sản, rau quả, nông, lâm sản 

nguyên liệu. 

          * Vốn điều lệ: 8.000.000.000 đồng 

          * Vốn điều lệ thực góp: 4.400.000.000 đồng            tỷ lệ sở hữu: 55% 

       -  Công ty Cổ phần Phú Hƣng Thịnh Gia Lai 

          * Địa chỉ: 316 Lê Đại Hành, phƣờng Đống Đa thành phố Pleiku, tỉnh GiaLai 

          * Lĩnh vực kinh doanh chính: Khu du lịch sinh thái 

          * Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng 

          * Vốn điều lệ thực góp: 1.650.000.000 đồng             tỷ lệ sở hữu: 33% 

    5. Định hƣớng phát triển 

       - Các mục tiêu chủ yếu của công ty: Xuất khẩu nông sản và kinh doanh dịch vụ nhà 

hàng tiệc cƣới và nhà hàng alacarte. 
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       - Chiến lƣợc phát triển trung và dài hạn: Giảm tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng nông 

sản không phải chủ lực của Công ty, tập trung phát triển mảng nhà hàng và dịch vụ. 

       - Các mục tiêu đối với môi trƣờng, xã hội và cộng đồng của Công ty: Gắn kết sự 

phát triển của Công ty với môi trƣờng thân thiện và chia sẻ trong cộng đồng và xã hội.   

B. Tình hình hoạt động trong năm 

B1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phƣơng hƣớng kinh doanh năm 

2013. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 

I/ Tình hình chung 

 Năm 2012 là năm mà tình hình kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam có rất nhiều khó 

khăn, chuyển biến chậm, các chủ trƣơng, chính sách mới liên tục đƣợc ban hành nhằm hạn 

chế suy thoái, lạm phát. Thị trƣờng xuất nhập khẩu cũng chƣa ổn định ảnh hƣởng không ít 

đến hoạt động của doanh nghiệp. 

II/ Hoạt động kinh doanh của Công ty 

 M hoạt động kinh doanh của Công ty khó khăn 

chung nhƣng Công ty đã nỗ lực và cùng tập thể CB-NLĐ vƣợt qua đƣợc những thử thách 

với tinh thần quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp. 

 Hoạt động kinh doanh trong năm qua của Công ty có một số thuận lợi, khó khăn sau: 

 Thuận lợi: 

- Sự ổn định an ninh, chính trị xã hội và hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh 

tiếp tục đƣợc hoàn thiện. 

- Đƣợc sự chỉ đạo kịp thời và thƣờng xuyên của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám 

đốc trong các lĩnh hoạt động. Với tinh thần trách nhiệm cao, không chủ quan, tỉnh 

táo, cầu thị, lắng nghe và quyết đoán đã lãnh đạo, điều hành, xây dựng Công ty một 

cách khoa học, có giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện. 

- Việc quản trị tài chính, quản trị rủi ro luôn đƣợc Công ty chú trọng thực hiện qua đó 

đã nâng cao tính an toàn và ổn định trong hoạt động kinh doanh 

- Có đƣợc thị trƣờng rộng và lƣợng khách hàng truyền thống. 

- Sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ nhân viên giúp nhanh chóng thay đổi 

chiến lƣợc để phù hợp tình hình từng thời điểm, tìm kiếm, đổi mới cách làm thực hiện 

ngay đƣợc các cơ hội kinh doanh mới để bù đắp vào chỗ những mảng hoạt động đang 

gặp khó khăn. 

- Đội ngũ nhân viên đã từng bƣớc đƣợc trẻ hóa, trình độ chuyên môn đƣợc nâng lên, 

chủ động và nhiệt huyết trong công việc. 

- Có đƣợc sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận, tin tƣởng của cổ đông, Hội đồng quản trị, 

Ban Tổng giám đốc và toàn thể CB-NLĐ. 

- Sự động viên giúp đỡ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo, cơ quan chức năng và của cổ 

đông, nhất là cổ đông hoạt động trong cùng lĩnh vực đã hỗ trợ cho Công ty trong hoạt 

động. 
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 Khó khăn: 

- Các chủ trƣơng, chính sách của Nhà nƣớc trong lĩnh vực nhà, đất, quy hoạch, cấp 

phép xây dựng … tuy đã đƣợc cải cách nhƣng thay đổi liên tục, chƣa ổn định vẫn còn 

nhiều bất cập ảnh hƣởng đến vấn đề triển khai lập và thực hiện các dự án. 

- Ảnh hƣởng của nền kinh tế gặp khó khăn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng bị giãn 

tiến độ và đầu tƣ tài chính bị hạn chế, chƣa cơ cấu lại đƣợc, nên thực hiện không có 

hiệu quả tác động đến kết quả kinh doanh của Công ty. 

- Giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu biến động liên tục và đối thủ cạnh tranh ngày càng 

nhiều cũng làm ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong hệ thống 

của Công ty. 

1/ Kết quả kinh doanh năm 2012:      

          (đvt: triệu đồng) 

 Năm 2012 Năm 2011 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch Thực hiện 

Tỷ lệ 

TH so KH 
Thực hiện 

Tỷ lệ       

TH 2012 so 

TH 2011 

Tổng Doanh thu  189.000 287.352 152% 310.445 93% 

Lợi nhuận trƣớc thuế  12.000 13.315 111% 13.547 98% 

Kim ngạch xuất khẩu (USD) 6.000.000 7.496.832 125% 8.547.141 89% 

2/ Phân tích theo lĩnh vực kinh doanh:   

          (đvt: triệu đồng) 

Lĩnh vực kinh doanh Doanh thu Tỷ trọng Lợi nhuận Tỷ trọng 

- Kinh doanh thƣơng mại   223.787 78% 4.414 33% 

- Dịch vụ cho thuê                13.160 5% 3.056 23% 

- Dịch vụ nhà hàng            50.405 17% 5.845 44% 

                   Cộng:                          287.352 100 % 13.315 100 % 

2.1 Kinh doanh xuất nhập khẩu: 

Thị trƣờng hoạt động xuất nhập khẩu Công ty đã mở rộng ra các nƣớc trong khu 

vực Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ và Nam Phi.  

Nắm bắt đƣợc thị hiếu của ngƣời tiêu dùng trong năm, một số mặt hàng mới đã 

đƣợc nhập khẩu tạo sự phong phú mặt hàng và tạo lực đẩy cho vòng quay của dòng 

tiền. 

Hoạt động xuất khẩu hạt điều nhân đạt doanh thu và hiệu quả cao nhất trong nhóm 

hàng xuất khẩu này vì Công ty kiểm soát đƣợc quy trình đầu vào, đầu ra của hàng hóa. 
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Mặt khác, đây là mặt hàng Công ty có uy tín đối với khách hàng nƣớc ngoài nên khi thị 

trƣờng có biến động về giá, phƣơng thức thanh toán … việc đàm phán thực hiện cũng 

có phần thuận lợi hơn so với các doanh nghiệp khác. 

Nhìn chung hoạt động thƣơng mại xuất nhập khẩu trong năm tuy có khó khăn. 

