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    TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM 
     CÔNG TY CP DỆT - MAY HUẾ 
                  ----------------    
                    Số: 261 BC/DMH 
 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 ---------------------------- 
                     Thừa Thiên Huế, ngày 7 tháng 3 năm 2011 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
 Kính gửi:     - Uỷ Ban Chứng khoán nhà nước, 
     - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam,  
     - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 
 Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Dệt - May Huế. 
 Năm báo cáo: năm 2010. 

I. Lịch sử hoạt động của công ty: 
- Căn cứ Quyết định số 169/2004/QĐ-BCN ngày 09/12/2004 và Quyết định số 

2722/2005/QĐ-BCN ngày 25/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ 
Công Thương) chuyển Công ty Dệt May Huế thành Công ty cổ phần Dệt - May Huế, 
chính thức hoạt động theo giấy phép đăng ký số 3103000140 ngày 17/11/2005 do 
phòng Đăng ký Kinh doanh Doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa 
Thiên Huế cấp. 

- Niêm yết trên sàn Upcom từ ngày 29/12/2009. Ngày giao dịch chính thức 
21/01/2010 theo Thông báo số 15/TB- SGDCKHN ngày 11/01/2010 của Sở Giao 
dịch chứng khoán Hà Nội. 

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm sợi, vải, 
hàng may mặc. 

- Định hướng chiến lược và tầm nhìn đến năm 2015 là phát triển Công ty cổ phần 
Dệt - May Huế thành Trung tâm Dệt – May của khu vực miền trung. 

II Báo cáo của Hội đồng quản trị:  
1. Tổng tài sản đến ngày 31/12/2010: 369.708 triệu VND. 
 a. Tài sản ngắn hạn: 233.892 trđ. 
 b. Tài sản dài hạn:    135.816 trđ.  
2. Tổng nguồn vốn đến ngày 31/12/2010: 369.708 triệu VND. 
 a. Nợ phải trả:       319.192 trđ. 
 b. Vốn chủ sở hữu: 50.516 trđ. 
 3. Tình hình thực hiện kế hoạch: 
 a. Giá trị tổng sản lượng: 447.000 trđ đạt 109,56% kế hoạch năm. 
 b. Doanh thu: 787.838 trđ đạt 140,69% kế hoạch năm. 
 c. Lợi nhuận kế toán trước thuế: 23.210 trđ đạt 461,76% kế hoạch năm. 
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: 
 a. Thị trường xuất khẩu sợi: Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ. 
 b. Thị trường xuất khẩu hàng may: Mỹ, EU, Nhật bản. 
 c. Đến năm 2015, Công ty cổ phần Dệt - May Huế trở thành Trung tâm Dệt – 

May của khu vực miền trung. 
III. Báo cáo của Ban Giám đốc: 
1. Báo cáo tình hình tài chính: 
 - Khả năng thanh toán tổng quát: 1,16. 
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 - Khả năng thanh toán nợ ngắn hạng: 0,9. 
 - Khả năng thanh toán nợ lãi vay: 2,03. 
 - Hệ số nợ phải trả / nguồn vốn: 0,86. 
 - Hệ số vốn chủ sở hữu / nguồn vốn: 0,14. 
 - Vòng quay vốn lưu động: 4,2 vòng 
 - Lợi nhuận kế toán trước thuế / vốn điều lệ: 77,0%. 
 - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo 2010: 
  Tổng cộng tài sản: 01/01/2010:  290.111.050.146. 
              31/12/2010:  369.707.481.719. 
 - Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VND 
  + Vốn của nhà nước: 19.661.000.000 VND. 
  + Vốn góp của CBCNV: 3.750.000.000 VND. 
  + Vốn của các nhà đầu tư (từ 1/1/2007): 6.589.000.000 VND. 
 - Số lượng cổ phiếu đang hiện hành: 3 triệu cổ phiếu, loại cổ phiếu phổ thông. 
2. Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh: 
- Sản phẩm chủ yếu: 

 + Sợi các loại: 10.158,4 tấn chi số bình quân Ne28 đạt 106,9 kế hoạch tăng 
10,3% so với năm 2009. 

