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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM 

NĂM BÁO CÁO: 2015 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM 

1. Thông tin khái quát 

 Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I 

VIỆT NAM 

 Tên tiếng Anh: THE VIETNAM NATIONAL GENERAL EXPORT - 

IMPORT JOINT STOCK COMPANY NO. I    

 Tên viết tắt: GENERALEXIM - JSC 

 Biểu tượng:  

 Giấy 

CNĐKKD: 

- Số 0103011968 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 05/05/2006,  

- Số 0100107490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội 

cấp  đăng ký thay đổi lần 10 ngày 02/02/2016. 

 Vốn điều lệ: 135.392.670.000 VND (Một trăm ba mươi lăm tỷ, ba chín mươi 

hai triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng) 

 Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu 

183.742.117.563 VND (Một trăm tám mươi ba tỷ, bảy trăm 

bốn mươi hai triệu, một trăm mười bảy nghìn, năm trăm sáu  

mươi ba đồng) 

 Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

 Số điện thoại: (84.4) 3826 4009  

 Số fax: (84.4) 3825 9894 

 Website: http://www.generalexim.com.vn 

 Mã cổ phiếu TH1 

 

 

http://www.generalexim.com.vn/
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 Quá trình hình thành và phát triển  

- Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, tiền thân là Công ty xuất nhập 

khẩu Tổng hợp I, là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Thương mại, được thành lập 

từ ngày 15/12/1981 theo Quyết định số 1365/TCCB của Bộ Ngoại thương.  

- Công ty được thành lập lại theo luật doanh nghiệp bằng Quyết định số 340TM/TCCB 

ngày 31/03/1993 và chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt 

Nam theo Quyết định số 3014/QĐ-BTM ngày 06/12/2005 của Bộ Thương mại (nay là 

Bộ Công Thương). Ngày 10/01/2006, Công ty tổ chức IPO cổ phiếu và chính thức hoạt 

động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 05/05/2006(GCNĐKKD cấp lần 1 ngày 

05/05/2006 ). 

- Công ty có 10 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hiện đang hoạt động 

theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thay đổi lần thứ 10 ngày 02/02/2016.  

- Công ty đã niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 11/11/2009 

với mã chứng khoán TH1.  

 Các sự kiện khác (Các giải thưởng của Công ty và cá nhân đã đạt được trong năm): 

Công ty tiếp tục là Doanh nghiệp được xếp trong  top TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 

Nam do Báo điện tử Vietnamnet và tổ chức VNR500 đánh giá xếp hạng (năm 2015). 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

a) Ngành nghề kinh doanh chính:  

Ngành, nghề kinh doanh chính (chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất) của 

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh 

số 0100107490 (đăng ký thay đổi lần 10 ngày 02/02/2016) gồm: 

 Kinh doanh nông, lâm, thủy hải sản, khoáng sản, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tạp phẩm, 

hàng công nghiệp, hàng gia công chế biến trong nước và nhập khẩu, các sản phẩm dệt may 

(trừ loại Nhà nước cấm); 

 Sản xuất, gia công, chế biến, lắp ráp; các mặt hàng dệt, may, đồ chơi (trừ loại đồ chơi có 

hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an 

toàn xã hội), đồ gỗ, xe máy, điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, nông, lâm, thủy hải sản; 

 Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở và văn phòng, cho thuê văn phòng, căn hộ, kho, bãi, 

nhà xưởng, phương tiện vận tải, nâng xếp, bốc dỡ hàng hóa; 

b) Địa bàn kinh doanh: 

Địa bàn kinh doanh của Công ty trải dài trên cả 3 miền Bắc, Trung và Nam - Việt Nam  

 Về xuất khẩu: Công ty kinh doanh hầu hết toàn bộ các mặt hàng nông sản xuất khẩu, khu 

vực cung cấp chủ yếu nằm ở miền Nam Việt Nam. Các mặt hàng chính là: Gạo, cao su, sắn 

lát, hạt tiêu, hạt điều, cà phê…;  

 Về nhập khẩu:  Dựa vào uy tín, thương hiệu và mối quan hệ bạn hàng cũng như địa bàn 

hoạt động, ngoài trụ sở chính tại Hà Nội, Công ty có 3 chi nhánh tại TP. Hải Phòng, TP. Đà  
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Nẵng và TP. HCM nên việc làm hàng xuất, nhập khẩu và gặp gỡ đối tác để trao đổi công 

việc, ký kết hợp đồng cũng như các Ban, Ngành địa phương tương đối thuận lợi.  

 Về bất động sản: Công ty có các tòa nhà văn phòng cho thuê tại Hà Nội, hệ thống kho bãi 

tại 3 khu vực trọng điểm kinh tế là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Thành Phố Hồ Chí 

Minh. 

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

 Mô hình quản trị: 

Mạng lưới Chi nhánh 

 Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh:  

       Địa chỉ:   26B Lê Quốc Hưng, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại:   (84.8) 3940 0211 

Fax:   (84.8) 3940 2214 

Email:   hcm@ge1.com.vn  

 Chi nhánh tại Đà Nẵng: 

       Địa chỉ:   191 Hoàng Diệu 

Điện thoại:   (84.5113)  822 709 

Fax:    (84.5113)  824 077 

Email:    danang@ge1.com.vn 

 Chi nhánh tại Hải Phòng: 

       Địa chỉ:    57 Điện Biên Phủ 

Điện thoại:   (84.313) 745 835 

Fax:    (84.313) 745 927 

Email:    hp@ge1.com.vn   

 Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp I Việt Nam - Xí nghiệp may 

Xuất khẩu Hải Phòng  

Địa chỉ:   210 Đường Chùa Vẽ, P. Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng 

Điện thoại/Fax:   (84.313) 766 211 

Email:    xnmxkhp@vnn.vn 

 Tổng kho và XN chế biến nông lâm sản - Hàng TCMN XK 

Địa chỉ:    Khu Công nghiệp Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội 

Điện thoại:  (84.34) 3 764 440 

 Văn phòng đại diện tại Đồng Nai 

 Địa chỉ:   Ấp Bảo Định - Xã Xuân Định - Huyện Xuân Lộc- Tỉnh  Đồng Nai 

 Điện thoại:  (84.61) 3723929 

 Fax:   (84.61) 3721339 

 

mailto:generaleximdn@dng.vnn.vn
mailto:hp@ge1.com.vn
mailto:xnmxkhp@vnn.vn
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 Cơ cấu bộ máy quản lý: 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng TCHC 

Phòng  KTTC 

Phòng Tổng hợp 

 

Phòng XNK 1 

Phòng XNK 2 

 

Phòng XNK 3 

 

Phòng XNK 4 

 

Phòng XNK 5 

 

Phòng XNK 6 

 

Phòng Kinh 

doanh tài sản 

 

Tại Tp. HCM 

Tại Tp. Hải Phòng 

XN May Xuất 

khẩu Hải Phòng 

Công ty Phát 

triển Đệ Nhất 

Ngân hàng TMCP 

Eximbank 

Công ty Khoáng 

sản Mai Linh 

Quảng Ngãi 

 

Công ty CP BĐS 

Tổng hợp I 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 

CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ 

BAN ĐIỀU HÀNH 

CÁC PHÒNG 

QUẢN LÝ 

CÁC PHÒNG 

KINH DOANH 

CÁC CN & XN 

TRỰC THUỘC 

CÁC ĐƠN VỊ CÓ 

VỐN ĐẦU TƯ 

 Ban  XDCB 

Tại Tp. Đà Nẵng 

BAN KIỂM SOÁT 

Văn phòng đại 

diện tại Đồng Nai 

Tổng kho và XN 

CB nông lâm sản - 

hàng TCMN XK 

 Ban  Pháp chế 
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 Các Công ty liên doanh, liên kết: 

Các Công ty liên kết của Công ty (tính đến ngày 31/12/2015) 

Tên công ty liên doanh, liên kết 
Nơi thành lập 

và hoạt động 

Tỷ lệ 

lợi ích 

Tỷ lệ quyền 

biểu quyết 

Hoạt động kinh 

doanh chính 

Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất Hà Nội 40% 40% Cho thuê văn phòng 

4. Định hướng phát triển:  

a) Mục tiêu của công ty: 

Với phương châm đa ngành nghề có chọn lọc, luôn đi trước đón đầu, áp dụng đổi mới vào 

kế hoạch kinh doanh, luôn giữ chữ tín với khách hàng và đối tác, lấy chất lượng sản phẩm 

làm mục tiêu phấn đấu và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Công ty định hướng mục tiêu 

phát triển thành một công ty thương mại dịch vụ có thương hiệu mạnh trong nước và quốc 

tế, chú trọng phát triển một cách bền vững có chiều sâu vào lĩnh vực kinh doanh Xuất nhập 

khẩu, Đầu tư tài chính, Đầu tư kinh doanh bất động sản và cho thuê kho bãi. 

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

Công ty định hướng kế hoạch trong những năm tới là tập trung nguồn lực để tiếp tục xây 

dựng và phát triển 3 lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là: Kinh doanh thương mại-XNK 

và sản xuất hàng xuất khẩu;  Đầu tư tài chính - Liên doanh liên kết vốn; Đầu tư kinh doanh 

bất động sản và cho thuê kho bãi...  

- Đa dạng hóa kinh doanh, tham gia chuyên sâu vào chuỗi giá trị của các mặt hàng xuất 

khẩu và nhập khẩu thông qua việc xây dựng hệ thống vùng nguyên liệu, đầu tư vào nhà 

xưởng, máy móc, kho chế biến đối với hàng xuất khẩu để chủ động nguồn cung cấp và 

xây dựng hệ thống kho bãi và hệ thống phân phối các mặt hàng nhập khẩu. 

- Mở rộng hợp tác sản xuất hàng may mặc XK với đối tác Nhật, dự kiến tăng thêm khoảng 

20% về năng lực sản xuất, 15% về  trang thiết bị máy móc, phấn đấu tăng tối thiểu 10% 

kim ngạch XNK và nguồn thu từ mặt hàng này và  đảm bảo thu nhập cho công nhân cải 

thiện theo quy mô và hiệu quả sản xuất cũng như mặt bằng thị trường. 

- Khai thác tối đa tài sản đang quản lý và sở hữu theo mặt bằng thực tế, rà soát và tìm biện 

pháp giảm chi phí quản lý để tăng hiệu quả kinh doanh trong điều kiện thị trường cho 

thuê văn phòng đang rất khó khăn; 

c) Mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) của Công ty: 

- Tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các qui định của pháp luật liên quan đến bảo vệ môi 

trường trong quá trình hoạt động của Công ty. 

- Chia sẻ trách nhiệm vào việc chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn của cư dân địa 

phương nơi Công ty có cơ sở trú đóng bằng các đóng góp, tài trợ cho các hoạt động do 

chính quyền địa  phương, cơ quan hữu quan tác động. 

- Chăm sóc đời sống tinh thần, thực hiện tốt các chế độ phúc lợi cho người lao động của 

Công ty. 
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- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Công đoàn của Công ty 

- Các hoạt động tình nguyện và thiện nguyện hoạt động dựa trên nguyên tắc thường 

xuyên, lâu dài và trực tiếp. 

