
 I.                 Thông tin chung

 1.             Thông tin khái quát

 -           Tên giao dịch: Công ty cổ phần Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật

 -             Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:  0101522394

 2.             Quá trình hình thành và phát triển

 -             Các sự kiện khác.

3.             Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

  - Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ .....

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

5.             Định hướng phát triển

    -  Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

 -        Các mục tiêu chủ yếu của Công ty : Phấn đấu trở thành doanh nghiệp có vị trí, thương hiệu, uy tín trên 

       thương trường, sớm đủ điều kiện để chính thức tham gia thị trường chứng khoán.

 -        Chiến lược phát triển trung và dài hạn : Phát triển bền vững hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ kỹ 

thuật, khai thác có hiệu quả kinh doanh cơ sở vật chất thông qua dự án đầu tư.

6.            Các rủi ro: Hiện nay không có, Công ty sẽ chú trọng để hạn chế mức thấp nhất.

 -             Website:        cemacohanoi.com.vn

 -             Mã cổ phiếu (nếu có): 

 -  Quá trình hìnhthành và phát triển: Công ty được chuyển đổi sở hữu từ doanh nghiệp nhà nước Công ty Hoá 

chất Vật liệu điện và vật tư KHKT thành Công ty cổ phần Hoá chất và Vật tư KHKT theo Quyết định 0670/QĐ-

BTM ngày 28/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

  - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu, mua bán trong nước Hoá chất công nghiệp, Vật tư khoa 

học kỹ thuật và hàng khác..v.v…

  - Mô hình quản trị: Cơ quan cao nhất của Công ty là Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát để quản lý Công ty.

 -     Cơ cấu bộ máy quản lý: Công ty hoạt động theo mô hình 2 cấp, Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc

Năm báo cáo 2014

 -             Vốn điều lệ: 18.110.650.000 đ

 -             Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

 -             Địa chỉ:  70 Hàng Mã - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 -             Số điện thoại:   (04) 3 8255710 - (04) 3 8267127

 -             Số fax:  (04) 3825 711

Phụ lục số II

   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số .... /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: Công ty CP Hóa chất và Vật tư KHKT
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II.                 Tình hình hoạt động trong năm

1.             Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

2.             Tổ chức và nhân sự 

3.             Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 

4.             Tình hình tài chính

a)            Tình hình tài chính

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 % tăng giảm

Tổng giá trị tài sản 159.390.483.332 145.644.885.976 91%

Doanh thu thuần 420.175.476.664 449.835.430.488 107%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 3.980.424.268 3.509.706.173 88%

Lợi nhuận khác 696.013.101 552.766.727 79%

Lợi nhuận trước thuế 4.676.437.369 4.062.472.900 87%

Lợi nhuận sau thuế 3.489.296.583 3.154.648.862 90%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 12% 12% 100%

  -  Những thay đổi trong ban điều hành: 

 + Ông Lưu Thành Anh - Tổng giám đốc từ ngày 1/09/2014

 + Ông Nguyễn Huy Long - Tổng giám đốc tới ngày 31/05/2014

 + Ông Lê Văn Sắc - Thành viên HĐQT từ ngày 6/12/2014

 + Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên HĐQT từ ngày 6/12/2014

 + Ông Nguyễn Xuân Đông - Thành viên HĐQT tời ngày 21/08/2014

 + Ông Vũ Trọng Cảm - Thành viên HĐQT tới ngày 6/12/2014

  -   Số lượng cán bộ, nhân viên : 205 người  

a)            Các khoản đầu tư lớn: Chưa có

b)           Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc Công ty: 

 + Chi nhánh hóa chất và Vật tư KHKT Hải Phòng

 + Chi nhánh hóa chất và Vật tư KHKT Đà Nẵng

 + Chi nhánh hóa chất và Vật tư KHKT Bình Định 

 + Chi nhánh hóa chất và Vật tư KHKT Thành phố Hồ Chí Minh

 + Chi nhánh hóa chất và Vật tư KHKT Cần Thơ

  -  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Lợi nhuận, chi phí hoàn thành theo kế hoạch 

   Công ty đang mở rộng thị trường cung cấp nhiều sản phẩm hàng hóa mới ... 

