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BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN  
 

COÂNG TY COÅ PHAÀN KIM KHÍ TP HOÀ CHÍ MINH 

NĂM 2012 

 

I. THOÂNG TIN CHUNG 

1. Thoâng tin khaùi quaùt: 

- Teân giao dòch: Coâng ty coå phaàn Kim khí TP Hoà Chí Minh 

- Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù doanh nghieäp soá: 0300399360 

- Voán ñieàu leä: 210.000.000.000 ñoàng 

- Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu: 247.225.230.000 ñoàng 

- Ñòa chæ: 193 Ñinh Tieân Hoaøng, Phöôøng Ña Kao, Quaän 1, TP Hoà Chí Minh 

- Soá ñieän thoaïi: 08 38294623 

- Soá fax: 08 38290403 

- Website: www.metalhcm.com.vn 

- Maõ coå phieáu: HMC 

2. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån: 

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

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

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

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

mieàn Nam vaø Coâng ty Thieát bò mieàn Nam. 

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

thaønh Coâng ty kim khí Khu vöïc II. 

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

HCM theo quyeát ñònh soá 746/VT-QÑ. 

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

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

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

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

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

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

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

vôùi voán ñaêng kyù kinh doanh laø 158.000.000.000 ñoàng. 

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

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

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

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

http://www.metalhcm.com.vn/
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3. Ngaønh ngheà vaø ñòa baøn kinh doanh: 

3.1 Ngaønh  ngheà kinh doanh: 

Kinh doanh kim khí (kim loaïi ñen, kim loaïi maøu); vaät tö thöù lieäu; pheá lieäu; saûn phaåm kim 

loaïi vaø caùc loaïi vaät tö khaùc. Saûn phaåm kinh doanh chính cuûa Coâng ty trong nhöõng naêm vöøa qua chuû 

yeáu laø maët haøng theùp nhö: theùp taám, laù chính phaåm; theùp taám, laù sai quy caùch, theùp hình, theùp xaây 

döïng, pheá lieäu. 

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

vuï kinh doanh  

Dòch vuï: cho thueâ kho baõi, cho thueâ vaên phoøng 

Xuaát nhaäp khaåu caùc maët haøng: kim khí; vaät tö thöù lieäu; pheá lieäu; saûn phaåm kim loaïi. 

3.2 Ñòa baøn kinh doanh: 

Ñòa baøn kinh doanh cuûa Coâng ty chuû yeáu ôû TP Hoà Chí Minh vaø caùc tænh phía Nam vaø thò 

tröôøng xuaát khaåu chuû yeáu laø caùc nöôùc Châu Á như Hồng Kong, Myanmar, Singapore… 

4. Moâ hình quaûn trò, toå chöùc kinh doanh vaø boä maùy quaûn lyù: 

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

Luaät doanh nghieäp. 

Sô ñoà cô caáu boä maùy quaûn lyù 

Coâng ty coå phaàn Kim khí TP Hoà Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Coâng ty khoâng coù coâng ty con vaø/hoaëc coâng ty lieân keát. 

5. Ñònh höôùng phaùt trieån: 

5.1 Caùc muïc tieâu chuû yeáu cuûa Coâng ty: 

* Caùc muïc tieâu trong naêm 2013 trình Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua: 

- Doanh thu : 5.000 tỷ đồng (116%/2012) 

- Lợi nhuận trước thuế: : 32 tỷ đồng (103%/2012) 

ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG 

 

HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ  

 

CAÙC XN TRÖÏC THUOÄC  

 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 

 

BAN KIEÅM SOAÙT 

 

CAÙC PHOØNG NGHIEÄP VUÏ COÂNG TY 

 

CAÙC PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 

 

CAÙC CÖÛA HAØNG BAÙN LEÛ 
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- Cổ tức : 10% (100%/2012) 

* Keá hoaïch ñaàu tö naêm 2013: 

- Tieáp tuïc tìm kiếm đối tác để liên kết đầu tư dự án nhà chung cư tại  Phuù Thuaän, Quaän 7 vaø 

khai thác khu đất Long Thôùi, Nhaø Beø; 

- Tieáp tuïc tìm kiếm đối tác để liên kết đầu tư dự án nhà liên kế đối với khu đất Thảo Điền, 

Quận 2; 

- Đầu tư một dây chuyền cán cuộn bẹp với công nghệ trong nước để hoàn chỉnh xưởng gia 

công tại Thủ Đức với giá trị ước khoảng 1,5 tỷ đồng. 

- Tập trung tháo gỡ những vướng mắc với nhà thầu, quyết toán xong công trình cao ốc văn 

phòng 193 Đinh Tiên Hoàng trong quý 1/2013; 

5.2 Chieán löôïc phaùt trieån trung vaø daøi haïn: 

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

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

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

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

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

Ñinh Tieân Hoaøng vaø 189 Nguyeãn Thò Minh Khai ñaõ ñöôïc ñöa vaøo söû duïng trong naêm 2010 vaø 2011, 

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

- Tieáp tuïc khai thaùc lôïi theá veà ñaát ñai saün coù thoâng qua vieäc  lieân doanh lieân keát vôùi caùc ñôn 

vò coù naêng löïc ñeå khai thaùc coù hieäu quaû khu ñaát Long Thôùi, Nhaø Beø; trieån khai ñaàu tö döï aùn nhaø 

lieân keá taïi soá 5 Quoác Höông, Thaûo Ñieàn, Quaän 2 vaø döï aùn chung cö taïi Phuù Thuaän, Quaän 7; naâng 

caáp vaø hoaøn thieän heä thoáng maùy moùc, nhaø xöôûng phuïc vuï cho nhu caàu ña daïng cuûa caùc khaùch haøng. 

5.3 Caùc muïc tieâu ñoái vôùi moâi tröôøng, xaõ hoäi vaø coäng ñoàng: 

Trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, coâng ty ñaûm  baûo thöïc hieän ñuùng quy ñònh 

phaùp luaät veà baûo veä moâi tröôøng, thöïc hieän toát coâng taùc an sinh xaõ hoäi, ñem laïi lôïi ích thieát thöïc cho 

coâng ty vaø coäng ñoàng. 