5. Các rủi ro: 

- Rủi ro thị trường: Đây là rủi ro phát sinh do sự biến động của các yếu tố cấu thành giá 

thành hàng hóa, tiêu thụ  như: Chi phí tài chính, vận chuyển, chi phí nguyên nhiên vật 

liệu đầu vào cũng như các chính sách quản lý của thị trường đầu ra… Bên cạnh đó sự 

cạnh tranh thị trường trong và ngoài nước ngày càng gay gắt là các nhân tố ảnh hưởng 

trực tiếp đến lợi nhuận kinh doanh của Công ty. Một yếu tố khác là thị trường trong 

nước các năm gần đây gặp khó khăn kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản hàng 

hóa cũng như năng lực tài chính của nhiều Doanh nghiệp… nên Công ty cũng bị hiện 

tượng nợ dây dưa, khó đòi; 

- Rủi ro lãi suất và tỷ giá: Do quy mô vốn nhỏ so với doanh thu nên phụ thuộc vào vốn 

huy động từ ngân hàng. Vì vậy, thiếu chủ động trong kinh doanh. Đồng thời  hàng năm 

phải trả lãi suất rất lớn ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, 

do đặc thù hoạt động trong lĩnh vực Thương mại - Xuất nhập khẩu nên Công ty phải sử 

dụng đồng thời cả đồng Việt Nam và Ngoại tệ (USD). Yếu tố tỷ giá  tác động đến kết 

quả kinh doanh là không nhỏ. Mặc dù Công ty đã có biện pháp bảo toàn vốn vay và trả 

cùng một đồng tiền. Tuy vậy, do chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định mọi hạch toán 

kinh tế chỉ thực hiện bằng đồng Việt Nam nên phát sinh chênh lệch tỷ giá - không phản 

ảnh đúng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty; 

- Rủi ro về thanh khoản và tín dụng: Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ 

thời hạn thanh khoản, nợ phải thu, nợ phải trả có thời điểm đáo hạn không phù hợp. Bên 

cạnh đó rủi ro tín dụng cũng là mối quan tâm của Công ty, khi ký kết các hợp đồng kinh 

tế với khách hàng mà đối tác chậm trễ hoặc không thực hiện các nghĩa vụ của mình, dẫn 

đến tổn thất về tài chính. Công ty có các rủi ro từ hoạt động sản xuất kinh doanh của 

mình (chủ yếu là các khoản phải thu khách hàng); 

- Rủi ro giá cổ phiếu: Rủi ro này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư tài chính của 

Công ty. Danh mục đầu tư của Công ty bao gồm các mã cổ phiếu đã niêm yết và các loại 

cổ phần góp vốn (đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn). Tại thời điểm báo cáo giá cổ 

phiếu niêm yết có thể tăng hoặc giảm gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả  kinh doanh 

thông qua việc trích lập dự phòng các mã cổ phiếu mà công ty đầu tư; 

- Các lĩnh vực có định hướng phát triển và đã đầu tư vốn triển khai thực hiện một phần 

nhưng do môi trường kinh doanh bất lợi kéo dài, các Công ty góp vốn đều gặp khó khăn 

nên chưa đóng góp lãi vào kết quả kinh doanh chung, trừ Công ty liên doanh phát triển 

Đệ nhất (tại 53 Quang Trung,  Hà Nội) nguồn thu vẫn ổn định do vẫn giữ được tỷ lệ cho 

thuê từ 85% đến 90% diện tích.  

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM  

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 
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a) Một số  chỉ tiêu tài chính cơ bản (theo số liệu BCTC năm 2015 được Công ty TNHH  Hãng 

kiểm toán AASC kiểm toán): 

TT Chỉ tiêu ĐV 

tính 

KH 2015 TH 2015 TH 

2014 

Tỷ lệ%  

So với 

năm 

2014 

So với kế 

hoạch 

1 Tổng doanh thu Tỷ.đ 1.400 - 1.500 1.102,2 1.524,82 72,29 73,48 

2 Tổng chi phí Tỷ.đ  1.236,57    

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ.đ 15 -134,37 4,123 - - 

4 Cổ tức/vốn điều lệ % 5 % 0 % 2,5% - - 

 Hoạt động thương mại - xuất nhập khẩu: 

Tổng kim ngạch XNK: 50.061.482,07 triệu USD, đạt 77,02 % kế hoạch năm, bằng 63,93 % 

so với  năm 2014 cụ thể như sau:  

 Xuất khẩu: 38.383.233,37 triệu USD, đạt 69,79% KH, bằng 63,03 % so với năm 2014. 

Một số mặt hàng Xuất  khẩu lớn trong năm 2015: 

 

TT 

 

Mặt hàng 

Thực hiện năm 2014 
Thực hiện năm 2015 Tỷ lệ % so với năm 

2014 

Số lượng  

(Tấn) 

Trị giá 

(USD) 

Số lượng 

(Tấn) 

Trị giá 

(USD) 

Số lượng Trị giá 

1. Sắn lát 37.408 11.459.926 7.270 1.592.322 19.43% 13.89% 

2. Hạt tiêu 2.725 20.122.530 745 6.352.679 27.34% 31.57% 

3. Cà phê 163 482.788 120 383.310 73.62% 79.40% 

4. Gạo 5.789 3.242.502 32.361 11.694.836 559.01% 360.67% 

5. Hạt điều 869 5.811.436 659 4.958.500 75.83% 85.32% 

6. Cao su 7.289 12.456.714 5.112 7.088.998 70.13% 56.91% 

7. MM (chiếc) 499.614 5.216.613 472.293 6.020.088 94.53% 115.40% 

8. Máy XD (chiếc) 22 832.500 6 292.500 27.27% 35.14% 

 Tổng   59.625.009  38.383.233  64.37% 
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+ Tổng kim ngạch Xuất khẩu năm 2015 so với 2014 giảm 22,45 triệu USD (tương ứng với 

36,97%) do hầu hết các mặt hàng xuất khẩu lớn đều giảm. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu lớn 

là nông sản chiếm 93% tổng kim ngạch xuất khẩu, số còn lại là nhóm hàng may mặc và 

một số mặt hàng khác. Năm 2015, các mặt hàng đạt tăng trưởng xuất khẩu là: gạo, hạt 

điều, gia công May mặc… Các mặt hàng khác như tiêu, cao su, sắn lát… kết quả đạt thấp 

vì nhiều nguyên nhân từ nhà cung cấp, thị trường, sản lượng, chất lượng, giá cả; 

+ Nguyên nhân: Do thị trường tiêu thụ không ổn định, hoạt động thương mại thuần hạn chế 

chủ động nguồn hàng cung cấp làm giảm kim ngạch một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực 

của công ty. Năm 2015, mặt bằng  giá xuất khẩu  một số mặt hàng tiếp tục đà giảm, rõ  rệt 

nhất là mặt hàng cao su và sắn lát…  

 Nhập khẩu: 11.678.248,7 triệu USD đạt 116,78 % KH, bằng 66,86 % so với năm 2014. 

Một số mặt hàng nhập khẩu chính trong  năm 2015: 

TT Mặt hàng Năm 2014  Năm 2015  Tỷ lệ s/v năm 2014 

1 Vật liệu xây dựng (sắt, thép…) 77.550   

2 Máy móc thiết bị các loại , phụ tùng 255.484 814.487 318.80% 

3 Điện thoại di động 1.043.687 1.477.746 141.59% 

4. Thức ăn chăn nuôi gia súc 4.025.247 3.260.038 80.99% 

6. Nhựa đường 1.727.605 2.425.570 140.40% 

7. NPL hàng may mặc 3.663.525 2.991.892 81.67% 

8. Các mặt hàng khác 1.633.225 708.515 43.38% 

 Tổng cộng 17.466.801 11.678.248 66,86% 

+ Năm 2015, nhập khẩu của Công ty giảm gần 6 triệu USD, tương ứng 33,14 % về giá trị so 

với 2014. Các mặt hàng đạt tăng trưởng là: Thiết bị máy móc, phụ tùng, nguyên  phụ liệu 

may, hàng Công nghệ phẩm. 

+ Nguyên nhân:  các mặt hàng Nhập khẩu đi xuống trong vài năm qua do tổng cầu xã hội 

đặc biệt cầu cho sản xuất giảm, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất do hàng tồn cả 

xã hội lớn, khả năng thanh toán bị hạn chế ở mức cao nhất trong nhiều năm nên công ty 

cũng bị vào vòng xoáy công nợ kéo dài. Năm 2015 công ty dành nhiều thời gian thu hồi 

công nợ đã phát sinh và ngăn ngừa tối đa nợ phát sinh mới. 

b) Đánh giá chung về công tác xuất nhập khẩu: 

- Hoạt động XNK năm 2015 của Công ty đạt kết quả thấp và giảm sút rõ rệt so với các 

năm trước. Do kinh doanh phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, chi phí vay vốn cao, công 

nợ xấu tồn đọng từ các năm trước, mặc dù đã có các biện pháp cố gắng thu hồi nhưng 
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kết quả đạt được thấp. Đặc biệt 6 tháng cuối năm việc tiếp cận nguồn vốn phục vụ XNK 

rất khó khăn nên tiếp tục tác động tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh; 

- Năm 2015 có nhiều biến động về tỷ giá, NHNN điều chỉnh tăng tỷ giá 3% và nới biên độ 

2% (về bản chất là tỷ giá USD/VND tăng 5%) nên công ty bị  lỗ do chênh lệch tỷ giá của 

tăng do Công ty chủ yếu vay nợ bằng USD.  

2. Tổ chức nhân sự:  

a) Danh sách Ban Điều hành Công ty: 

TT Họ và tên Chức vụ Năm 

sinh 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

Ghi chú 

1 Ông Hoàng Tuấn Khải Tổng GĐ 1962 0.62 % Giữ chức vụ Tổng GĐ 

đến ngày 30/09/2015 

2 Bà Nguyễn Thị Thu Hoài Tổng GĐ 1975 0 Bà Hoài được bổ nhiệm 

từ ngày 01/10/2015  

3 Bà Phan Thu Anh Phó TGĐ 1956 0,45 %  

4 Ông Phạm Minh Sơn Phó TGĐ 1957 0,30 %  

5 Lê Xuân Chất KTT 1953 0,22 %  

b) Số lượng cán bộ, nhân viên năm 2015: 

 Công ty đang sở hữu nguồn nhân lực trẻ với độ tuổi trung bình 25. Tổng số cán bộ công 

nhân viên tính đến 31/12/2015 cụ thể như sau: 

 
Văn phòng Công ty và các 

Chi nhánh trực thuộc 

XN may XK 

Hải Phòng  

Tổng số Tỷ lệ 

% 

Trung cấp, CĐ, ĐH trở lên 88 17 105 34,65 

Công nhân, Nghề 0 198 198  65,35 

PHÂN THEO CÔNG VIỆC         

Quản lý, phục vụ   48 50 98  32,34 

Nghiệp vụ 38 9 47  15,51 

Công nhân, bảo vệ 2 156 158  52,15 

PHÂN THEO DẠNG HĐLĐ     

HĐ không xác định  thời hạn 66 1 67 22,11  

Hợp đồng xác định thời hạn 16 176 192  63,37 

Hợp đồng thời vụ 6 38 444  14,52 

Tổng  cộng    303  
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     Công ty duy trì ổn định tổ chức bộ máy thông qua các chính sách luân chuyển, quy hoạch 

cán bộ đồng thời với việc rà soát và tuyển dụng mới nhằm phòng ngừa rủi ro biến động nhân sự 

ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Chính sách đối với người lao động:  

- Nguồn nhân lực được coi là tài sản và là nhân tố cạnh tranh cốt lõi của Công ty. Vì vậy, 

Công ty quyết tâm xây dựng chính sách con người hiệu quả để đảm bảo phát triển nguồn 

nhân lực đồng bộ và phù hợp với mục tiêu và lộ trình tăng tưởng của Công ty; 

- Xây dựng quy chế tuyển dụng phù hợp với yêu cầu công việc và văn hóa của Công ty. 