    -    Tình hình thực hiện so với kế hoạch:  Doanh thu của Công ty năm 2014 đạt 109% so với kế hoạch

     Lợi nhuận của Công ty năm 2014 đạt 107% kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra.

 -     Danh sách Ban điều hành: 

  1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: Nguyễn Huy Long sinh ngày 01/01/1956

    Trình độ học vấn, chuyên môn: Đại học chính quy, kỹ sư vô tuyến điện tử

  2. Tổng Giám đốc: Lưu Thành Anh sinh ngày 29/08/1963

    Trình độ học vấn, chuyên môn: Đại học tại chức

 3. Phó Tổng Giám đốc: Vũ Trọng Cảm sinh ngày 01/09/1955

    Trình độ học vấn, chuyên môn: Đại học chính quy, kỹ sư hoá.

 4. Kế toán trưởng: Đoàn Văn Ứng, sinh ngày 02/03/1961

   Trình độ học vấn, chuyên môn: Đại học chính quy, chuyên nghành Tài chính kế toán
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Các chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Ghi chú

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+      Hệ số thanh toán ngắn hạn: 1,142 1,160

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

+      Hệ số thanh toán nhanh: 0,865 0,879

TSLĐ - Hàng tồn kho 127.362.871.861

Nợ ngắn hạn 145.063.450.240

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+      Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,847 0,839

+      Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 5,575 5,223

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+      Vòng quay hàng tồn kho: 5 5

Giá vốn hàng bán    475.774.582.230

Hàng tồn kho bình quân 95.281.960.213

+      Doanh thu thuần/Tổng tài sản 2,6361 3,0886

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+      Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần 0,008 0,007

+      Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0,144 0,135

+      Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,022 0,022

 +  Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần 0,009 0,008

. . . . . . . . .

III.                 Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình

 mọi mặt của công ty)

 Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau: 

1.                  Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

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

a)            Cổ phần: 

b)           Cơ cấu cổ đông: 

+ Cổ phần nhà nước nắm giữ TCty ĐT&KD vốn Nhà nước: 617.202 CP tương đương 34,08%

+ Cổ phần của người lao động trong doanh nghiệp: 351.814 CP tương đương 19.43%

+ Cổ phần của nhà đầu tư khác: 842.049 CP tương đương 46.49%

c)            Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d)           Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e)            Các chứng khoán khác: Không có

–    Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt 

động kinh doanh trong hai năm gần nhất).

b)            Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
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2.                  Tình hình tài chính

1.                  Hội đồng quản trị

b)           Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c)            Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể

 số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

IV.                 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1.                  Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: 

      +     Năm 2014 hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

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

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

V.                 Quản trị công ty (Tổ chức chào bán trái phiếu ra công chúng hoặc niêm yết trái phiếu 

không phải là công ty đại chúng không bắt buộc phải công bố các thông tin tại Mục này).

a)            Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

+ Nguyễn Huy Long - Chủ tịch hội đồng quản trị, sở hữu :  CP 18.309 CP

                                - Đại diện sở hữu: 74.210 CP của TCty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước

+ Lưu Thành Anh - Ủy viên HĐQT Phó tổng giám đốc, sở hữu: 132.720  CP

+ Lê Văn Sắc - Ủy viên HĐQT, sở hữu: 350.855 CP

+ Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên HĐQT

+ Võ Như Tùng - Ủy viên HĐQT  số cổ phần sở hữu : 20.644 CP

+ Trần Hoàng Lâm - Ủy viên HĐQT- Đại diện sở hữu: 271.496 CP của TCty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước 

+ Nguyễn Tuấn Linh -Ủy viên HĐQT- Đại diện sở hữu: 271.496 CP của TCty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước

b)           Tình hình nợ phải trả

  -   Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: Các khoản nợ của Công ty phát sinh và thanh toán 

đúng kỳ hạn, trong quá trình sản xuất kinh doanh không có nợ xấu.

