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I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Thông tin khái quát: 

 Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI 

 Tên tiếng Anh  : MINH KHAI TEXTILE JOINT STOCK COMPANY  

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số số 0106796293 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 03 năm 2015, thay đổi lần 

thứ nhất ngày 10 tháng 07 năm 2015. 

 Vốn điều lệ : 32.000.000.000 đồng  

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 32.000.000.000 đồng. 

 Địa chỉ  : Số 423 Minh Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội 

 Điện thoại : 04. 3862 4002 

 Fax  : 04. 3862 4255 

 Website  : http://minhkhaicorp.com.vn/ 

 Mã cổ phiếu : MKT 

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

Công ty cổ phần Dệt Minh Khai có doanh nghiệp được cổ phần hóa chuyển đổi từ 

Nhà máy dệt Minh Khai thuộc Công ty TNHH TV Dệt 19/5. 

Là một đơn vị của ngành công nghiệp Hà Nội, Nhà máy Dệt Minh Khai trước khi 

thành lập là nhà máy dệt khăn mặt khăn tay, được khởi công xây dựng từ cuối những năm 

1960 đầu những năm 1970.  

Năm 1974, Nhà máy chính thức thành lập theo quyết định số 25 QĐ-UB của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội ngày 20/3/1974. Cũng trong năm đó, Nhà máy bắt đầu đi vào 

sản xuất thử. Từ năm 1975 trở đi Nhà máy chính thức nhận kế hoạch của Nhà nước giao.  
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Đến năm 1993, Nhà máy dệt khăn mặt khăn tay đổi tên thành Công ty Dệt Minh Khai 

theo quyết định số 5934 QĐ-UB của UBND thành phố ngày 04/01/1993. 

Ngày 01/3/2011, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 991/QĐ - UBND về 

việc sáp nhập Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dệt Minh Khai vào Công ty 

TNHH Nhà nước một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội và Công ty TNHH Nhà nước một 

thành viên Dệt Minh Khai trở thành Nhà máy Dệt Minh Khai - một nhà máy của Công ty 

TNHH một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội. 

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND Thành phố Hà 

Nội về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND Thành phố 

Hà Nội năm 2014,Nhà máy Dệt Minh Khai đã tiến hành các thủ tục để chuyển đổi Nhà 

máy thành Công ty cổ phần.  

Đến ngày 20/10/2014, UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định số 5379/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2013 và phương án cổ phần 

hóa Nhà máy Dệt Minh Khai thuộc Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội. 

Thực hiện Phương án cổ phần hóa được phê duyệt, ngày 23/01/2015, Sở GDCK Hà 

Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Nhà máy Dệt Minh 

Khai thuộc Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội. 

Ngày 13/02/2015, Công ty cổ phần Dệt Minh Khai tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông 

thành lập. 

Ngày 19/3/2015, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định số 1205/QĐ-UBND về việc 

chuyển Nhà máy Dệt Minh Khai thuộc Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội thành 

công ty cổ phần. 

Ngày 20/3/2015, Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai chính thức đi vào hoạt động dưới 

mô hình Công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106796293 do 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu.     

Ngày 30/11/2015, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra Quyết định số 793/QĐ-

SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai.  

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

 Ngành nghề kinh doanh: 

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 

thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

+ Sản xuất sợi; sản xuất vải dệt thoi; hoàn thiện sản phẩm dệt; 

+ Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác.Chi tiết:  

 Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như: Vải nhung và vải bông, lưới và đồ 

trang trí cửa sổ, vải đan trên máy Raschel và các máy tương tự, các loại vải đan 

bằng máy móc khác 

 Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan; 

+ Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); 

+ Sản xuất thảm, chăn đệm; 

+ Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết:  

 Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm các tấm dệt sợi ngang không có 

sợi dọc được ghép với nhau thông qua chất kết dính, 

 Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua, sản xuất nỉ, 
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 Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền đăng ten cuộn, đăng ten 

mảnh, dài hoặc mẫu ten rời để trang trí, 

 Sản xuất các loại vải được tráng hoặc xử lý khác nhau như: quần áo đi săn, vải 

buồm, lều bạt, vải dùng cho họa sĩ, vải thô và các loại vải hồ cứng..., 

 Sản xuất quần áo dễ co giãn; 

