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CÔNG TY CỎ PHẦN GẠCH MEN 
COSEVCO

D AC ER A

CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

Năm báo cáo : 2019
1. Thông tin chung

-Tên doanh nghiệp:

. Tên tiếng Việt : Công ty cổ phần Gạch men Cosevco.

. Tên tiếng Anh : Cosevco Ceramic Tiles Joint Stock Company.

. Tên viết tắt : DACERA.

- Giấy CNĐK. DN số : 0400347937

- Vốn điều lệ : 65.000.000.000 đồng

- Trụ sở chính : Đường số 9, KCN Hoà Khánh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nang.

-Điện thoại : 0511.3732368.

-Fax : 0511.3842756.

- Website : www.dacera.com.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển :

Được thành lập ngày 04/6/1981, có tên là Nhà máy cơ khí xây dựng trực thuộc Công 

ty xây dựng sổ 7, hoạt động trong lĩnh vực đại tu xe máy thi công.

Năm 1990, Nhà máy chuyển sang sản xuất tấm lợp Fibrocement.Nam 1996, Nhà máy 

chuyển sang sản xuất gạch ốp lát Ceramic. Năm 1999, Bộ Xây dựng ra quyết định số 

1314/QĐ-BXD ngày 28/10/1999 thành lập Công ty Gạch men Cosevco trên cơ sở sắp 

xếp, tổ chức lại hai đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Miền Trung là Nhà máy 

Gạch ốp lát Ceramic Đà Nang và Nhà máy xi măng Cosevco Đà Nang. Công ty là doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước, đơn vị thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty 

Xây dựng Miền Trung, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 112486 

ngày 16/11/1999 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nằng cấp.
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Năm 2006 Thực hiện chủ trương của nhà nước về đổi mới, sắp xếp lại doanh 

nghiệp nhà nước, ngày 23/3/2006 Bộ Xây dựng có quyết định số 488/QĐ-BXD về việc 

thực hiện cổ phần hoá Công ty Gạch men Cosevco. Ngày 26/12/2006 Bộ Xây dựng ban 

hành quyết định số 1783/QĐ-BXD phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty 

Gạch men Cosevco thành công ty cổ phần.

Công ty cổ phần chính thức được thành lập và hoạt động vào ngày 17/01/2007 với 

vốn điệu lệ là 26 tỷ đồng.

Năm 2009, Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng tái cơ cấu lại doanh nghiệp, 

tăng với vốn điều lệ từ 26 tỷ đồng 50 tỷ đồng.

Năm 2013, Công ty tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 65 tỷ đồng 

Hiện CTCP gạch men Cosevco chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán và sẽ 

tiếp tục xem xét đăng ký niêm yết khi có đủ điều kiện trong thời gian tới.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh :

+ Ngành nghề kinh doanh chính :

- Sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm gạch ốp, gạch lát và sản phẩm Ceramic.

- Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gạch Ceramic.

- Khai thác, chế biến kinh doanh các loại khoáng sản phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng 

và xây dựng.

- Thi công các công trình dân dụng và công nghiệp.

- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cơ khí, kinh doanh xuất nhập khẩu 

+ Địa bàn kinh doanh :

- Trụ sở chính : Đường số 9, KCN Hoà Khánh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nang.

1. Chi nhánh Công ty CP gạch men Cosevco tại T.p Nha Trang -  385 Lê Hồng Phong- 

Phường Phước Hải -  Tp Nha Trang

2. Chi nhánh Công ty CP gạch men Cosevco tại T.p Vinh -  Tỉnh Nghệ An -  số 18 

Đường Hồng Sơn -  T.p Vinh -  Nghệ An

3. Chi nhánh Công ty CP gạch men Cosevco tại T.p Quãng Ngãi -  Tỉnh Quảng Ngãi- Số 

15 Nguyễn Chánh -  p. Trần Phú -  T.p Quãng Ngãi- Tỉnh Quãng Ngãi

4. Chi nhánh Công ty CP gạch men Cosevco tại T.p Hồ Chí Minh -  434 Nguyễn Cửu 

Phú -  p. Tân tạo A -  Quận Bình Tân -  T.p HCM.
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5. Chi nhánh Công ty CP gạch men Cosevco tại T.p cần  Thơ -  số  23 Đường 3/2- Quận 