Nhƣng do dự đoán đƣợc trƣớc tình hình, Công ty chủ động kiểm soát các quy trình đầu 

vào, đầu ra của hàng hóa, cân đối đƣợc nguồn tiền, hàng. Tuy nhiên, Ban Tổng giám 

đốc đã có chủ trƣơng hạn chế phần nào mảng hoạt động kinh doanh này, chủ động 

trong nguồn vốn, hoạt động vẫn đảm bảo đƣợc tỷ lệ doanh thu và lợi nhuận tốt so với 

kế hoạch. 

2.2 Kinh doanh dịch vụ nhà kho: 

 Trong năm có nhiều biến động về diện tích cho thuê và lƣợng khách thuê (do 

chuyển mục đích sử dụng một kho hàng sang hoạt động lĩnh vực nhà hàng vào giữa 

năm) nhƣng nguồn thu vẫn ổn định, đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch đƣợc giao, chất 

lƣợng dịch vụ cung ứng cho khách hàng luôn đƣợc duy trì tốt. 

 2.3 Kinh doanh dịch vụ ăn uống: 

- Nhà hàng Tiệc cƣới - Hội nghị Phú Nhuận: luôn khẳng định đƣợc thƣơng hiệu trên 

thị trƣờng. Để khắc phục hạn chế về diện tích mặt bằng nhà hàng, tạo sự đổi mới 

thƣờng xuyên và các chƣơng trình khuyến mãi, hậu mãi để phục vụ khách hàng đƣợc 

tốt hơn. Vì vậy, đơn vị này trong thời gian qua công suất phục vụ, doanh thu, lợi nhuận 

đều đạt kết quả tốt.  

- Nhà hàng Tiệc cƣới Hội nghị Phú Nhuận - Tân Phú: gặp sự cạnh tranh khá gay gắt 

tại khu vực, hàng loạt các nhà hàng mới trên cùng địa bàn mọc lên đã tạo nhiều áp lực 

về lƣợng cầu. Vì vậy, công tác định hƣớng quản trị, nâng hiệu quả kinh doanh luôn 

đƣợc Ban Tổng giám đốc quan tâm và có chính sách điều chỉnh kịp thời. Đến nay, hoạt 

động nhà hàng đã dần ổn định và có hƣớng phát triển tốt. 

- Nhà hàng Tri Kỷ: năm vừa qua nhà hàng có khó khăn về địa điểm, khách hàng và 

sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực ăn uống. Lãnh đạo nhà hàng đã củng cố nâng cao 

chất lƣợng phục vụ, món ăn, đƣa ra mức giá hợp lý, thực đơn phong phú nên lƣợng 

khách đến nhà hàng đã tăng nhiều hơn. Nhằm ổn định, mở rộng địa điểm, quy mô, 

nâng cao chất lƣợng phục vụ, cuối tháng 11/2012 vừa qua nhà hàng Tri kỷ 2 (Nguyễn 

kiệm) đã chuyển sang địa điểm mới và đổi tên thành nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ tại số 

6/8 Hoàng Minh Giám với loại hình đa dạng và cơ sở vật chất khang trang đầy đủ. 

Hiệu quả đạt khá cao so với trƣớc, đây là một tín hiệu tốt trong chiến lƣợc cơ cấu và 

phát triển Công ty đến năm 2015. 

3/ Hoạt động đầu tƣ và tài chính: 

 Trong suốt năm qua, với những khó khăn và thuận lợi nhất định, Công ty cũng đã 

thực hiện đƣợc một số dự án cơ bản, chủ yếu ƣu tiên khai thác các mặt bằng, cơ sở của 

Công ty tạo nguồn thu và lợi nhuận cao nhất. 
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 3.1) Những dự án đã và đang thực hiện trong năm 2012: 

* Dự án Phú Nhuận Plaza tại số 82 Trần Huy Liệu: Đã đƣa vào vận hành thử và 

chính thức đi vào hoạt động giữa tháng 10/2012. Tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục, 

thanh quyết toán và nghiệm thu công trình. 

* Dự án Khu phức hợp (PNCo Building Complex) tại số 6/8 Hoàng Minh Giám 

đƣợc HĐQT quyết định chuyển đổi thành dự án nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ để phù hợp 

tình hình kinh tế khó khăn hiện nay. Nhà hàng Hoa viên Tri kỷ cũng đã hoàn thành và 

chính thức đƣa vào hoạt động cuối tháng 11/2012 sau 4 tháng tiến hành xây dựng. 

* Dự án 6/5 Hoàng Minh Giám: đƣợc sự ủy nhiệm của cổ đông, HĐQT đã quyết 

định đƣa dự án này hợp tác với Công ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh nhà Bến 

Thành để tận dụng kinh nghiệm, khả năng của đối tác trong việc xây dựng, vận hành 

kinh doanh dự án với mức tham gia của bên Công ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh 

nhà Bến Thành là 40%. Đến nay dự án này đã đƣợc sự chấp thuận của UBND 

TP.HCM cho Công ty làm chủ đầu tƣ . Hiện đang tiếp tục thực hiện các bƣớc theo tiến 

độ của dự án. 

 3.2) Đầu tƣ dài hạn:  

+ Công ty Cổ phần Việt Mỹ (

Đồng Tháp): Đƣợc sự hỗ trợ vốn của phía Công ty cho việc hoàn thiện dự án, đến nay 

nhà máy đã xong phần nhà xƣởng, nhân sự, trang thiết bị và các thủ tục xuất nhập khẩu 

theo luật định để đƣa dự án vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. 

+ Công ty Cổ phần Phú Hƣng Thịnh Gia Lai (khai thác khu du lịch sinh thái thác Phú 

Cƣờng) với công trình khá quy mô và rộng lớn của dự án, để thực hiện chủ trƣơng của 

đơn vị là vừa hoạt động tạo nguồn thu vừa triển khai tiến độ xây dựng dự án. Đến nay, 

một số cảnh quan đã đƣợc đƣa vào khai thác phục vụ khách tham quan. 

+ Công ty TNHH Dịch vụ Phú Thịnh (chuyên mua bán xe ô tô, mô tô các loại và các 

loại dịch vụ khác): đã chính thức ngƣng hoạt động vào tháng 7/2012 sau khi đƣợc sự 

chấp thuận của HĐQT xét thấy hoạt động của Công ty này không đạt hiệu quả theo 

yêu cầu của dự án. 

 3.3) Đầu tƣ ngắn hạn: Thị trƣờng chứng khoán chƣa thực sự chuyển biến, hàng loạt 

các biện pháp kích cầu của Bộ Tài chính và UBCKNN đƣa ra nhằm thúc đẩy thanh 

khoản cho thị trƣờng nhƣng còn nhiều rủi ro. Việc kinh doanh chứng khoán không 

thuận lợi. Công ty sẽ cố gắng theo dõi kỹ thị trƣờng, chờ thời điểm thích hợp sẽ cho 

thoái vốn và hoàn nhập dự phòng của hoạt động này. 