+ May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); 

+ Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc; 

+ Cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (ki-ốt, trung tâm thương mại); Cho thuê 

kho, bãi đỗ xe; 

+ Sản xuất giày dép; sản xuất sợi nhân tạo; 

+ Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; 

+ Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh; 

+ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: 

 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt, 

 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép, 

 Bán buôn hóa chất (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); 

+ Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên 

doanh. Chi tiết: 

 Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh,  
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 Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong cửa hàng chuyên doanh; 

+ Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên 

doanh. Chi tiết: 

 Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh,  

 Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong cửa hàng chuyên doanh; 

+ Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, 

thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; 

+ Sửa chữa giày dép hàng da và giả da; 

+ Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú ./. 

 Địa bàn kinh doanh: Tập trung chủ yếu tại Hà Nội. 

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

 Mô hình quản trị: 

Công ty CP Dệt Minh Khai là công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp . 

 Cơ cấu bộ máy quản lý: 
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SƠ ĐỒ CƠ CẤU BỘ MÁY CÔNG TY 

 
 

5. Định hướng phát triển: 

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2016: 

- Tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra trước đó. 

- Triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2016 theo định hướng sau: 

Đại hội đồng cổ 

đông 

 

Hội đồng quản trị 

Tổng Giám 

đốc 

Ban Giám đốc  

Phòng Kinh 

doanh 

Phòng Kỹ thuật, 

kế hoạch 
Phòng Tài 

vụ 

Phòng Tổng 

hợp 

Phân xưởng 

Dệt 

Phân 

xưởng 

May 

Phân xưởng Tẩy 

Nhuộm 

Ban Kiểm 

soát 
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 Tiếp tục khẳng định và phấn đấu phát triển thương hiệu MIKHATEX, phấn đấu 

trở thành một trong những thương hiệu Dệt may hàng đầu Việt Nam. 

Mục tiêu lớn nhất của Công ty là đầu tư trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm, 

dịch vụ phục vụ trong ngành dệt may như khăn mặt, khăn tắm, thảm chùi chân… 

Công ty phải dần đi vào hoạt động ổn định mang lại doanh thu và tỉ suất lợi nhuận 

hợp lý, hợp tác đầu tư với các Công ty trong ngành để cùng khai thác các thế mạnh, tiềm 

năng về thị trường các sản phẩm dệt may trong tương lai... 

Xây dựng, đầu tư, đổi mới công nghệ để cải thiện và tăng năng suất so với hiện 

nay. 

- Công tác quản trị công ty: tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các công cụ quản lý như: 

hệ thống các Quy chế, quy trình tác nghiệp, hệ thống báo cáo quản trị, ... tái cấu trúc bộ 

máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Thực hiện các chức năng quản trị 

hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được 

quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và các quy chế khác. 

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

- Công ty vẫn chủ trương phát triển các sản phẩm thế mạnh của Công ty trong thời 

gian qua đồng thơi nghiên cứu thị trường để phát triển mẫu mã đa dạng hóa hơn 

nữa nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay. 

- Dài hạn: tập trung mở rộng thị trường và phát triển thương hiệu MIKHATEX 

trong và ngoài nước. 

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

- Công ty luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường. 

- Đối với xã hội và cộng đồng, Công ty đóng góp trong một số hoạt động từ thiện, 

luôn có những quỹ học bổng khuyến khích dành cho con em của người lao động 

trong Công ty, nếu Công ty có thể đi vào ổn định đúng như trong kế hoạch thì sẽ 

tiếp tục và nhân rộng thực hiện ra phạm vi bên ngoài Công ty. 
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6. Các rủi ro:  

Biến động lao động 

Biến động lao động trong ngành dệt may luôn ở mức cao so với các ngành khác, 

đây là một điểm hết sức đặc thù. Tỷ lệ biến động lao động bình quân trong các năm trước 

vào khoảng 10 %/năm, tuy nhiên Nhà máy áp dụng cơ chế lương hợp lý cùng với những 

đãi ngộ và nâng cao điều kiện làm việc dẫn đến người lao động có việc thường xuyên, thu 

nhập khá, môi trường lao động được cải thiện nên Công ty đã giảm bớt được rủi ro đặc 

thù này. 