Ninh Kiều -  T.p cần  Thơ

6. Chi nhánh Công ty CP gạch men Cosevco tại Hà Nội -  số  653 Đường Nguyễn Khoái- 

Quận Hoàng Mai -  T.p 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 gạch men Cosevco hoạt động theo mô hình quản trị của 

Công ty đại chúng chưa niêm yết, được chuyển đổi từ Công ty Nhà nước sang Công ty cổ 

phần, trong đó :

• Các cổ đông lớn : 4.370.507 cổ phần, chiếm 67.1% trên vốn điều lệ 65 tỷ đồng, 

bao gồm :

1. Vũ Tuấn Bình : số cổ phần mua : 1.429.810
2. Nguyễn Thị Hồng Huệ : số cổ phần mua : 310.958
3. Nguyễn Lê Quỳnh : số cổ phần mua : 1.399.813
4. Nguyễn thị Bích Ngọc : số cổ phần mua : 549.926
5. Nguyễn Minh Khôi : số cổ phần mua : 680.000

• Công ty cổ phần - Tổng Công ty Miền Trung : 1.100.493 cổ phần,chiếm 16.9%

trên vốn điều lệ 65 tỷ đồng.

• Cổ đông khác : 1.029.000 cổ phần, chiếm 16% trên vốn điều lệ 65 tỷ đồng.

- Cơ cấu bộ máy quản lý :
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5. Định hướng phát triển :
- Mục tiêu chủ yếu của Công ty :

- Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 5 năm có mức bình quân hàng năm từ 17-20%
- Hiệu quả hoạt động SXKD năm sau cao hơn năm trước
- Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất
- Đảm bảo cổ tức cho cổ đông và thu nhập cho người lao động, nộp ngân sách Nhà 

nước theo quy định, duy trì lợi nhuận tích lũy để phát triển Công ty bền vững.
Chiến lược phát triển trung và dài hạn :
- Tiếp tục sản xuất kinh doanh ngành sản xuất các loại sản phẩm gạch ốp, gạch lát và sản 
phẩm Ceramic
- Phát triển thêm các thị trường khác và có chiến lược xuất khẩu sang các nước .
- Tăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, giỏi, làm việc theo phong 
cách quản lý hiện đại và kế thừa đội ngũ quản lý có kinh nghiệm.
- Phát huy chính sách đãi ngộ, khuyến khích tốt hơn cho người lao động.
Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng Công ty :
Công ty luôn tâm niệm với mục tiêu : Phát triển doanh nghiệp toàn diện, bền vững, có 
đời sống văn hóa doanh nghiệp tốt thông qua việc phát triển Công ty phải gắn liền với 
bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, làm công tác xã hội từ thiện, cùng chung tay 
phát triển cộng đồng.
6. Các rủi ro :
- Thị trường bất động sản phục hồi chậm khiến hàng tồn kho các sản phẩm vật liệu xây 
dựng nói chung và ngành gạch men nói riêng tăng cao ;
- Các nguồn chi phí đầu vào tăng nhưng giá bán sản phẩm tăng không đáng kể.
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- Cạnh tranh trên thị trường VLXD quyết liệt bởi kinh tế trong nước hội nhập sâu hơn với 
khu vực và thế giới, ngành VLXD trong nước đầu tư ào ạt, dàn trải và thiếu định hướng 
chiến lược, cùng với buôn lậu và gian lận thương mại trong lĩnh vực gạch, gốm sứ dẫn 
đến cung vượt cầu, tranh mua tranh bán. Do nguồn cung vượt quá xa nhu cầu đã ra tạo 
sức ép cạnh tranh lớn giữa các doanh nghiệp, giữa các ngành hàng với nhau.
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM :

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :
Đ vt: 7>. đồng

T
T Chỉ tiêu

Thực hiện

Năm 2018 Năm 2019

1 Sản lượng sản xuất (m2) 2.437.378 3.055.000
2 Sản lượng tiêu thụ (m2) 2.014.682 2.553.391
3 Tổng doanh thu 165.707 211.317
4 Tổng chi phí 165.275 208.338
5 Lợi nhuận trước thuê 431 2.979
6 Cổ tức % % %

l.T ình  hình sản x u ấ t :

Tổng sản lượng sản xuất năm 2019 ước đạt 3,055triệu m2, đạt 101,8% kế hoạch 
năm.Như vậy, sản xuất năm nay đạt kế hoạch đề ra về sản lượng, và tăng 46% so với 
năm 2018.