4/ Về phƣơng án tăng vốn điều lệ: 

 Sau khi đƣợc sự chấp thuận của ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2012, Công ty đã tiến 

hành hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý và tiến hành xong việc tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ 

lên 48 tỷ. 

III/ Công tác quản trị điều hành: 

1) Công tác quản trị doanh nghiệp : 
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 Xây dựng sự chuẩn mực trong Công ty. Trong điều hành luôn có sự cải tiến phù 

hợp với quy mô hoạt động, có sự linh động trong giải pháp. Nên việc nâng cao chất 

lƣợng và tạo ra giá trị gia tăng mới và hiệu quả hơn trong công tác quản trị điều hành 

của Công ty luôn đƣợc đƣa lên hàng đầu với quyết tâm cao, các chính sách, chiến lƣợc 

của Công ty luôn đƣợc cân nhắc với nhiều giải pháp để vừa quản trị đƣợc hoạt động 

Công ty trong tình hình mới vừa hạn chế đƣợc các rủi ro trong hoạt động. 

2) Công tác nhân sự: 

 Nguồn nhân lực là một trong những vấn đề luôn đƣợc đƣa vào định hƣớng, tầm 

nhìn chiến lƣợc của Công ty. Công tác nhân sự đƣợc chú trọng, sắp xếp, lựa chọn để 

đảm bảo nhân sự phục vụ cho tiến độ kế hoạch đề ra. Các yếu tố đoàn kết cho mục tiêu 

chung, kết hợp hài hòa giữa lợi ích của Công ty, cổ đông và lợi ích ngƣời lao động, tạo 

môi trƣờng làm việc tốt cả về vật chất và tinh thần để ngƣời lao động phát huy hết khả 

năng cho công việc. Trình độ văn hóa, chuyên môn của nhân viên cũng đƣợc nâng cao. 

3) Công tác xúc tiến thƣơng mại, quảng bá thƣơng hiệu, xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp: 

 Đẩy mạnh xúc tiến thƣơng mại là những giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh kinh 

doanh hàng hóa, thƣờng xuyên cho cập nhật các thông tin về thị trƣờng để đƣa ra 

những giải pháp kinh doanh cho từng giai đoạn. 

 Thƣơng hiệu là nhân tố quan trọng trong hoạt động của Công ty. Vì vậy, Công ty 

không ngừng đẩy mạnh việc xây dựng thƣơng hiệu và quảng bá hình ảnh thƣơng hiệu 

trên thị trƣờng. Vừa qua Công ty đã thành lập tổ xây dựng thƣơng hiệu để đánh giá và 

xây dựng chiến lƣợc phát triển thƣơng hiệu, việc thực hiện sẽ bài bản, tốt hơn trong 

thời gian tới. Hiện tại, trong hoạt động dịch vụ thông qua hoạt động quảng cáo, khuyến 

mãi giúp Công ty đến gần ngƣời tiêu dùng và ngƣời tiêu dùng cũng hiểu sâu hơn về 

sản phẩm của Công ty. 

4) Chăm lo đời sống ngƣời lao động: 

Công ty luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của ngƣời lao động. 

Để đảm bảo thu nhập ổn định cho CB-NLĐ, trong năm Công ty đã nâng thu nhập cho 

ngƣời lao động bình quân từ 4.600.000đ/ngƣời/tháng lên 5.300.000đ/ngƣời/tháng. 

 Các chính sách pháp luật về lao động đều đƣợc thực hiện tốt, các chế độ bảo hiểm 

xã hội, nghỉ mát, sinh hoạt học tập luôn đƣợc Công ty và hai đoàn thể phối hợp thực 

hiện đảm bảo đúng theo thỏa ƣớc lao động tập thể, tạo sự gắn bó, đoàn kết trong toàn 

Công ty, tạo động lực trong công việc của từng ngƣời giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm 

vụ. 

5) Hoạt động đoàn thể: 

 Công ty luôn tạo điều kiện tốt nhất để hai đoàn thể Công đoàn và Chi đoàn hoạt 

động thuận lợi và ngƣợc lại hai đoàn thể này cũng đóng vai trò gắn kết giữa lãnh đạo 

và ngƣời lao động, giữa Công ty và xã hội, giúp lãnh đạo Công ty nắm bắt và giải 

quyết, hỗ trợ kịp thời tâm tƣ, nguyện vọng, khó khăn của ngƣời lao động. 

Kết quả hoạt động phong trào của Công ty năm 2012 nhƣ sau: 
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 - Đƣợc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  tặng cờ “ Đơn vị Thi đua xuất sắc 

năm 2012”. 

 - Chi Bộ đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 

2012”. 

 - Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2012”. 

- Chi đoàn thanh niên nhận bằng khen “ Chi đoàn hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn 

và phong trào thanh thiếu nhi Tp.Hồ Chí Minh năm 2012 – Chủ đề “Nâng cao chất 

lƣợng tổ chức Đoàn” của BCH Trung ƣơng Đoàn TNCS Thành phố Hồ Chí Minh. 

IV/ Kết luận 

 Trong năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hƣởng suy thoái kinh tế toàn 

cầu, nhƣng Công ty vẫn phát huy đƣợc tiềm năng, chủ động đón đầu các cơ hội, hoàn 

thành cơ bản nhiệm vụ cổ đông giao. 

  Chúng tôi mong cùng với sự khuyến khích và động viên của quý vị cổ đông, tình 

thần đoàn kết, gắn bó của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và đội ngũ CB-NLĐ trong Công ty, 

chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2013 và thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu dài hạn.  

 

Phƣơng hƣớng hoạt động kinh doanh năm 2013 

I/ Nhận định chung: 

 Năm 2013, dự báo tình hình kinh tế thế giới tiếp tục vẫn còn nhiều khó khăn với những 

bất ổn và mâu thuẫn kinh tế ngày càng phức tạp.  

 Kinh tế Việt Nam sẽ đƣợc điều hành theo hƣớng thận trọng và linh hoạt. Áp lực tăng 

giá hàng hóa, biến động giá nhiên liệu, năng lƣợng và điện là những yếu tố chi phối diễn 

biến chỉ số giá tiêu dùng. Các vấn đề tài chính, lạm phát, thắt chặt chi tiêu, cán cân mậu 

dịch, xuất nhập khẩu, lãi suất … đang đƣợc Nhà nƣớc quan tâm và kiểm soát chặt chẽ. 

 Trong bối cảnh trên, Công ty xây dựng các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh trong năm 

2013 với mức tăng trƣởng thận trọng theo diễn biến của thị trƣờng, theo tiêu chí vừa đảm 

bảo đem lại lợi nhuận, hạn chế các yếu tố rủi ro; vừa linh động, kiên trì các giải pháp để 

thực hiện chiến lƣợc phát triển Công ty.  