Rủi ro về tỷ giá, lãi suất 

Biến động về tỷ giá ảnh hưởng trực tiếp đến giá nguyên vật liệu nhập khẩu, từ đó 

ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty. Các doanh nghiệp dệt may thường sản 

xuất theo mùa vụ và thay đổi mẫu mã sản phẩm theo đơn hàng do vậy, với những doanh 

nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính cao sẽ gặp khó khăn trong thanh toán nợ vay khi lãi 

suất tăng. 

Rủi ro về các yếu tố nguyên vật liệu đầu vào 

Nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất của Công ty chủ yếu được nhập từ nước 

ngoài. Do đó, Công ty có thể sẽ gặp phải rủi ro khi giá nguyên vật liệu trên thế giới có 

những biến động bất thường dẫn đến việc tăng giá nguyên vật liệu đầu vào. Tuy nhiên, 

rủi ro này cũng được giảm nhẹ bởi khả năng dự trữ nguyên vật liệu và các mối quan hệ 

mật thiết với các nhà cung cấp trong và ngoài nước. 

Rủi ro cạnh tranh khi hội nhập 

Sự gia nhập ngành của các doanh nghiệp dệt may mới làm gia tăng sức ép cạnh 

tranh giữa các công ty trên thị trường nội địa. 

Việt Nam chính thức gia nhập WTO năm 2007 ngoài cơ hội được hưởng lợi từ sự dỡ bỏ 

các hàng rào thuế quan thì doanh nghiệp dệt may Việt Nam nói chung và Công ty nói 

riêng lại chịu áp lực rủi ro cạnh tranh quá lớn từ các công ty hoạt động trong lĩnh vực dệt 

may từ nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh và công nghệ hiện đại. Từ đó tạo ra môi 

trường cạnh tranh khốc liệt hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước về mặt giá 

cả, chất lượng và chủng loại sản phẩm. Việc tăng tốc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao 
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năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm là hết sức cần thiết cho sự phát triển của 

các doanh nghiệp dệt may nói chung và Công ty nói riêng nhằm giữ vững và phát triển thị 

trường. 

Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã chính thức kết thúc 

đàm phán và đầu tháng 10/2015. Thuế suất thuế nhập khẩu hàng Dệt may tại các nước 

tham gia Hiệp định giảm xuống còn 0%, tính cạnh tranh của hàng Dệt may Việt Nam sẽ 

được tăng cao trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên để đón đầu Hiệp định này, hàng loạt các 

dự án của các công ty dệt may Trung Quốc đã được cấp phép với quy mô vốn lớn, với 

lĩnh vực sản xuất chính là sản xuất sợi các loại – dệt – nhuộm và sản phẩm may mặc xuất 

khẩu. Nếu nhà đầu tư Trung Quốc kéo luôn nhà máy may kết hợp với nhà máy dệt – 

nhuộm thì các doanh nghiệp trong nước sẽ bị đứng trước nguy cơ mất cả thị trường nội 

địa (các chuyên gia kinh tế lo ngại họ đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất vải chỉ 

để phục vụ cho nhà máy may của họ, rồi quay sang cạnh tranh với chính doanh nghiệp 

dệt may trong nước về giá cả, đơn hàng xuất khẩu thì doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ 

bị loại). 

Rủi ro biến động giá cổ phiếu 

Việc Công ty cổ phần Dệt Minh Khai đưa cổ phiếu lên giao dịch tại thị trường 

chứng khoán sẽ góp phần nâng cao năng lực tài chính, khẳng định uy tín, thương hiệu của 

doanh nghiệp cũng như tăng cường tính thanh khoản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy 

động vốn. 

Tuy nhiên, rủi ro biến động giá cả cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là điều 

không tránh khỏi. Giá cả chứng khoán trên thị trường được quyết định bởi nhiều yếu tố. 

Giá cả biến động có thể là do cung - cầu cổ phiếu, tình hình kinh tế - xã hội hay sự thay 

đổi quy định pháp luật về chứng khoán, yếu tố tâm lý của nhà đầu tư. Công ty cổ phần 

Dệt Minh Khai sẽ chủ động xây dựng và ban hành quyết định về quy trình công bố thông 

tin đối với một đơn vị đăng ký nhằm giúp khách hàng và nhà đầu tư có những thông tin 

tin cậy và chính xác về các hoạt động của Công ty. 

