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I.  TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. THÔNG TIN CHUNG 

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP. 

- Tên giao dịch: INDUSTRIAL EQUIPMENT TRADE JOINT STOCK COMPANY 

- Tên viết tắt: IETCo  

- Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số: 0101449391 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.  

Hà Nội cấp ngày 01/03/2004, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 10/11/2011.       

-Trụ sở chính : 467 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội 

- Điện thoại : 84.4. 385 42 370     Fax : 84.4. 385 42 570     

- Website : http://www.ietchn.com Email : ietc.hn@hn.vnn.vn 

- Mã số thuế : 0 1 0 1 4 4 9 3 9 1    

-Số tài khoản : 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0  1 1 5 2    

-Tại NH : BIDV Hà Nội. 

 

Ngành, nghề kinh doanh: 

• Mua bán, kinh doanh xuất nhập khẩu hàng kim khí, kim loại màu, nguyên vật liệu, 

phụ tùng dụng cụ đo và thiết bị đo các loại, hàng điện máy, điện lạnh, thiết bị công 

nghiệp và các loại vật tư phục vụ cho sản xuất của công ty; 



• Sản xuất các loại bu lông, ốc vít, các sản phẩm cơ khí, phụ tùng tiêu chuẩn cho các 

loại phương tiện vận tải và thiết bị công nghiệp; 

• Cán kéo thép thông dụng và chuyên dụng, kim loại màu; gia công lắp ráp, sản xuất 

các loại vòng bi và các sản phẩm cơ khí khác; 

• Thực hiện các dịch vụ lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng các mặt hàng vòng bi, palăng, cầu 

trục, dụng cụ đo, thiết bị đo và các thiết bị công nghiệp khác; 

 

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Công ty kinh doanh thiết bị công nghiệp thuộc Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp 

Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) được thành lập ngày 27/12/1990. 

Năm 1992: Thành lập Chi nhánh Công ty KDTBCN tại TP. Hồ Chí Minh. 

Năm 2000: Nhà máy Quy Chế II tại TP. HCM. được sáp nhập vào công ty (Quyết định 

số: 70/1999/QĐ-BCN ngày 27/10/1999 của Bộ Công nghiệp). 

Năm 2003: Đầu tư Xây dựng xưởng sản xuất Bu lông, đai ốc chất lượng cao tại khu 

công nghiệp Vĩnh Lộc - TP. Hồ Chí Minh (nay là xưởng 2 thuộc nhà máy Quy   chế II) 

Ngày 17/11/2003: Bộ trưởng Bộ công nghiệp ký quyết định số 195/2003/QĐ-BCN 

chuyển Công ty KDTBCN thành Công ty Cổ phần kinh doanh TBCN.  

Từ ngày 01/03/2004 công ty đi vào hoạt động với hình thức công ty cổ phần. 

Trong quá trình hình thành và phát triển Công ty CP KDTBCN đã được Nhà nước tặng 

thưởng:  

• Huân chương lao động hạng Ba (Quyết định số 328-KT/CT ngày 

24/04/2001 của Chủ tịch Nước) 

• Huân chương lao động hạng Hai (Quyết định số 474/QĐ-CTN ngày 

30/3/2011của Chủ tịch Nước) 

• Bằng khen Nhà máy quy chế II: “đã có thành tích công tác từ năm 2009 đến 

năm 2011 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ 

quốc” (bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 22/11/2012) 

 

3. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 

Về kinh doanh: xuất nhập khẩu hàng kim khí, kim loại mầu, vật tư, nguyên liệu, phụ 

tùng, thiết bị công nghiệp. 



Ngành hàng chính là: 

• Các loại ổ bi, vòng bi trụ, vòng bi kim của các nhà sản xuất nổi tiếng thế giới 

và các thiết bị bảo dưỡng vòng bi (F’is): Là đại lý lớn nhất cho hãng vòng bi 

SCHAEFFLER (CHLB Đức) tại Việt Nam. 

• Dụng cụ đo điện: Là đại lý bán hàng duy nhất cho hãng Kyoritsu của Nhật 

Bản. 

• Thiết bị đo cơ khí các loại: Là đại lý bán hàng cho Hãng Mitutoyo của Nhật 

Bản. 