II/ Hoạt động kinh doanh: 

 Định hƣớng kinh doanh: 

 Trong năm 2013 kinh doanh của Công ty đặt trọng tâm là khai thác các hoạt động kinh 

doanh dịch vụ là chủ yếu, loại hình này đang chiếm tỷ trọng lợi nhuận và nguồn thu ổn 

định cao. Do tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu hiện nay chịu nhiều bất ổn của thị 

trƣờng thế giới cùng một số thay đổi về thủ tục xuất khẩu (bị chi phối bởi các hiệp định và 

quy định của nƣớc nhập khẩu). Đẩy mạnh và duy trì tính đa dạng của hoạt động dịch vụ 

vừa phát triển thế mạnh trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, nhà hàng tiệc cƣới làm gia tăng 

giá trị và chất lƣợng dịch vụ, giảm bớt rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng 

thời đầu tƣ các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngành nghề mà Công ty có ƣu thế 
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về mặt bằng, tay nghề kỹ thuật nhƣ kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, trung tâm 

thƣơng mại, văn phòng cho thuê … tùy theo tình hình thực tế để triển khai. 

1. Kinh doanh thƣơng mại xuất nhập khẩu: 

 1.1 Hoạt động xuất khẩu: năm 2012 hoạt động này giữ đƣợc mức doanh thu tƣơng đối 

so với năm trƣớc đó nhƣng lợi nhuận có giảm, các rủi ro tiềm ẩn của nó vẫn là mối lo cần 

quan tâm, các mặt hàng nông sản vốn có thế mạnh và chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh 

thu của Công ty nhƣng lại phụ thuộc vào nguồn cung và khách hàng xuất khẩu. Vì vậy, 

hoạt động kinh doanh xuất khẩu năm 2013 cũng vẫn là hàng nông sản chế biến truyền 

thống nhƣ điều nhân, nấm rơm muối đóng hộp thông qua các nhà tiêu thụ ở các thị trƣờng 

nhƣ Mỹ, Úc, Châu Âu …cố gắng nâng cao năng lực dự báo tình hình để có thể tránh đƣợc 

rủi ro, củng cố vị thế cạnh tranh trong khai thác thị trƣờng, tăng khả năng tiếp cận vốn 

đảm bảo doanh thu, lợi nhuận đạt kết quả tốt. 

 1.2 Nhập khẩu: Duy trì nguồn nhập khẩu và khách hàng tiêu thụ các loại hóa chất công 

nghiệp, các sản phẩm tiêu dùng, máy móc thiết bị … phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong 

nƣớc. Đồng thời, các bộ phận trong Công ty thƣờng xuyên cập nhật thông tin về thị 

trƣờng, chủ động xử lý, hạn chế tối đa các trƣờng hợp biến động bất thƣờng. 

2. Kinh doanh dịch vụ: 

 2.1 Kinh doanh dịch vụ nhà, kho: năm 2013 mảng dịch vụ này giảm bớt một phần diện 

tích do chuyển đổi một kho hàng  (6/8 Hoàng Minh Giám) sang hoạt động kinh doanh 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; phần kho lớn còn lại vẫn cố gắng duy trì hoạt động đạt hết năng 

suất. Vì vậy, việc giữ nguồn khách hàng thƣờng xuyên, cải tiến chất lƣợng, phong cách 

phục vụ, dịch vụ ngày càng tốt hơn là giải pháp cần đƣợc chú ý. 

 2.2 Kinh doanh dịch vụ ăn uống:  

 * Hoạt động Nhà hàng Tiệc cƣới - Hội nghị: đây là ngành hàng chủ lực của Công ty 

trong năm 2013, đã khẳng định đƣợc thƣơng hiệu của Công ty trên thƣơng trƣờng. Vì vậy, 

Công ty sẽ tiếp tục phát huy và cho triển khai mô hình chuổi nhà hàng tiệc cƣới mang 

thƣơng hiệu riêng có uy tín, tận dụng kinh nghiệm tổ chức, tay nghề chuyên nghiệp của 

nhân viên, khả năng về tài chính của Công ty. 

 * Hoạt động Nhà hàng ăn uống: là ngành hàng có sự cạnh tranh nhiều, nhƣng cũng 

nhiều cơ hội nên muốn tồn tại và phát triển ngoài các ƣu thế sẵn có, nhà hàng phải chuẩn 

hóa phong cách phục vụ, chất lƣợng món ăn phong phú, đa dạng, vệ sinh an toàn thực 

phẩm, giá cả hợp lý … để luôn thu hút đƣợc khách hàng. 

3. Lĩnh vực đầu tƣ dự án: 

 3.1  Dự án 6/5 Hoàng Minh Giám, phƣờng 9, quận Phú Nhuận: tiếp tục hoàn thiện hồ 

sơ pháp lý, lựa chọn tƣ vấn thiết kế, xin phép xây dựng. 

 Dự án này vẫn còn chờ áp giá giao đất, phƣơng án thiết kế, phƣơng án thị trƣờng… Vì 

vậy, đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị đƣợc thay mặt 

cổ đông quyết định các phƣơng án kinh doanh tại dự án này 

 Với các dự án việc huy động nguồn vốn sẽ đƣợc thực hiện bằng nhiều hình thức: phát 

hành cổ phiếu, trái phiếu, vốn vay, liên kết … tùy theo điều kiện cụ thể Hội đồng quản trị 

Công ty sẽ quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Đại hội đồng cổ đông để quyết định 
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nhằm đảm bảo có đủ tài chính thực hiện các dự án và việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tốt 

nhất. Việc này đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đƣợc thay 

mặt cổ đông tìm giải pháp và quyết định phƣơng án tốt nhất. 

 3.2 Các dự án đầu tƣ trên mặt bằng sẵn có của Công ty tiếp tục đƣợc cân nhắc và điều 

chỉnh liên tục sao cho có lợi nhất. Năm 2013 sẽ nghiên cứu để xác định, định giá bán các 

căn nhà nhỏ không có hƣớng phát triển kinh doanh để tập trung vốn xây dựng và kinh 

doanh những khu đất có tiềm năng hơn của Công ty. 

 4. Về hoạt động đầu tƣ tài chính:  

4.1  Đầu tƣ dài hạn:  

* Công ty Cổ phần Việt Mỹ: (Công ty góp vốn 51%) đẩy nhanh tốc độ để nhà máy 

đi vào hoạt động tạo nguồn thu ổn định và tiếp tục hoàn thiện các công đoạn còn lại. 

* Công ty Cổ phần Phú Hƣng Thịnh Gia Lai (khu du lịch sinh thái thác Phú 

Cƣờng): tiếp tục góp thêm một phần vốn còn lại (vì đây là dự án lớn, lâu dài. Công ty 

đang tham gia 33% vốn điều lệ). Giải pháp về vốn trong năm 2013 là vừa xây dựng song 

song với khai thác tạo nguồn thu cho doanh nghiệp.  

  * Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu và đầu tƣ các dự án theo phƣơng thức tự kinh doanh 

hoặc liên doanh liên kết với các đơn vị bạn trong và ngoài thành phố theo các ngành nghề 

mà Công ty có thế mạnh. 

4.2  Đầu tƣ ngắn hạn: Công ty tiếp tục dành một số vốn với tỷ lệ thích hợp để đầu tƣ, 

tạo lợi nhuận và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này. 