Thời gian dừng sửa chữa lớn năm nay được rút ngắn chỉ trong khoảng 20 ngày, 
các dây chuyền dừng trễ và bắt đầu hoạt động trở lại sớm hơn mọi năm, vì vậy so với mọi 
quý 1 trước đây, quý 1 năm nay có sản lượng cao hơn. Chỉ riêng tháng 8,9,10 sản xuất 
hết công suất (3 dây chuyền), các tháng còn lại chủ yếu chỉ hoạt động dây chuyền 2 và 
dây chuyền 3.

Điểm tích cực nhất trong năm nay Công ty đã đat được đó là việc nâng cao hiệu 
suất của các dây chuyền. Neu như trước đây, mỗi dây chuyền Lát chỉ sản xuất được bình 
quân 3.400-3800 m2/ngày, xưởng ốp 4000-4500 m2/ngày, thì năm nay có mức tối đa 
được nâng lên 4200-4500 m2/ngày đối với xưởng lát và 4800-5200 m2/ngày đối với dây 
chuyền ốp.

Do thực tế sản xuất năm nay có nhiều thay đổi so với kế hoạch đã được lập nên 
các chỉ tiêu định mức thực tế có sự chênh lệch nhiều so với kế hoạch.

Sản phẩm chủ lực trên dây chuyền lát là gạch 20x40 thay cho gạch 40x40, trên 
dây chuyền ốp là gạch 25x50 thay cho gạch 30x60. Do lần đầu tiên sản xuất nên chưa thể 
có số liệu giao định mức cụ thể.

Chuyên sang gạch sugar nên mức tiêu hao men màu giảm nhiêu so với gạch thông 
thường trước đây. Riêng với nguyên liệu xương, do mỗi nhà phân phối có mỗi yêu cầu 
riêng về độ dày, trọng lượng nên cùng một loại gạch nên sẽ có mức sử dụng xương khác 
nhau, do đó mức tiêu hao nguyên liệu không có số ổn định, thường xuyên thay đổi.

Đối với năng lượng dùng cho sấy phun, do sử dụng hỗn hợp than và điều nên tùy 
theo cấp phối sử dụng mà có định mức tiêu hao khác nhau.
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Đối với than sử dụng cho lò nung,trong quý 1 và quý 2, các phân xuởng chỉ hoạt 
động 2 trên 3 dây chuyền, vẫn sử dụng khí từ lò than lạnh cũ nên mức tiêu hao than khá 
cao. Từ tháng 8/2019, trạm khí hóa than mới đầu tư đi vào vận hành, tháng 8+9+10 sản 
xuất hết công suất, đồng thời dây chuyền 3 chuyển từ nung 2 lần sang nung 1 lân, 3 yêu 
tố này đã giúp mức tiêu thụ than 5 tháng cuối năm giảm khoảng 20% so với 6 tháng đâu 
năm.

b.Tình hình tiêu thụ :

Năm 2019 các ngành sản xuất, kinh doanh ceramic nói chung gặp nhiều khó khăn 
nguồn cung ứng trong nước khá lớn. Tình trạng cạnh tranh trên thị trường ngày càng 
khốc liệt hon cả nhiều phương diện về công nghệ sản xuât, mâu mã, giá thành, chính sách 
bán hàng, và hậu mãi khác.

Riêng đối với Công ty, từ cuối Qll/năm 2019 phát triển đa dạng hơn sản phẩm 
thuộc dòng sugar (từ năm 2018) 30x30, 40x40, 20x40, 25x50. Kí kết hợp đồng với các 
nhà phân phối lớn tại các tỉnh thành trên toàn quốc. Nhằm tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, 
ổn định sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Các thị trường Phòng Kinh doanh và chi nhánh quản lý đều không đạt kế hoạch và 
tụt giảm hơn nhiều so với năm 2018. Do các nguyên nhân sau:

- Các chủng loại sản phẩm gạch lát nền 40x40 đặc chủng (trắng, đỏ, đen, mè ...) 
công ty không còn sản xuất mất đi một sản lượng tiêu thụ không nhỏ của toàn thị trường. 
Các chủng loại gạch ốp lát thiếu đa dạng. Gạch 60x60 mẫu mã cũ, bị lồi... không đáp 
ứng nhu cầu tiêu dùng. Chủng loại 30x60 thiếu hụt không đồng bộ, mẫu bị xử lý khiếu 
nại.

