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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THÔNG NHẤT 
Năm báo cáo 2012 

I. Thông tin chung 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THÔNG NHẤT 

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 vnđ 

Nhà máy:   Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,  

Điện thoại: 84-64-392.36.36/7/8 Fax: 84-64-392.38.89 

Email:  tnsteel@tnsteel.vn     Website: www.tnsteel.vn 

Thiết bị chính được đầu tư theo công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất của Mỹ do nhà sản 

xuất máy cán nguội uy tín và chuyên nghiệp INTERGRATED INDUSTRIAL SYSTEMS ( 

I2S ) với công suất vận hành : 200.000 tấn / năm. Đặc điểm nổi bật nhất của máy cán nguội 4 

trục đảo chiều bao gồm : 

1. Hệ thống tự động điều khiển độ dày của thép ( automatic gage control system ) 

2. Hệ thống tự động điều khiển độ phẳng của thép ( ABB automatic flatness 

control system ) 

3. Hệ thống biến tần ACS 800 của ABB 

4. General Electric RX7i Programmable Logic Controller 

Máy cán được thiết kế với 2 truyền động độc lập cho 2 trục cán, giúp dễ dàng điều 

khiển 2 trục cán ( trục trên và trục dưới ) có cùng vận tốc dài trong quá trình cán ngay cả 

trong trường hợp 2 trục cán có đường kính khác nhau, đặc điểm này rất quan trọng trong việc 

kiểm soát Tension và loại bỏ khả năng trượt trong khi cán. Đồng thời máy cán cũng được 

trang bị 2 trục Shapemeter roll ở đầu vào và đầu ra của máy cán giúp cho máy cán có thể điều 

chỉnh được thông số độ phẳng một cách tối ưu nhất mà các máy thế hệ cũ không được trang 
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bị đầy đủ, đây cũng là thông số quan trọng nhất mà các khách hàng sử dụng thép cán nguội 

quan tâm. Đặc điểm sản phẩm thép cuộn cán nguội của TNFS như sau: 

   Chiều dày:  0,15 ÷ 1,8 mm 

   Chiều rộng: 650 ÷ 1.250 mm 

Tất cả các sản phẩm của công ty CP thép tấm lá Thống Nhất được sản xuất và kiểm tra 

theo các quy trình nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng giao cho khách hàng và đạt theo tiểu 

chuẩn quốc tế của Nhật Bản là JIS G3141:06. 

 Với đội ngũ cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp, đa phần đã có kinh nghiệm nhiều 

năm làm việc tại các nhà máy cán nguội lớn và được đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu thế 

giới tại Mỹ, được tổ chức và hoạt động theo tinh thần Teamwork. Công ty luôn cam kết với 

các đối tác cũng như khách hàng về việc đem lại những sản phẩm chất lượng tốt nhất và dịch 

vụ hoàn hảo nhất, luôn hướng đến và xem lợi ích cũng như thành công của khách hàng là lợi 

ích và thành công của mình. 

  Với mong muốn  trở thành một trong những công ty thép sản xuất thép tấm lá hàng 

đầu Việt Nam và khu vực, slogan “ More satisfied – Hài lòng hơn nữa” của TNFS thể hiện 

chính sách nhất quán và phương châm kinh doanh là hướng về lợi ích của khách hàng, thỏa 

mãn tối đa nhu cầu khách hàng. Khách hàng sẽ ngày càng hài lòng khi càng làm ăn với 

TNFS, không những về chất lượng sản phẩm mà cả cung cách phục vụ và TNFS luôn tuân 

thủ và thực hiện các cam kết với khách hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

3 
 

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THÔNG NHẤT 

 Mô hình quản trị:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cơ cấu bộ máy quản lý. 
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II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012  

1. Tình hình sản xuất: 

- Năm 2012 tiếp tục là năm có rất nhiều khó khăn với các doanh nghiệp trong nước. 

Kinh tế suy thoái, nhu cầu tiêu thụ giảm, cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp. 

