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TỜ TRÌNH 

(Dự thảo) 
(V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, thù lao HĐQT 

và ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long) 

 

Kính gửi: Quí vị Cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội 

thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015; 

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long đã được đại hội 

cổ đông công ty thông qua ngày 09/11/2014. 

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của công ty cổ phần Kim khí Thăng Long đã được 

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán ASSC kiểm toán. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long kính trình đại hội cổ đông 

thường niên năm 2017, xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và 

phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với các nội dung sau: 

1/ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 

                                                                                                                     Đơn vị tính: VNĐ                                                                       

TÀI SẢN Mã số Số cuối năm Số đầu năm 

1 2 4 5 

               A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 612.621.943.183 699.280.275.216 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 6.895.208.501 13.443.447.380 

1. Tiền 111 6.895.208.501 13.443.447.380 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 462.500.000 462.500.000 

1. Chứng khoán kinh doanh 121 462.500.000 462.500.000 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 151.313.493.745 205.602.594.777 

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 123.499.125.647 123.854.147.021 

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 14.918.754.954 54.113.003.158 

6. Phải thu ngắn hạn khác 136 16.311.477.812 30.698.910.581 

7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (3.415.864.668) (3.415.864.668) 

8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139   352.398.685 



IV. Hàng tồn kho 140 440.977.426.401 473.686.316.391 

1. Hàng tồn kho 141 440.977.426.401 473.686.316.391 

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 12.973.314.536 6.085.416.668 

1. Chi phi trả trước ngắn hạn 151 11.598.997.774 5.930.865.128 

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 889.050.642 128.639.513 

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 485.266.120 25.912.027 

               B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 586.753.002.522 586.722.789.054 

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 1.835.784.000 615.000.000 

6. Phải thu dài hạn khác 216 1.835.784.000 615.000.000 

II. Tài sản cố định 220 212.907.574.696 191.361.414.847 

1. Tài sản cố định hữu hình 221 193.276.381.153 164.913.190.298 

    - Nguyên giá 222 653.323.394.319 619.177.307.953 

    - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (460.047.013.166) (454.264.117.655) 

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 17.084.367.088 7.369.571.989 

    - Nguyên giá 225 27.941.898.713 13.868.975.344 

    - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 (10.857.531.625) (6.499.403.355) 

3. Tài sản cố định vô hình 227 2.546.826.455 19.078.652.560 

    - Nguyên giá 228 3.244.822.916 19.482.165.751 

    - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (697.996.461) (403.513.191) 

III. Bất động sản đầu tư 230 184.434.076.055   

    - Nguyên giá 231 189.463.487.772   

    - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 (5.029.411.717)   

IV. Tài sản dở dang dài hạn 240 10.115.580.457 218.302.824.364 

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 10.115.580.457 218.302.824.364 

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 131.253.596.656 131.253.596.656 

2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252 131.253.596.656 131.253.596.656 

VI. Tài sản dài hạn khác 260 46.206.390.658 45.189.953.187 

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 46.206.390.658 45.189.953.187 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 1.199.374.945.705 1.286.003.064.270 

 

NGUỒN VỐN Mã số Số cuối năm Đầu năm 

1 2 4 5 

               C. NỢ PHẢI TRẢ 300 867.761.304.440 983.829.417.552 

I. Nợ ngắn hạn 310 813.348.848.696 934.903.891.938 

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 106.674.861.267 90.627.411.177 

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 996.065.440 23.654.396.247 

3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 313 30.552.295.413 28.899.728.372 

4. Phải trả người lao động 314 23.278.712.365 24.535.659.935 

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 9.223.478.358 76.461.660.608 

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 72.890.912   

9. Phải trả ngắn hạn khác 319 165.892.220.701 194.000.959.803 

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 476.658.324.240 496.724.075.796 

    - Các khoản đi vay ngắn hạn 320B 444.552.977.529 472.681.039.811 



    - Các khoản đi vay dài hạn đến hạn trả 320C 26.263.066.590 20.476.635.985 

    - Nợ thuê tài chính đến hạn trả 320D 5.842.280.121 3.566.400.000 

II. Nợ dài hạn 330 54.412.455.744 48.925.525.614 

7. Phải trả dài hạn khác 337 4.896.775.000 765.000.000 

8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 49.515.680.744 48.160.525.614 

    - Các khoản đi vay dài hạn 338A 39.405.859.887 40.016.824.848 

    - Nợ thuê tài chính dài hạn 338E 10.109.820.857 8.143.700.766 

               D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 331.613.641.265 302.173.646.718 

