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Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.
Kính trình:

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
Năm 2017 đánh dấu một năm đạt nhiều thành tựu của nền kinh tế Việt Nam, tốc độ tăng trưởng
GDP đạt 6,81% - mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây, nền tảng kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững ổn
định, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng. Sự tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 14,5%,
ngành xây dựng tăng 8,7%, sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản là những nhân tố thuận lợi
giúp ngành thép tiếp tục có sự khởi sắc và phát triển mạnh mẽ. Trong năm sản lượng thép sản xuất và tiêu
thụ toàn thị trường tăng trưởng lần lượt 13% và 12% so với cùng kỳ năm 2016.
Với Tập đoàn Hòa Phát, 2017 được coi là một năm quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình của Tập
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đoàn về tầm vóc và quy mô. Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, đội ngũ cán bộ nhân viên Hòa Phát đã phấn
đấu sản xuất không ngừng để tạo nên một năm thắng lợi, thành công trên mọi phương diện. Theo số liệu
Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2017:
- Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 46.855 tỷ đồng và 8.015 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng
tương ứng 38% và 21% so với năm 2016, vượt lần lượt 17% và 34% kế hoạch năm 2017. Lĩnh
vực thép cốt lõi và chủ đạo, lần lượt chiếm 86% và 91% trong doanh thu, lợi nhuận sau thuế hợp
nhất. Hòa Phát đã xác lập kỷ lục kinh doanh cao nhất từ trước đến nay với 3 triệu tấn thép thành
phẩm các loại, tăng 25% so với năm 2016. Thị phần thép xây dựng và ống thép Hòa Phát lần lượt
là 23,9% và 26,4% thị phần trên toàn quốc. Các sản phẩm nội thất, điện lạnh tiếp tục giữ vững thị
phần, không ngừng đưa ra sản phẩm mới với độ sáng tạo cao, phù hợp với nhu cầu thị trường.
Thiết bị phụ tùng đảm nhận một số dự án nhằm nâng cao giá trị gia tăng của mặt hàng thép như dự
án Thép rút dây, Thép mạ dải, Thép dự ứng lực. Dự án Mandarin Garden 2 đã hoàn thành việc xây
dựng và bắt đầu bàn giao căn hộ vào cuối năm 2017.
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31.12.2017 là 32.398 tỷ đồng, tăng 63% so với 2016.
- Tổng tài sản toàn Tập đoàn tại ngày 31.12.2017 là 53.022 tỷ đồng, tăng 60% so với 2016.
- Tổng vay ngắn và dài hạn toàn Tập đoàn là 12.980 tỷ đồng. Hệ số vay nợ ngân hàng trên vốn
chủ sở hữu chỉ ở mức 0,4 lần, tăng nhẹ so với hệ số 0,3 lần tại cuối năm 2016.
- Tổng nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn gần 5.000 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2016,
đóng góp phần lớn trong con số 20.000 tỷ đồng nộp ngân sách 10 năm 2008-2017.


Một số sự kiện nổi bật của Hòa Phát đến thời điểm hiện tại:
- Ngày 06/02/2017, Dự án KLH sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất nhận Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư theo chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số
152/TTg-CN, ngày 25/1/2017.
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- Ngày 17/2/2017, Công ty CP Thép Hòa Phát được tăng vốn và nhận chuyển nhượng cổ phần
CTCP Năng lượng Hòa Phát;
- Ngày 28/7/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo kết quả chào bán cổ
phiếu ra công chúng với tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 5.056.279.378.200 đồng. Số
tròn 5.000 tỷ đồng đã được dùng làm vốn góp cho giai đoạn 2 - Dự án KLH Gang thép Hòa Phát
Dung Quất. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động đồng bộ trong Q3/2019.
- Ngày 28/9/2017, Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát được tăng vốn và nhận
chuyển nhượng cổ phần CTCP Golden Gain Việt Nam;
- Tháng 11/2017, Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hòa Phát đã hoàn thành và đưa vào hoạt động
Giai đoạn 1 – Nhà máy sản xuất Thép rút dây tại KCN Phố Nối A, Hưng Yên.
- Cuối tháng 12/2017, Dự án Mandarin Garden 2 bắt đầu bàn giao căn hộ đến tay khách hàng và
ghi nhận Doanh thu – Lợi nhuận từ Dự án.
- Giữa tháng 1/2018, Nhà máy Tôn mạ màu tại Hưng Yên đã chính thức đi vào vận hành.
- Trong tháng 1/2018, đổi tên Công ty CP Thép Hòa Phát thành Công ty CP Thép Hòa Phát Hải
Dương; Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát thành Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
để dễ dàng phân biệt các công ty thép của Hòa Phát theo khu vực vùng miền.

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 lĩnh
vực thép;
- Giá nguyên nhiên liệu diễn biến đa chiều khó đoán định;
- Triển khai và kiểm soát tiến độ Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất với
công suất 4 triệu tấn đúng kế hoạch đề ra.
PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
Ban điều hành Tập đoàn nhận định: Năm 2018, tiền đề cho bước nhảy vọt “sức mạnh mới, tầm
vóc mới”, doanh thu dự kiến ghi nhận tăng bởi sớm đưa dây chuyền cán giai đoạn I – Dự án KLH sản
xuất Gang thép tại Dung Quất, dây chuyền tôn mạ màu vào hoạt động, bàn giao căn hộ Dự án Mandarin
Garden 2 và sản phẩm từ nông nghiệp. Nhưng đồng thời, 2018 vẫn là năm còn nhiều thách thức, giá
nguyên liệu xu hướng tăng, một số dự án đưa vào hoạt động chưa chạy đủ công suất nên lợi nhuận sau
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thuế dự kiến tăng nhẹ so với năm 2017.
Sau khi cân nhắc và nhiều lần điều chỉnh tăng dựa trên những yếu tố thuận lợi – khó khăn, xu
hướng biến động thị trường, Ban Tổng Giám đốc đệ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh
doanh năm 2018 như sau:
- Kế hoạch doanh thu: 55.000 tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận: 8.050 tỷ đồng
Kính trình Đại hội đồng cổ đông.
Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
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