 Chỉ tiêu kế hoạch Công ty năm 2013: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2013 

1 Vốn điều lệ Triệu đồng 48.000 

2 Doanh thu Triệu đồng 220.000 

3 Lợi nhuận trƣớc thuế Triệu đồng 14.000 

4 Cổ tức % /  VĐL 12 

5 Tổng quỹ lƣơng Triệu đồng 16.000 

6 Quỹ phúc lợi Triệu đồng 600 

7 Quỹ Khen thƣởng Triệu đồng 2.400 

 Doanh thu và lợi nhuận năm 2013 đƣợc xây dựng theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm 

và cân nhắc theo tình hình kinh tế hiện tại. Công ty cố gắng đảm bảo hoạt động có lợi nhất 

cho Cổ đông và Công ty. 

III/ Các giải pháp thực hiện: 

1. Nguyên tắc chung: 

 Hoạt động của Công ty mang tính đa ngành, vì vậy chiến lƣợc kinh doanh cần có sự 

linh động, các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình nhƣng phải đạt mục tiêu trong 

ngắn hạn và dài hạn. 
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 Các mục tiêu hoạt động của Công ty luôn công khai để ngƣời lao động hiểu, phấn đấu, 

nhƣ vậy công tác quản trị sẽ thuận lợi hơn. 

 Các dự án đầu tƣ cần phải điều tra, khảo sát và phân tích nhiều phƣơng án để có sự lựa 

chọn khả thi nhất. 

 Hoạt động sản xuất phải nắm đƣợc quy trình sản xuất, chế biến có giải pháp, đối phó 

các rào cản kỹ thuật khi xuất khẩu. 

 Xây dựng chiến lƣợc marketing hiệu quả, xác định khách hàng tiềm năng, tìm hiểu 

thông tin và hƣớng giải pháp. Tạo sự cạnh tranh bằng các chính sách hậu mãi, tƣ vấn 

chuyên sâu. 

 Xây dựng nguyên tắc và lộ trình thực hiện kế hoạch một cách bài bản, khoa học, cụ thể 

cho từng lĩnh vực, phù hợp với định hƣớng chiến lƣợc của Công ty cắt giảm chi phí không 

cần thiết, thực sự quan tâm đến quản trị rủi ro. 

 Ngoài việc mở rộng thị trƣờng, Công ty không ngừng đẩy mạnh việc xây dựng và 

quảng bá hình ảnh thƣơng hiệu Công ty bằng nhiều hình thức với tầm nhìn dài hạn. Củng 

cố website, xây dựng phƣơng pháp thƣơng mại điện tử nhằm tăng khả năng tiếp cận với 

khách hàng và cổ đông. 

2.  Tổ chức quản lý:  

 Chú trọng điều chỉnh phƣơng thức quản lý, tăng cƣờng hiệu quả điều hành, tái cấu trúc 

về bộ máy quản lý theo hƣớng xây dựng bộ máy chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả và 

đảm bảo cho việc thực thi chiến lƣợc. 

 Cải tiến công tác quản trị nhân sự, kết hợp đẩy mạnh đào tạo làm động lực thúc đẩy 

toàn hệ thống vì mục tiêu tăng doanh thu, lợi nhuận đáp ứng kỳ vọng của cổ đông. Tiếp 

tục thực hiện chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực, Công ty sẽ tạo điều kiện để phát triển 

lực lƣợng cán bộ qua việc tạo môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, 

khuyến khích cống hiến đi liền với cơ hội thăng tiến cá nhân. 

 Sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp với chuyên môn công việc của từng cá nhân và đáp 

ứng tốt mục tiêu phát triển của Công ty, công tác này cần đƣợc chú trọng và đảm bảo yếu 

tố đoàn kết nội bộ. 

 Tăng cƣờng công tác đào tạo, quy hoạch và có định hƣớng ngắn hạn, dài hạn nhằm 

phát huy tính chủ động sáng tạo của từng CB-NLĐ để phục vụ công việc ngày càng tốt 

hơn và đƣợc thực hiện liên tục. 

 Xây dựng quy trình chuẩn cho các hoạt động ở từng bộ phận, đảm bảo các hoạt động 

đƣợc khoa học, hiệu quả dễ kiểm soát, kể cả dự kiến đƣợc tình huống rủi ro có thể xảy ra 

trong kinh doanh. Quy trình đòi hỏi tính khoa học, hiệu quả nhƣng không mất làm đi sự 

linh hoạt, nhạy bén trong điều hành. 

 Chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài với quan điểm con ngƣời là vốn quý của doanh 

nghiệp. Nâng cao phẩm chất, vai trò đạo đức nghề nghiệp của nhân viên. 

3.  Tài chính: 

 Vốn đầu tƣ cho xây dựng đƣợc sử dụng khá lớn để thực hiện đƣợc các chiến lƣợc kinh 

doanh trong ngắn và dài hạn, đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn, việc cấu trúc lại vốn, tăng  
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    B2. Tình hình tài chính năm 2012 

          1) Các chỉ tiêu tài chính      đvt: triệu đồng 

                  

Chỉ tiêu 2011 2012 % 2012/2011 

Tổng giá trị tài sản 182.885 234.321 128% 

Doanh thu thuần 310.445 287.352 93% 

Lợi nhuận trƣớc thuế 13.547 13.315 98% 

Lợi nhuận sau thuế 10.238 9.722 95% 

Tỷ lệ cổ tức 18% 15%  

         

 

 2) Các chỉ tiêu thanh toán và cơ cấu tài chính chủ yếu 
 

Các chỉ tiêu 2011 2012 Ghi chú 

1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

   * Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,32 1,07  

TSLĐ/Nợ ngắn hạn    

   * Hệ số thanh toán nhanh:    

TSLĐ – Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

1,31 1,05  

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

   * Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,63 0,70  

   * Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 1,76 2,49  

3.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

   * Vòng quay hàng tồn kho 

Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân 

40 107  

   * Doanh thu thuần/Tổng tài sản 168,94% 121,91%  

  

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời                                                                

   * Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 

thuần  

   * Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn  Chủ 

sở hữu 

   * Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài 

sản  

    

 

3,31%    

 

15,61% 

 

5,60% 

 

4,66% 

 

3,40% 

 

14,65% 

 

4,15% 

 

4,61% 
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 3) Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 
 

a) Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty. 