• Palăng, cầu trục các loại: Là đại lý bán hàng cho Hãng KITO và VITAL của 

Nhật Bản 

• Là nhà cung cấp có uy tín các loại thép chế tạo nhập khẩu từ Nhật, Hàn Quốc, 

Liên bang Nga… 

Về sản xuất: 

• Các loại bu lông, đai ốc đạt chất lượng cao, sản phẩm cơ khí, phụ tùng tiêu 

chuẩn cho các loại xe và thiết bị công nghiệp, 

• Cán kéo thép thông dụng và chuyên dụng, kim loại màu, gia công lắp ráp, sản 

xuất các loại vòng bi và các sản phẩm cơ khí khác. 

Do giữ được chữ tín trong hoạt động kinh doanh nên Công ty đã nhanh chóng chiếm 

được uy tín trên thị trường trong nước và ngoài nước. Đã trở thành nhà cung cấp hàng 

hóa có uy tín đối với các ngành Công nghiệp Cơ khí, Đường sắt, Xi măng, Sản xuất thép, 

Dệt, Mía đường, Giấy, Đóng tàu…trên toàn quốc. 

Công ty đã có quan hệ hợp tác tin cậy với nhiều khách hàng lớn có tiếng tăm ở các 

nước Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Tiểu Vương Quốc Ả-Rập thống 

nhất và các nước thuộc khối ASEAN.                                  

 

4. Các đơn vị thành viên trực thuộc công ty: 

4.1- Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị công nghiệp: 

Trụ sở : 29 Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, TP. HCM 

Tel : 84.8 383 06 152 Fax : 84.8 383 06 153 

Email : ietccn@hcm.vnn.vn 

 Ngành, nghề kinh doanh: 



Mua bán hàng kim khí, kim loại màu, nguyên vật liệu, phụ tùng dụng cụ đo, thiết 

bị đo các loại, hàng điện máy, điện lạnh, thiết bị công nghiệp, các loại vật tư phục vụ 

cho sản xuất của công ty. Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng các mặt hàng vòng bi, palăng, 

cầu trục, dụng cụ đo, thiết bị đo, thiết bị công nghiệp khác. 

4.2- Nhà máy Quy chế II. 

 

 

 

• Văn phòng và xưởng sản xuất 1:  

Địa chỉ : 658 Phạm Văn Chí, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

Tel : 84.8 385 41 660 Fax : 84.8 38542 144 

• Xưởng sản xuất 2:  

Địa chỉ : Lô B59b/II – Đường số 2E -Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh. 

Tel : 84.8 376 52 513 Fax : 84.8 376 52 812 

Ngành, nghề kinh doanh: 

Mua bán các loại vật tư phục vụ cho sản xuất của công ty. Sản xuất các loại bu 

lông, ốc vít, các sản phẩm cơ khí, phụ tùng tiêu chuẩn cho các loại phương tiện vận tải, 

thiết bị công nghiệp. Cán kéo thép thông dụng, kim loại màu, gia công lắp ráp, sản 

xuất các loại vòng bi và các sản phẩm cơ khí khác (không tái chế phế thải kim loại, 

luyện kim đúc, xi mạ điện). 

Các chứng chỉ của Nhà máy: 

• Chứng nhận Nhà máy Quy Chế II được sử dụng nhãn hiệu: Hàng VN chất 

lượng cao 2010  với các sản phẩm: phụ tùng xe. 



• Chứng nhận Phụ tùng xe QCII – Nhà máy Quy Chế II đạt danh hiệu: Hàng VN 

chất lượng cao 2010. 

• Chứng nhận sản phẩm Bu lông – Đai ốc – Nhà máy Quy Chế II đạt Cúp hội 

nhậpWTO năm 2009 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật VN. 

• Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của Nhà máy Quy Chế II đã được 

đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001 : 2000 

Nhà máy Quy Chế II đã sản xuất bu lông, đai ốc từ năm 1964. Nhà máy không 

ngừng được đầu tư trang bị đầy đủ và đồng bộ các thiết bị hiện đại như: hệ thống dập 

nguội tự động, dây truyền nhiệt luyện tự động, dây chuyền mạ nhúng kẽm nóng … Với 

tổng sản lượng trên 5000 tấn/năm.  