- Cạnh tranh về giá bán, chính sách thương mại của sản phẩm, dịch vụ cung ứng 
sản phẩm ...

2. Tố chức và nhân sự :
2.1 Danh sách Ban điều hành :

TT Họ và tên Chức vụ Năm
sinh

Trình độ
chuyên
môn

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối
kỳ

Tỷ lệ
9
Ácô

phiếu 
sở hữu 
cuối kỳ

Ghi
chú

1 Vũ Tuấn Bình UVHĐQT 
Tổng 

giám đốc

1973 Cử nhân 
Kinh tế 1.429.810 22%

2 Hoàng Văn Chiến Phó TGĐ 1962 Kỹ sư Cơ 
khí

5.000 0,07%

3 Nguyễn Thị Hồng 
Huệ

Phó TGĐ 1987 Cử nhân 
kinh tế

310.958 0.5%

4 Trương Thị Phú Kế Toán 
Trưởng

1979 Cử nhân 
kinh tế
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2.2 Những thay đổi trong ban điều hành : không 
4.Tình hình tài chính :

4.1 Tình hình tài chính :

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019

I. Tổng DT và thu nhập

1. Doanh thu SXKD Đồng 165.473.847.262 211.317.778.593

2. Doanh thu HĐ tài chính Đồng 5.022.253 5.270.333
- Lãi tiền gửi ngân hàng Đồng

- Góp vốn liên doanh Đồng

3. Thu nhập khác 228.181.818 0

II. Tổng chi phí Đồng

1. Giá vốn hàng bán 122.707.642.492 163.770.909.153

2. CP bán hàng Đồng 22.435.831.733 22.679.666.880

3 CP quản lý 13.518.349.472 13.268.979.802
4. Chi phí HĐTC Đồng 6.556.324.327 8.554.372.233
5. CP khác Đồng 57.843.064 69.614.005

III. Tổng lọi nhuận SXKD Đồng 431.060.245 2.979.506.853
Tỷ lệ chia cổ tức 0 0

4.2 Các chỉ tiêu chính :
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Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019
TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 142.875.864.791 159.887.488.840
1. Tiền
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn 5.573.424.399 8.087.182.843
3. Các khoản phải thu
4. Hàng tồn kho 15.815.448.139 12.350.114.674
5. Tài sản ngắn hạn khác 120.028.837.578 136.553.195.718

1.458.154675 2.896.995.605

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 292.815.000 141.000.000
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 31.541.077.677 36.684.160.869
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 304.754.360 0
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 6.892.449.850 6.689.170.088

TỎNG CỘNG TÀI SẢN 181.906.961.678 203.401.819.797
NGUỒN VỐN

c. NỢ PHẢI TRẢ 119.081.534.065 138.271.328.819

115.265.357.715 125.591.074.2611. Nợ ngăn hạn
3.816.176.350 12.680.254.558

2. Nợ dài hạn
D. NGỤỒN VỒN CHỦ SỞ HỮU 62.825.427.613 65.130.490.978

1. Vốn góp của chủ sở hữu
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu 65.000.000.000 65.000.000.000
quyết

8. Quỹ đầu tư phát triển 105.855.380 105.855.380
11. LN sau thuế chưa phân phối

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối (2.280.427.767) 24.635.598
kỳ trước
- LNST chưa phân phối kỳ này 295.857.421 (2.280.427.767)

181.906.961.678
TỐNG CỘNG NGUỒN VÓN 2.305.063.365
- - — -  ̂ ----------------

5. Co' câu cô đông, thay đôi vôn đâu tư của chủ sở hữu :

5.1 Cổ phần :

- Tổng số cổ phần : 6.500.000 cổ phần

- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông

- Vốn điều lệ đến 31/12/2019 : 65.000.000.000 đồng

5.2 Co' cấu cổ đông :
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• Các cổ đông lớn : 4.370.507 cổ phần, chiếm 67.1% trên vốn điều lệ 65 tỷ đồng, 

bao gồm :

