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Thông điệp từ Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

Kính gửi các Quý cổ đông, Đối tác và toàn thể Cán bộ CNV, 

Khép lại năm 2019, chúng ta đã chứng kiến một nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn 

nhiều yếu tố khó dự báo. Ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc chưa có dấu 

hiệu hạ nhiệt dẫn tới thuơng mại toàn cầu tiếp tục suy yếu. 

Mặc dù đối mặt với diễn biến khó khăn, nền kinh tế Việt Nam vẫn cho thấy dấu hiệu tích cực với tốc 

độ tăng trưởng GDP đạt trên 7%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đưa ra và cao hơn nhiều các dự báo của nhiều tổ 

chức trên thế giới. 5 nền kinh tế thuộc khu vực Đông Nam Á nằm trong top 20 nền kinh tế đóng góp lớn 

nhất vào tăng trưởng GDP  trong đó có Việt Nam. 

Trước tình hình kể trên, mặc dù toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên đã đồng lòng và nỗ lực, 

con thuyền Fortex vươn ra biển lớn đã trải qua 1 giai đoạn đầy sóng gió, đặc biệt trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Một số kết quả mà Fortex đã duy trì trong năm qua: 

Tổng tài sản đạt giá trị hơn 1.597 tỷ đồng; 

Doanh thu thuần đạt giá trị hơn 999,9 tỷ đồng; 
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HĐQT đã đưa ra một số kế hoạch cho năm 2020 như sau: 

 Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu nhân sự lãnh đạo, áp dụng mô hình quản trị hiện đại, tiếp tục nhất quán 

các chính sách thu hút, gìn giữ và phát triển nhân tài.  

Tăng cường tính chủ động và sáng tạo của Ban Điều hành để phục vụ cho giai đoạn tăng trưởng mới 

cuả Fortex.  

Đầu tư nhà máy hiện đại, đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra những sản phẩm 

có chất lượng khác biệt và vượt trội. 

Mở rộng danh mục sản phẩm, mở rộng ngành hàng để đáp ứng nhu cầu xu hướng tiêu dùng mới. 

Tăng cường, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, cố gắng đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. 

Bước sang năm 2020, Ban lãnh đạo Fortex cam kết sẽ nỗ lực hết mình cùng toàn thể CBNV mang lại 

những sản phẩm với chất lượng cao, nâng tầm giá trị thương hiệu sợi Fortex nói riêng và ngành sợi Việt 

Nam nói chung như giá trị cốt lõi mà Công ty đã đề ra. 

Trong hành trình vươn ra biển lớn, con thuyền Fortex sẽ luôn luôn đón nhận cơ hội hợp tác với Quý 

cổ đông, Nhà đầu tư, Đối tác, khách hàng, cán bộ nhân viên,… trong và ngoài nước để chung tay đưa con 

thuyền Fortex vượt trùng dương đem lại sự thịnh vượng  và gắn kết bền vững của Người lao động, Quý cổ 

đông và tất cả các đối tác của Công ty. 

Tôi hi vọng bản Báo cáo thường niên 2019 sẽ đem tới cho người đọc những thông tin về tình hình 

họat động của Công ty trong năm vừa qua, cùng với đó là những khó khăn mà Công ty đang phải đối mặt 

và sẽ nỗ lực để vượt qua. 

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, xin cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của quý cổ đông, quý khách 

hàng; cảm ơn sự nhiệt huyết và những đóng góp của các thế hệ cán bộ nhân viên cho sự phát triển của 

Fortex. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, với sự đồng lòng của toàn bộ cán bộ nhân viên, sự quyết tâm 

của Ban Lãnh đạo và sự tin tưởng của quý vị, Fortex sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới trong 

thời gian tới. Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công! 

       CHỦ TỊCH HĐQT   

       (Đã ký) 

  

  

                                  LÊ MẠNH THƯỜNG 
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THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

“Tập trung chuyển đổi cơ cấu lại mặt hàng, 

khách hàng, thị trường. Phục hồi cấu hình sản 

xuất của nhà máy để tăng năng suất và ổn định 

chất lượng sản phẩm, thâm nhập vào các thị 

trường mới: Châu Mỹ, Châu Âu..., thị trường 

ngách, tận dung lợi thế từ các hiệp định thương 

mại tự do: EVFTA, CPTTPP….là định hướng của 

Fortex trong thời gian tới ” 

 

Năm 2019 được đánh giá là năm sóng gió đối với Công ty trong suốt quá trình hình thành và phát 

triển 17 năm qua. Công ty phải đối diện rất nhiều khó khăn và thách thức từ nội tại của doanh nghiệp và 

đặc biệt là khủng hoảng kinh tế toàn cầu do tác động tiêu cực từ thương chiến Mỹ -Trung trong năm qua 

chưa có hồi kết.  