 + Vải dệt kim: 768 tấn đạt 112,9% kế hoạch, tăng 13,5% so với năm 2009. 
 + Sản phẩm may: 4.958.140 chiếc đạt 118,,1% kế hoạch, tăng 51,73% so với 
năm 2009. 
     - Kim ngạch xuất khẩu thanh toán: 26.665.130 USD đạt 157% kế hoạch tăng 
62,1% so với năm 2009. 

3. Những tiến bộ của công ty đã được trong năm 2010: 
- Sắp xếp lại mặt bằng, mở rộng thêm 01 xưởng may 16 chuyền, nâng số chuyền 

may lên 33 chuyền, mua thêm 07máy sợi con; tìm kiếm thị trường xuất khẩu, tăng 
sản lượng sợi xuất khẩu đạt 50% sản lượng sản xuất, mang lại hiệu quả cao. 

- Tuyển dụng 807 lao động, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, luân chuyển cán 
bộ đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của công ty. 

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và luôn cải 
tiến để phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.  
     - Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 
định hướng các chương trình hoạt động và phát triển của công ty trong từng thời kỳ 
theo đúng chức năng nhiệm vụ đề ra, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh trong hệ 
thống quản lý điều hành. 

IV. Báo cáo tài chính: (Xem trên Website công ty: huegatex.com.vn) 
V. Báo cáo kiểm toán: 
- Báo cáo tài chính được công ty kiểm toán quốc tế Việt Nam (VIA) thực hiện. 

     - Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính chưa phản khoản nợ lãi tiền vay 
công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp DATC tính đến 
31/12/2009. “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả” chưa được ghi nhận. 

VI. Đầu tư dài hạn vào các công ty:                                   6.653.000.000 VND  
 - Công ty Đầu tư Dệt – May Thiên An Phát vốn góp:      1.500.000.000 VND 
 - Công ty cổ phần Dệt Kim Hanosimex:                           1.008.000.000 VND 
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 - Công ty cổ phần Bông vải Miền Trung:                            650.000.000 VND 
 - Công ty cổ phần Sợi Phú Bài:                                            625.000.000 VND 
 - Công ty cổ phần Dệt May Phú Hòa An:                          2.870.000.000 VND 
VII. Tổ chức và nhân sự:  
1. Cơ cấu tổ chức của công ty: 
 - Bộ máy điều hành gồm: Hội đồng quản trị , Ban Giám đốc. 
 - Công ty có 4 đơn vị sản xuất và 9 phòng ban nghiệp vụ trực thuộc. 
 - Tóm tắt lý lịch của Ban Điều hành: 
 * Ông Nguyễn Bá Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 
 Sinh năm 1960 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. 
 Chỗ ở hiện nay: 85/1 Nguyễn Huệ, TP Huế, TT Huế. 
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị. 
 Cổ phần sở hữu: 96.850 cổ phần. 
 Cổ phần đại diện: 1.966.100 cổ phần. 
 * Ông Hồ Ngọc Lan - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc. 
 Sinh năm 1963 tại Nghệ An. 
 Chỗ ở hiện nay 77 Ngô Thế Lân, TP Huế, TT Huế. 
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Sợi - Dệt. 
 Số cổ phần sở hữu: 1.540 cổ phần. 
 * Ông Trần Hữu Phong - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc. 
 Sinh năm 1957, quê quán TP Huế, TT Huế. 
 Chỗ ở hiện nay: 119 Chi Lăng, TP Huế, TT Huế. 
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế. 
 Số cổ phần sở hữu: 61.900 cổ phần. 
 * Ông Hồ Văn Diện – Phó Tổng Giám đốc. 
 Sinh năm 1954 tại Quảng Trị. 
 Chỗ ở hiện nay: Phường Thủy Dương, thị Xã Hương Thủy, TT Huế. 
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện. 
 Số cổ phần sở hữu: 2.370 cổ phần. 
 * Ông Đoàn Tư – Kế toán trưởng. 
 Sinh năm 1957. Quê quán: Đồng Hới, Quảng Bình. 
 Chỗ ở hiện nay: 15/2/100 Ngự Bình, An Cựu, Tp Huế. 
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế. 
 Số cổ phần sở hữu: 1.500 cổ phần. 
 * Ông Nguyễn Văn Phong – Trưởng Ban Kiểm soát 
 Sinh năm 1961, quê quán Phong chương, Phong điền, TT Huế. 
 Chỗ ở hiện nay: 84 Nguyễn Biểu, TP Huế. 
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế. 
     Số cổ phần sở hữu: 1.680 cổ phần. 
Quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Ngoài tiền lương hàng tháng 