6. Caùc ruûi ro: 

6.1 Rủi ro về kinh tế. 

Các sản phẩm thép của HCM chủ yếu phục vụ cho nhu cầu của ngành xây dựng, gia công cơ 

khí,... Do đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình công 

cộng,... có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ các sản phẩm thép của HMC. Đối với những nước 

đang phát triển thì yêu cầu về xây dựng cơ sở hạ tầng luôn được đặt lên hàng đầu, đẩy nhanh tiến trình 

đô thị hoá cũng là vấn đề luôn được Chính phủ quan tâm. Nếu nền kinh tế lâm vào tình trạng khủng 

hoảng, tốc độ xây dựng sẽ giảm hẳn và điều này sẽ làm cho ngành sản xuất thép bị sụt giảm nghiêm 

trọng.   

6.2 Rủi ro nguồn nguyên vật liệu. 

Là một doanh nghiệp với hoạt động chủ yếu là kinh doanh thép cho nên biến động về nguồn 

nguyên vật liệu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, tình 

hình những năm gần đây và dự báo những năm tới cho thấy lượng cung thép vượt lượng cầu cả trong 

nước và trên thế giới. Do đó có thể thấy nguồn cung cấp các sản phẩm thép cho Công ty là khá ổn 

định. Hơn nữa, việc Việt Nam gia nhập WTO đã giúp Công ty sẽ có thêm rất nhiều sự lựa chọn nguồn 

cung cấp mới với giá rẻ hơn từ các nước thành viên. Như vậy, những biến động về nguồn nguyên vật 

liệu sẽ không ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai.      

6.3 Rủi ro tỷ giá hối đoái. 
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Các sản phẩm thép của Công ty được nhập khẩu từ nước ngoài, luôn chịu ảnh hưởng sự biến 

động của giá cả thép trên thế giới. Do đó, Công ty có thể bị ảnh hưởng bởi các biến động về tỷ giá, 

điều này đòi hỏi HMC phải có sự linh hoạt trong lựa chọn thời điểm nhập và tồn trữ hàng hóa hợp lý 

để có thể giảm thiểu ảnh hưởng của việc biến động tỷ giá.  

6.4 Rủi ro về Tài chính. 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty, HMC luôn thực hiện chính sách tín dụng 

bán hàng trả chậm đối với các nhóm khách hàng. Chính vì vậy tín dụng bán hàng luôn tạo rủi ro cho 

HMC khi các đối tác mất khả năng trả nợ, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình tài chính của bên 

cấp tín dụng. Công ty thực hiện cấp tín dụng cho các đối tác trên cơ sở lập hồ sơ về năng lực của đối 

tác, căn cứ vào các yếu tố khảo sát về năng lực tài chính, khả năng tiêu thụ, uy tín để định hạn mức 

nên hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại phát sinh trong quá trình thực hiện. 

6.5 Rủi ro về pháp luật và chính sách. 

Cũng như những doanh nghiệp khác, sự thay đổi về mặt chính sách và pháp luật (nếu có) sẽ 

ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp. 

6.6 Rủi ro khác. 

Các rủi ro khác như thiên tai, địch hoạ, hỏa hoạn.v.v. là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra 

sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. 

II. TÌNH HÌNH HOAÏT ĐOÄNG TRONG NĂM: 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Tổng sản lượng tiêu thụ: 428.738 tấn, giảm 30% so với năm 2011 

- Tổng doanh thu thuần: 4.310.812.191.940 đồng, đạt 86% kế hoạch năm, so với năm 2011 

giảm 32%. Trong đó doanh thu từ cung cấp dịch vụ là 44,4 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế: 31.546.072.651 đồng, đạt 57% kế hoạch năm, so với năm 2011 giảm 

69% (so hiệu quả kinh doanh chính giảm 40% so với năm 2011) 

- Lợi nhuận sau thuế: 27.192.340.597 đồng, giảm 67% so với năm 2011. 

- Nộp ngân sách: 352 tỷ đồng, giảm 45,6% so với năm 2011. 

- Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu HMC tại thời điểm 31/12/2012 xấp xỉ 16.256 đồng/cổ phiếu. 

Đánh giá các nguyên nhân cơ bản công ty không đạt các chỉ tiêu kế hoạch: 

 Năm 2012 Công ty CP Kim khí TP HCM thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong tình hình kinh 

tế toàn cầu bất ổn, khuûng hoaûng nôï coâng Châu Âu kéo dài, thò tröôøng theùp theá giôùi u aùm suoát töø ñaàu 

naêm 2012. Giaù theùp ñoàng loaït giaûm treân caùc thò tröôøng toaøn caàu, trong ñoù giaûm maïnh nhaát taïi Chaâu 

AÙ. Ngaønh theùp Trung Quoác ñang trong tình traïng dö thöøa, ñang oà aït baùn xuaát khaåu theùp phaù giaù treân 

thò tröôøng quoác teá. 

Tình hình theùp trong nöôùc cuõng voâ cuøng aûm ñaïm. Thò tröôøng nhaø ñaát eá aåm vaø caùc döï aùn bò 

ñình ñoán khieán söùc tieâu thuï theùp chaäm chaïp. Cung saûn phaåm theùp cao hôn caàu tieâu thuï. Do löôïng 

thép trong nöôùc toàn kho cao vaø giaù mua sau reû hôn nhieàu so vôùi giaù ñang toàn kho neân caùc doanh 

nghieäp kinh doanh theùp caïnh tranh nhau baùn ra ñeå giaûi phoùng haøng toàn kho vaø quay voøng voán mua 

vaøo cho chu kyø sau coù giaù reû hôn. 

 Trong quý 1/2012 lãi suất cho vay đối với tiền VNĐ tại các ngân hàng luôn ở mức cao, lãi 

suất cho vay ngoại tệ thấp nhưng các ngân hàng rất hạn chế cho vay ngoại tệ. Để tiết kiệm chi phí tài 

chính, công ty đã thực hiện việc mua hàng nhập khẩu nợ nước ngoài. 