Sản phẩm của Nhà máy có cấp bền từ 4.6 đến 12.9 bao gồm: 

• Bu lông, đai ốc có giải kích thước từ M5 đến M80 

• Bu lông móng các loại 

Các sản phẩm trên là hàng đen, hàng mạ điện phân hoặc mạ nhúng kẽm nóng theo 

tiêu chuẩn TCVN, JIS (Nhật), DIN (Đức), ASTM, ANSI/ASME (Mỹ)… 

Ngoài việc sản xuất theo các tiêu chuẩn trên, Nhà máy cũng luôn đáp ứng các quy 

cách phi tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của Quý khách hàng. 

Sản phẩm của Nhà máy phục vụ chủ yếu cho các ngành công nghiệp chủ lực như: 

Điện lực, Lắp máy, Xây dựng, Cấp - thoát nước, Cầu đường, Ô-tô, Đóng tàu, Đường 

sắt, Dầu khí… Với mục tiêu: 

• Chất lượng tốt 

• Giá cả cạnh tranh 

• Giao hàng nhanh, đủ, đúng tiến độ. 

Công ty có đội ngũ kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật và công nhân có trình độ cao sẵn 

sàng đáp ứng mọi nhu cầu của Quí khách hàng. 

5. Tình hình hoạt động của công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp 

Do kinh tế thế giới suy thoái, ảnh hưởng đến kinh tế trong nước lạm phát tăng, hạn mức 

tín dụng Ngân hàng giảm, cạnh tranh gay gắt trên thị trường dẫn đến hoat động sản xuất 

kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, 

nhưng bằng tất cả sự cố gắng cùng với sự nỗ lực của tập thể CBNV nên công ty vẫn có 

kết quả hoạt động SXKD khả quan, cụ thể: 



 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Tổng tài sản 126,577,653,676 125,848,510,582 104,583,431,053 

Vốn chủ sở hữu 15,921,094,735 31,485,660,290 31,485,660,290 

Vốn đầu tư của chủ sở 

hữu 
14,738,440,000 32,000,000,000 32,000,000,000 

Doanh thu thuần 162,412,052,008 153,318,174,875 181,205,146,295 

Lợi nhuận trước thuế - 38,882,073 194,929,451 

Lợi nhuận sau thuế - 29,161,555 40,309,664 

 

 

6. Định hướng phát triển 

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã xác định rõ mục tiêu, chiến lược phát triển 

như sau: 

6.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty. 

Trước xu thế hội nhập và phát triển ngành Công Nghiệp Việt Nam đang đứng trước 

những cơ hội để phát triển mạnh mẽ và đi cùng với sự phát triển đó là những cơ hội và 

thách thức đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và các công ty 

cung ứng các thiết bị công nghiệp để phát triển bền vững. Với tầm nhìn chiến lược và 

bề dày kinh nghiệm của Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ, năng động, 

nắm vững kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, IETCo đã chú trọng nắm bắt quy luật và 

những yêu cầu tất yếu của thị trường để có chiến lược phát triển phù hợp. 

Định hướng phát triển trong thời gian tới của Công ty là giữ vững mối quan hệ với các 

đối tác chiến lược trong và ngoài nước, mở rộng mạng lưới bán hàng truyền thống từng 

bước đầu tư công nghệ hiện đại để sản phẩm bulông đai ốc chất lượng cao đáp ứng yêu 

cầu khách hàng trong nước, tìm kiếm đối tác nước ngoài để xuất khẩu. 



Về kinh doanh tập trung mặt hàng có tiềm năng phát triển, chấm dứt mặt hàng lãi thấp 

để tập trung vốn kinh doanh cho mặt hàng chiến lược. 

- Trước hết tiếp tục giữ ổn định hoạt động của Nhà máy quy chế II khai thác 100% 

công suất thiết kế nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo thu nhập cho CBCNV. 

- Tăng cường phát triển mặt hàng dụng cụ đo điện lấy lại thị phần và tăng doanh số mặt 

hàng thép, giảm tồn kho mặt hàng vòng bi FAG. 

6.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 

- Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong 5 năm (2013-2018): 

+ Tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu bình quân hàng 

năm: tăng trên 10%. 

+ Tỷ lệ cổ tức bình quân hàng năm: trên 8%; 

+ Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển bình quân hàng năm: từ 10% ÷ 20% doanh thu. 