Rủi ro khác 

Ngoài các rủi ro trên, các rủi ro như thiên tai, dịch họa,… do thiên nhiên gây ra là 

những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình 
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hình hoạt động chung của Công ty. Đấy là những rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể 

giảm thiểu. Vì vậy Công ty thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin về những diễn biến 

thời thiết, lên kế hoạch điều hành công việc một cách tối ưu. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM: 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016: 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm và tình hình thực hiện so với 

kế hoạch: 

+ Chỉ tiêu tổng doanh thu: 58,3 tỷ đồng, đạt 80,00% so với kế hoạch.  

+ Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: -60,9 tỷ đồng, đạt 0% kế hoạch.  

+ Lợi nhuận sau thuế để phân phối: -60,9 tỷ đồng, đạt 0% kế hoạch. 

2. Tổ chức và nhân sự: 

 - Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: 

1.Ông: Trần Hồng Tuy Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Giới tính Nam 

Ngày sinh 21/4/1961 

Trình độ văn hóa 10/10 

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Tổng Giám đốc Công ty 

Số cổ phần sở hữu 0 CP 

  

 

2.Ông Nguyễn Kiên Trung Chức vụ: Kế toán trưởng 

Giới tính Nam 

Ngày sinh 11/08/1984 

Nơi sinh Hà Nội 

Trình độ văn hóa 12/12 
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Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán tài chính 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Kế toán trưởng 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức 

khác 

Không 

Số cổ phần sở hữu 0 CP 

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 

Tổng số lao động của toàn Công ty tính đến thời điểm 31/12/2016 là 05 người, các chính 

sách về lương, thưởng, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tuân thủ theo quy chế tài chính của 

Công ty và phù hợp với quy định của nhà nước. Cơ cấu lao động theo trình độ như sau:  

Bảng  -  Cơ cấu lao động phân theo trình độ 

 
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Số người 

1 Trình độ đại học và trên đại học 05 

Tổng số 05 

         Bảng  - Cơ cấu lao động phân theo Hợp đồng Lao động 

STT Hợp đồng lao động Số người 

1 Hợp đồng không xác định thời hạn 203 

Tổng số 203 

Công ty luôn nỗ lực tạo điều kiện cho CBCNV có thu nhập ổn định. Năm 2016 mức thu 

nhập bình quân đầu người toàn Công ty là 5.000.000 đồng /người/tháng. 

- Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế: 

Toàn thể CBCNV của Công ty ký hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên đều được tham gia 

các chế độ BHYT, BHXH theo đúng quy định của Nhà nước. 

- Chế độ về Bảo hộ lao động: 
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Do đặc thù ngành nghề, Công ty luôn chú trọng tới công tác bảo hộ lao động, phúc lợi xã 

hội, môi trường làm việc phải đảm bảo an toàn, vệ sinh. 

- Một số chế độ khác: 

Hàng năm, Công ty tổ chức cho các CBCNV có thành tích tốt trong công tác đi tham 

quan, nghỉ mát, học tập ở nước ngoài. Việc khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động trong 

Công ty cũng được duy trì  đều đặn. Đồng thời, các cán bộ có năng lực được Công ty tổ chức 

đào tạo nâng cao tay nghề, tạo động lực phấn đấu cho người lao động. Ngoài ra, tổ chức Công 

đoàn luôn quan tâm, tặng quà cho CBCNV trong các ngày lễ 8/3, 20/10, 22/12, 2/9, ngày Tết,  tổ 

chức vui chơi cho con em CBCNV nhân dịp 1/6, lễ Trung thu... 

3. Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài chính: 

    ĐVT: 1.000 đồng 

ST

T 

Chỉ Tiêu Năm 2016 Năm 2015 

1 Tổng giá trị tài sản 202.757.327 237.372.991 

2 Tổng doanh thu 58.336.070 93.985.848 

3 Tổng chi phí 120.059.522 99.474.576 

4 Tổng lợi nhuận trước thuế -60.972.574 -5.488.728 

 

5 Thuế TNDN 0 0 

6 Lợi nhuận sau thuế -60.972.574 -5.488.728 

 

 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

 

Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2015 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    
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Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 0,11 0,3 

Hệ số thanh toán nhanh lần 0,09 0.19 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Tỷ số Nợ phải trả trên Tổng tài sản % 1,17 88,83 

Tỷ số Nợ phải trả trên Vốn chủ sở hữu % -6,88 795,37 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Doanh thu thuần trên tổng tài sản % 0,29 57,00 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  % -1,05 -5,84 

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) % 
1,77 

-18,85 

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) % -0,30 -3,33 

 

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

a) Cổ phần:  

- Tổng số cổ phiếu phổ thông: 3.200.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 3.200.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

b) Cơ cấu cổ đông:  

 

STT Cổ đông 
Số 

lượng 

Số lượng cổ 

phần 
Giá trị Tỷ lệ 

I Trong nước 115 3.200.000 32.000.000.000 100% 

1 Cá nhân trong nước 20 3.200.000 32.000.000.000 100% 

II Nước ngoài 0 0 0 0% 

 Tổng cộng 115 3.200.000 32.000.000.000 100% 

Cổ  đông lớn: 

1. Bà Nguyễn Thanh Mai: 

Quốc tịch: Việt Nam 

Địa chỉ                          : . 

Số cổ phần sở hữu : 673.400 cổ phần 

Tỷ lệ sở hữu  : 21,04%  số cổ phiếu đang lưu hành 
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2. ông Lưu Văn điều: 

Quốc tịch: Việt Nam 

Địa chỉ   :  

Số cổ phần sở hữu : 399.400 cổ phần 

Tỷ lệ sở hữu  : 12,48%  số cổ phiếu đang lưu hành 

 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: trong năm 2016 Công ty không thực 

hiện tăng vốn. 

 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: trong năm 2016 Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ. 

 

e) Các chứng khoán khác: Công ty không thực hiện phát hành thêm chứng khoán trong 

năm. 

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC: 

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

STT Chỉ Tiêu Thực hiện 2016 Thực hiện 2015 

1 Tổng doanh thu 58.336.070 93.985.848 

2 Tổng chi phí 120.059.522 99.474.576 

3 Tổng lợi nhuận trước thuế -60.972.574 -5.488.728 

 

4 Thuế TNDN 0 0 

5 Lợi nhuận sau thuế -60.972.574 -5.488.728 

Năm 2016, công ty thực hiện chủ trương di dời cơ sở sxkd gây ô nhiễm ra khỏi thành 

phố, nên sxkd bị gián đoạn, chi phí thanh lý, phá dỡ các công trình nhà cửa, vật kiến trúc lớn. 

2. Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài sản: 
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- Trong năm 2016 Tổng tài sản của Công ty giảm 34,615 tỷ, nguyên nhân tài sản giảm là 

do thanh lý nhà cửa, và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

- Cơ cấu tài sản của Công ty chủ yếu nằm ở dạng công nợ phải thu và hàng tồn kho.  

b) Tình hình nợ phải trả: Tính đến 31/12/2016, nợ phải trả của Công ty chủ yếu là các 

khoản phải trả cho người bán và phải trả khác. 

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

Trong năm Công ty không có thay đổi đáng kể nào về cơ cấu tổ chức và chính sách quản 

lý. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

Những năm tiếp theo, Công ty sẽ không thực hiện tăng vốn ngay mà tích luỹ, tập trung 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đạt mức lợi nhuận cao. Tập trung vào việc quản lý, tiết kiệm chi 

phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh dùng nguồn lợi nhuận mang lại để tạo bước phát 

triển đột phá trong tương lai. Đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm phát triển thị trường bán hàng trong 

nước và quốc tế, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập sau và rộng như hiện nay. 

5. Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán: 

Chúng tôi xin giải trình về Ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên trong Báo cáo tài chính 

đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai tại thời điểm 31/12/2016 như sau: 

- Khoản hỗ trợ di dời theo Thoả thuận giữa Terra gold và Dệt Minh Khai chưa đủ điều kiện ghi 

nhận doanh thu, nên hiện tại công ty đang theo dõi như một khoản trả trước. Vấn đề này đơn vị 

Kiểm toán đang đưa ra ý kiến ngoại trừ trên BCKT 2016 
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IV.  ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY: 

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty: 

 Các thành viên của HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, giám sát công tác 

điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

 HĐQT thường xuyên tổ chức họp với thành phần mở rộng tham gia dự họp 

gồm Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Ban kiểm soát Công ty để 

trực tiếp trao đổi, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo 

thực hiện các hoạt động của Công ty. 

2. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Ban Giám đốc Công ty: 

 Ban Giám đốc Công ty đã hoạt động tuân thủ theo đúng phát luật, Điều lệ Công ty, theo 

chỉ đạo của Hội đồng quản trị. 

3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT: Đánh giá năm 2016 nền kinh tế còn tiếp tục khó 

khăn vì thế HĐQT xác định năm 2017 Công ty phải hoạt động trên cơ sở thận trọng, an toàn tập 

trung vào các nguồn lực đang có và phát huy mở rộng thị trường. 

V.  QUẢN TRỊ CÔNG TY: 

1. HĐQT của Công ty: 

a) Thành viên và cơ cấu thành viên của HĐQT:  

TT Họ và Tên Chức vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Trọng Thanh Chủ tịch 
 

2 Nguyễn Thái Dũng Uỷ viên 
 

3 Nguyễn Thị Hạnh Ủy viên 
 

4 Trần Hồng Tuy Ủy viên 
 

5 Trương Tư Tấn Ủy viên 
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b) Các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. 

c) Hoạt động của HĐQT: 

Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2016: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ Lý do không 

tham dự 

1 
Nguyễn Trọng Thanh Chủ tịch 

1 100%  

2 
Nguyễn Thái Dũng Uỷ viên 

1 100%  

3 
Nguyễn Thị Hạnh Ủy viên 

1 100%  

4 
Trần Hồng Tuy Ủy viên 

1 100%  

5 
Trương Tư Tấn Ủy viên 

1 100%  

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

 Các thành viên của HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, giám sát công tác 

điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

 HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, 

Nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho 

Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ. 

 Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống 

nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT. 

 Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi 

quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức, 

hoạt động của Công ty. 

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

e) Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: không có. 

2. Ban Kiểm soát: 
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a) Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát của Công ty gồm 3 

thành viên: 

Họ tên Chức vụ 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai Trưởng ban kiểm soát 

Bà Dương Thị Ngân Thành viên ban kiểm soát 

Bà Nguyễn Thị Hiền Thành viên ban kiểm soát 

 

b) Hoạt động của Ban Kiểm soát: 

BKS là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ 

05 năm. BKS bao gồm những người thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và 

điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát trong năm có các hoạt động như 

sau: 

 Tham gia các buổi làm việc về Chiến lược hoạt động của Công ty Cổ phần 

Dệt Minh Khai. 

 Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016. 

 Tham gia các buổi họp Hội đồng Quản trị định kỳ hàng quý. 

 Tham gia các buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh 

năm và cáo cáo tình hình thực hiện hàng quý 

 Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban Tổng giám đốc và 

Ban Tài chính kế toán chuẩn bị. 

 Tham gia buổi họp Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc đăng ký công 

ty đại chúng, giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai. 

3. Những giao dịch, thù lao và các lợi ích của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm 

soát: 

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích: 
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b) Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ: không có. 

c) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty đã hoạt động đúng  

pháp luật và các quy định về quản trị Công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  BÁO CÁO TÀI CHÍNH: 

1. Ý kiến kiểm toán: 

 

 

Bên liên quan Tính chất giao dịch 
Năm 2016 

VND 

Năm 2015 

VND 

Hội đồng quản trị Thù lao Hội đồng 

Quản trị 
        90.000.000             0  

Thành viên Hội đồng  

Quản trị và Ban điều  

hành 

Lương cho thành  

viên HĐQT và Ban  

điều hành 

   640.000.000 
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2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 

 



25 

 



26 
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Mẫu B 03a-DN/HN 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 

(Theo phương pháp trực tiếp) 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 
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  (Toàn bộ Báo cáo kiểm toán của Công ty đã được công bố theo đúng quy đinh) 
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Trên đây là một số báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại đơn vị và định 

hướng kế hoạch hoạt động để các nhà đầu tư, cổ đông hiểu rõ hơn về Công ty Cổ phần Dệt Minh 

Khai. 

Trân trọng kính chào và chúc sức khỏe. 

Hà nội, ngày 08 tháng 4 năm 2017 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

  

 

 

TRẦN HỒNG TUY 

 

 

 