- Từ ngày 13/3/2012, Ngân hàng Nhà Nước đã hạ trần lãi suất huy động từ 14%/năm xuống 

còn 9%/năm. Lãi suất tiền vay từ tháng 4/2012 đến cuối năm đã giảm dần, so với cuối năm 2011 mặt 

bằng lãi suất đã giảm 9-10% nhưng do tình hình tiêu thụ thép giảm mạnh so với năm trước, tồn kho 

cao dẫn đến chi phí tài chính vẫn là gánh nặng khá lớn cho công ty. 
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           Chi phí lãi vay năm 2012 là: 47 tỷ đồng (đã loại trừ các khoản doanh thu tài chính 24,7 tỷ 

đồng) chiếm tỷ lệ 1%/doanh thu (chi phí này năm 2011 là 39 tỷ đồng, chiếm 0,6 %/doanh thu). 

 Ba là, vào thời điểm cuối năm tài chính, Công ty đã tiến hành trích lập các khoản dự phòng 

như dự phòng giảm giá hàng tồn kho 17,7 tỷ đồng; dự phòng phải thu khó đòi 3,5 tỷ đồng; trích thêm 

dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (khoản đầu tư Công ty Thép Nhà Bè) là 2,4 tỷ đồng; trích 

thêm dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (khoản đầu tư vào Công ty CP Thép Tấm lá Thống 

Nhất) là 10,1 tỷ đồng. 

Các khoản dự phòng này làm chi phí dự phòng năm 2012 tăng cao (tăng 33,7 tỷ đồng), làm 

giảm một khoản đáng kể vào lợi nhuận của Công ty. 

2. Tổ chức và nhân sự: 

2.1 Danh sách Ban điều hành: 

Ông NGUYỄN MINH XUÂN - Tổng Giám đốc 

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

- Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh 

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

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

   Cử nhân kinh tế ngành kế hoạch hoá. 

   Cử nhân kinh tế ngoại thương 

- Quá trình công tác: 

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

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

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

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

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

thành Công ty kinh doanh thép & TB công nghiệp. 

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

Từ 2006 đến 03/2012  : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Kim Khí 

TP.HCM 

Từ 24/3/2012 đến nay:  Tổng Giám đốc Công ty CP Kim Khí TP.HCM 

Ông  MAI VĂN BÔNG - Phó Tổng Giám đốc 

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

- Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh 

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

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

- Quá trình công tác: 

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

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

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

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

Từ 2006 đến 03/2012: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kim Khí TP.HCM 

Từ 24/3/2012 đến 30/6/2012: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kim Khí TP.HCM 
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Bà  PHẠM THỊ LIÊN - Phó Tổng Giám đốc 

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

- Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh 

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

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

- Quá trình công tác: 

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

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

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

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

Từ 04/2007 đến 03/2012:  Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Kim khí TPHCM 

  Từ 24/3/2012 đến nay: Phó  Tổng Giám đốc Công ty CP Kim Khí TP.HCM 

Ông TRƢƠNG BÁ LIÊM - Phó Tổng Giám đốc  

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

- Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh 

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

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

- Quá trình công tác: 

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

nghiệp thuộc Công ty Kim Khí Đà Nẵng 

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

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

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

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

Bà VÕ THỊ LỆ CHÂU - Kế toán trƣởng : 

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

- Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh 

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

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

- Quá trình công tác: 

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

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

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

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

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

2.2 Những thay đổi trong ban điều hành: 

Ông Mai Văn Bông – Phó Tổng Giám đốc nghỉ hưu từ ngày 01/7/2012 

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

Toång soá lao ñoäng bình quaân trong naêm 2012 laø 195 ngöôøi. 
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Thu nhaäp bình quaân cuûa ngöôøi lao ñoäng trong naêm 2012 laø 7.200.000 ñoàng/ngöôøi/thaùng. 

* Chính saùch vôùi ngöôøi lao ñoäng:  

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

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

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

- Chế độ thưởng: Công ty có chính sách khen thưởng cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất 

sắc vào cuối năm. Thực hiện khen thưởng xứng đáng, kịp thời để khuyến khích động viên và phát huy 

tinh thần sáng kiến cải tiến trong công việc, nâng cao hiệu quả trong công việc, tiết giảm chi phí, tăng 

tính cạnh tranh.  

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

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

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

nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, đảm bảo thời gian nghỉ phép, lễ, Tết…  

3. Tình hình đầu tƣ, thực hiện các dự án 

3.1 Các dự án đầu tư xây dựng chưa thực hiện so với kế hoạch: 

- Trong năm 2012 Công ty thực hiện các dự án chuyển tiếp từ năm 2011 chuyển sang. Việc 

thực hiện các dự án mới chưa đạt được theo kế hoạch đề ra. Khủng hoảng kinh tế thế giới cũng như 

trong nước đã ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Mặt khác trong năm 

2012 tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn nên việc đầu tư cần phải xem xét kỹ trước 

khi triển khai nhằm đảm bảo đem lại hiệu quả, do đó dự án Mở rộng xưởng gia công thép tại Vĩnh Lộc 

- giai đoạn 2 và xây dựng nhà liên kế tại khu đất Thảo Điền, Quận 2 Công ty chưa thể triển khai thực 

hiện.  

- Trong năm 2012 Công ty cũng chưa tìm được các đối tác để hợp tác đầu tư khai thác khu đất 

Long Thới, Nhà Bè và Phú Thuận, Quận 2 do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế. 

3.2 Các dự án đaàu tư xây dựng đã thực hiện: 

- Dự án dây chuyền máy cán cắt, là phẳng thép tấm cuộn dày 8-25mm: đã nghiệm thu bàn 

giao đưa vào sử dụng vào tháng 01/2013, giá trị thực hiện 5,87 tỷ đồng. 

- Dự án đầu tư cầu trục dầm đôi 7,5T tại Linh Trung – Thủ Đức đã hoàn thành bàn giao đưa 

vào sử dụng vào tháng 8/2012, giá trị thực hiện 1,178 tỷ đồng 

3.3 Các khoản đầu tư tài chính: 

Năm 2008, Công ty mua 1.000.000 cổ phiếu của Công ty CP Thép Nhà Bè, tổng số tiền đầu tư 

là 23 tỷ đồng. Trong năm 2012, Công ty đã thu cổ tức tỷ lệ 4% bằng tiền. Cuối năm 2011, Công ty đã 

trích lập dự phòng giảm giá thép Nhà Bè số tiền 16,215 tỷ đồng. Vào thời điểm 31/12/2012, Công ty 

đã trích lập thêm 2,4 tỷ đồng trên cơ sở giá giao dịch bình quân của Thép Nhà Bè tại Sàn giao dịch 

Upcom. 