- Chiến lược phát triển các nguồn lực của Công ty: 

+ Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bằng chính sách thu hút, đào tạo, phân 

phối và sử dụng lao động một cách hiệu quả; 

+ Xây dựng một cơ chế lãnh đạo, quản lý mới một cách hệ thống, bài bản, tiếp thu 

các trị thức kinh doanh hiện đại; Nâng cao năng lực quản trị hướng đến chuyên nghiệp ; 

+ Đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới vào đầu tư, sản xuất kinh 

doanh; 

+ Tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư, các đơn vị có tiềm 

lực trong và ngoài nước… để tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh; 

+ Xây dựng môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp 

 

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty. 

Năm 2013 hoat động SXKD của công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp 

vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng bằng tất cả sự cố gắng cùng với sự nỗ lực của tập thể 

CBNV đặc biệt là của Nhà máy Qui chế 2 nên công ty vẫn có kết quả hoạt động SXKD 

khả quan trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế. Nhưng yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến 

SXKD của Công ty trong năm 2013 là: dư nợ ngân hàng quá lớn (khoảng 70 tỷ) trong đó 

nợ quá hạn khoảng 9 tỷ, lượng hàng tồn trong toàn công ty còn lớn, ( 44 tỷ) nghành hàng 



vòng bi tiêu thụ quá chậm. Nghành hàng Kyoritsu bị canh tranh quyết liệt, nhân sự cao 

cấp chưa ổn định…đây là nhân tố  ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư và hiệu quả 

SXKD của Công ty chúng ta trong giai đoạn này cũng như giai đoạn sắp tới. 

2. Đánh giá theo các lĩnh vực hoạt động. 

 Năm 2013, với điều kiện khách quan và chủ quan không thuận lợi, song Ban giám 

đốc  công ty cùng CBNV đã có nhiều cố gắng vượt trong hoạt động SXKD nên vẫn đem 

lại hiệu quả cho công ty. HĐQT có đánh giá đối với từng lĩnh vực SXKD như sau: 

2.1. Lĩnh vực sản xuất: 

 - Nhà máy Qui chế 2 vẫn là điểm tựa chắc chắn cho hoạt động SXKD của Cty 

trong năm 2013. Nhà máy qui chế 2 mang lại doanh thu cao nhất, hoàn thành nghĩa vụ tài 

chính với Công ty và đạt lợi nhuận cao nhất trong tổng thể hoạt động SXKD toàn công 

ty. Nếu được sự quan tâm đúng mức về vốn, nhân sự thì Nhà máy QC 2 sẽ tiếp tục phát 

triển hơn nữa trong tương lai gần.  

- Những tồn tại có nguy cơ ảnh hưởng đến SX của nhà máy chính là việc thiếu hụt 

nhân sự cao cấp kế thừa và chuyên viên kỹ thuật bậc cao để phát triển hết tiềm năng của 

thiết bị. Mặt khác việc luôn trong tình trạng di dời cơ sở Phạm Văn Trí cũng làm ảnh đến 

tâm lý làm việc của CBNV.   

2.2. Lĩnh vực kinh doanh:  

Về kinh doanh của công ty có 3 nghành hàng chính và có 2 đơn vị kinh doanh là: 

CN TPHCM và Phòng KD Văn phòng Cty. Chi nhánh TPHCM kinh doanh đạt hiệu quả 

khá tốt (lãi gộp/Doanh thu=4,72 tỷ/19,1 tỷ khoảng 24%) trong khi Phòng kinh doanh xuất 

nhập khẩu văn phòng công ty  đạt lãi gộp/Doanh thu =4,2 tỷ/51.35tỷ khoảng 8,1%; nếu 

chỉ riêng vòng bi và Kyo: 2,63tỷ/14,1 tỷ khoảng 18,4%).  

Trong từng ngành  hàng kinh doanh thì Kyoritsu có hiệu quả hơn cả, ngành hàng 

thép đem lại doanh số và đảm bảo một phần vật tư cho nhà máy QC2. Nghành hàng vòng 

bi vẫn có lượng hàng tồn kho quá lớn (khoảng 24 tỷ) trong tương lai gần chưa thể giảm 

được số tồn kho này. 