1. Vũ Tuấn Bình : số cổ phần mua : 1.429.810
2. Nguyễn Thị Hồng Huệ : số cổ phần mua : 310.958
3. Nguyễn Lê Quỳnh : số cổ phần mua : 1.399.813
4. Nguyễn thị Bích Ngọc : số cổ phần mua : 549.926
5. Nguyễn Minh Khôi : số cổ phần mua : 680.000

• Công ty cổ phần - Tổng Công ty Miền Trung : 1.100.493 cổ phần,chiếm 16.9% 
trên vốn điều lệ 65 tỷ đồng.

• Cổ đông khác : 1.029.000 cổ phần, chiếm 16% trên vốn điều lệ 65 tỷ đồng.
5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu : không
5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ : không có
5.5 Các chứng khoán khác : không có

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐỐC :
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

1.1 Phân tích tổng quan về hoạt động của Công ty :

Năm 2019, Công ty CP gạch men Cosevco thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh : 

Sản xuất đạt 101.8% kế hoạch năm 2019, Tiêu thụ đạt 77.37% kế hoạch. Doanh thu đạt 

79.2% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 102%

1.2 Những tiến bộ Công ty đạt được :

- Khách hàng đánh giá cao sản phẩm của Công ty

- Thị trường phát triển rộng

- Giữ được đội ngũ lao động có kinh nghiệm, tay nghề cao

- Đảm bảo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

2. Tình hình tài chính :

2.1 Tình hình tài chính :

- Tổng tài sản của Công ty là : 203.401.819.79 đồng, Trong đó , tài sản ngắn hạn là 
159.887.488.840 đồng, tài sản dài hạn 141.000.000 đồng

2.2 Tình hình nợ phải trả :

- Tình hình nợ hiện tại 138.271.328.819 đồng, tăng so với cùng kỳ , trong đó : nợ ngắn hạn 
là : 125.591.074.261đong , nợ dài hạn : 12.680.254.558 đồng
3. Những cải tiến về CO' cấu tổ chức, chính sách, quản lý :
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- Công ty duy trì cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tính giảm, gọn nhẹ và đảm bảo 

hiệu quả quản lý.

- Từng bước hoàn thiện các chính sách, quy định và hệ thống quy chế quản trị Công 

ty theo mô hình Công ty đại chúng và hướng tới các phương pháp quản lý hiện đại, hiệu 

quả cao và minh bạch về thông tin.

4. Kế hoạch phát triển trong tương la i :

Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020 như sau :
Đvt đồng

TT Chỉ tiêu Kế hoạch Ghi chú
I Sản lượng sản xuất - tiêu thụ
1 Sản xuất (m2) 2.400.000
2 Tiêu thụ (m2) 2.500.000
II Tổng doanh thu 205.000
III Tổng chi phí 205.000
IV Lọi nhuận trưóc thuế 0
V Co tức (%) 0%

a. về sản x u ấ t:

Định hướng sản xuất sản phẩm của Công ty trong năm 2020 sẽ là tập trung chủ 

yếu vào dòng sản phẩm Sugar để tăng sức cạnh tranh. Để thực hiện kế hoạch trên, những 

biện pháp cần thực hiện trong thời gian đến bao gồm:

Tích cực tìm kiếm thêm nhà cung cấp nguyên liệu mới có giá thấp hơn để hạ giá 

thành sản phẩm

Bộ phận kỹ thuật tăng cường công tác bảo dưỡng, theo dõi thiết bị, bộ phận kế 

hoạch cung ứng vật tư phụ tùng kịp thời để nhanh chóng khắc phục cố thiết bị.

Kiếm soát chặt chẽ vật tư phụ tùng, nguyên liệu tồn kho để hạn chế thất thoát, 

đồng thời có biện pháp xử lý bớt những loại tồn lâu ngày không sử dụng để giải phóng 

kho và giảm giá trị tồn kho.