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

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

lá Thống Nhất đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, căn cứ vào báo cáo tài chính của Công ty Tấm lá 

Thống Nhất ngày 30/6/2012, Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán đối với Công 

ty CP Thép tấm lá Thống Nhất, số tiền 12,589 tỷ đồng, trong đó có 2,499 tỷ đồng đã trích vào cuối 

năm 2011. 

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

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

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

10.000 đồng. Năm 2012, Công ty đã nhận cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu và nhận cổ 

phiếu thưởng tỷ lệ 9,6% . Tổng số cổ phiếu Vietinbank hiện có là 209.687 cổ phiếu. Giá đóng cửa của 

Vietinbank tại ngày 28/12/2012 là 20.700 đồng/cổ phiếu. 

3.4 Tình hình kinh doanh bất động sản đầu tư: 
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- Cao ốc 193 Đinh Tiên Hoàng: Diện tích đã đưa vào sử dụng 3.811m
2
/5.407m

2
 với tỷ lệ 

70,5%, trong đó diện tích Công ty sử dụng là 407m
2
 và diện tích cho thuê là 3.404 m

2
. Doanh thu năm 

2012: 18,5 tỷ đồng (Chưa kể doanh thu cho phần diện tích Công ty sử dụng). 

- Cao ốc 189 Nguyễn Thị Minh Khai: Công ty cho thuê toàn bộ tòa nhà vào năm 2010, doanh 

thu cho thuê năm 2012 là 18,291 tỷ đồng. 

4. Tình hình tài chính: 

4.1 Tình hình tài chính: 

 

Chỉ tiêu  2011  2012 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 1.198.750.918.867 1.038.310.002.024 -13,4% 

Doanh thu thuaàn  6.333.163.131.742 4.310.812.191.940 -32% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 104.273.943.452 29.641.265.910 -77% 

Lợi nhuận khác (1.634.263.582) 1.904.806.741 100% 

Lôïi nhuaän tröôùc thueá 102.639.679.870 31.546.072.651 -69% 

Lôïi nhuaän sau thueá (*) 82.048.058.256 27.192.340.597 -67% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 22% 10% -54,5% 

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

 

Chæ tieâu ÑVT Naêm 2011 Naêm 2012 

1. Chỉ tiêu về khaû naêng thanh toaùn laàn   

 - Khaû naêng thanh toaùn ngắn hạn   1,12 1,16 

 - Khaû naêng thanh toaùn nhanh   0,56 0,58 

2. Chỉ tiêu về cô caáu voán %   

 - Heä soá nôï/Toång taøi saûn   71% 67% 

 - Heä soá nôï/Voán chuû sôû höõu   248% 204% 

3. Chæ tieâu veà naêng löïc hoaït ñoäng laàn     

 - Voøng quay haøng toàn kho   14,99 9,98 

 - Doanh thu thuaàn/Toång taøi saûn   5,28 4,15 

4. Chæ tieâu veà khaû naêng sinh lôøi %   

 - Heä soá lôïi nhuaän sau thueá/Doanh thu thuaàn   1,3% 0,6% 

 - Heä soá lôïi nhuaän sau thueá/Voán chuû sôû höõu   24% 8% 

 - Heä soá Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh/Doanh 

thu thuaàn   1,6% 0,7% 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu: 

5.1 Cổ phần: 

- Toång soá coå phần thöôøng:  21.000.000 coå phần 

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

- Coâng ty khoâng coù coå phieáu öu ñaõi 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:  21.000.000 coå phần 
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5.2 Cơ cấu cổ đông (theo danh saùch coå ñoâng choát ngaøy 06/3/2013) 

 

Cô caáu coå ñoâng Soá löôïng coå phaàn Tyû leä 

1. Coå ñoâng Nhaø nöôùc 

2. Coå ñoâng lớn (ngoài Nhà nước) 

3. Coå ñoâng nhỏ 

a. Coå ñoâng trong nöôùc 

- Toå chöùc 

- Caù nhaân 

b. Coå ñoâng nöôùc ngoaøi 

- Toå chöùc 

- Caù nhaân 

11.690.570 

- 

9.309.430 

9.067.740 

555.674 

8.512.066 

241.690 

179.340 

62.350 

55,67% 

0% 

44,33% 

43,18 

2,65% 

40,53% 

1,15% 

0,85% 

0,3% 

 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CUÛA BAN TOÅNG GIÁM ĐOÁC: 

1. Đánh giá keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh: 

Toång quan keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø nguyeân nhaân khoâng ñaït caùc chæ tieâu keá hoaïch 

ñaõ ñöôïc trình baøy taïi khoaûn 1 muïc II trong Baùo caùo cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò.  

Kinh doanh trong điều kiện hết sức khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng bám sát thị 

trường trong nước và thế giới để chỉ đạo kinh doanh nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại và khai thác 

tốt nhất lợi thế để tìm kiếm lợi nhuận cho đơn vị. 

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

Nhoùm haøng 

 Naêm 2011  Naêm 2012 

 Saûn löôïng (kg)  
 Tyû troïng 

(%)  
 Saûn löôïng (kg)  

 Tyû troïng 

(%)  

Theùp chính phaåm 42.235.204 6,78 24.475.450 5,71 

Theùp xaây döïng 45.279.808 7,27 45.221.007 10,55 

Vaät tö thứ lieäu & pheá lieäu 

NK 52.143.067 8,38 49.933.676 11,65 

Pheá lieäu 482.994.766 77,57 309.086.271 72,09 

Toång 622.652.845 100 428.716.404 100 

Doanh thu phaân theo maët haøng kinh doanh 

Nhoùm haøng 

 Naêm 2011  Naêm 2012  

 Giaù trò (ñoàng)  
 Tyû troïng 

(%)  
 Giaù trò (ñoàng)  

 Tyû troïng 

(%)  

Theùp chính phaåm 638.410.692.662 10,14 328.230.826.890 7,69 

Theùp xaây döïng 702.652.025.439 11,17 650.541.594.538 15,25 

Vaät tö thöù lieäu & pheá lieäu 

NK 707.240.065.181 11,24 635.887.131.123 14,90 

Pheá lieäu 4.243.954.989.160 67,45 2.652.501.102.830 62,16 

Toång 6.292.257.772.442 100 4.267.160.655.381 100 
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Lôïi nhuaän goäp phaân theo maët haøng kinh doanh 