 

STT Họ và tên Địa chỉ 

Giấy CN 

ĐKKD/ 

CMND 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Lê Quang Toàn 
159/9 Hoàng Văn Thụ, phƣờng 8, 

Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh 023009651 6,38 

2 Tổng Công ty Bến Thành- 

TNHH MTV 

27 Nguyễn Trung Trực, Phƣờng 

Bến Thành, QI, TP Hồ Chí Minh 
4106000101 28,69 

 Tổng cộng   35,07 

 

b) Danh sách cổ đông đặc biệt 

STT Họ và tên Số CP nắm giữ Tỷ lệ sở hữu 

1 Hội đồng quản trị 1.503.240 41,76 

2 Ban Tổng giám đốc 180.739 5,02 

3 Ban kiểm soát 159.118 4,42 

 Cộng 1.843.097 51,20 

       

c) Cơ cấu cổ đông  
    

STT Họ và tên 
Số lƣợng cổ đông 

Số cổ phần 
Tỷ lệ  

(%) 

1 Nhà nƣớc 01 1.032.750 28,69% 

2 Trong nƣớc 133 2.567.250 71,31% 

 - Pháp nhân 04 475.000 13,19% 

 - Thể nhân 129 2.092.250 58,12% 

3 Ngoài nƣớc - - - 

 - Pháp nhân - - - 

 - Thể nhân - - - 

 Tổng cộng 134 3.600.000 100,00% 
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C.  Báo cáo của Hội đồng quản trị  nhiệm kỳ 2008 - 2012 

Thực hiện quy định của Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quy chế làm việc của Hội 

đồng quản trị và tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị báo cáo trƣớc Đại hội 

kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2012. 

Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2008 đã tín nhiệm bầu ra Hội đồng quản trị 

(HĐQT) nhiệm kỳ  2008 – 2012 gồm 7 thành viên. Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 

2011 có một thành viên xin từ nhiệm do về hƣu nên đã tiến hành cho bầu bổ sung một 

thành viên mới. Hiện nay HĐQT hoạt động đủ 7 thành viên theo Điều lệ Công ty.   

I/ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NHIỆM KỲ 2008 - 2012 

 Thuận lợi: 

- Về nhân sự: Thành viên HĐQT đều là những ngƣời hoạt động trong lĩnh vực kinh 

doanh, có kinh nghiệm, kiến thức quản lý, trình độ quản trị tiên tiến, tâm huyết với việc 

xây dựng và phát triển của Công ty và có 3 (ba) thành viên trực tiếp điều hành hoạt động 

của Công ty. 

- Đƣợc sự quan tâm và hỗ trợ của chính quyền các ban ngành trong quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Bến Thành (Đại diện có vốn góp lớn nhất tại 

Công ty) trong việc tháo gở các khó khăn vƣớng mắc trong quá trình hoạt động. 

- Công ty đã xây dựng đƣợc thƣơng hiệu có uy tín, tài chính ổn định.  

- Đƣợc sự hỗ trợ vốn trong kinh doanh và đầu tƣ của các ngân hàng. 

- Đƣợc sự tin tƣởng và ủng hộ của cổ đông. 

- Nguồn nhân lực đủ sức, đội ngũ cán bộ điều hành năng động và nhiệt quyết, có 

trình độ chuyên môn. 

- Sự nỗ lực, sáng tạo và có niềm tin mạnh mẽ của tập thể CB-NLĐ 

 Khó khăn: 

- Tình hình kinh tế thế giới, trong nƣớc liên tục các năm vừa qua kéo dài đến nay liên 

quan đến các vấn đề về tài chính, lạm phát, xuất nhập khẩu, lãi suất, tỷ giá … đã ảnh 

hƣởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

- Vốn đầu tƣ cho các dự án lớn, vốn còn thiếu, tỷ lệ vốn vay vẫn còn cao. 

- Đội ngũ cán bộ trẻ mặc dù có nhiệt tâm nhƣng vẫn còn thiếu kinh nghiệm. 

II/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Trong nhiệm kỳ 2008 – 2012 các cuộc họp thƣờng kỳ của HĐQT luôn đƣợc duy trì 

tốt, xem xét và giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm và đạt kết quả nhƣ sau: 

1) Quản trị đầu tƣ - kinh doanh: 

Hàng quý, 6 tháng, năm Ban Tổng giám đốc đều báo cáo tình hình hoạt động của 

Công ty để HĐQT nắm rõ, tham gia ý kiến và chỉ đạo kịp thời các vấn đề cần thiết trong 

kinh doanh, đầu tƣ … 
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Hoạch định chiến lƣợc sản xuất kinh doanh hàng năm, hoạch định kế hoạch vốn và 

nguồn vốn nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong hoạt động tài chính cũng nhƣ 

tài trợ các dự án. 

Thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát công tác kế toán tài chính Công ty, các vấn đề liên 

quan đến quyết toán dự án. 

Hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ qua luôn đạt kết quả tốt, mức độ tăng trƣởng hàng 

năm đảm bảo lợi ích của cổ đông và đảm bảo đời sống của ngƣời lao động và sự phát triển 

của Công ty. 

Đƣợc sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã xem xét và ra các 

quyết định chấp thuận chủ trƣơng về lập và quản lý các dự án, ngoài việc cho triển khai 

các dự án nội bộ nhƣ quyết định thành lập “Phú Nhuận Plaza” tại  số 82 Trần Huy liệu, 

phƣờng 15, quận Phú Nhuận, thành lập “Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ” tại số 6/8 Hoàng 

Minh Giám, phƣờng 9, quận Phú Nhuận, Hội đồng quản trị đã thống nhất quyết định việc 

đầu tƣ ra ngoài nhƣ hỗ trợ thêm về vốn và nhân lực cho Công ty Cổ phần Việt Mỹ (nhà 

máy chế biến thực phẩm đóng hộp tại tỉnh Đồng Tháp) để nhanh chóng đƣa nhà máy đi 

vào vận hành, góp vốn tham gia thành lập Công ty CP Phú Hƣng Thịnh Gia Lai loại hình 

hoạt động khu du lịch sinh thái thác Phú Cƣờng Gia Lai, chấp thuận cho thành lập Cty 

TNHH DV Phú Thịnh kinh doanh mua bán xe ô tô, mô tô các loại và một số dịch vụ khác, 

quyết định thành lập Nhà hàng Tiệc cƣới Hội nghị Phú Nhuận-Tân Phú, cũng nhƣ quyết 

định rút vốn đầu tƣ tại Công ty Cổ phần phát triển kinh tế Phú Nhuận, quyết định giải thể 

Nhà hàng Tiệc cƣới Hội nghị Phú Nhuận-Chi nhánh Vĩnh Long, chấp thuận rút vốn và 

ngƣng hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ Phú Thịnh … 

Bảng Tổng hợp thực hiện chỉ tiêu kinh doanh 5 năm : năm 2008 – năm 2012 

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Vốn điều lệ (tỷ đồng) 24 24 36 36 36 

Doanh thu (triệu đồng) 143.037 138.378 199.202 310.445 287.352 

LNTT (triệu đồng) 6.603 8.578 11.427 13.547 13.315 

Kim ngạch XK (USD) 6.344.170 4.588.582 4.805.217 8.547.141 7.496.832 

Số lao động (ngƣời) 149 151 159 200 230 

Thu nhập bình quân 

(đồng/ngƣời/tháng) 

2.580.000 3.480.000 4.097.000 4.600.000 5.300.000 

Lãi cơ bản/cổ phiếu 2.537 2.991 2.584 2.844 2.701 

Cổ tức (%) 14 15 16 18 15 
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2) Công tác phát hành tăng vốn điều lệ và đăng ký niêm yết cổ phiếu: 

 Nhằm mục tiêu có đủ vốn đối ứng bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đƣợc sự ủy quyền 

của Đại hội đồng cổ đông HĐQT đã thực hiện các vấn đề liên quan đến việc phát hành 

tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ lên 24 tỷ năm 2008 và từ 24 tỷ lên 36 tỷ năm 2010. Việc phát 

hành trên đã hoàn tất và đạt kết quả do có sự chuẩn bị tốt. Hiện nay, Công ty cũng đã  tiến 

hành cho việc phát hành tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ lên 48 tỷ sau khi đƣợc sự chấp thuận của 

UBCK NN. HĐQT đã cho triển khai tiếp kế hoạch, phƣơng pháp thực hiện tăng vốn để 

tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Cổ đông và Công ty, kết quả việc phát hành tăng vốn điều 

lệ từ 36 tỷ đồng lên 48 tỷ đồng đã hoàn tất. 