Các bộ phận liên quan cần có biện pháp phối họp nhàm tiết kiệm chi phí vật tư 

phụ tùng trong giá thành sản phẩm.

b. về tiêu thụ :

Tiếp tục tìm kiếm các Nhà phân phối lớn nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ
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Phát triển thêm dòng sản phẩm Sugar ,trước mắt thiết kế để cung ứng cho các nhà 

phân phối độc quyền và các thị trường. Các mẫu sugar dần dần thay thế cho các mẫu sân 

vườn thông thường do mang lại hiệu quả hơn trong sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục tổ chức hoạt động trên các thị trường, duy trì mở rộng thị trường, thực 

hiện chăm sóc đại lý thị trường từ hoạt động trưng bày, dán mẫu, hỗ trợ bán hàng trực 

tiếp tại đại lý.

Thường xuyên đánh giá hàng tồn kho để kịp thời đề xuất xử lý mẫu mã.

Tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ về trưng bày mẫu mã, kệ trưng bày ...theo nhu 

cầu thực tế của đại lý.

-Đầu tư thực hiện tờ rơi, tờ gấp quảng cáo thuận tiện cho giới thiệu sản phẩm đến 

khách hàng.

5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán : Không có

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ VÈ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY : 

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

Trong năm 2019, HĐQT Công ty CP gạch men Cosevco, với vai trò trách nhiệm là 

đại diện cho Đại hội cổ đông trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty, đã chủ động bám sát chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từng 

tháng, quý, chỉ đạo thực hiện các giải pháp được đặt ra nhằm đảm bảo duy trì và phát 

triển hoạt động sản xuất kinh doanh và hướng tới hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản 

xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty đã được Đại hội đồng c ổ  đông thông qua. Ban 

lãnh đạo Công ty đã thể hiện sự nỗ lực cao trong việc thực hiện kể hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2019.

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 đã đạt được những kết quả nhất định. 

Các nghị quyết, quyết định và các chủ trương luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, 

có sự đồng thuận cao của các thành viên. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các 

Nghị quyêt của Hội đồng quản trị được tăng cường. Hội đồng Quản trị thường xuyên 

nắm tình hình, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có chỉ 

đạo kịp thời; giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành sản xuất 

kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc nhàm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Công

ty.
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2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty :

Ban điều hành gồm có : 01 Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc. Ban điều 

hành đã cơ bản thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ. Tổng giám đốc điều 

hành hoạt động SXKD theo thẩm quyền, thay mặt Công ty ký kết các Họp đồng kinh tế, 

đề xuất cán bộ quản lý để HĐQT bổ nhiệm khi cần thiết, chuẩn bị các nội dung báo cáo 

và trình HĐQT xem xét, phê duyệt tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết 

định và văn bản của HĐQT đã ban hành.

Nhìn chung, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã luôn 

bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019, bám sát tình hình thực tiễn, linh 

hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành 

đã nỗ lực làm hết trách nhiệm và khả năng của mình trước những khó khăn thách thức . 

Khách hàng mục tiêu vẫn tiếp tục tín nhiệm. Sản phẩm gạch men của Công ty đang phát 

triến rộng khẳp các thị trường cả nước và nhãn hiệu sản phẩm gạch men Dacera ngày 

càng được giữ vững.

3. Các kế hoạch, định hưóng của Hội đồng quản t r ị :

Trên cơ sở thực hiện năm 2020 và dự báo tình hình khó khăn thuận lợi hiện nay, 

Công ty CP gạch men Cosevco xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 như sau :

Đvt :Tr.đồng
T Chỉ tiêu Kế hoạch Ghi chú
I Sản lượng sản xuất - tiêu thụ
1 Sản xuất (m2) 2.400.000
2 Tiêu thụ (m2) 2.500.000
II Tổng doanh thu 205.000
III Tổng chi phí 205.000
IV Loi nhuân trưóc thuế • • 0
V Cổ tức (%) 0%

Đe thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trên, HĐQT Công ty cổ phần gạch men Cosevco 

đê ra một sô giải pháp thực hiện như sau :

• Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, nâng cao hiệu quả quản lý, 

giám sát các mặt hoạt động theo đúng Điều lệ hoạt động.của Công ty

• Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều 

hành và bộ máy giúp việc nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết của 

ĐHCĐ,HĐQT. Giữ vững sự ổn định và phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất
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kinh doanh.