Bố trí cán bộ trong hệ thống phù hợp với năng lực và yêu cầu công việc đảm bảo thu 

nhập tương xứng với kết quả; 

 Môi trường làm việc:  

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và đảm bảo thực hiện tốt cam kết với 

người lao động; 

- Mặc dù chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của suy giảm kinh tế và những biến động của thị 

trường, tuy nhiên Công ty luôn nỗ lực đảm bảo thực hiện tốt cam kết với người lao động 

bao gồm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phụ cấp ăn trưa…, đảm bảo thu nhập ổn 

định, các chế độ phúc lợi, điều kiện và môi trường làm việc được chú trọng đầu tư; 

- Năm 2015 Công ty còn chú trọng tới việc xây dựng môi trường và văn hóa làm việc thân 

thiện, cởi mở  đề cao các giá trị đóng góp của mỗi cá nhân và luôn tạo điều kiện cho mỗi 

cá nhân tự khẳng định bản thân mình; 

- Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ và hội thảo chuyên đề để bổ sung 

kiến thức nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế cho đội ngũ CBCNV. 

 Chính sách lao động: 

- Công ty thực hiện chế độ làm việc 40 tiếng/tuần; 

- Chế độ nghỉ lễ, phép và nghỉ khác tuân thủ theo quy định của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội; 

- Văn phòng làm việc luôn thoáng mát, sạch sẽ, trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ để phục 

vụ công việc. 

 Tiền lương: 

- Công ty đã thực hiện chuyển đổi hệ thống trả lương từ năm 2015 trên nền tảng thang 

bảng lương của Nhà nước, tiếp tục cải tiến chính sách đãi ngộ thông qua xây dựng chính 

sách trả lương và thưởng theo kết quả đóng góp của tổ chức và cá nhân vào kết quả kinh 

doanh  đồng thời vận dụng chính sách của Nhà nước đối với người lao động có thâm 

niên và thực hiện đầy đủ các quy định về chế độ đối với người lao động như phụ cấp, ăn 

trưa…; 

- Định kỳ hàng tháng, công ty đánh giá công việc của CBCNV để kịp thời điều chỉnh 

lương cho phù hợp với từng cán bộ thông qua việc nhận xét đánh giá của cấp lãnh đạo 

trực tiếp của các phòng, ban để làm cơ sở điều chỉnh, trên nguyên tắc đảm bảo công 

bằng và tuân thủ đúng  chế độ lương theo quy định của Nhà nước; 
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- Ngoài tiền lương, Công ty cũng có chính sách thỏa đáng nhằm động viên khuyến khích 

tinh thần làm việc của CBCNV. Thưởng, hỗ trợ Lễ, Tết, thưởng theo hiệu quả công việc, 

hỗ trợ chi phí công tác, ăn trưa... 

 Bảo hiểm xã hội: 

- Thực hiện trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế cho người lao động theo quy định 

hiện hành; 

- Các quy định về thai sản, bảo hiểm về tai nạn lao động, trợ cấp thôi việc theo đúng quy 

định của pháp luật. 

 Phúc lợi khác: 

- Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm /lần; 

- Hiện nay Công ty hoạt động trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam và thường xuyên điều động 

nhân sự làm việc giữa các khu vực. Những CBCNV đi công tác xa được Công ty cấp chi 

phí lưu trú, đi lại, phụ cấp công tác theo từng khu vực… tạo tâm lý thoải mái và an tâm 

công tác cho CBCNV công tác xa nhà; 

- Công Đoàn Công ty có trách nhiệm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV: đi 

du lịch, tổ chức trao quà cho CBCNV nhân dịp sinh nhật, nhân ngày 8/3 và ngày 20/10 

(đối với cán bộ nữ); thăm viếng người lao động khi đau ốm, tai nạn, hiếu, hỷ và tổ chức 

thực hiện công tác xã hội từ thiện. 

 Kỷ luật trong Công ty: CBCNV được yêu cầu phải nghiêm túc thực hiện các quy định sau: 

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 

được giao; 

- Tuân thủ tuyệt đối sự phân công công việc và điều động của cấp trên; 

- Báo cáo đầy đủ và trung thực công việc được giao. Khi gặp khó khăn trong công việc 

phải xin ý kiến chỉ đạo cấp trên để giải quyết công việc kịp thời; 

- Không được dùng danh nghĩa Công ty để làm việc cá nhân. Nghiêm cấm các hành vi 

gian dối trong công việc dẫn đến thiệt hại về tài sản, lợi ích và danh tiếng của Công ty; 

- Nghiêm cấm mọi hành vi tiết lộ thông tin hoặc cung cấp thông tin của Công ty ra bên 

ngoài khi chưa có sự cho phép của cấp trên; 

- Thực hiện tốt kỷ luật lao động. 

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

a) Các khoản đầu tư lớn 

 Dự án đầu tư và xây dựng cơ bản:    

- Hoạt động kinh doanh văn phòng và tài sản cho thuê như kho tàng nhà xưởng hiện có tại 

Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh cũng giảm sút do tổng cầu của 

nền kinh tế suy giảm; 

- Các dự án khác tạm dừng để đợi cơ hội thị trường sẽ khởi công xây dựng. 

 Hoạt động đầu tư - tài chính: 

- Các lĩnh vực đầu tư dài hạn của công ty như EIB, Mai Linh Quảng Ngãi, WSS năm 2015 

không mang lại lợi nhuận đóng góp vào kết quả kinh doanh chung của Công ty. 
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b) Các công ty liên doanh, liên kết, góp vốn: 

- Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất, liên doanh với Công ty Hong Sang Land Singapore - 

ngành nghề kinh doanh cho thuê văn phòng Tòa nhà Prime Centre - 53 Quang Trung. Trong  

năm 2015, diện tích cho thuê cũng bị giảm sút do tác động của nhiều yếu tố không thuận lợi 

về thị trường và giá cả cho thuê mang lại.Tỷ lệ cho thuê chỉ bằng 85%, giá cho thuê giảm 

10% so với cùng kỳ 2014 chủ yếu  do những hợp đồng đến kỳ đáo hạn đều bị khách hàng đề 

nghị điều chỉnh giảm giá để phù hợp với mặt bằng cho thuê chung. Mặc dù tỷ lệ cho thuê bị 

giảm nhưng nhìn chung Liên doanh vẫn đạt kết quả kinh doanh tốt so với mặt bằng 

chung cùng ngành. 

- Công ty cổ phần khoáng sản Mai Linh - Quảng Ngãi, Công ty đã đầu tư triển khai một 

phần vốn nhưng do môi trường kinh doanh bất lợi kéo dài nên chưa đóng góp lãi vào kết 

quả kinh doanh chung. 

4. Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài chính: 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 % tăng/giảm 

Tổng giá trị tài sản 1.194.978.220.390 977.961.270.917 -18,16% 

Doanh thu thuần 1.490.201.156.080 1.055.450.717.928 -29,17% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3.340.965.455 -129.898.462.505 - 

Lợi nhuận khác 782.216.151 -4.479.439.625 - 

Lợi nhuận trước thuế 4.123.181.606 -134.377.902.130 - 

Lợi nhuận sau thuế 4.123.181.606 -134.377.902.130 - 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 2,5 - - 

b) Các chỉ tiêu  tài chính chủ yếu: 

Các chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ 

ngắn hạn 

1,06 1,10  

Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn 

kho)/Nợ ngắn hạn 

0,95 1,04  

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,74  0,81  

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 2,81 4,32  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 

22,56 

 

15,66  
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Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 1,37 0,97  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,003 -0,127  

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  0,013 -0,731  

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  0,003 -0,137  

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 

0,002 -0,123  

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

a) Cổ phần:  Tổng số cổ phần: 13.539.267 cổ phần 

                       Loại cổ phần: Phổ thông 

b) Cơ cấu cổ đông: 

     Theo danh sách chốt ngày 17/03/2016 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: 

TT Cổ đông Số lượng cổ phần nắm giữ Tỷ lệ % 

1 Trong nước 

 Cá nhân 

 Tổ chức 

 

10.631.865 

2.904.290 

 

78,526 

21,451 

Cộng trong nước (1)                         13.536.114      99.997 

2 Nước ngoài 

 Cá nhân 

 Tổ chức 

 

537 

2.575 

 

0,004 

0,019 

Cộng nước ngoài (2)                                 3.112            0,023 

Tổng cộng  (1) + ( 2) 13.539.267 100 

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

Tính đến hết ngày 31/12 năm 2015, Vốn chủ sở hữu của Công ty giảm từ 313.294.864.336 tỷ 

đồng năm 2014 xuống còn 183.742.117.563 tỷ đồng. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:  

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại:   41 

- Trong năm 2015, Công ty không thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ. 

e) Các chứng khoán khác: 

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Công ty đã phát hành cổ phiếu 

trả cổ tức năm 2013 và 2014 tỷ lệ 7,5%/vốn điều lệ vào tháng 12/2015.  
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- Các chứng khoán khác: không.  

 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty: 

6.1. Chính sách liên quan đến người lao động: 

a) Số lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: 

Đến 31/12/2015, tổng số lao động toàn Công ty là 303 người. Thu nhập trung bình của 

người lao động năm 2015 là 5,4 triệu đồng/người/tháng. 

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: 

- Công ty tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động mỗi năm 1 lần; 

- Chăm lo các chính sách, chế độ của người lao động theo quy định của pháp luật. 

c) Hoạt động đào tạo người lao động: 

Chất lượng người lao động luôn được công ty chú trọng thông qua việc tuyển dụng và đào tạo 

chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm cho CBCNV. 

6.2. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: 

Tăng cường trách nhiệm với xã hội được coi là một trong những hoạt động tiêu biểu của 

Công ty thông qua vai trò tích cực của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty. 

- Tham gia đóng góp cho các quỹ Vì người nghèo, Thương binh liệt sỹ... do Công đoàn 

ngành Công thương, UBND phường sở tại và một số tổ chức từ thiện phát động; 

- Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty phối hợp tổ chức thành công chương trình từ 

thiện tại tại Ba Vì... 

- Các hoạt động thiện nguyện đã và đang triển khai tại Công ty có ý nghĩa sâu sắc thể hiện 

tinh thần và văn hóa Công ty hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững. 

III.  BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015: 

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn 

cầu có những bất ổn do kinh tế thế giới đối mặt với nhiều rủi ro lớn và các nhân tố kinh tế chính 

trị khó lường: Kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm do các nền 

kinh tế lớn như khu vực Eurozone, Nhật Bản và Trung Quốc… tăng trưởng gặp nhiều trở ngại, 

tổng cầu yếu dẫn đến giao dịch thương mại sụt giảm, giá dầu thô và nguyên nhiên vật liệu cơ 

bản  giảm mạnh tác động xấu đến giá cả hàng hóa và ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu. Đồng 

thời gây ra sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu, trong đó bất ổn tài chính của Trung Quốc 

và việc giảm giá đồng Nhân dân tệ đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và xuất khẩu 

của các nước trong khu vực trong đó có Việt Nam - là nước có  quan hệ kinh tế đối ngoại gần 

gũi với Trung Quốc.  