Riêng việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà 

Nội đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2010 nhƣng chƣa thực hiện đƣợc do tình hình thị trƣờng 

chứng khoán các năm vừa qua không thuận lợi nên HĐQT Công ty đã cân nhắc và đƣa ra 

quyết định tạm hoãn thời gian đăng ký niêm yết lại. Việc niêm yết sẽ thực hiện khi tình 

hình kinh tế tốt hơn, đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty và lợi ích Cổ đông. 

3) Các vấn đề khác 

 Hội đồng quản trị thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực 

hiện các nghị quyết mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Linh hoạt trong chỉ đạo điều 

hành theo tình hình thực tiễn . 

 Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ ĐHĐCĐ – Các vấn đề trình đại hội. 

 Thông qua kế hoạch cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự. 

 Hội đồng quản trị tạo điều kiện và tham gia ý kiến để hoạt động điều hành của 

Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty đạt hiệu quả hơn. 

 Hoàn thiện các quy chế về quản trị nội bộ Công ty. 

 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phát triển và mở rộng mạng lƣới 

 Tiếp tục cơ cấu bộ máy tổ chức hƣớng đến tinh, gọn và hiệu quả 

 Bảo vệ quyền lợi của cổ đông bằng việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 

và công tác công bố thông tin thƣờng xuyên. Không có khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan 

đến Cổ đông. 

III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

   Trong nhiệm kỳ qua về môi trƣờng bên ngoài có những diễn biến phức tạp, khó 

khăn và thử thách nhƣng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thƣơng mại Phú Nhuận đã 

vƣợt qua và hoàn thành nhiệm vụ cổ đông giao, thể hiện đƣợc năng lực điều hành, tổ chức 

thực hiện của HĐQT Công ty trong việc bảo toàn và phát triển vốn. Sự đồng thuận và việc 

giám sát chặt chẽ của HĐQT đã giúp Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai các nghị 

quyết, quyết định nhanh chóng, kịp thời và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn 

định có hiệu quả. 

IV/ PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2013 - 2017: 

- Trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 

2013 – 2017 tiếp tục chỉ đạo, giám sát, quản trị hoạt động của doanh nghiệp hoàn thành 

các chỉ tiêu, kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Tạo điều kiện cho Ban điều hành  
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D. Báo cáo của Ban kiểm soát 
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thƣơng mại Phú 

Nhuận; 

 - Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát qui định tại điều lệ Công ty; 

 - Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty năm 2012; 

 - Căn cứ báo cáo tài chính năm 2012 đã đƣợc kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán 

DTL; 

- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thƣơng mại Phú Nhuận báo cáo kết quả hoạt 

động kiểm tra, thẩm tra năm 2012 trƣớc Đại hội đồng cổ đông nhƣ sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012  

1- Xem xét các quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, 

điều hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty trong việc thực hiện 

nhiệm vụ kế hoạch đƣợc giao. 

2- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban TGĐ trong việc xây dựng và thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quí, năm. Kiểm tra quá trình thực hiện nhiệm vụ sản 

xuất kinh doanh hàng quí,  năm. 

3- Xem xét báo cáo tài chính hàng quí, năm của Công ty trƣớc kiểm toán và sau khi 

kiểm toán.  

4- Xem xét báo cáo do HĐQT, Ban điều hành cung cấp. 

5- Xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành. 

II.  HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH – ĐẦU TƢ NĂM 2012 

1. Hoạt động kinh doanh: 

Các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty nhƣ: Xuất nhập khẩu, kinh doanh 

dịch vụ nhà kho, kinh doanh dịch vụ ăn uống nhƣ: Nhà hàng Tiệc cƣới Hội nghị Phú 

Nhuận, Nhà Hàng tiệc cƣới Hội Nghị Phú Nhuận Tân Phú hoạt động ổn định, hiệu quả. 

2. Hoạt động đầu tƣ: 

Thực hiện đầu tƣ xây dựng, chuyển địa điểm kinh doanh Nhà hàng Tri Kỷ về 6/8 

Hoàng Minh Giám, phƣờng 9, Quận Phú Nhuận đã khai trƣơng 29/11/2012 hiện hoạt động 

tốt. 

Dự án Trung tâm Tiệc cƣới - Hội nghị - Văn phòng số 82 Trần Huy Liệu (PHÚ 

NHUẬN PLAZA) hiện đã đƣa vào hoạt động quí IV năm 2012. 

3. Hoạt động đầu tƣ tài chính ngắn hạn: 

Đầu tƣ ngắn hạn vào một số công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán năm 

2012 ổn định.  

4. Hoạt động đầu tƣ tài chính dài hạn: 

Góp 55% vốn (550 triệu đồng) thành lập Công ty TNHH dịch vụ Phú Thịnh đã đƣa 

vào hoạt động trong tháng 9 năm 2010, kinh doanh gặp khó khăn, Hiện ngƣng hoạt động 

chờ giải thể. 

Công ty Cổ phần Phú Hƣng Thịnh Gia Lai (Cty CP Thƣơng mại Phú Nhuận góp 

33%vốn # 1 tỷ 650 triệu đồng): Đến năm 2012 đã góp 700 triệu đồng hiện Công ty Cổ 

phần Phú Hƣng Thịnh Gia Lai đã xây dựng một số hạng mục và đƣa vào kinh doanh. 

Công ty Cổ phần Việt Mỹ: năm 2012 đã xây dựng xong nhà xƣởng, sản xuất thử và 

thực hiện các công đoạn cuối để có sản phẩm nấm rơm xuất khẩu. 

5. Một số dự án của Công ty đang triển khai nhƣ : 
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Dự án 6/5 Hoàng Minh Giám: dự án khu phức hợp căn hộ, văn phòng, dịch vụ 

thƣơng mại, Công ty đã có đối tác góp vốn đầu tƣ hiện đang thực hiện các thủ tục pháp lý. 

Dự án 38 Trƣơng Quốc Dung, Phƣờng 10, quận Phú Nhuận và dự án 168 Hoàng 

Văn Thụ, phƣờng 9, quận Phú Nhuận. HĐQT, Ban TGĐ đang giãn tiến độ và điều chỉnh 

dự án do tình hình kinh tế khó khăn.  

6. Phát hành cổ phiếu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: 

Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ lên 48 tỷ đã thực hiện theo nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

III.  GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY  

- Trong năm 2012, HĐQT Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ quản lý 

Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.  