• Củng cố nâng cao hơn nữa năng lực sản xuất, giảm chi phí sản xuất,giá 

thành,tạo thế cạnh tranh cao nhất.

• Tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức 

cho cổ đông .

• Bảo toàn và phát triển các nguồn vốn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 

thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và Công ty về công tác tài chính.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY :
1. Hội đồng quản t r ị :
1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị :

TT nn ATên
t/chức , 
cá
nhân

Chức vụ 
tại Công

ty

Năm
sinh

Trình
độ

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sỏ’ 
hữu cuối
kỳ

Tỷ lệ sở 
cổ phiếu 
hữu cuối 
kỳ

Ghi
chú

1. Nguyễn
Minh
Khôi

Chủ tịch 
HĐQT

1988 Kỹ Sư Hồng Phong 
-Ninh Giang 
-Hải Dương

680.000 10.46
0%

2. Vũ
rrr\ ATuân

Bình

UVHĐQT
TGĐ

1973 Cử
nhân
Kinh
tế

P402-Nhà 
B4 -  Làng 
QTTTL- Đ. 
Trần Đăng 
Ninh -  Ha 
Nôi

1.429.810 22%

3 Nguyễn
thị
Hồng
Huệ

TV.HĐQT 1987 Cử
nhân
kinh
tế

Gia Thanh -  
Gia Viễn - 
Ninh Bình

310.958 4.78
0%

4. Trân
Ánh
Dương

TV.HĐQT 1986 Cử
nhân
Luật

KV Long 
Thạnh A, p 
Thốt Nốt, Q 
Thốt Nốt, Tp 
Cần Thơ

1.100.493 16.9%

5. Phạm
Thị
Dịu

TV.HĐQT 1987 Cử
nhân
kinh
tế

22 ngõ 250 
Minh Khai -  
hai Bà Trưng -  
Hà Nội

246.000 3.7%

Trong đó :
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1/5 thành viên là thành viên điều hành của Công ty với chức danh Tổng giám đốc
Công ty.

- 4/5 thành viên là thành viên không điều hành.
- Không có thành viên độc lập không điều hành.
- Có 3/5 thành viên nắm giữ chức danh là thành viên HĐQT tại các Công ty khác.
1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản t r ị : Không có
1.3 Hoạt động của Hội đồng quản t r ị :
- Đánh giá hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty hiện có 05 thành viên, phần lớn các thành viên HĐQT đều 

hoạt động kiêm nhiệm nhưng đã cố gắng dành thời gian cho công tác quản trị của Công 

ty cổ phần . Sự cố gắng của các thành viên HĐQT đã kịp thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo 

hợp lý nhằm giúp Công ty cổ phần hoạt động ổn định, vượt qua được những khỏ khăn và 

biến động của thị trường trong năm 2018.

Quá trình lãnh đạo, điều hành Hội đồng Quản trị luôn giữ vững nguyên tắc tập trung 

dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị 

đều do Chủ trì HĐQT chủ trì, có Ban Kiểm soát tham gia, được tiến hành hàng quý, 

nhằm thảo luận những vấn đề của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các Nghị 

quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm 

bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT, phù hợp với chức 

năng và quyền hạn của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty.

Hội đông Quản trị thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, đánh giá tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty để có chỉ đạo kịp thời; giải quyết những khó khăn 

vướng mắc trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc nhằm phát 

huy tối đa hiệu quả hoạt động của Công ty.

Căn cứ ý kiến của các thành viên, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định và 
một số chủ trương chính trong năm như sau :

- Ban hành các Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh theo 
định kỳ từng quý.

- Ban hành các quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả

- Úy quyền cho Tổng giám đốc ký hồ sơ, hợp đồng vay vốn, hợp đồng bảo lãnh 
phục vụ hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.