Kinh tế trong nước có phục hồi nhưng thiếu yếu tố bền vững và cũng phải đối mặt với 

những khó khăn, thách thức như cạnh tranh trong tiêu thụ hàng hoá toàn cầu ngày càng gay gắt, 

giá cả trên thị trường thế giới biến động, nhất là giá dầu giảm gây áp lực đến cân đối ngân sách 

Nhà nước…  
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  Những khó khăn trong năm 2015 đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh 

của Công ty. Ban lãnh đạo đã hết sức linh hoạt trong điều hành và sự nỗ lực phấn đấu của toàn 

thể CBNV, tuy vậy kết quả kinh doanh cả năm không đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2015 do 

ĐHĐCĐ năm 2015 (tổ chức ngày 18/ 09/2015) thông qua cụ thể như sau: 

a) Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản  

- Tổng DT : 1.102,20 tỷ đồng, đạt 73,48% KH và bằng 72,29% so với năm 2014. 

- Tổng chi phí: 1.236,57 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế : -134,37 tỷ đồng. 

- Tổng kim ngạch XNK: 50.061.482,07 USD, đạt 77,02% kế hoạch, bằng 63,93% so với 

năm 2014, trong đó:  

+  Xuất khẩu: 38.383.233,37 USD đạt 69,79% KH, bằng 63,09% so với  năm 2014. 

+ Nhập khẩu: 11.678.248,7 USD, đạt 116,78% KH, bằng 66,86% so với  năm 2014. 

b) Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động KD của Công ty:  

- Về sụt giảm doanh thu, không đạt kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua 

do môi trường kinh doanh khó khăn, bản thân công ty cũng khó khăn trong việc tiếp cận 

vốn nên hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm rất thấp; 

- Chỉ tiêu lợi nhuận đạt thấp chủ yếu do các nguyên nhân: Theo thông tư 200/TT-BTC 

Công ty tăng trích lập dự phòng đối với các khoản thu khó đòi trên 70 tỷ đồng; Công ty 

phải trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán, chủ yếu là mã EIB gần 16,4 tỷ đồng. Do 

công ty vay nợ bằng USD, nên năm 2015 Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng tỷ giá và 

biên độ giao dịch USD/VND (khoảng 5%) làm lỗ chênh lệch tỷ giá của Công ty tăng; 

Lãi suất huy động vốn không giảm trong khi nhu cầu có khả năng thanh toán toàn xã hội 

tiếp tục khó khăn việc thu hồi các khoản phải thu đạt hiệu quả thấp;.  

- Theo kết quả làm việc với Cục thuế Hà Nội, Công ty điều chỉnh thuế TNDN đối với hoạt 

động sản xuất kinh doanh BĐS từ những năm trước, điều chỉnh lại thuế được hoàn cũng 

làm tăng chi phí của Công ty khoảng 3 tỷ đồng. 

c) Các lĩnh vực kinh doanh khác: 

 Hoạt động sản xuất:  

- Xí nghiệp may hoạt động có hiệu quả và đạt kết quả kinh doanh tốt. Kim ngạch xuất 

nhập khẩu đạt 106,02% kế hoạch đạt 9.012 triệu USD và doanh thu đạt 117,6% kế 

hoạch. Sản xuất của Xí nghiệp ngày càng phát triển, đời sống của toàn thể CBCNV ngày 

càng được cải thiện, tay nghề của công nhân được nâng cao, thu nhập đạt cao hơn năm 

trước và quân số lao động ổn định. Ngoài sản xuất các đơn hàng của đối tác Kowa, xí 

nghiệp còn thực hiện dịch vụ kiểm tra và quản lý chất lượng sản xuất tại khác nhà máy 

khác của đối tác  với doanh thu dịch vụ là 1.500 USD/ tháng.  

 Đầu tư tài chính - Liên doanh liên kết vốn:  

- Các lĩnh vực đầu tư dài hạn của công ty như EIB, Mai Linh Quảng Ngãi, WSS năm 2015 

không mang lại lợi nhuận đóng góp vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.  

- Công ty không đầu tư thêm cổ phiếu ngắn hạn cũng như dài hạn, các cổ phiếu còn lại 

Công ty tiếp tục phải trích lập dự phòng. 
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 Bất động sản đầu tư:  

Hoạt động dịch vụ cho thuê tài sản của Công ty trong năm 2015 không có chuyển biến lớn. 

Doanh thu cả năm 2015 từ hoạt động cho thuê văn phòng tại 130 Nguyễn Đức Cảnh và cho 

thuê kho bãi đạt gần 13 tỷ đồng. Toàn bộ các kho hàng cũ vẫn duy trì hết khả năng hiện có, 

đối với kho Liên Phương, Đình Xuyên, Thịnh Liệt đã ký hợp đồng cho thuê dài hạn, ngắn 

hạn tùy vị trí kho hàng để phù hợp với  kế hoạch chuyển đổi khi có cơ hội. Tòa nhà 53 

Quang Trung mặc dù tỷ lệ cho thuê bị giảm nhưng nhìn chung Liên doanh vẫn đạt kết quả 

kinh doanh tốt so với mặt bằng chung cùng ngành. 

 Thu hồi công nợ:  

 Công tác thu hồi công nợ của các phòng , ban, chi nhánh, nhất là nợ xấu, nợ dây dưa khó đòi 

vẫn không được cải thiện. Một số phòng đã có cam kết của khách hàng về tiến độ thanh toán 

nợ, xong do khách hàng cũng gặp những khó khăn nhất định nên việc thanh toán không thể 

thực hiện, hoặc khách hàng có thực hiện việc trả nợ, nhưng vẫn không đúng cam kết nên đã 

gây rất nhiều khó khăn cho công ty trong việc điều tiết dòng tiền cho kinh doanh, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh năm 2015 của toàn Công ty. 

 Những tiến bộ Công ty đạt được: 

- Xí nghiệp may XK Hải Phòng trong 4 năm gần đây do định hướng đúng, Xí nghiệp hoạt 

động dưới mô mô hình hợp tác toàn diện với đối tác Nhật Bản (Công ty KOWA) phát 

triển ổn định và làm ăn có lãi.  Đây cũng là nguồn thu ổn định đóng góp vào thành tích 

chung của Công ty. Năm 2015, ngoài các chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận thì công tác quản 

lý, phát triển xí nghiệp, tuyển dụng công nhân lành nghề đã được quan tâm đặc biệt;  

- Công ty tiếp tục giữ được đồng thuận nội bộ trong mọi mặt hoạt động, đội ngũ người lao 

động được trẻ hóa và chú trọng củng cố năng lực chuyên môn. Ban lãnh đạo có tinh thần 

và trách nhiệm xây dựng Công ty. 

2. Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài sản: 

 Tài sản ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn 2015 so với 2014 giảm 60,35 tỷ đồng tương ứng với 6,95% do ảnh hưởng của 

các yếu tố sau: 

- Quý 4/2015 hoạt động kinh doanh giảm sút,các mặt hàng nông sản hết thời vụ nên hầu 

như có rất ít đơn hàng xuất - nhập khẩu cộng thêm yếu tố khó khăn về nguồn vốn kinh 

doanh nên lượng tiền tồn dư không cao cũng như các khoản phải thu khách hàng giảm, 

hàng tồn kho giảm: Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 46,71%, các khoản phải 

thu ngắn hạn giảm 19,53%, hàng tồn kho giảm 53,64%; 

- Từ tháng 12/2015, Ông Hoàng Tuấn Khải - Chủ tịch HĐQT không còn là đại diện phần 

vốn của TH1 tại Eximbank, trong BCTC năm 2015 đã điều chỉnh khoản mục cổ phiếu 

EIB với giá gốc là hơn 162 tỷ đồng từ đầu tư dài hạn sang khoản mục chứng khoán kinh 

doanh, cộng thêm yếu tố dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh hơn 21,31 tỷ đồng 

vì vậy các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 144,12 tỷ đồng. 



            GENERALEXIM. JSC          BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

 

Trang 17  

 

- Trong năm 2015, TT200/2014-TT/BTC bắt đầu có hiệu lực, trong đó yêu cầu trích lập 

các khoản nợ phải thu khó đòi chỉ căn cứ vào hợp đồng gốc không tính đến gia hạn nợ 

nên công ty phát sinh khoản trích lập này tới hơn 70 tỷ đồng. 

 Tài sản dài hạn:  

- Ảnh hưởng lớn nhất là sự thay đổi giảm các khoản đầu tư tài chính dài hạn do mã cổ 

phiếu EIB như đã nói ở trên. 

- Qua biến động của tình hình tài sản cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty năm 2015 

bị ảnh hưởng nhiều bởi nợ xấu cũng như sự giảm giá của thị trường chứng khoán, công ty 

cần có biện pháp để thu hồi nợ để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh mới 

cũng như cơ cấu lại các khoản đầu tư đem lại hiệu quả kinh doanh cho công ty. 

 

Đơn vị tính: triệu đồng 

   

 

 

Khoản mục 

Năm Tỷ trọng Chênh lệch 

2015 2014 2015 2014 Giá trị % 

A Tài sản ngắn hạn 808,061  868,415  82.63 72.67 -60,354  -6.95 

  Tiền và các khoản tương đương tiền 11,897  22,326  1.22 1.87 -10,429  -46.71 

  Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 154,047  9,938  15.75 0.83 144,109  1,450.08  

  Các khoản phải thu ngắn hạn 592,170  735,892  60.55 61.58 -143,722  -19.53 

  Hàng tồn kho 41,062  88,569  4.20 7.41 -47,507  -53.64 

  Tài sản ngắn hạn khác 8,885  11,690  0.91 0.98 -2,805  -23.99 

B Tài sản dài hạn 169,900  326,563  17.37 27.33 -156,663  -47.97 

  Các khoản phải thu dài hạn 8,500    0.87 0.00 8,500    

  Tài sản cố định 18,433  19,776  1.88 1.65 -1,343  -6.79 

  Bất động sản đầu tư 57,481  44,384  5.88 3.71 13,097  29.51 

  Tài sản dở dang dài hạn 58,550  69,399  5.99 5.81 -10,849  -15.63 

  Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 21,964  192,697  2.25 16.13 -170,733  -88.60 

  Tài sản dài hạn khác 4,972  307  0.51 0.03 4,665  1,519.54  

  Tổng cộng tài sản 977,961  1,194,978  100 100 -217,017  -18.16  

A Nợ phải trả 794,219  881,683  81.21 73.78 -87,464  -9.92 

  Nợ ngắn hạn 736,702  821,774  75.33 68.77 -85,072  -10.35 

  Nợ dài hạn 57,517  59,909  5.88 5.01 -2,392  -3.99  

B Vốn chủ sở hữu 183,742  313,295  18.79 26.22 -129,553  -41.35 

  Vốn chủ sở hữu 183,742  313,295  18.79 26.22 -129,553  -41.35 
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  Nguồn kinh phí và các quỹ khác             

  Tổng cộng nguồn vốn 977,961  1,194,978  100 100 -217,017  -18.16  

b) Tình hình nguồn vốn: 

Tương tự như phần tài sản thì phần nguồn vốn năm 2015 so với năm 2014 cũng giảm 217,017 

tỷ đồng tương ứng với giảm 18,16%: 

 Nợ phải trả (ngắn hạn và dài hạn) giảm 9,92%; 

 Nguyên nhân lớn nhất là do vốn chủ sở hữu giảm 129,553 tỷ đồng tương ứng với giảm 

41,35%. Vốn chủ sở hữu giảm là do kết quả kinh doanh năm 2015 bị lỗ gần 134,378 tỷ 

đồng. Nguyên nhân lỗ là do: 

- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi hơn 70 tỷ đồng; 

- Trích lập dự phòng chứng khoán kinh doanh hơn 16 tỷ đồng; 

- Chênh lệch tỷ giá do NHNN điều chỉnh tăng tỷ giá 5% trong năm 2015 hơn 21 tỷ đồng; 

- Nguyên nhân khác: Lãi vay và lỗ hoạt động kinh doanh. 

Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn: 

Qua bảng trên cho thấy tài sản ngắn hạn > nợ ngắn hạn; tài sản dài hạn > nợ dài hạn, điều này 

chứng tỏ công ty đã giữ vững mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn, sử dụng đúng 

mục đích nợ ngắn hạn. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 

a) Cải tiến về cơ cấu tổ chức: 

Thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ để nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ nói 

chung, đồng thời cũng là biện pháp xây dựng nguồn lực lao động, nhất là lao động quản lý. 

b) Chính sách, quản lý:  

- Về nhân sự cao cấp: Thực hiện chủ trương Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 

thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc cho đến khi tìm được nhân sự 

thay thế.  Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, sinh ngày 

06/03/1975, CMND số 011875676 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 16/02/2012 giữ chức 

vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/10/2015; 

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, tình hình 

sản xuất kinh doanh, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ để từ đó có các chỉ đạo 

kịp thời, sát sao;  

- Ban Điều hành xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm, 

căn cứ tình hình thực tế để có sự điều chỉnh để nhằm đạt hiệu quả cao; 

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành trực tiếp chỉ đạo và đưa ra các biện pháp thu hồi công 

nợ tồn đọng, khó đòi. 

Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Thường xuyên 

theo dõi, đánh giá và có các quyết định về tổ chức và nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động 

của Công ty. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 
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4.1 Tổng quan chung: 

Dự báo kinh tế thế giới năm 2016 và trong vài năm tới đây sẽ tiếp tục phục hồi, nhưng tốc 

độ chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, đặc biệt là rủi ro địa - chính trị; biến động khó 

lường về giá dầu, xung đột, quan hệ giữa các nước lớn tiếp tục căng thẳng; sự suy giảm của kinh 

tế Trung Quốc sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế của các nước, trong đó có 

Việt Nam; 

Khi Việt Nam tham gia Hiệp định FTA và TPP, các doanh nghiệp trong nước cũng đang 

phải đối mặt với không ít những khó khăn thời mở cửa và hội nhập. Nếu không biết điều chỉnh 

kịp thời thì có thể những khó khăn này sẽ thành những rào cản cho các doanh nghiệp phát triển 

vì mặc dù xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhưng cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam chưa mang 

tính hiệu quả, chủ yếu xuất khẩu hàng có công nghệ thấp, thâm dụng lao động như hàng may 

mặc, giày dép, đồ nội thất... Xuất khẩu chủ yếu là nguyên liệu thô, chưa qua sơ chế hoặc gia 

công đã khiến việc cạnh tranh về giá cả, chất lượng, giá trị tăng thêm của hàng hóa… trở nên 

yếu. Hơn nữa, việc giảm thuế quan có thể khiến luồng hàng nhập khẩu từ các nước vào Việt 

Nam gia tăng, với giá cả cạnh tranh hơn. Thị phần hàng hóa liên quan tại Việt Nam sẽ bị ảnh 

hưởng và cạnh tranh sẽ gay gắt hơn. 

4.2 Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2016: 

- Qua thực tế của năm 2015, Công ty cũng đã vấp phải những tổn thất lớn, từ đó cũng đã  rút 

ra nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích trong công tác điều hành. Nợ xấu khó đòi quá nhiều 

và tồn đọng trong nhiều năm làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn vốn kinh doanh của 

Công ty nên cần có những biện pháp thật cụ thể và tích cực để thu hồi nợ trong thời gian 

sớm nhất; 

- Đặc điểm lớn chi phối định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới là Tổng công 

ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty và tạo nên 

sự thay đổi căn bản trong cơ cấu cổ đông từ 8/2015. Công ty sẽ hoạt động dưới hình thức 

100% vốn tư nhân vì vậy yêu cầu cấp thiết là phải đổi mới tư duy kinh doanh nhằm mang 

lại hiệu quả cao nhất; 

- Với hình thức sở hữu mới Công ty sẽ linh hoạt hơn trong điều hành, nhanh chóng khôi 

phục và ổn định SXKD và gia tăng thị phần. Công ty tiếp tục duy trì các mảng hoạt động 

chính là Kinh doanh thương mại - xuất nhập khẩu; Đầu tư kinh doanh bất động sản, cho 

thuê kho bãi và cơ cấu tài chính - liên doanh liên kết vốn và Thu hồi công nợ.  

4.3 Phương án SXKD năm 2016 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau: 

 Một số chỉ tiêu chủ yếu:  

Đơn vị tính: tỷ đồng, tỷ giá 22.500 

TT Các lĩnh vực kinh doanh chính Chỉ tiêu (tỷ đồng) 

1 Doanh thu Kinh doanh thương mại 96,00 

2 Doanh thu Kinh doanh xuất nhập khẩu 758,25 

- Nhập khẩu (7,2 triệu USD) 162,00 

- Xuất khẩu (18,5 triệu USD) 416,25 
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- Xí nghiệp may Hải Phòng (8 triệu USD) 180,00 

3 Doanh thu kinh doanh dịch vụ  22,40 

- Các kho, 130 NĐC tại Hà Nội 13,26 

- Doanh thu CN Hải Phòng, CN HCM, ĐN 19,14 

4 Doanh thu từ góp vốn LD, Đầu tư tài chính (Cổ 

tức EIB dự kiến 5%) 

15,44 

5 Tổng doanh thu 901,84 

6 Tổng chi phí 884,43 

7 Lợi nhuận sau thuế TNDN (*) 17.41 

 (*) Năm 2016 Công ty không phải nộp thuế TNDN do lỗ lũy kế từ năm trước chuyển sang; 

Lợi nhuận từ Liên doanh 53 Quang Trung và cổ tức EIB được điều chỉnh giảm thu nhập 

chịu thuế.  

4.4    Định hướng sản xuất kinh doanh và phát triển công ty :  

a) Hoạt động xuất nhập khẩu:  

Đây là hoạt động cốt lõi nên về định hướng lâu dài công ty sẽ tiếp tục phát triển, tuy 

nhiên sẽ có những điều chỉnh để phát triển bền vững, tăng giá trị gia tăng trong sản phẩm 

xuất khẩu theo hướng lựa chọn mặt hàng tổ chức tham gia từ khâu gieo trồng, chế biến và gia 

nhập hệ thống phân phối. Các mặt hàng được lựa chọn trên cơ sở lợi thế cạnh tranh quốc gia 

như: hạt tiêu, hạt điều… Trước mắt, chỉ thực hiện các thương vụ có lãi suất hợp lý, đảm bảo 

an toàn vốn cũng như sự có mặt trên thương trường của thương hiệu TH1; đây cũng là biện 

pháp cần thiết để xây dựng thị trường lâu dài cho sự phát triển của công ty, nhất là đối với 

các mặt hàng công ty có định hướng phát triển dài hạn.   

- Xuất khẩu: Sẽ tập trung xuất khẩu bốn mặt hàng nông sản chính là hạt tiêu, gạo,   điều và 

sắn lát. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tiêu là 8 triệu USD, điều là 3,5 triệu USD, gạo là 4 

triệu USD và sắn lát là 3 triệu USD, với nhu cầu sử dụng vốn cho bốn mặt hàng này là hơn 

100 tỷ đồng, trong đó đầu tư dài hạn là 10 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận là 1% /doanh thu; 

- Nhập khẩu: Sẽ giữ nguyên các mặt hàng NK như máy móc, thiết bị… Kim ngạch nhập khẩu 

các mặt hàng này là 7,2 triệu USD, tỷ suất lợi nhuận là 1,5%/ doanh thu. 

- Xí nghiệp may xuất khẩu Hải Phòng: Tiếp tục phát triển XN May theo mô hình liên doanh 

hợp tác toàn diện với đối tác KOWA Nhật Bản nhằm mở rộng với quy mô hoạt động phù 

hợp với năng lực vốn và thị trường của Công ty. Cố gắng phấn đấu và vượt kế hoạch kim 

ngạch XNK 8 triệu USD, lợi nhuận net là 1,5 tỷ đồng. 

b) Kinh doanh thương mại:  

Mở rộng mảng kinh doanh thương mại trên thị trường nội địa dưới các hình thức:  

- Công ty sẽ nhập khẩu một số mặt hàng tiêu dùng để phân phối trong nước như sữa và hóa mỹ 

phẩm (04 mặt hàng) theo phương án tự doanh với doanh thu là mỗi mặt hàng là 2 tỷ đồng/ 01 

tháng và tỷ suất lợi nhuận là 10%: nhập khẩu và phân phối độc quyền một số loại sữa có 
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thương hiệu và uy tín trên thị trường của Úc, Newzealand và một số mặt hàng mỹ phẩm của 

các hãng nổi tiếng trên thế giới. 

- Yêu cầu về vốn cho hoạt động  nhập khẩu này sẽ là 7 tỷ đồng cho mỗi loại.                                                                                  

c) Đầu tư kinh doanh bất động sản và cho thuê kho bãi:  

- Dự án 130 Nguyễn Đức Cảnh: Hoàn thiện thủ tục Tòa nhà và các hộ dân để tạo ổn định vận 

hành chung. Phấn đấu tìm kiếm khách hàng để cho thuê được toàn bộ diện tích sàn thương 

mại tại 130 Nguyễn Đức Cảnh với các phương án kinh doanh linh hoạt, phù hợp nhu cầu thị 

trường; Kết hợp các biện pháp chuyển đổi mục đích sử dụng một số tầng để thu hút khách 

hàng có nhu cầu đầu tư tài sản; Cơ cấu lại vốn vay dài hạn; Đổi mới phương thức quản lý… 

để nâng cao hiệu quả khai thác chung của Dự án. Tiếp tục khai thác  các kho bãi của Công ty 

hiện có cũng như xây dựng phương án sử dụng có hiệu quả hơn đối với từng loại tài sản; 

- Dự án tại 46 Ngô Quyền và Dự án Thượng Thanh, quận Long Biên: Tiếp tục hoàn thiện các 

thủ tục để xúc tiến đầu tư nhưng do chi phí cho hai dự án này là rất lớn nên Công ty cần có 

kế hoạch tìm đối tác để liên doanh liên kết đầu tư. 

5. Biện pháp thực hiện:   

a) Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu - hoạt động thương mại :  

- Xem xét lại các mặt hàng nông sản truyền thống của Công ty như gạo, sắn, tiêu, điều, cao 

su… Lựa chọn mặt hàng mang lại hiệu quả cao nhất trên cơ sở tận dụng vốn của nhà cung 

ứng, giảm thiểu tỷ lệ ứng vốn của Công ty cũng như hợp tác kinh doanh với đối tác có tiềm 

năng về cung ứng (chân hàng), thị trường… phát triển mặt hàng có lợi thế cạnh tranh và kinh 

nghiệm thị trường vì lợi ích trước mắt và lâu dài của Công ty.  Mục tiêu đặt ra là an toàn vốn 

và có hiệu quả phù hợp.  