- HĐQT Công ty có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo 

thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã 

đƣợc Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chủ trƣơng, nghị quyết của HĐQT 

ban hành, mang lại hiệu quả và giữ vững mục tiêu tăng trƣởng và phát triển của Công ty. 

- Năm 2012 Công ty chấp hành đầy đủ việc cung cấp và công bố thông tin theo qui 

định của pháp luật. 

- Trụ sở chính của Công ty đã đƣợc dời về số 82 Đƣờng Trần Huy Liệu,  phƣờng 

15, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. 

- Các cuộc họp của HĐQT thực hiện đúng theo qui định điều lệ Công ty. 

Với qui mô phát triển của Công ty ngày một lớn, rộng trong các mảng hoạt động 

sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc: 

- Chú trọng thêm công tác điều hành, quản trị làm cho bộ máy hoạt động đạt hiệu 

quả, đáp ứng đƣợc tốc độ phát triển của Công ty. 

- Thƣờng xuyên củng cố, hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực 

có năng lực và chất lƣợng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới. 

IV.  CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 

Trong năm 2012 Ban kiểm soát Công ty nhận đƣợc các báo cáo tài chính do phòng 

Tài chính Kế toán Công ty lập, sau khi thẩm định BKS xác nhận một số vấn đề sau: 

Báo cáo tài chính của Công ty đƣợc lập đầy đủ, đúng biểu mẫu quy định của Bộ Tài 

chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành; 

Báo cáo tài chính năm của Công ty đƣợc kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập 

(DTL) theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

Số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công 

ty, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý. 

1. Báo cáo tài chính: 

a. Tài sản 

+ Tổng tài sản : 234.321.351.866 đồng 

-  Tài sản ngắn hạn : 114.705.217.830 đồng  

-  Tài sản dài hạn : 119.616.134.036 đồng  

b. Nguồn vốn 

+ Tổng nguồn vốn : 234.321.351.866 đồng 

- Nợ phải trả : 164.915.014.500 đồng 
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- Vốn chủ sở hữu :     66.316.162.806 đồng 

- Lợi ích cổ đông thiểu số :       3.090.174.560 đồng 

c. Kết quả kinh doanh 

Doanh thu thuần : 287.352.465.478 đồng 

Tổng chi phí : 274.036.596.316 đồng 

Lợi nhuận trƣớc thuế :     13.315.869.162 đồng 

          Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp :     3.382.551.674 đồng 

n lại :  514.892.252 đồng 

Lợi ích của cổ đông thiểu số :      (303.840.314) đồng 

Lợi nhuận sau thuế :       9.722.265.550 đồng 

2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 

+ Tài sản 

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản :   48,95 % 

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản             :  51,05 % 

+ Nguồn vốn 

- Nợ phải trả/ Vốn điều lệ  :           4,58 lần 

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn   :  70,38 % 

-Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn  :  28,30 % 

- Lợi ích của cổ đông thiểu số/ Tổng nguồn vốn :           1,32 % 

+ Khả năng thanh toán 

- Khả năng thanh toán hiện hành   :          1,07 lần 

- Khả năng thanh toán nhanh    :   1,05 lần 

+ Tỉ suất lợi nhuận 

- Lợi nhuận trƣớc thuế / Tổng tài sản  :           5,68 %  

- Lợi nhuận trƣớc thuế / Tổng doanh thu  :           4,63 % 

- LN trƣớc thuế / Vốn chủ sở hữu   :         20,08 % 

- LN trƣớc thuế / Vốn điều lệ    :         36,99 % 

3. Phân phối lợi nhuận: 

-   Đã tạm ứng cổ tức năm 2012 cho cổ đông : 10 % (02 đợt) 

4. Nhận xét: 

Căn cứ vào các số liệu trên ta thấy: 

-   Tổng doanh thu thuần năm 2012 đạt 152,04 % so với kế hoạch (189 tỷ). 

          -    Lợi nhuận trƣớc thuế năm 2012 đạt 110,97 % so với kế hoạch (12 tỷ). 

-   Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi 

nhuận đều vƣợt kế hoạch.  

Riêng chỉ tiêu Nợ phải trả/Vốn điều lệ là 4,58 lần cho thấy cơ cấu nguồn vốn của 

công ty chƣa ở mức an toàn. Nguyên nhân là do trong năm Công ty có vay tại các ngân 

hàng  để đầu tƣ vào các dự án. Công ty cần chú trọng việc cơ cấu nguồn vốn nhằm đạt 

đƣợc mức an toàn về tài chính và tăng cƣờng hơn nữa công tác quản trị rủi ro. 

V.  SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 Trong năm 2012 Ban kiểm soát thực hiện trách nhiệm của mình theo qui định của 

pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 
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Đ. Quản trị công ty 

1  Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

 

Họ và tên Chức vụ ĐH trực tiếp ĐH gián tiếp 

1. Ông Nguyễn Văn Điệp Chủ tịch x  

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung P. Chủ tich x  

3. Ông Hà Tiến Bình Thành viên x  

4. Ông Lê Quang Toàn Thành viên  x 

5. Ông Huỳnh Kim Điền Thành viên  x 

6. Ông Vƣơng Công Minh Thành viên  x 

7. Ông Nguyễn Hữu Thắng Thành viên  x 

   2. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

 

Họ và tên Chức vụ ĐH trực tiếp ĐH gián tiếp 

1. Ông Nhữ Đình Tuyển Trƣởng ban x  

2. Ông Nguyễn Văn Ngọc Thành viên x  

3. Bà Trần Thị Lệ Hằng Thành viên  x 

 

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

 

Họ và tên Thù lao Ghi chú 

* Hội đồng quản trị   

1. Ông Nguyễn Văn Điệp 5.000.000  

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung 4.000.000  

3. Ông Hà Tiến Bình 3.000.000  

4. Ông Lê Quang Toàn 3.000.000  

5. Ông Huỳnh Kim Điền 3.000.000  

6. Ông Vƣơng Công Minh 3.000.000  

7. Ông Nguyễn Hữu Thắng 3.000.000  

* Ban kiểm soát   

1. Ông Nhữ Đình Tuyển 3.000.000  

2. Ông Nguyễn Văn Ngọc 2.000.000  

3. Bà Trần Thị Lệ Hằng 2.000.000  
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E. Báo cáo tài chính hợp nhất đã đƣợc kiểm toán 

 1.Báo cáo Kiểm toán D.T.L 
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2. Báo cáo tài chính đã đƣợc kiểm toán: 
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CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
 

CHỈ TIÊU 
Thuyết 

minh 
Số cuối năm Số đầu năm 

1. Tài sản thuê ngoài    

2. Vật tƣ, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công    

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cƣợc    

4. Nợ khó đòi đã xử lý  178.616.668 178.616.668 

5. Ngoại tệ các loại    

   + USD  144.843,32 231,994,71 

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án  386.000.000 150.000.000 

 
 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 
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BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT 
(THEO PHƢƠNG PHÁP TRỰC TIẾP) 

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 
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