Nhoùm haøng 

 Naêm 2011  Naêm 2012  

 Giaù trò (ñoàng)  
 Tyû troïng 

(%)  
 Giaù trò (ñoàng)  

 Tyû troïng 

(%)  

Theùp chính phaåm 43.968.926.487 30,2 22.649.377.987 21,4 

Theùp xaây döïng 23.956.480.562 16,6 13.657.832.216 13,0 

Vaät tö thứ lieäu & pheá lieäu 

NK 52.180.125.015 35,9 52.469.322.225 49,7 

Pheá lieäu 25.184.831.638 17,3 16.826.480.807 15,9 

Toång 145.290.363.702 100 105.603.013.235 100 

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

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

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

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

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

Nhöõng tieán boä Coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc: 

- Ñoái vôùi theùp saûn xuaát trong nöôùc: Nhöõng naêm gaàn ñaây, Coâng ty ñaõ quan taâm hôn ñeán maët 

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

veà kho vaø trieån khai baùn maïnh khi thò tröôøng thuaän lôïi. Löôïng tieâu thuï theùp xaây döïng taêng ñeàu qua 

caùc naêm gaàn ñaây. Trong tình hình heát söùc khoù khaên nhö naêm 2012, löôïng tieâu thuï theùp xaây döïng 

vaãn khoâng suït giaûm so vôùi naêm 2011, taêng 155% so vôùi thôøi ñieåm naêm 2006. Lôïi nhuaän goäp töø choã 

chæ chieám tyû troïng 6-7% trong toång lôïi nhuaän goäp caùc ngaønh haøng trong nhöõng naêm 2006-2007, naêm 

2012 lôïi nhuaän goäp thu ñöôïc töø maûng kinh doanh theùp xaây döïng ñaõ chieám tyû troïng lôùn hôn, ñaït 13% 

trong toång lôïi nhuaän goäp cuûa caùc ngaønh haøng. 

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

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

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

baùn haøng. Rieâng maët haøng vaät tö thöù lieäu vaø pheá lieäu nhaäp khaåu, trong naêm 2012 Coâng ty ñaõ coá 

gaéng ñaåy maïnh vôùi giaù baùn toát, keát quaû doanh thu maët haøng naøy taêng so vôùi naêm 2011. 

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

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

ñöôïc saøng loïc vaø laø ñoäi nguõ kinh doanh coù nhieàu naêm kinh nghieäm maët haøng theùp chính vaø thöù 

phaåm. Ñoäi nguõ kinh doanh vöøa coù kinh nghieäm baùn haøng, quan heä khaùch haøng vaø khaû naêng töï toå 

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

2. Tình hình taøi chính: 

2.1 Tình hình taøi saûn: 

- Toång giaù trò taøi saûn cuûa Coâng ty taïi ngaøy 31/12/2012: 1.038.310.002.024 ñoàng, giaûm 13% 

so vôùi thôøi ñieåm 31/12/2011, do caùc khoaûn muïc ñeàu giaûm so vôùi naêm 2011, trong ñoù khoaûn muïc 

“Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn” vaø “Haøng toàn kho” giaûm ñaùng keå so vôùi naêm 2011.  

- Tyû leä Taøi saûn ngaén haïn trong toång taøi saûn laø 72,6%, trong khi taøi saûn daøi haïn chieám 27,4%. 

So töông quan vôùi caùc khoaûn nôï phaûi traû vaø nguoàn voán daøi haïn, cho thaáy coâng ty coù khaû naêng taøi trôï 

cho taøi saûn coá ñònh vaø ñaûm baûo ñöôïc caân baèng taøi chính. Tuy nhieân, giaù trò taøi saûn coá ñònh giaûm so 

vôùi naêm 2011 cho thaáy coâng ty ñaàu tö ít trong naêm 2012. Ñieàu naøy xuaát phaùt töø vieäc neàn kinh teá 

ñang khoù khaên vaø vieäc ñaàu tö caàn thaän troïng, caân nhaéc kó ñeå traùnh vieäc thu hoài voán chaäm vaø khoâng 

hieäu quaû. 
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- Hieäu quaû söû duïng taøi saûn cuûa Coâng ty trong naêm 2012 ROA = 3.03% 

- Nôï phaûi thu ngaén haïn taïi thôøi ñieåm 31/12/2012 laø 342.410.036.921 ñoàng, giaûm 13% giaù trò 

so vôùi cuoái naêm 2011. Coâng ty toàn taïi moät soá khoaûn nôï phaûi thu khoù ñoøi taïi thôøi ñieåm 31/12/2012, 

toång soá tieàn 9.270.441.773 ñoàng. Coâng ty ñaõ trích laäp döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi, soá tieàn 

3.513.248.804 ñoàng. 

2.2 Tình hình nôï phaûi traû: 

Toång nôï phaûi traû cuoái naêm 2012 giaûm ñaùng keå so vôùi cuoái naêm 2011, trong ñoù chuû yeáu caùc 

khoaûn nôï vay ngaén haïn ngaân haøng giaûm 14%, vay daøi haïn giaûm 25%, phaûi traû nhaø cung caáp giaûm 

26%. 

Coâng ty vay chuû yeáu phuïc vuï hoaït ñoäng kinh doanh, moät phaàn ñaàu tö vaøo hai döï aùn cao oác 

189 Nguyeãn Thò Minh Khai vaø 193 Ñinh Tieân Hoaøng. 

3. Nhöõng caûi tieán veà cô caáu toå chöùc, chính saùch, quaûn lyù: 

Công ty đã mạnh dạn trẻ hóa đội ngũ quản lý nhằm tạo sự năng động, linh hoạt trong công tác 

kinh doanh và quản lý. Trong năm 2012, Công ty bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Xí nghiệp và một Phó 

Phòng Kế hoạch Kinh doanh. 