2.3. Lĩnh vực quản lý đất đai: 

 - Công tác quản lý đất đai đã có kết quả nhờ sự quyết tâm của HĐQT như hoàn tất 

sổ đỏ 467 Nguyễn trãi. 



 - Việc Nhà Nước thu hồi cơ sở sản xuất tại Phạm Văn Trí đã được HĐQT Cty 

quan tâm đúng mức và trực tiếp làm việc với cấp có thẩm quyền để tiến hành đòi bồi 

thường hỗ trợ. Tuy nhiên chưa đạt được kết quả là do cơ chế và chính sách của NN. 

2.4 Báo cáo về quản lý cổ đông: 

 Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông lần này, HĐQT Công ty xin thông báo một số 

thông tin về cổ đông như sau: 

 Kỳ trước Kỳ này Ghi chú 

1. Vốn Điều lệ 32 tỷ 32 tỷ  

2. Tổng số cổ đông: 

   

173 90  

2.1. Cổ đông là tổ chức: 

 

2 2  

- TCT Máy & Thiết bị CN 

- Cty CPĐTXLTM 1 

7,97% 

53,94% 

7,97% 

30.16% 

 

2.2. Cổ đông là nhà đầu tư cá 

nhân: 

171 88 Do chuyển nhượng 

nội bộ 

- Cổ đông cá nhân sở hữu từ 

5% tổng số cổ phần trở lên. 

0 1 Cổ đông mới 

 

2.4 . Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc điều hành Công ty. 

- Năm 2013 Ban giám đốc có sự thay đổi nhân sự và bổ sung nhân sự mới là 

những cá nhân có bằng cấp được đào tạo bài bản, mỗi thành viên BGĐ nói chung có tinh 

thần trách nhiệm với công việc được giao.  

 - Ban giám đốc có vai trò cực kỳ quan trọng quyết định sự thành công của đơn vị. 

Những người quản lý tại đơn vị đều đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là Giám 

đốc và những người quản lý tại nhà máy qui chế 2 đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ trong 

bối cảnh khó khăn về vốn và việc làm. Việc quản lý hoạt động SXKD của nhà máy Qui 

chế 2 tương đối bài bản và vượt trội  xứng đáng được ghi nhận và khen thưởng. 

 

 

 



III. BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

Năm 2013 sự suy giảm kinh tế vẫn còn ảnh hưởng đến hầu hết các doanh nghiệp, số 

doanh nghiệp thua lỗ và thông báo phá sản vẫn tăng không ngừng. Năm vừa qua tình 

hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã được cải thiện đáng kể, mặc dù tồn 

kho còn cao, đặc biệt là tồn kho vòng bi nhưng do lãi suất ngân hàng đã giảm cùng với sự 

nỗ lực của khối kinh doanh cũng như khối sản xuất vẫn giữ được tăng trưởng tốt, tuy 

nhiên trong bối cảnh khó khăn chung nên lợi nhuận của khối sản xuất tuy vượt kế hoạch 

nhưng chưa được như kỳ vọng. 

-  Tổng doanh thu: 181.205 triệu đồng tăng 18% so với thực hiện năm 2012 

- Lợi nhuận đạt          40 triệu đồng. 

- Nguồn vốn cho SXKD của Cty đã được cải thiện đáng kể do sự  hỗ trợ của Công ty 

cổ phần Đầu tư Xây lắp I và Tổng Công ty máy và Thiết bị Công Nghiệp nên trong năm 

chưa lần nào phải gia hạn với Ngân hàng. 

 

1. Báo cáo tình hình tài chính: 

 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

 

Các chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Tỷ lệ so sánh 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

+       Hệ số thanh toán ngắn hạn: 1.0 1.1 105% 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn       

+       Hệ số thanh toán nhanh: 0.40 0.40 100% 

TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn       

      

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       

+       Tổng số Nợ/Tổng tài sản 75% 70% 93% 

+       Tổng số Nợ/Vốn chủ sở hữu 300% 232% 77% 

       

    



Các chỉ tiêu 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Năm 2012  Năm 2013  Tỷ lệ so sánh  

+       Vòng quay hàng tồn kho: 2.4 3.6 147% 

Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho       

+       Doanh thu thuần/Tổng tài sản 122% 173% 142% 

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

 