1.4 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành : không có

1.5 Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản t r ị : Không có
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1.6 Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty : chưa 

có

2. Ban kiểm so á t:
2.1 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm so á t:

TT Tên t/chức , cá 
nhân

Chức vụ 
tại Công
ty

Năm
sinh

Trình
độ

Địa chỉ Số cố 
phiếu 
sở hữu 
cuối kỳ

Tỷ lệ 
sở cổ 
phiếu 
hữu 
cuối
kỳ

1 Nguyễn Thị Bích 
Ngọc

Trưởng 
Ban kiếm 
soát

1975 Đại
học

P305 nhà 
92 A2 
Thanh 
Nhà- Hà 
Nội

549.926

2 Trần Đình Nghĩa TV.BKS 1977 Kỹ sư
Điện
tử

TỔ 23 -  
p. Hòa 
Hiệp
Nam -  Q. 
Liên
Chiểu -  
Đà nằng

3 Huỳnh Bá Thuận TV.BKS 1968 Kỹ sư 
Hóa

41 Hà 
Tông 
Quyền- p. 
Khuê 
Trung, 
Quận 
Cẩm Lệ, 
T.p Đà 
Nắng

2.2 Hoạt động của Ban kiểm so á t:
- Ban kiểm soát hoạt động khách quan, độc lập, có mối quan hệ tốt với HĐQT và 

Ban điều hành trong hoạt động giám sát mọi hoạt động trong Công ty, nên thường 

xuyên được tiếp xúc trực tiếp đến các thông tin, dữ liệu tài chính, kinh doanh của 

Công ty.
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- Các thành viên của Ban kiếm soát đều được tham gia 100% các cuộc họp của 

HĐQT để lắng nghe thông tin và tham gia ý kiến với HĐQT về các mặt : Quản trị 

tài chính, điều hành SXKD, các hợp đồng kinh tế.

- Ban kiếm soát làm việc đúng quy chế, điều lệ và quy định của pháp luật, thường 

xuyên họp bàn về các nội dung thảo luận và thông tin kết quả SXKD định kỳ được 

đưa ra trước các cuộc họp HĐQT, đồng thời đều đi đến đồng thuận với các nội 

dung, nghị quyết hợp lý của HĐQT trong việc điều quản trị, điều hành hoạt động 

SXKD của Công ty và đã đem lại hiệu quả SXKD trong năm qua.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT , Ban giám đốc và Ban 
kiếm soát :

Thù lao của HĐQT và Ban kiếm soát trong năm 2018 như sau : - Tổng chi trả thù lao năm 
2018 : 388.000.000 đồng.

3.1 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ : không có
3.2 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ : không có
3.3 Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty :
- Công ty sẽ có lộ trình chuẩn bị nguồn nhân lực để cơ cấu thành viên HĐQT không 
kiêm nhiệm các chức danh quản lý trong bộ máy điều hành của Công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo cáo tài chính Công ty CP gạch men Cosevco năm 2019 đã được kiểm toán 

bởi : Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC

Sau khi kết thúc kiểm toán, đơn vị kiểm toán đã có Báo cáo kiểm toán số 

594/2020/BCKT- AAC ngày 30/3/2020 và đưa ra ý kiến, xác nhận Báo cáo tài chính 

như sau :1.Ý kiến kiểm toán :

“...... Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các

khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết 

quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng 

ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định 

pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2.Báo cáo tài chính được kiểm toán :

Toàn văn Báo cáo tài chính Công ty CP gạch men Cosevco năm 2019 đã được 

kiểm toán bao gồm : Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo 

lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và 

kiếm toán , được đính kèm với Báo cáo thường niên năm 2019 và niêm yết công khai tại
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Website : W W W .dacera.com.vn, mục Quan hệ cổ đông và Website : www.ssc.gov.vn , 

mục công bố thông tin, đồng thời lưu trữ tại Trụ sở Công ty CP gạch men Coseco -  

Đường số 9 — KCN Hòa Khánh — Liên Chiêu — T.p Đà Năng.

Đề nghị quý cổ đông tham khảo theo chỉ dẫn nêu trên .

Trên đây là toàn văn Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty CP gạch men 
Cosevco , được công bố đến quý cổ đông và các bên liên quan theo quy định.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

Nơi nhân :
- Các TV.HĐQT, BKS, Ban TGĐ
- UB.CKNN ( để b/c)
- Niêm yết Website của UBCKNN : : www.ssc.gov.vn
- Niêm yết Website của Cty : WWW. Dacera.com.vn
- Lim VP,PTC,, Thư kỷ Cty.
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