theo quy định, các thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát được nhận tiền thù 
lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đồng họp thường niên. 
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 Chủ tịch HĐQT: 1.500.000đồng/tháng. 
 Thành viên HĐQT: 1.000.000đồng/tháng. 
 Trưởng ban Kiểm soát: 1.000.000đồng/tháng. 
     Thành viên ban Kiểm soát: 800.000đồng/tháng. 

      Số lượng CBCNV bình quân hàng năm 2010 là 2.700 người. Căn cứ vào Bộ luật  
Lao động và Thỏa ước lao động tập thể được ký kết mọi chế độ hợp pháp của người 
lao động được thực thi nghiêm chỉnh. Hằng năm các đoàn kiểm tra về lao động của 
Sở Lao động và cơ quan liên quan đánh giá tốt. 

     VIII. Thông tin cổ đông và Hội đồng quản trị: 
1. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: 
- Ông Nguyễn Bá Quang - Chủ tịch HĐQT, sở hữu  96.850 CP chiếm 3,22% vốn điều 

lệ. 
- Ông Hồ Ngọc Lan - UV HĐQT, sở hữu 1.540 CP chiếm 0,05% vốn điều lệ. 
- Ông Trần Hữu Phong - UV HĐQT, sở hữu 61.900 CP chiếm 2,06% vốn điều lệ. 
- Ông Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Kiểm soát, sở hữu 1.680 CP chiếm 

0,056% vốn điều lệ. 
- Bà Nguyễn Thị Phương Mai - Trưởng Ban Cổ phần hoá Tập đoàn Dệt may VN, 

Thành viên Ban Kiểm soát. 
- Bà Lê Thị Bích Thuỷ - Thành viên Ban Kiểm soát, sở hữu 1.660 CP chiếm 

0,055% vốn điều lệ. 
- Ông Đoàn Tư – Kế toán Trưởng, sở hữu 1.500 CP chiếm 0,05% vốn điều lệ. 
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông: 
- Vốn góp của nhà nước: 65,54% / vốn điều lệ. 
- Vốn góp của 1.066 CBCNV 13,46% / vốn điều lệ. 
- Vốn của 12 nhà đầu tư: 21,00% / vốn điều lệ. 
3. Cổ đông lớn: 
- Công ty TNHH Tường Long – 70 Đường A, Khu Villa ADC Phú Thạnh, Tân 

Bình, TP Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh ngành Dệt – May. Sở hữu 257.000 
CP chiếm 9,16% vốn điều  lệ. 

- Công ty TNHH Thương mại Bảo Long – 41 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Hà Nội. 
Ngành nghề kinh doanh Sợi – Dệt. Sở hữu 70.000 CP chiếm 2,33% vốn điều lệ. 

- Công ty cổ phần Dệt May – Đầu tư – Thương mại Thành Công, 36 Tây Thạnh, 
Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM. Ngành nghề kinh doanh bông, vải, sợi, 
hàng may mặc…. Sở hữu 30.000 CP chiếm 1% vốn điều lệ. 

- Lê Công An – 24 Nguyễn Lương Bằng, Phú Hội, Thành phố Huế, Sở hữu 
31.720 CP chiếm 1,06% vốn điều lệ. 

 
Nơi nhận:                                                                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
- Như trên;                                                                                   CHỦ TỊCH 
- Lưu VT, NS. 
                      ĐÃ KÝ  
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