      

+       Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0.0002 0.0002 117% 

        

+       Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0.0009 0.0013 138% 

        

+       Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0.0002 0.0004 166% 

        

 

5. Báo cáo kết quả kinh doanh 

                                                             Đơn vị tính: đồng    

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 % tăng (+) 

giảm (-) (%) 

Tổng giá trị tài sản      125,848,510,582       104,583,431,053  -17% 

Doanh thu thuần      153,318,174,875       181,205,146,295  18% 

Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh 

           (486,691,089)              594,796,903  122% 

Lợi nhuận khác              525,573,162             (399,867,452) -176% 

Lợi nhuận trước thuế                38,882,073               194,929,451  401% 

Lợi nhuận sau thuế                29,161,555                 40,309,664  38% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0% 0%   



 

6. Kế hoạch SXKD năm 2014-2016: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Vốn điều lệ 32.000 32.000 32.000 

Doanh thu thuần 211.000 230.000 250.000 

Lợi nhuận trước thuế 2.550 3.000 3.500 

Lợi nhuận sau thuế 1.900 2.250 2. 

Cổ tức 0 10% 12% 

 

• Kế hoạch năm 2014: 

- Tổng doanh thu 211 tỷ  

 Trong đó:  Doanh thu sản xuất  120 tỷ 

  Doanh thu thương mại   91 tỷ  

 + Vòng bi  25 tỷ 

 + Dụng cụ đo 10 tỷ 

 + Hàng khác 56 tỷ  

- Lợi nhuận sau thuế:  1.900tr 

- Thu nhập: Tăng 10% so với 2013 

- Cổ tức: 0 (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã thông qua) 

• Các biện pháp thực hiện kế hoạch:  

- Tập trung vốn và nhân lực để khai thác tối đa công suất xưởng 2 Nhà máy Quy chế 

II. Ngoài việc duy trì và tăng trưởng những mặt hàng và khách hàng truyền thống, 

Nhà máy sẽ nghiên cứu từng bước đi vào sản xuất những sản phẩm cơ khí phức tạp 

có lợi nhuận cao; chuẩn bị chu đáo cho việc di rời Xưởng I theo yêu cầu của Thành 

phố để ảnh hưởng ít nhất tới các hoạt động SXKD của Nhà máy. 

- Đối với lĩnh vực kinh doanh: Đối với các mặt hàng truyền thống duy trì và phát triển 

thị trường. Tìm các biện pháp để giảm lượng hàng tồn kho.  

- Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế khoán kinh doanh, cơ chế cùng góp vốn, chia lợi 

nhuận nhằm mục đích khuyến khích và tăng trách nhiệm đối với các nhân viên trực 

tiếp kinh doanh. 



- Xây dựng chế độ tuyển dụng để thu hút được lao động có trình độ, có nhiệt huyết 

đặc biệt là cho nhu cầu Phòng KD&XNK. 

- Thực hiện cắt giảm chi phí, tiết kiệm dự phòng các chính sách quản lý rủi ro. 

 

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Báo cáo tài chính đã được công ty Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán 

AVINA-IAFC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 

ngày 31/12/2013 của Công ty. 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

 

  

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 

Công ty cổ phần kinh doanh Thiết bị công nghiệp được tổ chức và hoạt động tuân 

thủ theo Luật Doanh nghiệp. Điều lệ công ty là cơ sở chi phối cho mọi hoạt động của 

Công ty.  

 

1. Sơ đồ tổ chức của Công ty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .Nhân sự trong công ty:  

Tổng số Cán bộ, công nhân viên của Công ty hiện nay gồm: 171 người. 