- Việc cắt giảm đầu tư công và các giải pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ, các 

chính sách hỗ trợ của Chính phủ chưa thực sự phát huy tác dụng, lãi suất cho vay giảm 

nhưng vẫn còn ở mức cao khiến việc tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp còn 

nhiều hạn chế, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường tiêu thụ yếu… 

- Thị trường thép trong nước, nguồn cung ngày càng tăng trong khi nhu cầu giảm sút 

mạnh, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc cắt giảm sản xuất. 

- Ngoài ra lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam và thị trường lân cận với 

số lượng lớn, giá rẻ đã tạo áp lực rất lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất thép trong 

nước, ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ sản phẩm trong nước cũng như xuất khẩu, ảnh 

hưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh cảu doanh nghiệp. 

2. Tình hình kinh doanh: 

a. Hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Sản lượng sản xuất trong năm 2012 như sau: 

  Tổng cộng 67.860  

  % KH năm (70.000t) 96% 
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Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 (xem BCTC bên dưới): 

Stt Chỉ tiêu Thực hiện  

    2011 2012 
% tăng 

giảm 

1 Tổng sản giá trị tài sản (triệu đồng) 
938,576 562,548 ↓40,00% 

2 Doanh thu thuần ( triệu đồng) 999,435 351,999 ↓64,80% 

3 Lợi nhuận từ SXKD (triệu đồng) (103,674) (79,055) ↓23,75% 

4 Lợi nhuận khác ( triệu đồng) (698) (59) ↓91,53% 

5 Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) (104,373) (79,115) ↓24,00% 

6 Lợi nhuận sau thuế ( triệu đồng) (104,373) (79,115) ↓24,00% 

 

Các chỉ tiêu Năm X - 1 Năm X Ghi chú 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

 Hệ số thanh toán nhanh: 
TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

   

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 
0.94 
14.66 

 
1.04 

 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

 Vòng quay hàng tồn kho: 
Giá vốn hàng bán    (triệu đồng) 

Hàng tồn kho bình quân (triệu đồng) 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 
 
115,519 
17 
1.07 

 
 
628 
0.896 
0.63 

 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    
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 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 

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

. . . . . . . . . 
 

b. Giải trình kết quả hoạt động SXKD 2012:  

- Số lỗ năm 2012 là 79,1 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu do chi phí tài chính cao (67,48tỷ 

đồng) trong đó lãi vay nợ chậm trả: 27,763 tỷ đồng, lãi vay đầu tư 14%/năm: 34,43 tỷ 

đồng, khoản lỗ chênh lệch tỷ giá 5.28 tỷ đồng.  

3. Tình hình nhân sự : 

- Kịp thời tái cấu trúc lại phòng ban, phân xưởng theo hướng tinh gọn và cắt giảm nhân 

sự, chi phí. Sau khi tái cấu trúc đã mang lại những hiệu quả nhất định trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh như nhân sự giảm từ 127 xuống còn 88 người, giải quyết hợp lý, 

đúng luật định và không có trường hợp khiếu kiện, khiếu nại. 

- Chi phí quản lý DN giảm 9.5% so với 2011 nhờ chương trình cắt giảm chi phí và kiểm 

soát nội bộ thuận lợi hơn. 

- Việc đánh giá CBCNV đảm bảo đúng qui trình (KPI), thu nhập bình quân năm 2012 

đạt 4,7 triệu đồng /tháng/người, giảm 2% so với năm 2011. 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% CBCNV, thực hiện thường xuyên công tác 

phòng chống dịch bệnh, phối hợp ban an toàn lao động kiểm tra nhắc nhở thực hiện 

công tác an toàn lao động vệ sinh trong toàn nhà máy, an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 7 thành viên: 

1. Ông Huỳnh Công Du    - Chủ tịch 

2. Ông Nguyễn Minh Xuân  - Uỷ viên 

3. Ông Nguyễn Ngọc Anh  - Uỷ viên 

4. Ông Hồ Quang Thiệp   - Uỷ viên 

5. Ông Trần Ngọc Tuấn   - Uỷ viên 

6. Ông Trần Quang     - Uỷ viên 

7. Ông Nguyễn Văn Đại   - Ủy viên 

1. Tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản 

trị năm 2012: 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012 ngày 12 tháng 3 năm 2012, mặc 

dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng công ty cũng đã nỗ lực phấn đấu đạt 96% kế hoạch sản 

xuất đã đề ra, Hội đồng quản trị đã bám sát diễn biến của thị trường cũng như tình hình tài 

chính của công ty để đưa ra những quyết sách phù hợp lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn. 

Tổng sản lượng sản xuất trong năm 2012 như sau: 

  Tổng cộng 67.860  

  % KH năm 96% 

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị : 

a. Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị : 

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã có 3 phiên họp trong năm 2012 để quyết định các 

vấn đề chính sau : 

- Chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, gia công năm 2012 
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- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012  

- Thành lập tổ chuyên trách để thực hiện công việc liên quan sáp nhập và hoán đổi cổ 

phiếu 

- Thực hiện nghĩa vụ tái bảo lãnh của các cổ đông sáng lập đối với các hợp đồng tín 

dụng vay vốn 

b. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị : 

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các 

chủ trương, kế hoạch ngắn hạn ; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và 

đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc 

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của 

các thành viên HĐQT và sự đồng thuận cao của các cổ đông 

- Việc công bố thông tin đảm bảo chính xác, kịp thời và tuân thủ về nội dung 

c. Công  tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc : 

Hiện có 1 thành viên của Hội đồng quản trị là Tổng giám đốc của công ty vì vậy việc 

cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường 

xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị.   

Trong năm 2012 Tổng Giám Đốc đã điều hành và thực hiện tốt các quyết định của Hội 

đồng quản trị.   

Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị qua thư điện tử và điện 

thoại về tình hình tài chính và tình hình tiến độ dự án của Công ty giúp Hội đồng quản trị tham 

gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp kịp thời và hiệu quả đối với các vấn đề phát sinh quan trọng 

hoặc đột xuất. 
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3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT  2013 

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các công việc sau : 

- Tổ chức thành công Đạị hội cổ đông thường niên năm 2013, đề xuất trình Đại hội các 

vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của  Đại hội đồng cổ đông  

- Chỉ đạo thúc đẩy tiến độ định giá và sáp nhập công ty . 

- Tập trung chỉ đạo, giám sát chặt chẽ và kịp thời chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều 

hành, đặc biệt trong các công tác triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tài chính. 

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần để thảo luận, thông qua các báo 

cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông. 

- Tổ chức các cuộc họp bất thường (có thể qua văn bản, điện thoại) để xử lý các phát 

sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  

Trong năm 2012, Ban Kiểm Soát tiến hành các hoạt động sau: 

- Kiểm soát, giám sát tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều Hành: 

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 
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Stt Chỉ tiêu Thực hiện năm 2012 

    Kế hoạch Thực hiện 
Tỷ lệ hoàn 

thành KH 

1 Sản lượng SX thành phẩm ( tấn)  10.650  

2 Sản lượng gia công ( tấn)  51.468  

3 Tổng sản lượng sản xuất ( tấn) 
70,000 62.118 88,7% 

4 

Tổng sản lượng tiêu thụ (tấn) 

Trong đó: sản lương thành phẩm 

là : 17.092 tấn 

70,000 67.860 96,9% 

5 Doanh thu thuần ( triệu đồng)   351,999   

6 Chi phí quản lý (triệu đồng)   10,756   

7 Chi phí bán hàng (triệu đồng )   36,5   

8 Chi phí tài chính ( triệu đồng)   67,480   

  Trong đó:      

  - Chi phí lãi vay   62,195   

  - Chênh lệch tỷ giá   5,285   

9 

Lợi nhuận trước thuế ( triệu 

đồng)   (79,115)   

 

Từ kết quả Sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2012, ban kiểm soát nhận thấy: 

Lỗ thực hiện trong năm 2012 phát sinh từ chi phí tài chính 66,5 tỷ, chi phí quản lý & 

bán hàng : 10,8 tỷ,  chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn là 1,7 tỷ. 

Từ Quý II/2012, Công ty chỉ thực hiện gia công sản phẩm theo đơn hàng của Tổng 

công ty và các khách hàng bên ngoài mà không trực tiếp sản xuất kinh doanh thành phẩm 

CRC. Do đó chi phí lãi vay phát sinh trong năm 2012 là 62,195 tỷ là lãi vay của các hợp 
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đồng vay dài hạn đầu tư xây dựng nhà máy (34,43 tỷ) và lãi vay mua nguyên liệu trả chậm 

từ năm 2011 của Tổng công ty và các Công ty trong hệ thống tổng công ty (27,76 tỷ). 

 Trong quý I/2012 do tồn kho nguyên liệu HRC/CRC giá cao, thị trường thép 

suy giảm nên việc bán hết hàng tồn kho HRC/CRC đã làm Công ty bị lỗ 16,85 tỷ đồng 

(chưa tính các chi phí quản lý, bán hàng, tài chính). Như vậy hoạt động gia công trong 

năm 2012 đã giúp Công ty bù đắp được khoản lỗ trên và lợi nhuận gộp cả năm 2012 chỉ 

còn âm 1,7 tỷ đồng. 

Khấu hao tải sản cố định hạch toán vào năm 2012: 20,79 tỷ trong đó khấu hao theo 

đường thẳng cho một số tài sản là: 8,42 tỷ còn lại là 12,37 tỷ thực hiện trích khấu hao theo 

sản lượng cho tài sản là máy móc thiết bị sản xuất.  

Trong năm 2012, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP  đã thực hiện bảo lãnh các 

khoản vay và trả lãi dài hạn của Công ty với các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng. 

 

b. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2012: 

- Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đang được Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện việc kiểm toán theo quy định. 

- Ban kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính 

trong báo cáo của Ban Lãnh đạo Công ty. 

- Quỹ lương của Công ty, thù lao thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát thực 

hiện đúng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy chế quản lý của Công ty. 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (VNĐ)                    

                                                                                 (Số đến 31/12/2012) 

STT CHỈ TIÊU Ngày 01/01/2012 Ngày 31/12/2012 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 

       

406,922,144,295  

     

55,185,617,114 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền                      
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17,030,288,481  4,463,825,835 

2 Các khoản phải thu  

              

7,700,000,288 

          

6,221,013,614 

3 Hàng tồn kho 

          

306,968,040,990  

         

27,309,433,430 

4 Tài sản ngắn hạn khác 

            

75,223,814,536  

         

17,191,344,235 

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 

       

531,654,816,929     507,362,930,605 

I Tài sản cố định 

       

510,670,235,198  

   

488,635,535,536 

1. Tài sản cố định hữu hình 

          

504,129,649,243  

       

488,635,535,536  

  Nguyên giá 

          

531,240,437,236  

       

536,537,045,728  

  Giá trị hao mòn lũy kế 

           

(27,110,787,993) 

       

(47,901,510,192) 

2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

              

6,540,585,955            

II Tài sản dài hạn khác 

         

20,984,581,731       18,727,395,069  

1. Chi phí trả trước dài hạn 

            

20,984,581,731  

         

18,727,395,069  

  TỔNG CỘNG TÀI SẢN 

       

938,576,961,224     562,548,547,719  

C NỢ PHẢI TRẢ 

       

878,646,422,501     581,732,930,814  
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1 Nợ ngắn hạn 

          

500,425,172,662  243,465,828,079 

2 Nợ dài hạn 

          

378,221,249,839  

       

338,267,102,735  

D NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 

         

59,930,538,723  

     

(19,184,383,095)  

1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 

          

200,000,000,000  

       

200,000,000,000  

2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

         

(140,069,461,277) 

     

(219,184,383,095) 

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 

       

938,576,961,224     562,548,547,719  

 

c. Về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: 

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã trực tiếp chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực 

hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2012. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã chấp hành 

nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ trong công tác điều hành hoạt động 

kinh doanh của Công ty. 

d. Về sự phối hợp hoạt động giữa các Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Tổng Giám 

đốc 

Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc luôn tạo 

điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông đã giao phó. Trong 

năm 2012, theo đề nghị của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã cùng tham gia 

các cuộc họp Hội đồng quản trị để giám sát và có ý kiến trực tiếp tới các vấn đề thuộc quyền 

hạn của Ban kiểm soát. 

V. Báo cáo tài chính  






































