I. Vốn chủ sở hữu 410 331.091.380.249 301.651.385.702 

1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 192.000.000.000 192.000.000.000 

    - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 126.805.000.000 126.805.000.000 

    - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411b 65.195.000.000 65.195.000.000 

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 217.386.850 217.386.850 

4. Vốn khác của chủ sở hữu 414 41.631.425.260 1.725.496.152 

8. Quỹ đầu tư phát triển 418 4.758.532.353 26.850.168.858 

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 92.484.035.786 80.858.333.842 

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 522.261.016 522.261.016 

1. Nguồn kinh phí 431 522.261.016 522.261.016 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 1.199.374.945.705 1.286.003.064.270 

 

 

2/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 

  

               Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

STT Chỉ tiêu Số tiền ( Tr.đ ) Ghi chú 

1 Doanh thu bán hàng 927.120           

2 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh          62.757    

3 Lợi nhuận khác               -1.289    

4 Tổng lợi nhuận trước thuế          61.468    

5 Thuế TNDN hiện hành            2.679    

6 Lợi nhuận sau thuế          58.789    

7 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn CSH ( % ) 24,64   

8 Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( VNĐ ) 1.429   

 

 

 

 



 

3/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2016 

 

- Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức năm 2015 33.695.258.686 đ 

- Lîi nhuËn ®îc ph©n phèi  2016 58.788.777.100 đ 

- Trích Quỹ đầu tư phát triển ( 30% )                 17.636.633.130 đ 

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (1 tháng lương thực hiện) 

- Trích quỹ thưởng của người quản lý công ty chuyên trách 

13.504.153.887 đ 

     213.659.871 đ 

- Lợi nhuận năm 2016 còn lại sau khi trích các quỹ  27.434.330.211 đ 

- Lợi nhuận còn lại LK chưa chia cổ tức năm 2016  61.129.588.897 đ 

- Chia cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 7% vốn điều lệ  13.440.000.000 đ 

- Lợi nhuận còn lại  47.689.588.897 đ 
 

 

4/ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016, Phương án chi năm 2017 

a/ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 

Tổng mức chi thù lao HĐQT và BKS đã chi năm 2016: 324.000.000 đ 

          Trong đó: 

         + Chủ tịch HĐQT:4.000.000 đ/tháng 

         + Các thành viên HĐQT (6 thành viên): 3.000.000 đ/ người/tháng. 

         + Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đ/tháng. 

         + Các thành  viên ban kiểm soát (2 thành viên): 1.500.000 đ/người/tháng. 

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016, Công ty xin điều chỉnh giảm mức  

chi thù lao đối với người quản lý công ty chuyên trách với số tiền là 234.000.000 đ 

b/ Phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 

 Tổng mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017 đối với người quản lý công ty không chuyên  

trách với số tiền là 90.000.000 đ 

          Trong đó: 

 + Các thành viên HĐQT (2 thành viên là người quản lý không chuyên trách) với số tiền là:  

3.000.000 đ/người/tháng. 

 + Các thành viên ban kiểm soát (1 thành viên là người quản lý công ty không chuyên trách )  

với số tiền là: 1.500.000 đ/người/tháng. 

5/ Trích quỹ thưởng năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của người quản lý công ty chuyên trách 

a/ Trích Quỹ thưởng của người quản lý công ty chuyên trách năm 2016: 

Năm 2016 Công ty xin được trích Quỹ thưởng của người quản lý Công ty bằng 1 tháng tiền lương 

 



bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách với số tiền là: 213.659.871 đ   

b/ Kế hoạch trích Quỹ thưởng của người quản lý Công ty chuyên trách năm 2017: 

Năm 2017 Công ty xin được trích Quỹ thưởng của người quản lý Công ty bằng 1,5 tháng tiền lương 

bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách với số tiền là: 320.000.000 đ   

6/ Lựa chọn cơ quan kiểm toán 

Do yêu cầu của đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức sau khi Báo cáo tài chính 

đã được kiểm toán, vì vậy đề nghị đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 

Công ty kiểm toán sau khi kết thúc năm tài chính năm 2017. 

 

Trên đây là nội dung Tờ trình về số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương 

án phân phối lợi nhuận năm 2016, thù lao HĐQT và ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán 

năm 2017 của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long. Hội đồng quản trị kính mong đại hội cổ 

đông thường niên năm 2017 xem xét phê chuẩn. 

 

 
         T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

          Chñ tÞch 
 

 

 

 

 

                  

  

                                                                                                                   PHẠM HỮU HÙNG 

 
 

 

 

 