4. Keá hoaïch phaùt trieån trong töông lai: 

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

noùng, caùn nguoäi chính phaåm, thöù phaåm vaø theùp xaây döïng. Ñoái vôùi maët haøng coù öu theá laø theùp sai 

quy caùch, tieáp tuïc phaùt huy theá maïnh vaø môû roäng sang caùc thò tröôøng tieàm naêng ôû mieàn Trung vaø 

mieàn Baéc. Ñoái vôùi maûng theùp xaây döïng, tieáp tuïc phaùt huy ñaø taêng tröôûng nhöõng naêm gaàn ñaây vaø 

môû roäng thò phaàn baèng vieäc taäp trung vaøo caùc coâng trình lôùn vôùi caùc chính saùch caïnh tranh cho 

khaùch haøng vaø xaây döïng maïng löôùi baùn leû ñeå gia taêng löôïng baùn vaø hieäu quaû kinh doanh.  

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

Ñinh Tieân Hoaøng vaø 189 Nguyeãn Thò Minh Khai ñaõ ñöôïc ñöa vaøo söû duïng trong naêm 2010 vaø 2011, 

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

- Tieáp tuïc khai thaùc lôïi theá veà ñaát ñai saün coù thoâng qua vieäc  lieân doanh lieân keát vôùi caùc ñôn 

vò coù naêng löïc ñeå khai thaùc coù hieäu quaû khu ñaát Long Thôùi, Nhaø Beø; trieån khai ñaàu tö döï aùn nhaø 

lieân keá taïi soá 5 Quoác Höông, Thaûo Ñieàn, Quaän 2 vaø döï aùn chung cö taïi Phuù Thuaän, Quaän 7  

- Taäp trung vaøo vieäc naâng caáp vaø hoaøn thieän heä thoáng maùy moùc, nhaø xöôûng ñeå coù theå ñöa 

ra caùc saûn phaåm ña daïng, phuïc vuï cho nhu caàu cuûa caùc khaùch haøng. 

 

IV. ÑAÙNH GIAÙ CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ VEÀ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY: 

1. Ñaùnh giaù cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò veà caùc maët hoaït ñoäng cuûa Coâng ty vaø hoaït ñoäng 

cuûa Ban Toång Giaùm ñoác: 

Maëc duø naêm 2012 laø moät naêm heát söùc khoù khaên nhöng Ban laõnh ñaïo coâng ty vaø toaøn theå 

ngöôøi lao ñoäng ñaõ heát söùc coá gaéng ñeå ñaït ñöôïc keát quaû toát nhaát coù theå. 

Ban Toång Giaùm ñoác coâng ty ñaõ hoaït ñoäng tích cöïc, naêng ñoäng, saùng taïo, linh hoaït ñeå ñem 

laïi hieäu quaû cho doanh nghieäp. Quaù trình thöïc hieän ñaõ tuaân thuû caùc quy ñònh quaûn trò cuûa coâng ty. 

Nhöõng vaán ñeà caàn yù kieán cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò ñöôïc trình cuï theå cho Hoäi ñoàng quaûn trò xem xeùt vaø 

cho yù kieán. 

Công tác quản lý được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Công ty thực hiện theo đúng các quy 

chế hoạt động và quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.  
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2. Caùc keá hoaïch, ñònh höôùng cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò: 

Khủng hoảng kinh tế theo nhiều dự báo còn kéo dài đến hết năm 2013. Tình hình sản xuất 

kinh doanh ngành thép dự kiến vẫn còn rất khó khăn, cạnh tranh trong ngành thép ngày càng khốc liệt 

hơn do sản lượng thép dư thừa nhiều so với nhu cầu.  

Các yếu tố vĩ mô trong nước vẫn bất ổn. Tỷ lệ lạm phát cao; tỷ giá ngoại tệ tăng, giá nguyên 

nhiên liệu đầu vào tăng mạnh là những khó khăn doanh nghiệp phải đối mặt trong năm 2013. Gánh 

nặng chi phí lãi vay vẫn là một khó khăn lớn nếu các doanh nghiệp không giải phóng được hàng tồn 

kho. 

Khó khăn của nhiều doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khác cùng ngành trong 

quan hệ mua bán như tình hình thanh toán chậm hoặc mất khả năng chi trả… 

Bắt đầu từ năm 2013 Công ty không còn được hưởng chính sách ưu đãi giảm 50% thuế Thu 

nhập doanh nghiệp do thời hạn hưởng chính sách đã hết. 

Tröôùc tình hình naøy, Hoäi ñoàng quaûn trò coâng ty coù keá hoaïch thöïc hieän caùc coâng vieäc sau: 

- Tích cöïc chæ ñaïo vaø hoã trôï Ban ñieàu haønh linh hoaït vaø naêng ñoäng trong kinh doanh vaø ñaàu 

tö, thích öùng kòp thôøi vôùi nhöõng thay ñoåi cuûa thò tröôøng vaø neàn kinh teá, ñoàng thôøi giaùm saùt chaët cheõ 

nhaèm haïn cheá toái ña nhöõng ruûi ro, tieát kieäm chi phí nhaèm ñem laïi hieäu quaû cao nhaát vaø thöïc hieän 

ñöôïc caùc keá hoaïch naêm 2013 cuõng nhö caùc naêm sau. 

- Chæ ñaïo taäp trung ñaåy maïnh baùn haøng töø coâng ty ñeán caùc XN tröïc thuoäc, ñaëc bieät quan 

taâm maûng theùp xaây döïng. Toå chöùc toát coâng taùc döï baùo thò tröôøng. Ñaåy maïnh xuaát khaåu ñeå taêng hieäu 

quaû kinh doanh vaø taïo theâm nguoàn ngoaïi teä hoã trôï cho nhaäp khaåu.  

- Tieát kieäm chi phí treân phaïm vi toaøn coâng ty.  

- Đề xuất với các ngân hàng áp dụng mức lãi suất ưu đãi để ổn định nguồn vốn vay với lãi suất 

thấp nhất. 

- Tổ chức tốt công tác quản trị chi phí và công nợ toàn công ty. Tích cực tổ chức thu hồi nợ 

quá hạn, khó đòi. Đánh giá lại và điều chỉnh kết quả xếp loại khách hàng để hạn chế rủi ro công nợ 

phải thu khách hàng, đảm bảo khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường. 

