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Kính thưa:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.
I.

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Năm 2016 Việt Nam có mức tăng trưởng GDP 6,21%, thấp hơn mức tăng 6,68% của
năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra, nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới
không thuận, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biển diễn biến phức tạp thì
đạt được mức tăng trưởng trên là một thành công. Với ngành thép, tăng đầu tư cơ sở hạ tầng và
chính sách bảo vệ sản xuất trong nước của Cơ quan quản lý Nhà nước, sản lượng thép sản xuất
và tiêu thụ toàn thị trường tăng trưởng lần lượt 19,6% và 27,9% so với cùng kỳ năm 2015.
Bằng ưu thế về quy trình sản xuất khép kín và kinh nghiệm quản trị tốt chi phí, Tập đoàn
Hòa Phát đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra năm 2016 với Doanh thu bán hàng và Lợi
nhuận sau thuế lần lượt đạt 33.885 tỷ đồng và 6.606 tỷ đồng, tăng tương ứng 21% và 106% kế
hoạch năm 2016. Tập đoàn đạt kết quả tăng trưởng ngoạn mục doanh thu tăng 34% và 89% so
với 2015.

Năm 2016 là năm ghi lại nhiều Dấu mốc đáng nhớ trước thềm kỷ niệm 25 năm thành lập
Tập đoàn:
- Là năm đạt doanh thu và lợi nhuận sau thuế cao nhất kể từ trước đến nay.
- Là năm đầu tiên thép xây dựng Hòa Phát vươn lên dẫn đầu thị phần tiêu thụ trên cả
nước chiếm 22,2% với sản lượng tiêu thụ 1.804.000 tấn.
- Là năm ống thép Hòa Phát thiết lập kỷ lục doanh thu lớn nhất từ trước đến nay, cán mốc
10.000 tỷ doanh thu, chiếm 26% thị phần trên cả nước, tiếp tục củng cố vị trí số 1 trên thị
trường ống thép Việt Nam.
- Là năm nội thất Hòa Phát vẫn tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong ngành.
- Là năm điện lạnh Hòa Phát đạt sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lớn
nhất từ trước tới nay.
- Là năm Dự án Mandarin Garden 2 khẳng định thêm uy tín trên thị trường bất động sản.
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- Là năm nhóm ngành nông nghiệp Hòa Phát đã bắt đầu có lợi nhuận dương.


Một số sự kiện nổi bật của Tập đoàn đến thời điểm hiện tại:

Giai đoạn 3 Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát đi vào hoạt động: Ngày 23/3/2016,
nhà máy cán thép số 4 tại Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát tại Hải Dương chính thức
chạy mẻ thép đầu tiên. Cung ứng thêm cho thị trường 60.000 tấn thép/tháng;

Triển khai Dự án Nhà máy sản xuất Tôn mạ màu công suất 400.000 tấn/năm: Từ
tháng 5/2016, Hòa Phát bắt đầu triển khai Dự án Nhà máy sản xuất Tôn mạ màu tại tỉnh
Hưng Yên với tổng vốn đầu tư (chưa bao gồm vốn lưu động) 2.000 tỷ đồng. Đây là Nhà
máy Tôn mạ màu đồng bộ hiện đại nhất Việt Nam và khu vực, dự kiến dự án sẽ hoàn
thành vào cuối năm 2017.

Thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát, Vốn điều lệ 3.100
tỷ đồng: Đây là công ty quản lý vốn, chi phối và quản lý các dự án đầu tư, kinh doanh
của các công ty thành viên trong nhóm nông nghiệp. Hiện tại, các mảng kinh doanh trong
lĩnh vực nông nghiệp của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát gồm có: Sản
xuất thức ăn chăn nuôi; Chăn nuôi lợn, bò và gia cầm.

Thành lập Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, đơn vị trực tiếp triển khai
Dự án KLH Gang thép Hòa Phát Dung Quất. Đây là Dự án lớn nhất từ ngày thành lập
Tập đoàn cho tới nay.


Bên cạnh những thành quả đạt được, Tập đoàn không thể không kể đến những thách
thức đang phải đối mặt:
- Mức độ cạnh tranh ngày càng lớn đối với các lĩnh vực sản xuất của Tập đoàn, đặc biệt
trong nhóm ngành thép và nông nghiệp.
- Giá nguyên nhiên liệu diễn biến đa chiều khó đoán định
- Tập đoàn dốc toàn lực để đưa Dự án Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát tại Dung Quất
với công suất 4 triệu tấn các loại thành phẩm theo đúng kế hoạch đã đề ra.
II.

PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Ban Lãnh đạo Tập đoàn nhận định: Năm 2017 vẫn là năm còn nhiều thách thức nhưng
cũng có nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt trước bối cảnh hội nhập sâu. Toàn Tập đoàn tập
trung cho các dự án đang triển khai thực hiện đúng tiến độ, dồn toàn lực cho các dự án lớn, đặc
biệt là dự án trọng điểm mang tầm cỡ quy mô khu vực như Dự án Khu liên hợp Gang thép Hòa
Phát tại Dung Quất, Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, Tập đoàn tiếp tục duy trì quản trị tốt hàng tồn
kho, linh hoạt với các biến động giá nguyên vật liệu, đảm bảo dòng tiền lành mạnh và bảo toàn
vốn
Dựa trên Kế hoạch SXKD của các công ty trong Tập đoàn, Ban Lãnh đạo kính trình Đại
hội đồng cổ đông Kế hoạch SXKD năm 2017 của toàn Tập đoàn như sau:
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-

Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2017:

15.170 tỷ đồng

-

Doanh thu kế hoạch 2017:

40.000 tỷ đồng

-

Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2017:

6.000 tỷ đồng

-

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông HPG kế hoạch 2017:

5.996 tỷ đồng

-

Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu HPG:

3.953 đồng/cổ phiếu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.
Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
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