 -  Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh  

doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá đến kết quả kinh doanh của 

Công ty không đáng kể.

3.             Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Công ty thường xuyên sửa đổi, bổ sung các quy 

chế hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

4.        Kế hoạch phát triển trong tương lai: Giữ vững tiến độ tăng trưởng hàng năm đối với doanh thu, lợi nhuận 

và cổ tức hợp lý, đảm bảo đời sống người lao động và quyền lợi của các cổ đông.

5.                  Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến 

kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần).

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán KPMG

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Chấp nhận toàn bộ.

- Các nhận xét đặc biệt 

- Doanh thu của Công ty năm 2014 đạt 109% so với kế hoạch

- Lợi nhuận của Công ty năm 2014 đạt 107% kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra.

-             Những tiến bộ công ty đã đạt được . 

a)    Tình hình tài sản: Các tài sản của Công ty đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả
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2.                  Ban Kiểm soát

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

VI.                 Báo cáo tài chính

b)           Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng

 các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp).

a)            Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 

+ Nguyễn Huy Long - Chủ tịch hội đồng quản trị, lương: 301.122.363 đ/1năm thù lao: 26.400.000  đ/1năm

+ Lưu Thành Anh - Tổng giám đốc Ủy viên HĐQT, lương: 239.818.363 đ/1năm thù lao: 19.200.000 đ/1năm

+ Vũ Trọng Cảm - Phó tổng giám đốc, lương: 156.905.681 đ/1năm, thù lao Ủy viên HĐQT: 17.600.000 

đ/1năm (đến hết 11/2014) 

+ Võ Như Tùng - Ủy viên HĐQT, lương: 92.927.697  đ/1năm, thù lao Ủy viên HĐQT: 19.200.000 đ/1năm

+ Trần Hoàng Lâm - Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước - Ủy viên HĐQT Thù lao 19.200.000 đ/1năm

+ Nguyễn Tuấn Linh - Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước - Ủy viên HĐQT Thù lao 19.200.000 đ/1năm

+ Nguyễn Xuân Đông - Công ty CP Len Hà Đông - Ủy viên HĐQT Thù lao 12.800.000 đ/1năm (đến 8/2014)

+ Trần Thị Hải Yến  - Trưởng ban kiểm soát, lương :  đ/1năm thù lao: 19.200.000 đ/1năm

+ Nguyễn Thị Thanh Bình - Kiểm soát viên, lương : 14.400.000 đ/1năm thù lao: đ/1năm

+ Bùi Phượng Ngọc - Kiểm soát viên Thù lao: 9.600.000 đ/1năm (đến tháng 8/2014)

+ Lê Văn Sắc - Ủy viên HĐQT, thù lao HĐQT: 1.600.000đ/năm (từ tháng 12/2014)

+ Nguyễn Văn  Thanh - Ủy viên HĐQT, thù lao: 1.600.000đ/năm (từ tháng 12/2014)

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký 

công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên).

c)            Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã 

được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà 

công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên).

d)            Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện

 được theo quy định của pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc

 phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty).

1.             Ý kiến kiểm toán: chấp nhận toàn bộ

d)           Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Không có

e)            Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có

f)  Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh  

sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.

a)            Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

+ Trần Thị Hải Yến  - Trưởng ban kiểm soát, sở hữu : 13.117 CP 

+ Nguyễn Thị Thanh Bình - Kiểm soát viên - số cổ phần sở hữu : 459 CP
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2.            Báo cáo tài chính được kiểm toán  (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế 

toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ) 

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. 

Trường hợp theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất 

hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính 

hợp nhất đồng thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ hoặc Báo cáo tài chính tổng 

hợp). 

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

Chủ tịch Hội đồng quản trị
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TSLĐ Nợ ngắn hạn

139.393.017.661                   120.156.658.603      

Hàng tồn kho

33.748.472.608        

Vốn CSH Nợ phải trả

23.403.227.373                     122.241.658.603      

Giá vốn hàng bán HTK đầu kỳ

404.194.143.364                   37.398.237.719        

HTK cuối kỳ

33.748.472.608        
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