- Quaûn lyù toát doanh thu vaø chi phí ñoái vôùi toøa nhaø 189 Nguyeãn Thò Minh Khai vaø 193 Ñinh 

Tieân Hoaøng. Phấn đấu cho thuê hết phần dieän tích coøn laïi cuûa toøa nhaø 193 Đinh Tiên Hoàng. Tieáp 

tuïc thöïc hieän vaø hoaøn thaønh coâng taùc kieåm toaùn  coâng trình 193 Ñinh Tieân Hoaøng. 

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

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

theo yeâu caàu phaùt trieån cuûa coâng ty, ñaûm baûo thu nhaäp oån ñònh cho ngöôøi lao ñoäng 

- Duy trì thöôøng xuyeân caùc cuoäc hoïp cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò ñeå cuøng baøn baïc, thaûo luaän caùc 

vaán ñeà quan troïng cuûa coâng ty, nhaèm ñöa ra quyeát ñònh kòp thôøi cho hoaït ñoäng cuûa Coâng ty; phaân 

coâng caùc thaønh vieân theo saùt töøng maûng hoaït ñoäng cuûa coâng ty ñeå naém baét vaø ñöa ra quyeát ñònh 

phuø hôïp. 

- Thöïc hieän caùc Quyeát nghò cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng moät caùch ñaày ñuû vaø trieät ñeå. 

- Quan taâm vaø baûo veä quyeàn lôïi cao nhaát cho coå ñoâng. 
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V. QUAÛN TRÒ COÂNG TY: 

1. Hoäi ñoàng quaûn trò: 

1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty CP Kim khí TP HCM hoạt động trong năm 2012 goàm 5 thaønh 

vieân: 

- OÂng Buøi Vaên Huøng : Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò – Phoù Toång Giaùm ñoác Toång 

Coâng ty Theùp Vieät Nam – ñaïi dieän sôû höõu 4.676.228 coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát 

- OÂng Nguyeãn Minh Xuaân  : UÛy vieân Hoäi ñoàng quaûn trò  – Toång Giaùm ñoác – Uûy vieân 

Hoäi ñoàng quaûn trò Toång Coâng ty Theùp Vieät Nam, ñaïi dieän sôû höõu 4.676.228 coå phaàn coù 

quyeàn bieåu quyeát, sôû höõu 105.080 coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát 

- OÂng Ñaøo Ñình Ñoâng : UÛy vieân Hoäi ñoàng quaûn trò – Giaùm ñoác Chi nhaùnh taïi TP 

HCM – Toång Coâng ty theùp Vieät Nam, ñaïi dieän sôû höõu 2.238.114 coå phaàn coù quyeàn bieåu 

quyeát. 

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

Coâng ty TNHH Theùp Thaønh Ñoâ, sôû höõu 800.000 coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát 

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

Giaùm ñoác Coâng ty TNHH  SX vaø TM Baéc Vieät, sôû höõu 800.000 coå phaàn coù quyeàn bieåu 

quyeát. 

1.2 Hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò: 

Trong năm 2012 Hội đồng quản trị đã tiến hành họp thường kì hàng quý và bất thường để xem 

xét, đánh giá và phê duyệt các vấn đề chủ yếu sau đây: 

- Cuộc họp ngày 14/02/2012: phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2011 và giao đơn giá tiền 

lương năm 2012. 

- Cuộc họp ngày 23/3/2012: quyết nghị và thông qua các báo cáo, tờ trình để thông qua tại Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 

- Cuộc họp ngày 24/3/2012: quyết nghị và thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và 

bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. 

- Cuộc họp ngày 10/4/2012: quyết nghị và thông qua các nội dung đánh giá hoạt động quý 1 

và mục tiêu trọng tâm quý 2/2012. 

- Cuộc họp ngày 06/7/2012: quyết nghị và thông qua các nội dung đánh giá hoạt động 06 

tháng đầu năm và mục tiêu trọng tâm 06 tháng cuối năm 2012; quyết nghị và thông qua việc lựa chọn 

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012; quyết nghị và 

thông qua việc bổ nhiệm một Phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh, giao Phó Phòng phụ trách Phòng Kế 

hoạch Kinh doanh và Phó Phòng phụ trách phòng Đầu tư phát triển. 

- Cuộc họp ngày 12/7/2012: quyết nghị và thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết 

định mức lương trả cho đội ngũ cán bộ quản lý Công ty.  

- Cuộc họp ngày 01/10/2012: quyết nghị và thông qua việc bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc Xí 

nghiệp kinh doanh kim khí số 6. 

- Cuộc họp ngày 19/10/2012: quyết nghị và thông qua các nội dung đánh giá hoạt động 9 

tháng đầu năm và mục tiêu trọng tâm 03 tháng cuối năm; quyết nghị và thông qua việc điều chỉnh đơn 

giá tiền lương giao cho năm 2012. 

- Cuộc họp ngày 05/12/2012: quyết nghị và thông qua việc điều chỉnh giảm giá thuê nhà 189 

Nguyễn Thị Minh Khai đối với Công ty CP Giáo dục Anh văn Hội Việt Mỹ. 

- Cuộc họp ngày 31/12/2012: quyết nghị và thông qua chủ trương xử lý khoản thù lao và phụ 

cấp của Người đại diện vốn công ty tại doanh nghiệp khác. 
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* Việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2012: 

- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2011 theo Quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông, cụ thể: 

+ Trích Quyõ ñaàu tö phaùt trieån: 30.047.136.823 ñoàng 

+ Chia Coå töùc (tyû leä chi traû 22% baèng tieàn maët): 46.200.000.000 ñoàng 

+ Trích Quyõ döï tröõ boå sung voán ñieàu leä: 200.000.000 ñoàng 

+ Trích Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi: 5.600.921.433 ñoàng 

Công ty đã hoàn tất việc chia cổ tức năm 2011 (tỷ lệ 22%) vào tháng 4/2012. 

- Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 

Thư ký công ty theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: 

+ Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò:  5.000.000 ñoàng 

+ Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò:  4.000.000 ñoàng 

+ Tröôûng Ban kieåm soaùt: 4.000.000 ñoàng 

+ Thaønh vieân Ban kieåm soaùt: 3.000.000 ñoàng   

+ Thö kyù Coâng ty: 2.000.000 ñoàng 

- Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty đã lựa chọn Công ty 

TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2012.  