 

 

Đại hội đồng cổ đông 
 

Chủ tịch HĐQT Ban kiểm soát 

Tổng giám đốc 

Các phó tổng giám đốc Kế toán trưởng 

 
Văn phòng 

Phòng   
Tài chính kế 

toán 
 

Phòng Kinh 
doanh- Xuất 
nhập khẩu 

 

Chi nhánh  
TP. HCM 

 

Nhà máy 
Quy chế II  



Trình độ chuyên môn nhân viên Số lượng lao động (người) Tỷ lệ (%) 

Trên Đại học 2 1 

+ Đại hoc – cao dẳng 60 35 

+ Trung cấp 22 13 

+ Công nhân 36 21 

+ Lao động phổ thông 51 30 

Tổng cộng 171  

+ Nam 121 71 

+ Nữ  50 29 

 

3 .Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty:  

• Hội đồng quản trị:  

- Ông Đặng Văn Nghĩa    Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 01/02/2013 

- Ông Nguyễn Cảnh Dinh     Chủ tịch Hội đồng quản trị đến hết 31/01/2013 

- Ông Nguyễn Thế Vinh    Ủy viên Hội đồng quản trị 

- Ông Nguyễn Văn Quang    Uỷ viên Hội đồng quản trị 

- Ông Vũ Việt Kha    Uỷ viên Hội đồng quản trị- Đại diện phần vốn NN 

• Ban Kiểm soát:  

- Bà Lê Thị Ngọc Lan Trưởng Ban Kiểm soát 

- Bà Trần Thị Thanh Trúc Uỷ viên Ban Kiểm soát 

- Bà Vũ Thu Hương Uỷ viên Ban Kiểm soát 

• Cơ quan Tổng giám đốc: 

- Ông Nguyễn Thế Vinh Tổng Giám đốc  

- Ông Nguyễn Xuân Thanh  Phó Tổng Giám đốc 

- Ông Đinh Quốc Hưng  Phó Tổng Giám đốc bổ nhiệm ngày 01/02/2013 

- Ông Đinh Quốc Hưng Kế toán trưởng đến hết ngày 01/05/2013 

- Bà Nguyễn thị Kim Duyên Kế toán trưởng từ ngày 02/05/2013 

 

4. Các phòng ban chức năng của Công ty 

a,  Phòng Tổ chức hành chính: Đảm bảo tốt công tác hậu cần, bảo vệ an toàn tài sản 

và người lao động của toàn công ty. Làm tốt công tác đối nội, đối ngoại và chăm lo đời 



sống của cán bộ công nhân viên trong toàn công ty, đảm nhiệm trách nhiệm thư ký 

Tổng giám đốc, phụ trách công tác lao động tiền lương. 

b, Phòng Kế toán: Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về hoạt động tài chính kế 

toán của toàn Công ty, đảm bảo đủ vốn hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý công 

tác thanh toán công nợ trong toàn công ty, thường xuyên tư vấn cho TGĐ về tình hình 

tài chính của Công ty. Đảm bảo thực hiện hạch toán sản xuất kinh doanh theo đúng 

pháp luật của Nhà nước. 

c, Phòng Kinh doanh- Xuất nhập khẩu: 

- Quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của cty. Trực tiếp thực hiện và quản lý các nghiệp vụ 

ngoại thương XNK theo đúng thông lệ quốc tế .  

- Tư vấn cho TGĐ về chế độ chính sách đối với hoạt động thương mại, hải quan, các HĐ  

XNK, quản lý các hoạt động ngoại thương do các đơn vị xây dựng phương án, tham gia đàm 

phán, hội thảo, hội nghị chuyên đề về kinh doanh trong và ngoài nước theo ủy quyền của 

TGĐ. 

- Quản lý giá bán các nghành hàng kinh doanh của Cty thống nhất trong toàn quốc. Thẩm 

định đánh giá PAKD, kế hoạch kinh doanh của đơn vị trình TGĐ phê duyệt. 

-Nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược phát triển nghành hàng, tổ chức quản lý và phát 

triển các khách hàng truyền thống, đại lý tiêu thụ đảm bảo thị phần tiêu thụ ổn định và tăng 

dần.  

5. Những thay đổi chủ yếu trong năm: 

Về nhân sự: 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Nguyễn Cảnh Dinh giữ chức vụ từ 24/08/2012 đến 

31/01/2013. 

- Ông Đặng Văn Nghĩa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị từ 01/02/2013  

- Ông Nguyễn Xuân Thanh giữ chức phó Tổng giám đốc đến hết ngày 01/05/2013. 

- Ông Đinh Quốc Hưng được bổ nhiệm làm phó Tổng giám đốc từ 01/02/2013 

- Bà Nguyễn thị Kim Duyên được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng từ ngày 02/05/2013. 

 

 

 

  



 

 

 

 


		2014-04-18T12:41:11+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP




