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BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN  

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM 

NĂM BÁO CÁO: 2016 

 

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 

CNĐKDN: 

- 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 trăm chín 

mươi hai triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng) 

 Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu 

49.436.071.376 VND (  n mươi chín tỷ, b n trăm ba mươi sáu 

triệu, không trăm bảy m t nghìn ba trăm bảy mươi sáu 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; www.ge1.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 trước đây là Công ty xuất nhập 

khẩu Tổng hợp I là doanh nghiệp nhà nước được thành lập ngày 15/12/1981. Công ty 

được 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). Công ty 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 doanh nghiệp và hiện đang hoạt 

động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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.  

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 doanh nghiệp 

số 0100107490 (đăng ký thay đổi lần 10 ngày 02/02/2016) gồm những ngành nghề chính như: 

 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 …  

 Về nhập khẩu:  Công ty có 3 chi nhánh tại TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng và TP. HCM.  

 Về bất động sản: Công ty có các tòa nhà văn phòng cho thuê tại Hà Nội như: 53 Quang 

Trung (liên doanh với đối tác Singapore), số 7 Triệu Việt Vương, 130 Nguyễn Đức Cảnh-

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

 Mô hình quản trị: 

Mạng lƣới 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Văn phòng 

Phòng KTTC 

Ban Pháp chế 

Phòng                    

Xuất khẩu 

Phòng Mua hàng 

 

Phòng                  

Nhập khẩu 

 

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 

 

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 TƢ 

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 

Phòng Bất động 

sản   đầu tƣ 

 

Phòng KDPP 
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 Các Công ty liên doanh, liên kết: 

Các Công ty liên kết của Công ty (tính đến ngày 31/12/2016) 

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 hƣớng phát triển:  

a) Mục tiêu của công ty: 

Định hướng mục tiêu của Công ty là 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 trong các 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 sẽ tiếp tục phát triển hoạt động xuất nhập khẩu vì đây là hoạt động cốt l i của 

Công ty, tuy nhiên sẽ phải 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 có tổ chức, tham gia từ 

khâu gieo trồng, chế biến và gia nhập hệ thống phân phối. Các mặt hàng xuất khẩu được 

lựa chọn trên cơ sở lợi thế cạnh tranh như: Gạo, hạt tiêu, hạt điều … Giữ nguyên các mặt 

hàng nhập khẩu mang lại kim ngạch và t  suất lợi nhuận cao như máy móc, hóa chất, 

thiết bị, nhựa đường… Công ty tập trung 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. 

- 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; 

- Xây dựng hệ thống kho bãi và hệ thống phân phối các mặt hàng nhập khẩu, đặc biệt là 

mặt hàng sữa nhập khẩu độc quyền từ New Zealand; 

- Tiếp tục phát triển sản xuất hàng may mặc xuất khẩu theo mô hình liên doanh hợp tác toàn 

diện với đối tác KOWA Nhật Bản tại xí nghiệp may Hải Phòng. Mở rộng quy mô hoạt 

động phù hợp với năng lực vốn và thị trường của Công ty, đảm bảo thu nhập ổn định cho 

công nhân; 

- 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 và kho bãi 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; 

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

phương nơi Công ty có trụ sở, VPĐD bằng cách đóng góp, tài trợ cho các hoạt động do 

chính quyền địa  phương phát động; 

- Chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất và 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; 

- Thực hiện các hoạt động tình nguyện và thiện nguyện dựa trên nguyên tắc thường xuyên, 

lâu dài và trực tiếp. 

5. Các rủi ro: 

- Rủi ro thị trường: Là những 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… Sự  cạnh tranh thị 

trường trong và ngoài nước ngày càng gay gắt cũng là các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp 

đến lợi nhuận kinh doanh của Công ty. Kinh tế trong nước có phục hồi nhưng thiếu yếu 

tố bền vững, cạnh tranh trong tiêu thụ hàng hoá toàn cầu ngày càng gay gắt, giá cả trên 

thị trường thế giới biến động ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản hàng hóa cũng như 

năng lực tài chính của nhiều Doanh nghiệp… Công ty có những khoản nợ lớn khó thu 

hồi do khách nợ chây ỳ hoặc không có khả năng thanh toán nên thiếu hụt nguồn vốn cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh. 

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

vốn vay ngân hàng nên thiếu chủ động trong kinh doanh. Hàng năm Công ty phải trả lãi 

suất vay ngân hàng rất lớn ảnh hưởng nhiều 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 t  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 nhưng 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 t  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 (các khoản phải thu của khách hàng), nợ phải trả có 

thời điểm đáo hạn không phù hợp. Bên cạnh đó Công ty còn phải đối phó với những rủi 

ro về mặt tín dụng, 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; 

- Rủi ro giá cổ phiếu: Công ty có đầu tư một số mã cổ phiếu đã niêm yết và các loại cổ 

phần góp vốn (đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) từ những năm trước đây. 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 cho các mã cổ phiếu này; 

- 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.  

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM  

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

 Một số ch  tiêu tài chính cơ bản (theo s  liệu  CTC năm 2016 được Công ty TNHH  

Hãng kiểm toán AASC kiểm toán): 

- Tổng DT : 379,75 tỷ đồng đạt 42,11% so với KH và đạt 34,45% so với năm 2015 

- Tổng chi phí: 513,49 tỷ đồng. 
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- Lợi nhuận sau thuế : -133,74 tỷ đồng 

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

- Công ty có những khoản nợ đọng khó đòi trong thời gian dài, khả năng thanh toán các 

khoản nợ vay đến hạn gặp nhiều khó khăn do đó việc huy động nguồn vốn để kinh 

doanh không thuận lợi, quy mô hoạt động của Công ty bị thu hẹp dẫn đến doanh thu bị 

giảm sút và không đạt kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua;  

- Do đặc thù của Công ty là hoạt động thương mại không gắn liền với sản xuất, chế biến 

nên chưa chủ động nguồn hàng cung cấp, hơn nữa biến động của thị trường, chính sách 

cũng ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh; 

- Lợi nhuận toàn công ty ghi nhận lỗ 133,74 t  đồng hoàn toàn không xuất phát từ nguyên 

nhân hoạt động kinh doanh lỗ mà chủ yếu do các nguyên nhân: Công nợ tồn đọng nhiều 

trong thời gian dài, Công ty đã rất nỗ lực trong việc thu hồi nhưng kết quả đạt được chưa 

cao, còn nhiều khoản nợ lớn chưa thể thu hồi hoặc xử lý xóa nợ nên phải trích lập dự 

phòng phải thu khó đòi khoảng 64 t  đồng; Công ty phải vay vốn ngân hàng để kinh 

doanh, chi phí lãi vay cao, hơn nữa do chủ yếu vay nợ bằng USD nên chênh lệch t  giá 

do đánh giá lại cuối kỳ hơn 7 t  đồng; Trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán 31,3 t  

đồng; Công ty thiếu hụt nguồn tài chính để trả nợ ngân hàng đúng hạn dẫn đến phát sinh 

một số khoản nợ quá hạn và phải chịu mức lãi suất cao do vậy chi phí tài chính năm 

2016 tăng thêm 20,3 t  đồng Ngoài ra Công ty còn phải thanh lý một số hàng tồn kho 

dưới giá vốn. 

 Hoạt động thƣơng mại - xuất nhập khẩu: 

Tổng kim ngạch XNK: 16.770.174 USD, đạt 49,76% kế hoạch năm, bằng 33,5% so với 

năm 2015, cụ thể như sau:  

 Xuất khẩu: 12.126.238 triệu USD, đạt 52,04% KH, bằng 31,6 % so với năm 2015. 

Một số mặt hàng Xuất  khẩu chính trong năm 2016: 

Tổng kim ngạch Xuất khẩu năm 2016 so với 2015 giảm 26,26 triệu USD do hầu hết các mặt 

hàng xuất khẩu lớn đều giảm. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu lớn là nông sản chiếm 57,57% tổng 

kim ngạch xuất khẩu, số còn lại là nhóm hàng may mặc và một số mặt hàng khác. Các mặt hàng 

 

TT 

 

Mặt hàng 
Thực hiện năm 2015 

Thực hiện năm 2016 Tỷ lệ % so với năm 2015 

Số lƣợng  

(Tấn) 

Trị giá 

(USD) 

Số lƣợng 

(Tấn) 

Trị giá 

(USD) 

Số lƣợng Trị giá 

1. Sắn lát  7.270  1.592.322 - - - - 

2. Hạt tiêu  745  6.352.679 609 4.316.160 81,74% 67,94% 

3. Gạo  32.361 11.694.835 2.036 787.818 6,29% 6,74% 

4. Hạt điều  659  4.958.500  16 124.979 2,43% 2,52% 

5. Cao su  5.112   7.088.998 1.342 1.752.036 26,25% 24,71% 

6. May mặc (chiếc)  472.293  6.020.086 383.079 4.719.465 81,11% 78,40% 

7. Máy XD (chiếc)  6  292.500  9 425.780 150% 145,57% 

8. Cà phê 120 383.310 - - - - 

Tổng  38.383.230  12.126.238  31,59% 



            GENERALEXIM. JSC          BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2016 

 

8 

 

nông sản xuất khẩu chủ lực của Công ty như gạo, hạt tiêu, cao su… kết quả đạt thấp vì nhiều 

nguyên nhân như công ty thiếu nguồn vốn, thị trường không thuận lợi, giá cả biến động; 

 Nhập khẩu: 4.643.936 USD đạt 44,65 % KH, bằng 39,77 % so với năm 2015. Kim ngạch 

nhập khẩu của Công ty giảm trên 7 triệu USD, tương ứng 60,2% về giá trị so với 2015. 

Một số mặt hàng nhập khẩu chính trong  năm 2016: 

TT Mặt hàng Năm 2015 Năm 2016 Tỷ lệ s v năm 

2015 

1 Hóa chất 225.239  205.341 91,17% 

2 Máy móc thiết bị các 

loại, phụ tùng 

814.487  302.007 
37,08% 

3 Điện thoại di động 1.477.745  67.379 4,56% 

4 Nhựa đường 2.425.570  1.445.290 59,59% 

5 NPL hàng may mặc 2.991.892  2.623.919 87,70% 

6 Thức ăn chăn nuôi 3.743.313 - - 

Tổng cộng  11.678.246  4.643.936  39,77% 

2. Tổ chức và nhân sự:  

a) Danh sách Ban Điều hành, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu và những thay đổi trong BĐH: 

TT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Tỷ lệ sở 

hữu CP 

Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Thị Thu Hoài Tổng GĐ 1975 0   

2 Bà Phan Thu Anh Phó TGĐ 1956  Miễn nhiệm ngày 

11/04/2016 để nghỉ hưu  

3 Ông Phạm Minh Sơn Phó TGĐ 1957 0,226 %  

4 Ông Phạm Ngọc Tùng Phó TGĐ 1977 0 - Bổ nhiệm: 01/04/2016  

- Miễn nhiệm:13/12/2016 

5 Ông Lê Xuân Chất KTT 1953  Từ nhiệm: 01/04/2016  

6 Bà Mai Thu Hà KTT 1983 0 Bổ nhiệm: 01/04/2016 

b)  ố lượng cán bộ, nhân viên năm 2016 của Công ty: 299 người, trong đó: 

- Trụ sở chính Công ty:  55 

- Chi nhánh Hải Phòng: 09 

- Chi nhánh Đà Nẵng:  01 

- Chi nhánh TP. HCM:  09 

- Xí nghiệp may Hải Phòng: 225 

   Chính sách đ i với người lao động:  

- Công ty xây dựng lại quy chế trả lương, thưởng cho người lao động từ năm 2016, căn 

cứ theo kết quả đóng góp của các đơn vị và cá nhân vào kết quả kinh doanh chung 
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của toàn Công ty, đảm bảo mục tiêu khuyến khích, thu hút người lao động giỏi, hoạt 

động hiệu quả; 

- Định kỳ hàng tháng, lãnh đạo trực tiếp của các phòng ban nhận xét đánh giá từng cá 

nhân để kịp thời điều chỉnh lương cho phù hợp với từng cán bộ;  

- Ngoài tiền lương, Công ty cũng có chính sách thỏa đáng nhằm động viên khuyến khích 

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

cấp ăn trưa, hỗ trợ chi phí công tác... 

- Thực hiện đầy đủ các quy định về chế độ đối với người lao động như nộp bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, chế độ về thai sản, bảo hiểm về tai nạn lao 

động, trợ cấp thôi việc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các chế độ 

phúc lợi cho CBCNV; 

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

Thương binh và Xã hội; 

- Xây dựng chương trình đào tạo, cử cán bộ đi đào tạo, tham dự các hội nghị chuyên 

ngành nhằm nâng cao trình độ cho CBCNV; 

- 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. 

  h c lợi khác:  

- Tổ chức khám sức khỏe cho CBCNV định kỳ mỗi năm /lần; 

- 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, h  và tổ chức 

thực hiện công tác xã hội từ thiện. 

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

- Liên doanh liên kết vốn: Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất, liên doanh với Công ty Hong 

Sang Land Singapore - ngành nghề kinh doanh là cho thuê văn phòng tại Tòa nhà Prime 

Centre - 53 Quang Trung. Trong  năm 2016, diện tích cho thuê cũng bị giảm sút nhưng nhìn 

chung Liên doanh vẫn đạt kết quả kinh doanh tốt so với mặt bằng chung cùng ngành. 

4. Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài chính: 

Ch  tiêu Năm 2015 Năm 2016 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 977.961.270.917 929.858.361.545 -4,92 

Doanh thu thuần 1.055.450.717.928 307.487.110.419 -70,87 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD -129.898.462.505 -126.658.813.274 2,49 

Lợi nhuận khác -4.479.439.625 -6.868.918.663 -53,34 

Lợi nhuận trước thuế -134.377.902.130 -133.527.731.937 0,63 

Lợi nhuận sau thuế -134.377.902.130 -133.741.970.045 0,47 

T  lệ lợi nhuận trả cổ tức - - - 



            GENERALEXIM. JSC          BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2016 

 

10 

 

b) Các chỉ tiêu  tài chính chủ yếu: 

Các ch  tiêu Năm 2015 Năm 2016 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số TT ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn 1,10 0,90  

Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn 

kho)/Nợ ngắn hạn 

1,04 0,87  

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  

Hệ số nợ/Tổng tài sản   0,81 0,95  

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 4,32 17,81  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 

15,66 9,12  

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 0,97 0,32  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần -0,127 -0,435  

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  -0,731 -2,705  

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  -0,137 -0,144  

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 

-0,123 -0,412  

5. Cơ cấu cổ đông , thay đổi vốn đầu tƣ 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 29/03/2017 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: 

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

1 Trong nƣớc: 13.536.366 99,979 

- Cổ đông lớn 7.652.644 56,522 

- Cá nhân (CĐ nhỏ) 5.399.584 39,881 

- Tổ chức 484.138 3,576 

2 Nƣớc ngoài: 2.860 0,021 

- Cá nhân 215 - 

- Tổ chức 2645 - 

3 Cổ phiếu quỹ 41 - 

Tổng cộng 13.539.267 100 
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c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:   

Tính đến hết ngày 31/12/2016, vốn chủ sở hữu của Công ty giảm 134.306.046.187 đồng, từ 

183.742.117.563 đồng năm 2015 xuống còn 49.436.071.376 đồng. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:  

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại:   41 

- Trong năm 2016, Công ty không thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ. 

e) Các chứng khoán khác: 

- Các chứng khoán khác: không.  

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

6.1. Chính sách liên quan đến người lao động: 

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

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng số lao động toàn Công ty là 299 người. Thu nhập trung 

bình của người lao động tại khối văn phòng Công ty là 8,4 triệu đồng/người/tháng, khối chi 

nhánh, xí nghiệp từ 5,2 - 5,8 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 chế độ, chính sách 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: 

- Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty luôn tăng cường trách nhiệm với xã hội; 

- 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. 

III.  BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016: 

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn 

cầu gặp nhiều khó khăn. Kinh tế trong nước có phục hồi nhưng không đều và thiếu yếu tố bền 

vững. Công tác xuất nhập khẩu cũng phải đối mặt với những 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 …  

  Những khó khăn trong năm 2016 đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh 

của Công ty. Kết quả kinh doanh cả năm không đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2016 do 

ĐHĐCĐ năm 2016 (tổ chức ngày 18/ 04/2016) thông qua cụ thể như sau: 

a) Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản  

- Tổng DT : 379,75 tỷ đồng đạt 42,11% so với KH và đạt 34,45% so với năm 2015 

- Tổng chi phí: 513,49 tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế : -133,74 tỷ đồng 

- Tổng kim ngạch XNK: 16.770.174 USD, đạt 49,76% kế hoạch năm, bằng 33,5% so với 

năm 2015, trong đó:   
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+  Xuất khẩu: 12.126.238 USD đạt 52,04% KH, bằng 31,6% so với  năm 2015. 

+ Nhập khẩu: 4.643.936 USD, đạt 44,65% KH, bằng 39,77% so với  năm 2015. 

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

- Công ty có những khoản nợ đọng khó đòi trong thời gian dài, khả năng thanh toán các 

khoản nợ vay đến hạn gặp nhiều khó khăn do đó việc huy động nguồn vốn để kinh 

doanh không thuận lợi, quy mô hoạt động của Công ty bị thu hẹp dẫn đến doanh thu bị 

giảm sút và không đạt kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua; 

- Kết quả kinh doanh thua lỗ và không đạt kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 

đặt ra hoàn toàn không xuất phát từ nguyên nhân hoạt động kinh doanh lỗ mà do phải bù 

đắp các khoản trích lập dự phòng như: trích lập dự phòng phải thu khó đòi lên đến 64 t  

đồng; Trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán 31,3 t  đồng. Công ty phải vay vốn ngân 

hàng để kinh doanh, chi phí lãi vay cao, hơn nữa do chủ yếu vay nợ bằng USD nên 

chênh lệch t  giá do đánh giá lại cuối kỳ hơn 7 t  đồng; Do thiếu hụt nguồn tài chính để 

trả nợ ngân hàng đúng hạn dẫn đến phát sinh một số khoản nợ quá hạn và phải chịu mức 

lãi suất cao dẫn tới vậy chi phí tài chính năm 2016 tăng thêm 20,3 t  đồng, ngoài ra 

Công ty còn phải thanh lý một số hàng tồn kho dưới giá vốn.  

c) Các lĩnh vực kinh doanh khác: 

 Hoạt động sản xuất:  

- Xí nghiệp may Hải Phòng hoạt động có hiệu quả và đạt kết quả kinh doanh khá tốt. Kim 

ngạch xuất nhập khẩu đạt 7,343 triệu USD, đạt 91,8% kế hoạch. Sản xuất của Xí nghiệp 

ngày càng ổn định và phát triển, tay nghề của công nhân được nâng cao, thu nhập đạt 

cao hơn năm trước và quân số lao động ổn định.  

 Đầu tư tài chính - Liên doanh liên kết v n:  

- Các lĩnh vực đầu tư dài hạn của công ty như năm 2016 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. 

  ất động sản đầu tư:  

  Doanh thu cả năm 2016 từ hoạt động cho thuê văn phòng tại 130 Nguyễn Đức Cảnh và 

cho thuê kho bãi của toàn Công ty tương đối ổn định. Toàn bộ các kho hàng cũ vẫn duy trì 

hết khả năng hiện có, tòa nhà 53 Quang Trung liên doanh với đối tác Singapore mặc dù t  lệ 

cho thuê bị giảm nhưng nhìn chung vẫn đạt kết quả kinh doanh tốt so với mặt bằng chung 

cùng ngành. 

 Thu hồi công nợ:  

 Công ty đã tập hợp toàn bộ hồ sơ của các khách nợ để có phương án xử lý. Đa phần 

khách nợ đã đưa ra phương án trả nợ cụ thể nhưng công tác thu hồi công nợ vẫn không được 

cải thiện. Một số khách hàng đã cam kết 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 2016 của toàn Công ty. 
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2. Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài chính: 

Ch  tiêu Năm 2015 Năm 2016 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 977.961.270.917 929.858.361.545 4,92 

Doanh thu thuần 1.055.450.717.928 307.487.110.419 70,87 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -129.898.462.505 -126.658.813.274 2,49 

Lợi nhuận khác -4.479.439.625 -6.868.918.663 -53,34 

Lợi nhuận trước thuế -134.377.902.130 -133.527.731.937 0,63 

Lợi nhuận sau thuế -134.377.902.130 -133.741.970.045 0,47 

T  lệ trả cổ tức - - - 

b) Tình hình tài sản: 

 Tài sản ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn 2016 so với 2015 giảm 73,259 t  đồng tương ứng với 9,07% do ảnh hưởng 

của các yếu tố sau: 

- Kết quả hoạt động kinh doanh giảm sút, khó khăn về nguồn vốn kinh doanh nên lượng 

tiền tồn dư không cao: Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 8,39 t  tương ứng giảm 

70,51%; 

- Trích lập các khoản nợ phải thu khó đòi tăng 64 t  đồng; 

- Trích lập dự phòng chứng khoán kinh doanh tăng 31,3 t  đồng. 

 Tài sản dài hạn:  

Tài sản dài hạn năm 2016 so với năm 2015 tăng 25,16 t  đồng tương ứng với 14,81% là do:  

- Ghi tăng giá trị bất động sản đầu tư (tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh) 76,09 t  đồng; 

- Ghi giảm chi phí xây dựng cơ bản dở dang (tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh) 55,35 t  

đồng. 

 

Đơn vị tính tỷ đồng 

    

 

Ch  tiêu 
Năm Tỷ trọng Chênh lệch 

2015 2016 2015 2016 Giá trị % 

A Tài sản ngắn hạn 808,061  734,802 82.63 79.02 -73,259 -9,07 

  Tiền và các khoản tương đương tiền 11,897  3,509 1.22 0.38 -8,388 -70,51 

  Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 154,047  122,747 15.75 13.20 -31,300 -20,32 

  Các khoản phải thu ngắn hạn 592,170  574,211 60.55 61.75 -17,959 -3,03 

  Hàng tồn kho 41,062  22,086 4.20 2.38 -18,976 -46,21 

  Tài sản ngắn hạn khác 8,885  12,249 0.91 1.32 3,364 37,86 
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B Tài sản dài hạn 169,900  195,057 17.37 20.98 25,157 14,81 

  Các khoản phải thu dài hạn 8,500  8,500 0.87 0.91 

    Tài sản cố định 18,433  17,561 1.88 1.89 -872 -4,73 

  Bất động sản đầu tư 57,481  133,570 5.88 14.36 76,089 132,37 

  Tài sản dở dang dài hạn 58,550  3,202 5.99 0.34 -55,348 -94,53 

  Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 21,964  27,462 2.25 2.95 5,498 25,03 

  Tài sản dài hạn khác 4,972  4,762 0.51 0.51 -210 -4,22 

  Tổng cộng tài sản 977,961  929,858 100 100 -48,103 4,92 

A Nợ phải trả 794,219  880,422 81.21 94.68 86,203 10,85 

  Nợ ngắn hạn 736,702  820,675 75.33 88.26 83,973 11,4 

  Nợ dài hạn 57,517  59,747 5.88 6.43 2,230 3,88 

B Vốn chủ sở hữu 183,742  49,436 18.79 5.32 -134,306 -73,09 

  Vốn chủ sở hữu 183,742  49,436 18.79 5.32 -134,306 -73,09 

  Nguồn kinh phí và các quỹ khác   

 

  

     Tổng cộng nguồn vốn 977,961  929,858 100 100 -48,103 4,92 

c) Tình hình nguồn vốn: 

Nguồn vốn năm 2016 so với năm 2015 giảm 48,01 t  đồng tương ứng với giảm 4,92%: 

- Nợ phải trả (ngắn hạn và dài hạn) tăng 86,2 t  đồng tương ứng tăng 10,85%; 

- Nguyên nhân lớn nhất là do vốn chủ sở hữu giảm 134,306 t  đồng, tương ứng với giảm 

73,1%. Vốn chủ sở hữu giảm là do kết quả KD năm 2016 bị lỗ trên 133,742 t  đồng. 

 Nguyên nhân lỗ: 

- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 64 t  đồng; 

- Trích lập dự phòng chứng khoán kinh doanh hơn 31,3 t  đồng; 

- Nguyên nhân khác: Chi phí lãi vay cao làm tăng chi phí tài chính 20,3 t  đồng; lỗ chênh 

lệch t  giá hơn 7 t  đồng do Công ty chủ yếu vay nợ bằng USD. 

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

a) Cải tiến về cơ cấu tổ chức: 

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đã phê duyệt thay đổi cơ cấu tổ chức các phòng 

ban tại Văn phòng Công ty, các chi nhánh theo hướng gọn nhẹ cho phù hợp với điều kiện 

kinh doanh,  đảm bảo mục tiêu hiệu quả và an toàn vốn; Tuyển dụng bổ sung kịp thời một 

số vị trí cán bộ còn thiếu theo hướng tuyển dụng công khai, lấy cán bộ có năng lực, trình 

độ đáp ứng được yêu cầu công việc, theo đề xuất của các phòng ban, chi nhánh, xí nghiệp.  

b) Chính sách, quản lý:  
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- 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 làm báo cáo kết quả kinh doanh, 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 d i, 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 tƣơng lai: 

4.1 Tổng quan chung: 

Kinh tế thế giới năm 2017 được dự báo sẽ phục hồi tốt hơn năm 2016 nhờ sự cải thiện của 

một số nền kinh tế lớn như Mỹ, các nền kinh tế đang nổi và các nước có nhập khẩu dầu (do giá 

dầu hồi phục). Tác động của Brexit dự báo vẫn hạn chế, do sự kiện này chưa thực sự diễn ra.  

Hiệp định FTA với Liên minh Kinh tế  - u chính thức có hiệu lực pháp lý từ đầu tháng 

10/2016, Hiệp định sẽ mở ra một giai đoạn mới trong phát triển quan hệ thương mại song 

phương, góp phần tạo thêm động lực để tăng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Liên 

minh kinh tế  - u. Theo các cam kết tại hiệp định, hai bên sẽ cắt, giảm thuế cho gần 90% mặt 

hàng và mở cửa thị trường đối với một số lĩnh vực thương mại dịch vụ và đầu tư, trong đó thuế 

của 59,3% mặt hàng sẽ được EAEU xóa bỏ ngay khi hiệp định có hiệu lực là lợi thế rất lớn cho 

các DN Việt Nam trong việc cạnh tranh với các nước khác. Việt Nam sẽ được ưu đãi xuất khẩu 

các mặt hàng thế mạnh như nông sản, dệt may, thủy sản, da giày… 

Tuy nhiên các doanh nghiệp Việt Nam cũng 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 sản  uất kinh doanh năm 2017: 

- Công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất 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; 

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 đã phê duyệt thay đổi cơ cấu các phòng ban, chi 

nhánh, xí nghiệp trong Công ty, thành lập một số phòng ban mới phù hợp với mô hình 

kinh doanh, đảm bảo mục tiêu hiệu quả và an toàn vốn; 

- Với cơ cấu tổ chức mới, các phòng ban, chi nhánh, xí nghiệp trong Công ty cần phải đổi 

mới tư duy kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.  
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4.3 Phương án  XKD năm 2017 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau: 

 Một số ch  tiêu chủ yếu:  

Đơn vị tính: tỷ đồng, tỷ giá 22.800 

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

1 Doanh thu Kinh doanh thƣơng mại 46,00 

2 Doanh thu Kinh doanh xuất nhập khẩu 543,88 

 -  h ng xuất khẩu (KN:10 triệu USD) 228,00 

 -  h ng Nh p khẩu (KN:4 triệu USD) 91,20 

 - Xí nghiệp may Hải  h ng (8 triệu USD) 28,60 

 - Chi nhánh T . HCM (8,  triệu USD) 196,08 

3 Doanh thu kinh doanh dịch vụ  15,10 

- Các kho, 130 NĐC tại Hà Nội 11,20 

- Doanh thu CN Hải  h ng 3,90 

4 Doanh thu từ 53 Quang Trung, số 7 TVV 13,36 

5 Tổng doanh thu 618,34 

6 Chi phí bán hàng, chi phí quản lý  594,75 

7 Chi phí tài chính 34,00 

8 Lợi nhuận sau thuế TNDN -10,41 

4.4   Định hướng và giải pháp nhằm hoàn thành kế  XKD và phát triển công ty:  

a) Hoạt động  uất nhập khẩu:  

Đây là hoạt động cốt l i 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: gạo, 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: Lựa chọn mặt hàng mang lại hiệu quả cao nhất như gạo, hạt tiêu, hạt điều, cao 

su… trên cơ sở tận dụng vốn của nhà cung ứng, giảm thiểu t  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; 

 Nhập khẩu: Giữ nguyên các mặt hàng nhập khẩu đầu ra đảm bảo như máy móc, thiết 

bị… 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 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. 
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 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.  n định sản xuất và đảm bảo thu nhập cho 

cán bộ công nhân viên. 

b) Kinh doanh thương mại:  

- Tháng 10/2016, Công ty đã ký hợp đồng phân phối độc quyền các sản phẩm sữa Cowala 

của New Zealand tại Việt Nam. Các sản phẩm Sữa bột Cowala do công ty GMP Dairy - 

một tập đoàn lớn về dược phẩm của Australia và New Zealand sản xuất. Sản phẩm này 

luôn được đánh giá là dòng sản phẩm chất lượng cao và được khách hàng tại nhiều nước 

trên toàn thế giới tin dùng. Căn cứ vào giá gốc của Sản phẩm, căn cứ vào công tác khảo 

sát thị trường, vào chiến lược giá của các sản đồng dạng ... với mục tiêu lợi nhuận trung 

bình của từng sản phẩm sữa nhập khẩu dao động từ 7% - 10% trước VAT.                                                                           

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

- Dự án 130 Nguyễn Đức Cảnh: Xây dựng phương án kinh doanh linh hoạt, phù hợp nhu cầu 

thị trường, cố gắng tìm kiếm khách hàng để cho thuê được toàn bộ diện tích sàn thương mại 

tại 130 Nguyễn Đức Cảnh; 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. 

d) Thu hồi công nợ và giải pháp về  tài chính:  

- Đánh giá lại hiệu quả khai thác và lên phương án xử lý phù hợp một số tài sản, bất động 

sản để trả nợ ngân hàng và có thêm nguồn vốn để kinh doanh;  

- 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; 

- Thu hồi công nợ: kết quả thua lỗ trong năm 2016 nguyên nhân chính không phải do hoạt 

động kinh doanh lỗ mà do Công ty có những khoản nợ khó đòi, thiếu nguồn vốn nên 

phải vay nợ ngân hàng để kinh doanh đã đẩy chi phí tài chính tăng cao. Để giảm bớt 

gánh nặng chi phí tài chính thì cần đẩy mạnh việc thu hồi công nợ tồn đọng, giải pháp cụ 

thể là làm các thủ tục để khởi kiện các khách nợ không hợp tác hoặc chây ỳ trong việc 

trả nợ và đôn đốc các khách nợ đã cam kết trả nợ theo tháng.   

e) Các công tác khác: 

 Công tác thị trường và x c tiến thương mại:  

- Đăng ký tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội nghị, hội thảo liên quan đến 

hoạt động SXKD của Công ty; 

- Thực hiện các biện pháp nhằm xây dựng và nâng cao hình ảnh, uy tín của Công ty trên 

các báo ngành, tạp chí, truyền hình...   

 Công tác nhân sự: 

- Cơ cấu lại nguồn lực cho phù hợp với mô hình kinh doanh và định hướng phát triển của 

Công ty trong thời gian tới; 
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- Rà soát, sắp xếp cán bộ tại các phòng ban, chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc cho phù hợp 

với năng lực và yêu cầu công việc, đảm bảo thu nhập tương xứng với kết quả đóng góp 

cho Công ty;  

- Tuyển dụng bổ sung các vị trí còn thiếu và yếu theo hướng tuyển dụng công khai, lấy 

cán bộ có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu công việc, theo đề xuất của các 

phòng ban;   

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

khích, thu hút người lao động giỏi, có đóng góp tích cực vào kết quả chung của toàn 

Công ty. 

5. Giải trình của ban Điều hành đối với ý kiến kiểm toán:   

 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: 

Năm 2016, tình hình kinh tế trong nước và ngoài nước vẫn chưa hết khó khăn, đặc biệt có 

những diễn biến khó lường ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả kinh 

doanh giảm sút, kim ngạch Xuất nhập khẩu chỉ đạt 49,76% kế hoạch năm, bằng 33,5% so với năm 

2015 do nợ đọng khó đòi kéo dài trong nhiều năm, khó khăn về nguồn vốn nên Công ty không 

thực hiện được những hợp đồng lớn, có giá trị cao.  

Năm 2016, diện tích văn phòng cho thuê tại 130 Nguyễn Đức Cảnh đạt t  lệ trên 70% và các 

kho bãi hiện có đã được duy trì hết khả năng cho thuê. 

Công tác thu hồi công nợ không không được cải thiện nhiều mặc dù Ban Pháp chế đã tập hợp 

được toàn bộ danh sách và  hồ sơ của các khách nợ. Đa phần khách nợ đã đưa ra phương án trả nợ 

cụ thể, một số khách hàng đã cam kết 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 như đã cam kết. 

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

Trong năm 2016, Ban Điều hành 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;  

- Chú trọng nhất vào công tác quản trị rủi ro trong giai đoạn khó khăn, nợ xấu tồn đọng và 

thiếu nguồn vốn kinh doanh hiện nay của Công ty;   

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã điều chỉnh một cách hợp lý về mặt tổ chức, nhân 

sự, quản trị theo định hướng hoạt động mới của Công ty;   

- Công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc thực hiện các chế độ, 

chính sách cho người lao động; 

- Hoạt động quản trị rủi ro và điều hành trong năm 2016 cơ bản đảm bảo mục tiêu sản 

xuất kinh doanh là an toàn vốn, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật, không 

có khiếu nại nghiêm trọng ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty; 

- Thực hiện việc công bố thông tin và các báo cáo cho cơ quan chức năng đảm bảo minh 

bạch, theo đúng quy định pháp luật. 



            GENERALEXIM. JSC          BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2016 

 

19 

 

3. Kế hoạch định hƣớng 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 định hướng chiến lược phù hợp với điều kiện thị trường và các lợi thế cạnh 

tranh của công ty:  

- Nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn doanh nghiệp an toàn, hiệu 

quả. Tập trung được nhiều nguồn vốn để kinh doanh; 

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động  của toàn doanh nghiệp; 

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro về công nợ, 

hàng tồn kho, đẩy mạnh hơn nữa việc thu hồi các khoản thu khó đòi để trả nợ Ngân hàng 

và có vốn kinh doanh cũng như giảm bớt chi phí tài chính; 

- Cùng Ban điều hành để thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường, khách hàng, ngành 

hàng để tìm kiếm hướng đi mới cho doanh nghiệp; 

- Thực hiện việc CBTT của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; 

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn 

và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và các 

quy chế khác. 

a) Định hướng chung: 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2016-2021). HĐQT 

đã ra các quyết định thay đổi về mặt cơ cấu tổ chức theo hướng gọn nhẹ để phù hợp với mô hình 

và điều kiện kinh doanh hiện tại của Công ty nhằm mục tiêu linh hoạt hơn trong điều hành và 

nhanh chóng khôi phục và ổn định sản xuất kinh doanh. Công ty sẽ 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 

văn phòng, 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 và phát triển  sản xuất tại xí 

nghiệp may Hải Phòng; tích cực tìm kiếm khách hàng cho thuê được hết diện tích sàn 

thương mại tại 130 Nguyễn Đức Cảnh và các kho bãi hiện có của Công ty; 

- Cố gắng tìm mọi biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng để trả nợ ngân hàng và giảm bớt 

gánh nặng chi phí tài chính;  

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

- Phát triển mạng lưới tiêu thụ mặt hàng sữa nhập khẩu từ New Zealand. 

 Mục tiêu lâu dài:  

- Về Xuất khẩu: Có những điều chỉnh kịp thời để phát triển bền vững, tăng giá trị gia tăng 

trong sản phẩm xuất khẩu theo hướng lựa chọn, nghiên cứu phát triển thêm mặt hàng, thị 

trường mới, xây dựng một số mặt hàng bền vững bắt đầu từ khâu trồng trọt, chế biến và 

gia nhập hệ thống phân phối. 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;  
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- Về nh p 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 trong Công ty đề xuất phương án tham gia 

chuỗi phân phối để mang lại thêm lợi nhuận cho Công ty; 

- Kinh doanh thương mại: mở rộng, phát triển mạng lưới tiêu thụ mặt hàng sữa nhập khẩu 

độc quyền từ New Zealand và xây dựng kế hoạch nhập khẩu một số mặt hàng mới; 

- Nghiên cứu và có kế hoạch phát triển dự án nông nghiệp cùng với các đối tác có tiềm lực 

tài chính, kinh nghiệp để tạo ra chuỗi giá trị nông sản. 

V.    QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị: 

a) Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị: HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 được ĐHĐCĐ 

bầu tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 08/04/2016 bầu gồm 05 người. 

 Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Sinh năm 1972 tại Thái Bình. 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh.  

 Ông Hoàng Tuấn Khải - Thành viên Hội đồng quản trị: Sinh năm 1962 tại Hà Nội. 

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

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

Định. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Xây dựng (*).  

 Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Sinh năm 1975 tại 

Nam Định. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế. 

 Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Thành viên Hội đồng quản trị. Sinh năm 1990 tại 

Cao Bằng. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng. 

 Ông Trần Văn Toàn - Thành viên Hội đồng quản trị. Sinh năm 1978 tại Thái Bình - 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ ngành quản lý tại 

Đại học Miyazaky, Nhật Bản (*).     

(*) Ngày 17/11/2016 Ông Trần Văn Toàn được bổ nhiệm là TV. HĐQT thay thế Ông  

Nguyễn Văn Phương có đơn xin từ nhiệm TV. HĐQT ngày 16/11/2016. 

 Những thay đổi về nhân sự trong Hội đồng quản trị:  

TT Họ tên Chức vụ Ngày thay đổi Lý do 

1 Bà Phan Thu Anh TV. HĐQT 01/03/2016 Xin từ nhiệm 

2 Ông Phạm Minh Sơn TV. HĐQT 01/03/2016 Xin từ nhiệm 

3 Ông Nguyễn Viết Thắng TV. HĐQT 08/04/2016 Hết nhiệm kỳ 

4 Ông Nguyễn Hải Dương TV. HĐQT 01/03/2016 

08/04/2016 

Hết nhiệm kỳ 

5 Ông Nguyễn Văn Phương TV. HĐQT 17/11/2016 Xin từ nhiệm  

6 Ông Trần Văn Toàn TV. HĐQT 17/11/2016 Được bổ nhiệm thay thế 

Ô. Nguyễn Văn Phương. 
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 Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị (theo 

danh sách cổ đông chốt  ngày 29/03/2017):  

TT Họ tên Số CP nắm giữ Tỷ lệ Ghi ch  

1 Ông Trần Anh Vương 0   

2 Ông Hoàng Tuấn Khải 84.304 0,62%  

3 Bà Nguyễn Thị Thu Hoài 0   

4 Bà Nguyễn Thị Minh Phương 0   

5 Ông Trần Văn Toàn 0   

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

- Ông Trần Anh Vƣơng: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư BVG; Chủ tịch HĐQT 

Công ty CP Capella Việt Nam; TV. HĐQT Công ty CP Công viên nước Đầm Sen; TV. 

HĐQT Công ty CP Nhựa Đồng Nai; Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển 

SACOM. 

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

Vinaconex ITC. 

- Ông Trần Văn Toàn: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Otran Việt Nam; Phó 

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Otran Logistics; Tổng Giám đốc Công ty CP năng lượng 

Otran.  

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

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

 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 mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông qua. Trong năm 2016, HĐQT Công ty CP 

XNK Tổng hợp I Việt Nam đã tiến hành 15 cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, 

quyết định, 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 định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và  phù hợp Luật DN với những 

nội dung chủ yếu sau:  

 Thông qua kế hoạch về thời gian và địa điểm  tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: 

+ Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 08/04/2016 

+ Thời gian chốt danh sách Cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2016: 17/03/2016 

 Thông qua đơn xin từ nhiệm TV. HĐQT của Bà Phan Thu Anh và Ông Phạm Minh Sơn. 

Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung Ông Trần Anh Vương và Ông Nguyễn Hải Dương là 

TV.HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2 (2011-2016) từ ngày 01/03/2016; 

 Thông qua việc cử Ông Trần Anh Vương và Ông Nguyễn Văn Phương làm đại diện 

phần vốn của TH1 tại Công ty TNHH Đệ Nhất thay thế cho Ông Hoàng Tuấn Khải và 

Ông Lê Thái Hà từ ngày 21/03/2016; 
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 Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Anh Vương làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 11/4/2017 

và phân công nhiệm vụ trong HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, nhân sự ban Điều hành Công 

ty; chỉ định người CBTT và thư ký HĐQT Công ty; 

 Thông qua việc bổ  nhiệm Ông Phạm Ngọc Tùng  giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam từ ngày 01/04/2016; 

 Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Lê Xuân Chất theo đơn 

xin từ nhiệm của Ông Chất và bổ nhiệm Bà Mai Thu Hà giữ chức vụ Kế toán trưởng kể 

từ ngày 01/04/2016; 

 Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 6; 

 Thông qua việc chia tách, sát nhập một số phòng ban cho phù hợp với điều kiện kinh 

doanh của Công ty; 

 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đối với 

Ông Phạm Quan Nam và bổ nhiệm Ông Vũ Tuấn Hoàng làm Giám đốc chi nhánh TP. 

HCM kể từ ngày 01/10/2016; 

 Thông qua đơn xin từ nhiệm TV. HĐQT của Ông Nguyễn Văn Phương và bổ nhiệm 

Ông Trần Văn Toàn là TV.HĐQT thay thế Ông Phương kể từ ngày 17/11/2016; 

 Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Phạm Ngọc Tùng 

từ ngày 13/12/2016. 

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 ch  đƣợc cấp Ghi chú 

1 Ông Trần Anh Vương Quản lý Kinh tế Trong nước 

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

3 Bà Nguyễn Thị Thu Hoài Quản lý Kinh tế Trong nước 

4 Ông Trần Văn Toàn Quản lý kinh tế Thạc sĩ - ĐH 

Miyazaky, Nhật Bản 

2. Ban kiểm soát: 

a) Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát: Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ  2016-2021 gồm có 

03 thành viên như sau: 

 Bà Phạm Thị Chiến:  Trưởng Ban 

 Ông Nguyễn Xuân Anh:  Thành viên 

 Ông Nguyễn Thế Sinh         Thành viên  

- Những thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát:  

 Ông Lê Thái Hà (trưởng Ban kiểm soát) và Ông Lê Công Thuận (TV. BKS) không còn là 

thành viên BKS từ ngày 08/04/2016 do hết nhiệm kỳ (2011-2016).  

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của thành viên Ban kiểm soát (theo danh sách 

CĐ chốt ngày 29/03/2017): 

 



            GENERALEXIM. JSC          BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2016 

 

23 

 

TT Họ tên Số CP nắm giữ Tỷ lệ Ghi ch  

1 Bà Phạm Thị Chiến 0 0  

2 Ông Nguyễn Xuân Anh 0 0  

3 Ông Nguyễn Thế Sinh 0 0  

b) Hoạt động của Ban Kiểm soát 

- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp; 

- 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, tuân thủ Điều lệ của Công ty; 

- Giám sát theo d i kiểm tra việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; 

- 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 Điều hành.  

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

- Trong năm vừa qua, HĐQT và BĐH hoạt động tuân thủ 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; 

- Về mặt tổ chức, quản trị rủi ro được HĐQTvà BĐH tập trung quyết liệt trong năm qua, 

thường xuyên cập nhật và điều chỉnh một cách hợp lý phù hợp với công việc và xu 

hướng của thị trường; 

- Đối với người lao động, 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 của HĐQT và Ban điều hành trong năm qua cơ bản đảm bảo mục tiêu SXKD, 

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

ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. 

 Công tác thẩm định báo cáo tài chính năm 2016:  

- Trong năm 2016, BKS đã tiến hành các 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 tiến hành thẩm định, phân tích và đánh giá BCTC hàng quý, sáu tháng và cả năm 

trước khi đệ trình lên HĐQT, nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; 

- Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, BKS đã lựa chọn Công ty kiểm 

toán độc lập và đề nghị Công ty ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH hãng kiểm 

toán AASC để kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty. Qua kết quả kiểm toán BCTC 

của Công ty 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 đúng chuẩn mực kế toán quy định. 

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

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

      Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã thông qua mức thù lao Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát công ty trong năm 2016 như sau: 

- Chủ tịch HĐQT:    6.000.000 đồng/tháng. 

- Thành viên HĐQT:   5.000.000 đồng/người/tháng 

- Trưởng Ban kiểm soát:  4.000.000 đồng/người/tháng. 

- Thành viên Ban kiểm soát:  3.000.000 đồng/người/tháng 

 Thù lao của Hội đồng quản trị: 

STT  Hội đồng quản trị Chức danh Thù lao 2017 Ghi ch   

1 Ông Trần Anh Vương Chủ tịch HĐQT 59.000.000 - TV.HĐQT: từ 01/03/2016; 

- CT. HĐQT: từ 08/04/2016. 

2 Ông Hoàng Tuấn Khải TV. HĐQT  63.000.000 Là Chủ tịch HĐQT đến ngày 

08/04/2016. 

3 Ông Nguyễn Văn Phương  TV. HĐQT  52.833.333 Từ nhiệm ngày 17/11/2016. 

4 Bà Nguyễn Thị Thu Hoài TV. HĐQT 45.000.000 Từ ngày 08/04/2016. 

5 Bà Nguyễn T. Minh Phương TV. HĐQT 45.000.000 Từ ngày 08/04/2016. 

6 Ông Trần Văn Toàn TV. HĐQT 7.166.667 Bổ nhiệm ngày 17/11/2016 

7 Ông Nguyễn Viết Thắng TV. HĐQT  15.000.000 Hết NK ngày 08/04/2016 

8 Bà Phạm Thu Anh TV. HĐQT 10.000.000 Từ nhiệm ngày 01/03/2016. 

9 Ông Phạm Minh Sơn  TV. HĐQT 10.000.000 Từ nhiệm ngày 01/03/2016. 

10 Ông Nguyễn Hải Dương TV. HĐQT 5.000.000 -  Bổ nhiệm: 01/03/2016;  

-  Hết NK: 08/04/2016 

 Tổng cộng  312.000.000  

 Thù lao của Ban kiểm soát: 

STT Ban kiểm soát Chức danh Thù lao 2017 Ghi ch   

1 Bà Phạm Thị Chiến  Trưởng BKS 45.000.000 Được bầu là Trưởng BKS 

ngày 08/04/2016 

2 Ông Nguyễn Xuân Anh TV. BKS 27.000.000 Được bầu ngày 08/04/2016 

3 Ông Nguyễn Thế Sinh TV. BKS 27.000.000 Được bầu ngày 08/04/2016 

4 Ông Lê  Thái Hà Trưởng BKS 12.000.000 Hết NK ngày 08/04/2016 

5 Ông Lê Công Thuận TV. BKS 9.000.000 Hết NK ngày 08/04/2016 

 Tổng cộng  120.000.000  

Tổng chi phí đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là: 432.000.000 

(  n trăm ba mươi 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 ngƣời có liên quan: 
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TT Ngƣời 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, thƣởng...) Số CP T  lệ Số CP T  lệ % 

1 Phạm Minh Sơn  TV. HĐQT kiêm 

Phó TGĐ 

40.581 0,3% 30.581 0,226 - Bán 10.000 CP ngày 

04/05/2016  

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;  

- Công ty đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để cung cấp dịch vụ 

kiểm toán BCTC 6 tháng và báo cáo cả năm của Công ty, trên cơ sở  lựa chọn Công ty 

kiểm toán theo tiêu chí trong tờ trình được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua.  