- Thực hiện nghiêm túc cơ chế ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro trong mỗi phương án kinh doanh; 

- Tiết kiệm chi phí, lựa chọn khách hàng tuyền thống và có uy tín nhằm hạn chế tối đa rủi ro 

có thể phát sinh nợ đọng mới; 

- Nghiên cứu phát triển mở rộng thêm thị trường, mặt hàng mới, xây dựng mặt hàng từ khâu 

chế biến để tạo giá trị gia tăng; 

- Dự án “Hồ tiêu bền vững Đắk Nông”: Dự án đầu tư chuỗi giá trị cho sản phẩm nông lâm sản 

với quy mô lớn và sản phẩm chủ lực là hồ tiêu. Hiện Dự án đã được UBND tỉnh Đắk Nông 

chấp thuận chủ trương đầu tư và Công ty đang tiến hành các bước tiếp theo để triển khai dự 

án theo hướng dẫn của UBND tỉnh Đắk Nông và các cơ quan hữu quan nhưng vì chi phí đầu 

tư cho dự án khá lớn nên Công ty cần phối hợp với ngân hàng để có nguồn tài trợ. 

 Hoạt động xuất khẩu: Sẽ tập trung xuất khẩu bốn mặt hàng nông sản chính là hạt tiêu, gạo,   

điều và sắn lát. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tiêu là 8 triệu USD, điều là 3,5 triệu USD, 

gạo là 4 triệu USD và sắn lát là 3 triệu USD, với nhu cầu sử dụng vốn cho bốn mặt hàng 

này là hơn 100 tỷ đồng, trong đó đầu tư dài hạn là 10 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận là 1% 

/doanh thu 

 Hoạt động nhập khẩu: Lựa chọn mặt hàng có đầu ra đảm bảo với các phương thức kinh 

doanh linh hoạt trên nguyên tắc bảo đảm đầu ra, an toàn vốn và có hiệu quả; Bên cạnh 

việc phát huy mạng lưới bạn hàng truyền thống, xây dựng mặt hàng nhập khẩu đi đôi với 
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tổ chức kênh phân phối riêng do Công ty quản lý và kiểm soát, từng bước phát triển bền 

vững kinh doanh nhập khẩu của Công ty.  

 Hoạt động sản xuất tại xí nghiệp may Hải Phòng: tiếp tục hợp tác ổn định với khách 

hàng Nhật khai thác hạ tầng đã đầu tư; Xây dựng phương án mở rộng năng lực sản xuất để 

mang lại nguồn lợi nhuận cao hơn cho Công ty. 

b) Các nhóm giải pháp:  

 Giải pháp về  tài chính:  

- Lên phương án xử lý một số tài sản và rút vốn ở một số đơn vị liên doanh, liên kết như: 

WSS, Khoáng sản Mai Linh Quảng Ngãi… để trả nợ ngân hàng và có thêm nguồn vốn;  

- Thu hồi công nợ: Thành lập bộ phận chuyên trách cùng các Phòng, ban, chi nhánh… lên 

phương án và giải pháp cụ thể, kết hợp sử dụng tư vấn tìm mọi biện pháp thu hồi công 

nợ tồn đọng - đây được coi là công tác ưu tiên thường xuyên trong chương trình hành 

động của công ty. Dự kiến 2016 thu hồi khoảng 100 tỷ công nợ tồn đọng.  

 Công tác tài chính kế toán: 

- Tiếp tục mở rộng quan hệ tín dụng với các ngân hàng nhằm chủ động nguồn vốn tín 

dụng, tiếp cận được các nguồn vốn có lãi suất thấp để hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh 

doanh; 

- Thực hiện chi tiêu tiết kiệm chi phí cụ thể cho từng đơn vị trong toàn công ty để nâng 

cao hiệu quả hoạt động; 

- Phối hợp với phòng Kinh doanh tài sản, các chi nhánh để rà soát, đánh giá lại hiệu quả 

khai thác và xây dựng phương án xử lý phù hợp đối với các tài sản bất động sản, kho bãi 

của Công ty tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP. HCM. 

c) Các công tác khác: 

 Công tác thị trường và xúc tiến thương mại:  

- Tham gia nghiên cứu, đề xuất các hoạt động xúc tiến thương mại như: Thực hiện các thủ 

tục đăng ký tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội nghị hội thảo liên quan 

hoạt động SXKD của Công ty; 

- Thực hiện các biện pháp nhằm xây dựng và nâng cao thương hiệu: tuyên truyền, quảng 

bá hình ảnh công ty trên các báo ngành, tạp chí, truyền hình...   

 Công tác nhân sự: 

- Cơ cấu lại nguồn lực cho phù hợp với định hướng phát triển Công ty: rà soát, bố trí cán 

bộ trong hệ thống phù hợp với năng lực và yêu cầu công việc đảm bảo thu nhập tương 

xứng với kết quả; 

- Tuyển dụng bổ sung các vị trí then chốt để mở rộng ngành hàng mới vừa để bổ sung các 

vị trí còn thiếu và yếu; 

- Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các phòng ban, chi nhánh trực thuộc sao cho phù hợp với 

định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới; 

- Xây dựng lại quy chế trả lương cho người lao động đảm bảo mục tiêu khuyến khích, thu 

hút người lao động giỏi, hoạt động hiệu quả. 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
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1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: 

Năm 2015 khép lại trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam đã trải qua nhiều khó 

khăn thách thức. Thương mại sụt giảm mạnh, tăng trưởng toàn cầu thấp, đã tác động tiêu cực 

đến nền kinh tế Việt Nam. Trong nước tình hình kinh tế đã có cải thiện nhưng không đáng kể do 

hệ lụy của suy thoái kinh tế kéo dài, tình trạng nợ xấu trong ngành Ngân hàng, sản xuất có dấu 

hiệu đình đốn và đời sống bị thu hẹp, nợ xấu và hàng tồn kho tăng. Mặc dù lãi suất Ngân hàng 

đã giảm đáng kể nhưng thanh khoản kém do nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn. Hiện 

nhiều Doanh nghiệp bị thu hẹp sản xuất, mất vốn, thậm chí đóng cửa.  

Với bối cảnh kinh tế có nhiều biến động khó lường, thị trường cạnh tranh quyết liệt, Hội 

đồng quản trị cũng như Ban điều hành còn phải đối mặt với nhiều khó khăn vì Công ty hoạt 

động thương mại chiếm tỷ trọng lớn, nguồn vốn sử dụng chủ yếu là vốn vay, chi phí vốn ở mức 

cao, tiếp cận vốn vay ngân hàng (là kênh huy động vốn chính) là rất khó. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Ban Điều hành: 

Thông qua các mặt hoạt động nêu trên, trong năm 2015, HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những 

nỗ lực của Ban Điều hành trong quá trình điều hành Công ty. Bên cạnh đó, trong quá trình điều 

hành, Ban Giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ và Quy chế quản trị 

Công ty cũng như các Nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT, cụ thể như sau:  

- Ban Điều hành đã tổ chức triển khai các giải pháp kinh doanh theo định  hướng chỉ đạo của 

Hội đồng quản trị; 

- Ban Điều hành chú trọng nhất vào công tác quản trị rủi ro trong giai đoạn khó khăn hiện nay 

của Công ty; 

- Với địa bàn hoạt động trải rộng khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, Ban Điều hành đã luôn tìm 

kiếm các giải pháp tốt nhất trong việc tiết kiệm chi phí; 

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành thường xuyên cập nhật và điều chỉnh một cách hợp lý với 

về mặt tổ chức nhân sự, quản trị theo định hướng hoạt động của Công ty; 

- Công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thực hiện các chế độ, chính sách 

cho người lao động; 

- Hoạt động quản trị rủi ro và điều hành trong năm qua cơ bản đảm bảo mục tiêu SXKD là an 

toàn vốn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật, không có khiếu nại nghiêm trọng 

ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. 

3. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục  phát huy vai trò lãnh đạo Công ty trên các mặt hoạt động 

thông qua việc đưa ra những định hướng chiến lược phù hợp với điều kiện thị trường và các 

lợi thế cạnh tranh của công ty. HĐQT sẽ tăng cường công tác giám sát hoạt động thông qua 

việc hoàn thiện các Quy chế quản trị công ty, cơ chế kiểm soát rủi ro…

a) Định hướng chung: 

Đây là nhiệm kỳ đầu tiên Công ty hoạt động dưới hình thức 100% vốn cổ phần tư nhân sau 

khi Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nươc (SCIC) thoái xong phần vốn nhà nước 

vì vậy yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy kinh doanh nhằm mục đích mang lại hiệu quả 

cao nhất. Với hình thức sở hữu mới Công ty sẽ linh hoạt hơn trong điều hành, nhanh chóng 

khôi phục và ổn định sản xuất kinh doanh. Công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất 
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kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực chính là: Kinh doanh thương mại - Xuất nhập khẩu; 

Đầu tư kinh doanh bất động sản và cho thuê kho bãi, cơ cấu tài chính - liên doanh liên kết 

vốn và thu hồi công nợ tồn đọng. 

b) Mục tiêu chiến lược: 

 Mục tiêu trước mắt:   

- Khôi phục và ổn định hoạt động xuất nhập khẩu, ổn định sản xuất tại xí nghiệp may Hải 

Phòng và việc cho thuê tài sản; 

- Cố gắng tìm mọi biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng;  

- Cơ cấu lại tài sản/ vốn để có nguồn phục vụ KD, hạn chế huy động vốn chi phí cao. 

 Mục tiêu lâu dài:  

- Về Xuất khẩu: nghiên cứu phát triển thêm mặt hàng, thị trường mới và xây dựng một số mặt 

hàng bền vững bắt đầu từ khâu trồng trọt, chế biến để tạo giá trị gia tăng. Chú trọng các mặt 

hàng xuất khẩu mang lại hiệu quả cao, lựa chọn khách hàng truyền thống và có uy tín, cố 

gắng tận dụng được vốn của nhà cung ứng  nhằm hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh nợ 

đọng mới;  

- Về nhập khẩu: tập trung kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu ổn định và mang lại lợi nhuận 

như máy móc, thiết bị… Các đơn vị đề xuất phương án tham gia chuỗi phân phối để mang 

lại lợi nhuận cho Công ty; 

- Triển khai dự án “Hồ tiêu bền vững Đắk Nông”: Dự án đầu tư chuỗi giá trị cho sản phẩm 

nông lâm sản với quy mô lớn và sản phẩm chủ lực là hồ tiêu. Dự án bao gồm một tổ hợp từ 

vùng nguyên liệu (10000 - 15000 ha), nhà máy chế biến áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại 

với các sản phẩm cuối cùng có giá trị cao và đáp ứng nhu cầu thị trường khó tính nhất (5-

10ha) và một khu vườn ươm giống (50 -100ha). 

V.    QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị: 

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

- Hội đồng quản trị bao gồm 05 người: 01 Chủ tịch và 04 Thành viên 

 Ông Hoàng Tuấn Khải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: Sinh năm 1962 

tại Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương, khoa Kinh tế Ngoại thương.  

 Bà Phan Thu Anh - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm phó Tổng Giám đốc. Sinh năm 1956 

tại Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương.  

 Ông Phạm Minh Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm phó Tổng Giám đốc. Sinh năm 

1957 tại Nam Định. Tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương.  

 Ông Nguyễn Viết Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị. Sinh năm 1984 tại Hà Nội. Tốt 

nghiệp Học viện Ngân hàng. 

 Bà Đinh Thị Chuyên -Thành viên Hội đồng quản trị. Sinh năm 1976 tại Cao Bằng. Tốt 

nghiệp Đại học Kinh tế, Đại học Luật (*). 

 Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên Hội đồng quản trị. Sinh năm 1979 tại Nam Định - 

Tốt nghiệp Đại học xây dựng (*).    
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(*) Những thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị:  

- Ngày 13/04/2015 HĐQT đã bổ nhiệm bà Đinh Thị Chuyên là TV. HĐQT từ ngày thay 

thế cho Ông Nguyễn Anh Tuấn đã từ trần ngày 20/07/2014.   

- Ngày 26/08/2015 Bà Đinh Thị Chuyên có đơn xin từ nhiệm TV. HĐQT vì lý do cá nhân. 

HĐQT đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phương là TV. HĐQT cho thời gian còn lại của 

nhiệm kỳ 2 (2011-2016) từ ngày 26/8/2016 và Ông Phương đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn 

tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (tổ chức ngày 18/09/2015). 

 Tỷ  lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị (theo 

danh sách cổ đông chốt  ngày 17/03/2016) 

TT Hội đồng quản trị 

Số cổ phiếu 

 Tổng tỷ lệ 

BQ 

(1) + ( 2) 

 

Ghi chú 

Cá nhân 

nắm giữ 

Tỷ lệ 

(1) 

Đại diện vốn 

Nhà nước 

Tỷ lệ 

(2) 

1 Ông Hoàng Tuấn Khải 78.423 0,62 2.798.654 22,22 22,84   

2 Bà Phan Thu Anh 56.407 0,45 0  0,45%  

3 Ông Phạm Minh Sơn 42.550 0,36 1.812.063 14,39 14,75  

4 Ông Nguyễn Viết Thắng 0 0 0 0 0  

5 Ông Nguyễn Văn Phương  0 0 0 0 0  

Tổng cộng 177.380 1,43 4.610.717 36,61 38,04  

 Chức danh TV. HĐQT do từng TV. HĐQT nắm giữ tại các Công ty khác: 

- Ông Hoàng Tuấn Khải: Ủy viên HĐQT Eximbank; TV. HĐQT Công ty Vinaconex 

ITC; Chủ tịch HĐQT công ty CP bất động sản Tổng hợp I (G - Land). 

- Ông Phạm Minh Sơn: TV. HĐQT công ty CP khoáng sản Mai Linh. 

- Ông Nguyễn Văn Phương: TV. HĐQT Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng An 

Việt; Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Capella; TV. HĐQT Công ty CP Hải Phát; TV. 

HĐQT Công ty CP bất động sản An Thịnh Hòa Bình. 

b) Các tiểu ban thuộc hội đồng quản trị:    Không 

c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị: 

 Trong năm 2015, HĐQT Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam đã tiến hành 12 cuộc họp 

trực tiếp và 02 cuộc họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để  xem xét, quyết định và ban 

hành các  Nghị quyết làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai các hoạt động sản xuất - kinh 

doanh, việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng những quy 
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định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và  phù hợp Luật Doanh nghiệp với những 

nội dung chủ yếu sau:  

 Thông qua kế hoạch về thời gian và địa điểm  tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2015: 

+ Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 18/09/2015 

+ Thời gian chốt danh sách Cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2015: 14/08/2015 

 Thông qua việc bổ nhiệm Bà Đinh Thị Chuyên là TV.HĐQT từ ngày 13/04/2015. 

 Thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Đinh Thị Chuyên; Bà Chuyên thôi làm TV.HĐQT 

từ  ngày 26/08/2015 và thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương làm TV.HĐQT 

cho thời gian cón lại của nhiệm kỳ 2 (2011-2016) từ ngày 26/08/2015. 

 Thông qua việc thoái vốn tại các khoản đầu tư ngắn hạn vào cổ phiếu niêm yết. HĐQT 

giao cho Ban điều hành thực hiện việc thoái vốn bắt đầu từ ngày 26/08/2015. 

 Bổ  nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hoài giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất 

nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam từ ngày 01/10/2015; Tổng Giám Đốc là người đại diện 

pháp luật của Công ty. 

 Thông qua việc trả cổ tức năm 2013 và 2014 bằng cổ phiếu trong quý IV năm 2015 với 

tỷ lệ 7,5% và tạm hoãn việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho các cổ đông hiện 

hữu đến thời điểm thuận lợi hơn. 

 Thông qua ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 

2013 và 2014 là ngày 07/12/2015. 

 Thông qua việc thôi cử Ông Hoàng Tuấn Khải làm đại diện phần vốn của TH1 tại 

Eximbank từ ngày 15/12/2015. 

 Thực hiện đăng ký, lưu ký, niêm yết toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức 

năm 2013 và 2014; Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới là ngày 29/01/2016. 

 Phê duyệt chuyển nhượng kho Liên Phương với giá trị từ 27-30 tỷ đồng và kho Đình 

Xuyên với giá trị từ 6,7-9 tỷ đồng theo tờ trình của Ban Điều hành ngày 07/12/2015; 

Giao cho TGĐ tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục chuyển 

nhượng tài sản theo quy định của pháp luật. 

Hội đồng quản trị hoạt động tuân theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, không có 

biểu hiện nào vi phạm pháp luật và chế độ chính sách của nhà nước. Qua các cuộc họp HĐQT, 

các ý kiến  của  các thành viên HĐQT đều rất tích cực và luôn quyết tâm thực hiện kế hoạch 

năm mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã thông qua. 

d) Hoạt động của thành viên độc lập không điều hành: 

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị: 

- Có chứng chỉ  đào tạo về quản trị Công ty : 

TT Tên TV HĐQT Chứng chỉ được cấp Ghi chú 

1 Ông Hoàng Tuấn Khải Quản lý Kinh tế  Tại Hà Lan 

2 Bà Phan Thu Anh Quản lý Kinh tế Trong nước 
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3 Ông Phạm Minh Sơn Quản trị Công ty Trong nước 

4.  Nguyễn Văn Phương  Quản trị Công ty  Trong nước 

2. Ban kiểm soát: 

- Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát: Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu 

Tổng Hợp I Việt Nam nhiệm kỳ  2 (2011-2015) gồm có 03 thành viên như sau: 

1. Ông Lê  Thái Hà:    Trưởng Ban 

2. Ông Lê Công Thuận:   Thành viên 

3. Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo         Thành viên - từ nhiệm ngày 26/08/2015 (*) 

(*) Những thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát: Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo có đơn xin từ 

nhiệm TV. BKS ngày 26/08/2015. Phạm Thị Chiến được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 

(tổ chức ngày 18/09/2015) bầu là TV. BKS thay thế vị trị của Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo.  

 Ông Lê Thái Hà: Trưởng Ban kiểm soát kiêm Phó Giám đốc Công ty liên doanh Đệ nhất. 

Sinh năm 1955 tại Hà Nội - Việt Nam. Tốt nghiệp Học Viện kỹ thuật quân sự. Công tác tại 

Công ty Liên doanh phát triển Đệ nhất (Công ty liên doanh giữa Công ty CP XNK Tổng 

Hợp I Việt Nam và Công ty Hongsang Land. PTE LTD, Singapore).  

 Ông Lê Công Thuận: Thành viên Ban kiểm soát - Kiêm trưởng phòng Nghiệp vụ 2. Sinh 

năm 1962 tại Hà Nội - Việt Nam. Tốt nghiệp Học Viện kỹ thuật quân sự. Công tác tại Công 

ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam. 

 Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo: Thành viên Ban Kiểm Soát- Sinh năm 1984 tại Tp. Huế – Việt 

Nam. Tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Tài chính Ngân hàng. Công tác tại Tổng Công ty Đầu tư và 

kinh doanh vốn Nhà Nước. Từ nhiệm BKS từ ngày 26/08/2015 vì lý do cá nhân. 

 Bà Phạm Thị Chiến: Thành viên Ban Kiểm soát - Sinh năm 1984 tại Hà Nội - Việt Nam. Tốt 

nghiệp Thạc sỹ tài chính Ngân hàng. Công tác tại Công ty Cổ phần truyền thông đa phương 

tiện Việt Lê. Bà Phạm Thị Chiến được ĐHCĐ thường niên 2015 (tổ chức ngày 18/09/2015) 

bầu là TV. BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2 (2011-2016) để thay thế cho Bà Đặng 

Sơn Nguyệt Thảo. 

a) Hoạt động của Ban Kiểm soát 

- Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban điều hành. Tất cả các cuộc họp của 

HĐQT đều có sự  tham gia đầy đủ của Ban kiểm soát; 

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của BKS về giám sát các hoạt động của HĐQT và 

Ban điều hành trong việc tuân thủ Pháp luật; 

- Giám sát theo dõi kiểm tra tính tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 phù 

hợp với điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật; 

- Ban Kiểm soát cũng tham gia đóng góp cho HĐQT trong việc xây dựng các quy chế  

hoạt động SXKD và quản lý tài chính của Công ty; 

- Ngoài ra Ban kiểm soát cũng thường xuyên làm việc với các phòng Ban để nắm được 

tình hình của Công ty và ý kiến phản ảnh kịp thời đến HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.  

 Đánh giá giám sát sự tuân thủ pháp luật của Công ty: 



            GENERALEXIM. JSC          BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

 

Trang 28  

 

- Trong năm vừa qua, Công ty đã hoạt động SXKD trên cơ sở tuân thủ các quy định của 

pháp luật và Điều lệ tổ chức  và hoạt động của Công ty trong quản trị, điều hành và các 

chính  sách quan trọng về kế toán; HĐQT đã tổ chức 12 buổi họp và 02 lần lấy ý kiến 

bằng văn bản để xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD và ra các Nghị quyết hướng 

cho Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động SXKD trong thời gian tới;  

- Tham gia các buổi họp HĐQT, giám sát việc tuân thủ và kết quả thực hiện các quy định 

trong quá trình điều hành hoạt động Công ty từ đó đưa ra các ý kiến và khuyến nghị hỗ 

trợ cho công tác điều hành được an toàn và hiệu quả hơn. 

 Công tác thẩm định báo cáo tài chính năm 2015:  

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tiến hành 02 đợt kiểm tra, kiểm soát định kỳ tình 

hình chấp hành Nghị quyết  ĐHĐCĐ, tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của 

Công  ty;  

-  BKS đều có tiến hành thẩm định, phân tích và đánh giá Báo cáo tài chính năm, sáu 

tháng và hàng quý trước khi đệ trình lên Hội đồng quản trị, nhằm đánh giá tính hợp lý 

của các số liệu tài chính; 

- BKS đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc p kiểm toán BCTC năm 2015 của Công ty theo 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và đề nghị Công ty ký hợp đồng kiểm toán. 