2. Ban kieåm soaùt: 

2.1 Thaønh vieân vaø cô caáu cuûa Ban kieåm soaùt: 

Ban kieåm soaùt Coâng ty CP Kim khí TP HCM hoaït ñoäng trong naêm 2012 goàm 3 thaønh vieân: 

- Baø Hoaøng Leâ AÙnh : Tröôûng Ban kieåm soaùt, khoâng naém giöõ coå phaàn cuûa coâng ty 

- OÂng Nguyeãn Xuaân Tröôøng: UÛy vieân Ban kieåm soaùt, naém 2.310 coå phaàn coù quyeàn  bieåu 

quyeát 

- OÂng Ñậu Vũ Châu : UÛy vieân Ban kieåm soaùt – thaønh vieân ñoäc laäp, naém 19.100 

coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát. 

2.2 Hoaït ñoäng cuûa Ban kieåm soaùt: 

Phaïm vi hoaït ñoäng cuûa Ban kieåm soaùt: 

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong suốt niên độ, liên quan đến việc 

thực hiện các Kế hoạch hoat động của Công ty năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

- Xem xét đánh giá quá trình hoạt động kinh doanh, đầu tư nhằm phát hiện những thiếu sót 

hoặc rủi ro tiềm tàng để đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp đến Ban lãnh đạo. 

- Kiểm tra, soát xét các báo cáo tài chính hàng Quý nhằm đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của 

các số liệu tài chính. 

Trong naêm 2012, Ban kieåm soaùt ñaõ toå chöùc 04 cuoäc hoïp (ñònh kì 01 laàn moãi quyù) ñeå phaân 

tích tình hình hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. Töøng thaønh vieân ñaõ baùo caùo keát quaû giaùm saùt ñoái vôùi töøng 

lónh vöïc cuï theå vaø caùc thaønh vieân thoáng nhaát ñöa ra baùo caùo cuûa Ban kieåm soaùt cho moãi quyù veà tình 

hình hoaït ñoäng cuûa coâng ty. 

3. Caùc giao dòch, thuø lao, caùc khoaûn lôïi ích: 

3.1 Löông, thöôûng, thuø lao vaø caùc khoaûn lôïi ích: 
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Ñôn vò tính: trieäu ñoàng/naêm 

Hoï vaø teân Chöùc vuï Löông Thöôûng Thuø 

lao 

Khaùc Toång 

coäng 

Buøi Vaên Huøng 

Nguyeãn Minh Xuaân 

Ñaøo Ñình Ñoâng 

Leâ Vaên Hoàng  

Leâ Xuaân Cöôøng 

Hoaøng Leâ AÙnh 

Nguyeãn Xuaân Tröôøng 

Ñaäu Vuõ Chaâu 

Tröông Baù Lieâm 

Phaïm Thò Lieân 

Voõ Thò Leä Chaâu 

Chuû tòch HÑQT 

UV HÑQT, Toång GÑ 

UV HÑQT 

UV HÑQT 

UV HÑQT 

Tröôûng Ban kieåm soaùt 

UV Ban kieåm soaùt 

UV Ban kieåm soaùt 

Phoù Toång Giaùm ñoác 

Phoù Toång Giaùm ñoác 

Keá toaùn tröôûng 

- 

351 

- 

- 

- 

- 

125 

- 

285 

273 

237 

- 

14 

- 

- 

- 

- 

10 

- 

13 

10 

14 

46 

45 

37 

47 

47 

37 

31 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

46 

410 

37 

47 

47 

37 

166 

32 

298 

283 

251 

 

3.2 Giao dòch coå phieáu cuûa coå ñoâng noäi boä: 

Trong naêm 2012, oâng Tröông Baù Lieâm – Phoù Toång Giaùm ñoác coâng ty, ñaõ mua 2.730 coå 

phieáu HMC. Sau khi giao dịch, tyû leä sôû höõu coå phieáu cuûa oâng Lieâm laø 0,26%. 

3.3 Hôïp ñoàng vôùi coå ñoâng noäi boä: 

Trong naêm 2012, Coâng ty ñaõ kyù hôïp ñoàng mua baùn vôùi caùc coâng ty do coå ñoâng noäi boä naém 

quyeàn kieåm soaùt nhö sau: 

- Hôïp ñoàng 170/HÑKK-TÑ ngaøy 05/10/2012 vôùi Coâng tyTNHH Thaønh Ñoâ do oâng Leâ Vaên 

Hoàng – Uûy vieân Hoäi ñoàng quaûn trò – laøm Toång Giaùm ñoác 

- Hôïp ñoàng 198/HÑKK-TÑ ngaøy 20/11/2012 vôùi Coâng tyTNHH Thaønh Ñoâ 

- Hôïp ñoàng 208/HÑKK-TÑ ngaøy 08/12/2012 vôùi Coâng tyTNHH Thaønh Ñoâ 

- Hôïp ñoàng 72/HÑKK-BV ngaøy 29/3/2012 vôùi Coâng ty TNHH SX vaø TM Baéc Vieät do oâng 

Leâ Xuaân Cöôøng – Uûy vieân Hoäi ñoàng quaûn trò – laøm Toång Giaùm ñoác 

- Hôïp ñoàng 85/HÑKK-BV ngaøy 18/4/2012 vôùi Coâng ty TNHH SX vaø TM Baéc Vieät 

- Hôïp ñoàng 140/HÑKK-BV ngaøy 20/7/2012 vôùi Coâng ty TNHH SX vaø TM Baéc Vieät 

- Hôïp ñoàng 196/HÑKK-BV ngaøy 14/11/2012 vôùi Coâng ty TNHH SX vaø TM Baéc Vieät 

- Hôïp ñoàng 203/HÑKK-BV ngaøy 14/12/2012 vôùi Coâng ty TNHH SX vaø TM Baéc Vieät 

3.4 Vieäc thöïc hieän caùc quy ñònh veà quaûn trò coâng ty; 

Coâng ty thöïc hieän ñaày ñuû caùc quy ñònh veà quaûn trò coâng ty. 

VI. BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH:  

1. YÙ kieán kieåm toaùn ñoäc laäp: 

“Chúng tôi đã kiểm toán bảng cân đối k
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