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Ý kiến kiểm toán:  

    (Có bản photocopy kèm theo)        

2. Báo cáo tài chính đƣợc kiểm toán: 

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

                   Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017 
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s6 ll*5 t2o t7 :B:.KTTC-AASC.KT2

sAo cAo xronn roAN Eoc r,Ap

Kfnh giri: Quf C6 d6ng, HQi tldng Quin tri vi Ban T6ng Gidm tl6c
Cdng ty C6 phAn Xu6t ntrgp khAu T6ng hgp I ViQt Nam

Chung t6i da ki6m to6n B6o c6o tdi chinh kdm theo cria C6ng ty C6 phan XuSt ntr4p khAu r6ng hgp I ViQt Nam
ttuqc lSp ngiy l0 tll6ng 03 rfirn 2017 , tir tang OO OiSn tang 4 l, bao g6m: Bdng c6n O6i tiS toan t4i ngiy 3l th6ng t2
nlm 2016, Fi6o c6o ki5t qun hopt ttQng kinh doanh, B6o c6o luu chuySn ti6n tQ cho ndm tdi chffi k6t thrric cung ngdy
vd Thuy6t minh b6o c6o tdi chinh .

Trfch nhiQm cia Ban T6ng Gi6m tl6c

Ban T6ng Gi6m tt6c C6ng ty chlu tr6ch nhiQm vC viQc lQp vi trinh bny trung thyc vd hsp lf 86o c6o tdi chinh cria
COng ty theo Chudn mgc k6 torln, Ch6 rtQ ki5 to6n doanh nghiQp Viet Narn vd c6c quy ttinh ph6p lf c6 li6n quan d6n
viQc l6p vd-tinh bdy 86o c6o tdi chlnh vd chiu tr6ch nhiQm vd ki6m so6t nQi bQ md Ban T6ng Gi6m d6c xrflc ttinh ld
cAn ttri6t e6 Aam b6o cho viQc lflp vd trinh bdy B6o c6o tii chinh kh6ng c6 sai s6t trgng y6u do gian en ho{c nhAm
6n.

Trdch nhiQm cria Ki6m todn viGn "::,a".::

Trdch nhiQm cria chring t6i li dua ra f ki6n vd Bao c6o tii chinh fua,trCn k6t qui cta cuQc ki6m to6n. Chung t6i 116

ti6n hdnh ki6m todn theo c6c ChuAn 4rc ki6m to6n Viet Nam. C6c cffi myc ndy y€u cAu chung tOi tutui thri chuin
myc vd 96c quy ttinh vd dqo tillc nghd nghiQp, lOp k6 hoach va thui$6i:cu0c ki6m to6n <t6 Oat Auqc sg tt6m bdo
hqp ly v6 viQc liQu B6o c6o tdi chinh cria COng ty c6 cdn sai s6t tgng i6u fray kh6ng.

C6ng viQc ki6m to6n bao g6m thyc hiQn c6c thri qrc nhim thu thQp c5c blug,chrlng ki6m to6n v6 c6c s6 [gu va
thuy6t minh tr€n B5o c6o tii chinh. C6c thri tgc ki6m torin dugc lga chqn dua tren xeiaoan cria ki6m to6n vi6n, bao
gdm d6nh gi6 ruiro c6 sai s6t trgng y6u trong 86o c5o tii chinh do gian lfln ho6c xhAm 6n. Khi thlrc hiQn <t6nh gi6
c6c rui ro niy, ki6m to6n vi6n d6 xem xdt ki6m so6t nQi bQ cria C0ng ty li6n quan diSn viQc lflp vd trinh biy 86o c6o
tdi chinh trung thuc, hsp ly ntrim ttri6t ki5 c6c thri tuc ki6m to6n phir hgp voi ttnh hinh thuc tiS, tuy nhi6n kh6ng
nhim muc dich tlua ra i ki6n vC higu qu6 cua ki6m so6t nQi bO cria C0ng ty. Cdng vipc ki6m to6n ctng bao gOm
ddnh gi6 tinh thich hgrp cria c6c chinh s6ch kii todn dugc 6p dung vd ttuh hqp lf cria cdc udc tinh ki5 toan cria Ban
T6ng Gi6m tllic ciing nhu tllnh gi6 viQc trinh bdy tdng thii Sao cao tai chinh.

Chung t6i tin-tudng rlng c6c bdng chung ki6m to6n -a "ifi-tOi {{t&i:AAp dugc ld <lAy dri vd thich hqp ldm co sd
cho f kiiin ki6m to6n cria chung t6i.

f t<i6n cfra Ki6m toin viGn

Theo f ki6n cria chring t6i, B6o c6o tii chinh tla phan 6nh trung thpc vd hqp lf tr6n cdc khfa canh trgng yi5u tinh
hinh tAi chinh cria C6ng ty C6 pfrAn Xu6t nhflp kh6u T6ng hqp I Viet Nam tpi ngdy 3 I th6ng 12 ndm20 16, ciing nhu
k6t qun hoat tlQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuy6n ti€n tQ cho ntrm tai chinh kQl,Ihric ctng ngdy, phir hqrp vdi
ChuAn mlrc k6 to6n, Chii ttQ k6 to6n doanh nghigp ViQt Nam vd ciic quy tli4[ph6p g c6 lien ;uai ;# viec iap va

.N

,-a-t.=

T: (84)a3824 1990 | F: (84)438253973 llLePhungHieu,Hanoi,Vietnam Amemberotffitnternationat



7.

Vdn tli cin nhdn mgnh

Tpi ngiy 3lll21ll6C6ng ty c6 L{roan l5 Ifiy kd tr€n b6o c6o tii chinh li 134,3 ttttting, doanh thu spt ginm d6ng
k6, toan bQ c6c L*ro6n vay viSn cua ng6n hing tl6 qu6 han thanh todn, ddng tidn kinh doanh 6m,... Nhifng v6n tI6 nay
cho th6y c6 cdc y6u t6 kh6ng chic chan tgng y6u d5n d6n nghi ngd vA khi nlng ho4t tlgng li€n tuo crla COng ty.
Tuy nhi€n, B6o c6o tii chinh cho ndm tni chinh k6t thtlc ctng ngdy 3l/1212016 cta C6ng ty vdn itugc ttnh biy dlra
tr6n co s0 gin dinh hopt tt$ng li6n tgc vi c6c $ do tlfl ttugc COng ty trtnh bny tar Thuytit minh s6 I trong ban thuy6t
minh 86o c6o tii chinh.

Vdn eB niy kh6ng lAm thay A6i y ti6n ki6m to6n ch6p nh$n toan pnan crta chring tdi. //st;l
ol.
(r_ [
\2\\r

Vii Xu6n Bi6n

Ph6 T6ng Gi6m d6c

Gi6y chrfmg nh6n deng kf hanh ngh6 ki6m to6n

56: 0743-2013-002-l

Hd NAi, ngay 31 thdng 0j ndn 2017

Bti Thanh Cuong

Ki6m to6n vi6n

Gi6y chtng nhfln deng ky hanh nghd ki6m to6n

56: 2066-2013-002-l

TNHH HEng Ki6m to6n AASC
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