Qua kết quả kiểm toán các năm, báo cáo tài chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng 

hợp I VN đều được chấp thuận toàn phần. Điều này chứng tỏ số liệu báo cáo của Công 

ty phản ánh trung thực trên các nội dung chủ yếu; đồng thời phản ánh chính xác tình 

hình hoạt động và tuân thủ theo quy định của chuẩn mực kế toán. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và 

Ban Kiểm soát: 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của HĐQT và BKS: 

      Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua mức thù lao Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát công ty trong năm 2015 như sau: 

 Thù lao của Hội đồng quản trị: 

STT  Hội đồng quản trị Chức danh Mức thù lao 

tháng (VND) 

Tổng thù lao 

cả năm (VND)  

1 Ông Hoàng Tuấn Khải Chủ tịch HĐQT 6.000.000 72.000.000 

2 Bà Phan Thu Anh TV. HĐQT  5.000.000 60.000.000 

3 Ông Phạm Minh Sơn TV. HĐQT  5.000.000 60.000.000 

4 Ông Nguyễn Viết Thắng TV. HĐQT 5.000.000 60.000.000 

5 Bà Đinh Thị Chuyên TV. HĐQT  5.000.000 (*1)      15.000.000 

6 Ông Nguyễn Văn Phương TV. HĐQT 5.000.000 (*2)      15.000.000 

 Tổng cộng   282.000.000 
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(*1) Bà Đinh Thị Chuyên được bổ nhiệm là TV. HĐQT từ ngày 13/04/2015 thay cho 

Ông Nguyễn Anh Tuấn đã từ trần ngày 20/07/2014 do bệnh nặng. Ngày 26/08/2015 Bà 

Chuyên có đơn xin từ nhiệm TV.HĐQT vì lý do cá nhân. 

(*2) Ông Nguyễn Văn Phương được HĐQT bổ nhiệm là thành viên HĐQT thay cho Bà 

Đinh Thị Chuyên từ ngày 27/08/2015. Ông Nguyễn Văn Phương đã được ĐHĐCĐ 

thường niên 2015 (tổ chức ngày 18/09/2015) biểu quyết chấp thuận thông qua. 

 Thù lao của Ban kiểm soát: 

STT Ban kiểm soát Chức danh Mức thù lao 

tháng (VND) 

Tổng thù lao 

cả năm (VND)  

1 Ông Lê  Thái Hà Trưởng BKS 4.000.000 48.000.000 

2 Ông Lê Công Thuận Thành viên BKS 3.000.000 36.000.000 

3 Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo Thành viên BKS 3.000.000 (*1)     27.000.000 

4 Phạm Thị Chiến Thành viên BKS 3.000.000 (*2)       9.000.000 

 Tổng cộng   120.000.000 

(*1) Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo có đơn xin từ nhiệm chức danh TV.BKS kể từ ngày 

26/08/2015 do yêu cầu công việc. ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 tổ chức ngày 18/09/2015 

đã chấp thuận thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo. 

(*2) Bà Phạm Thị Chiến được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 tổ chức ngày 18/09/2015 bầu 

vào BKS thay thế cho Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo. 

Tổng chi phí đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là: 

402.000.000đồng (Bốn trăm linh hai triệu đồng). 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:    

Danh sách giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan: 
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TT Người thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ với 

cổ đông nội 

bộ 

Số cổ phiếu 

sở hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển đổi, 

thưởng...) Số CP Tỷ lệ Số CP Tỷ lệ % 

1 Trịnh Thị Lan Vợ Ông Lê Xuân 

Chất - KT trưởng 

25.032 0,20% 0 0 Báo cáo thay đổi sở hữu 

ngày 03/09/2015 

2 Lê Thị Thanh Ngọc Con Ông Lê Xuân 

Chất - KT trưởng 

13.307 0,11% 0 0 Báo cáo thay đổi sở hữu 

ngày 03/09/2015 

3 Phạm Minh Sơn  TV. HĐQT kiêm 

Phó TGĐ 

42.550 0,34% 40.581 0,30 - Ông Sơn bán 4.800 CP 

theo báo cáo thay đổi sở 

hữu ngày 07/12/2015. 

- Ngày 07/12/2015 Ông 

Sơn nhận cổ tức năm 2013 

và 2014 bằng CP (tỷ lệ 

7,5% ) là 2.831 cổ phiếu 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:    Không 

d) Thực hiện các quy định về quản trị Công ty: 

- Hàng quý họp nghe báo cáo kết quả hoạt động quý và thông qua kế hoạch hoạt động kỳ 

tiếp theo, cụ thể: kết quả SX-KD 6 tháng, quý 3 và 9 tháng, quý 4 và cả năm;  

- Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, trên cơ sở 

Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán theo tiêu chí trong tờ trình lựa chọn Công ty 

kiểm toán BCTC năm 2015 do ĐHĐCĐ 2015 thông qua để cung cấp dịch vụ kiểm toán 

báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo cả năm của công ty.  

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Ý kiến kiểm toán:  

    (Có bản Foto kèm theo)        

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: 

       (Tham khảo chi tiết tại: www.generalexim.com.vn  hoặc www.ge1.com.vn)   

        Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016  
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nAo cAo xrEu roAxDQc r,Ar

Kfnh g&i: Quf C6 d0n6 Hfi dbng Quln tri vl Ban T6ng Gi{m d6c
COng ty C6 pnln Xu{t nnfp kniu rdng hq? I ViQt Nam

Chring t6i da ki€m to6n 86o c6o tii chinh kdm theo gria C6ng ty C6 ptrAn Xu6t ntr6p Uriu t6ng hqp I Vigt Nam
ttugc BP ngny l0 thdng 02 nem 2016, tt tang 06 d6n trang 44,bao gdm: Bing can a6i # toan t4i ngny ngiy 3l
thdng 12 ntrm 2015, 86o c6o t<6t qua ho4t tl$ng kinh doanh, 86o c6o luu chuy6n tiAn tQ cho ndm tii ctrinfr t6t *1ic
ctng ngdy vi Thuy6t minh b6o c6o tii chinh.

Tr6ch nhiQm cia Ban T6ng Girim tl6c

Ban T6ng Gi6m d6c Cdng ty chiu fi6ch nhi€m vd vi€c lQp vi trinh bdy trung thgc vi hgrp tf 86o c5o tai chinh cua
C6ng ty theo ChuAn mgc ki6 toen, Ch6 d0 k6 toan doanh nghiQp Viet Nam vi c6c quy dffi ph6p I c6 li6n quan tliSn

vi€c I$p vi trinh bdy 86o c6o tii chinh vi chiu trdch nhigm vA ki6m so6t nQi b0 mi Ban T6ng GiSm ttic x6c dinh ld
cAn tni6t d6 dem bio cho vi$c lflp vi trinh biy 86o c6o tii chinh kt6ng c6 sai s6t rgng y6u do gian Ifu holc nhim
Hn.

Tr6ch nhiQm cia Ki6m toin vi6n

Tr6ch nhiQm cria chring t6i ld tlua ra j ki6n vd gao c6o tdi chinh dpa t6n k6t qui cria cuQc ki6m to6n. Chtng t6i ill
tlSn na* U6m to6n theo c6c ChuAn mgc ki6m toen Viet Nam. C6c chudn mgc nly y€u c6u chrlng t6i tu6n ttli chu6n
mgc vi c6c quy tlinh vA tlp thlc ngh6 nghiQp, I$p kii hogch vi thpc hiQn cuQc ki6m to6n dd dpt tluqc su clim bio
hq" ry vA viQc liQu 86o c6o tii chfnh cua Cdng ty c6 cOn sai s6t trgng y6u hay kh6ng.

Cdng viQc ki6m to6n bao g6m thgc hi$n c6c thrt tgc nhim thu thsp c6c blng chung ki6m to6n vd c6c s5 [Qu vi
thuy6t minh tr6n 86o c6o tii chlnh. C6c tht tpc ki6m to6n tlugc lVa chgn dga t€a xdt ctodn cua kidm to6n vi6n, bao
g&rn A*r gi6 nfii ro c6 sai s6t figng y6u mng 86o c6o tii chinh do gran.lfln hoic nhim En. Khi thpe hiQn tl6nh gi6
c{c rui ro niy, ki6m to6n vi€n tI6 xem xdt ki6m so6t nQi b0 cua COng ty li€n quan d6n vi€c lflp vd fiin}r biy 86o c6o

tii chinh trung thgc, hSp lj ntrim ttri6t k6 cic thrl tgc ki6m todn pht hqp vdi tlnh hinh thgc t6, fuy nhi6n khdng
nhim mpo tlich dua ra f kiiin vd nieu qua ctia ki6m so6t nQi b0 cua Cdng ty. C6ng viQc ki6m toiin cflng bao gdm
<lrnh gi6 tinh thich hgrp cria c6c chinh s6ch k6 to6n dugc 6p dgng vi tinh hg? ry ctn c6c u6c tlnh k6toiin cria Ban
T6ng Gidrn tliic cting nhu tt6nh gi6 viQc trinh bey t6ng th6 Aao c6o tii chinh.

Chrlng t6i tin tuong r6ng c6c beng chrtng ki6m torin mi chring t6i di thu thfp tlugc h rliy ttri vi thich hgrp ldm co s&

cho f ki6n ki6m to6n cta chfng tdi.
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f tri6n c&a Ki6m todn vi€n

Theo y ki6n cria chrlng t6i, 96o o6o tni chlntr &l-phnn 6ntr trung thgc vi hq? li tren cac khia cilrh tqng ytiu ttnh

btnh tii chinh cta C6ng ty b6 $An Xuit rhgp khAu T-6ng hqp I viet Nam t4i ngiy 3 I th6ng I 2 nlm 20 I 5, cfing nhu

151qrrr h.at d6rg kid iorrn-ra tinh hkrh hnr chuy6n tiAn t€ cho ntrm tii chlnh t6t *rtc cr)ng ngiy, pht hqP vdt

ctrd" r * ti'.Z" iniiO te ra" a*r,r, nghi€p viet Nu- vi c6c quy dinh ph6p I c6 li€n quan dt*n viQc l6p vn

thh bly 860 c{o tni chlnh.

vln cB dn nhiin mpnh

TE ngey 3l12t2OL5C6ng U c6 khoin 6 lfr{ k6 t€n b6o c6o tii chinh li 134,6 ti d&ng vi mOt s6 litroin vay v6n

".f,, 
G; r*, at, 66 ae"il irJtoar. oie" 

"av 
cho th6y c6 ydu t6 ktrong ctric chin treng vdu c6 tht 

'dI *;rtt il d6d kt"6 p,e nrng ho4t rtQng li€n tuc crla c6ng ty. Tuy nhi€n, B6o c6o tii chinh cho nam tai chinh k6t

rhric ngiy 3ll1l11ts cira Cing ty r5o qro" tinh bny dga tr€n co sd gii tlinh hoat dOng 1i0n tuc vi c6c $ do da

tlugc C6ng ty fiinh bny t4i TtuyQt minh si6 1 tong bin ttruy6t minh n6o c6o tai chtuh'

TNIIH Hnng Ki6m toin AASC
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Nguy6n Thanh Tirng

Ph6 T6ng Gi6m d6c

Gi6y chrmg nh6n tllng kf henh nghA ki6m to6n

56: 0063-2013-002-1

Hd Nili, ngdy 28 thdng 0j ndm 2016

Duung Quin Anh

Ki6mto6nviCn

Gi6y ch{ng nh$n ttang lry hanh ngh6 kiiim to6n

55: 1686-2013-002-1
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