Mặc dù vậy, Công ty  vẫn tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng của ngành dệt may Việt Nam nói 

chung và của Công ty nói riêng trong các năm tới. Các lợi thế về thuế quan của Việt Nam trong các hiệp 

định thương mại đã ký với Nhật Bản, Hàn Quốc và CPTPP mới có hiệu lực trong năm 2019 và Hiệp định tự 

do thương mại Việt Nam EU (“EVFTA”) dự định sẽ có hiệu lực trong năm 2020 sẽ là lực hút các đơn hàng dệt 

may dịch chuyển về Việt Nam. Với bối cảnh thị trường đó, Công ty  sẽ tiếp tục tập trung vào chiến lược sản 

phẩm và lấy khách hàng làm trọng tâm, tận dụng cơ hội để mở rộng mạng lưới khách hàng trong và ngoài 

nước, đa dạng hoá chủ loại mặt hàng như“ sợi CD; CM; PE, TCD, CVCD trong giải chi số từ Ne 20 – Ne 50 đối 

với mặt hàng sợi 100% polyester và từ Ne 20 - Ne40 đối với sợi 100% cotton .  Đồng thời kiện toàn lại bộ 

máy quản lý từ nhà máy đến văn phòng nhằm ổn định cơ cấu tổ chức, tiếp tục đầu tư nâng cấp và quy 

hoạch  lại thiết bị máy móc tại 3 nhà máy, chuyển đổi sản xuất mặt hàng 100% CD sang mặt hàng sợi 100% 

PE, sợi pha TCD, CVCD tại nhà máy Đức Quân 2 với mục tiêu đa dạng hoá sản phẩm của Công ty nhằm đáp 

ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao về chất lượng và chủng loại sản phẩm tại thị trường nội địa và xuất 

khẩu trong nhiều năm tới.  
TỔNG GIÁM ĐỐC  

ĐỖ VĂN SINH 
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh: 

Sản xuất sợi 

Sản xuất vải dệt thoi 

Hoàn thiện sản phẩm dệt 

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 

Sản xuất hàng may sẵn... 

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Fortex là sản xuất và kinh doanh các loại sợi cotton chất lượng cao bao 

gồm sợi chải thô CD, sợi chãi kỹ CM. Một phần xơ sợi ngắn không đáp ứng sản xuất sợi CD/CM sẽ được tận 

dụng để sản xuất sợi kết thúc mở OE. Sợi hầu hết được sử dụng cho mục đích sản xuất may mặc 

Tiếp theo là sử dụng sản xuất đồ gia dụng như thảm, ga trải giường, khăn các loại…, cuối cùng là vải kỹ 

thuật dùng trong y tế, thủy lợi, giao thông. Sợi Fortex thành phẩm chủ yếu để kinh doanh xuất khẩu và 

một phần nhỏ bán cho các doanh nghiệp trong nước . Bên cạnh sản xuất và kinh doanh sợi thành phẩm, 

Fortex còn kinh doanh thương mại các loại sợi khác, kinh doanh bông nguyên liệu đầu vào nhập khẩu và 

các nguyên phụ liệu ngành sợi bán buôn cho các doanh nghiệp trong nước. 

Về nhược điểm, chất liệu Cotton khá cứng, thường thích hợp với nam giới. 
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Các sản phẩm sợi của Fortex 

CD 

(Sợi Cotton chải thô 

CD) 

Thành phần: 100% 

cotton chãi thô 

Công nghệ: Sợi lồi cọc 

Yêu cầu: Sợi bông dài 

Chất lượng: Trơn , mềm  

và thấm hút hơn so với 

các loại sợi khác 

Đặc tính: Hút ẩm tốt, dễ 

chịu khi tiếp xúc với da 

người 

Sử dụng: Thường dùng 

để dệt các loại vải mềm, 

sản xuất áo sơ mi, đồ 

lót và chăn ga trải 

giường chất lượng cao 

Các chi số: Ne 20 – Ne 

40 

CM 

(Sợi Cotton chải kỹ 

CM) 

Thành phần: 100% 

cotton chãi kỹ 

Công nghệ: Sợi lồi 

cọc 

Yêu cầu: Sợi bông dài 

Chất lượng: Trơn, 

mềm và thấm hút 

hơn so với các loại sợi 

CD 

Đặc tính: Hút ẩm tốt, 

dễ chịu khi tiếp xúc 

với da người 

Sử dụng: Thường 

dùng để dệt các loại 

vải mềm cao cấp, sản 

xuất áo sơ mi, đồ lót 

và chăn ga trải 

giường chất lượng 

cao 

Các chi số:  

20 – Ne 40 

TCD 

(Sợi pha) 

 Thành phần 65% PE và 

35 % cotton chải thô. 

Sợi này dễ chịu tiếp 

xúc với da người, 

thường dùng dệt các 

loại vải mềm, đồ lót.  

Các chi số:  

Ne 26 – Ne 40 

PE 

(Sợi Pylyester PE) 

 Polyester PE  là một 

loại sợi tổng hợp với 

thành phần cấu tạo 

đặc trưng là ethylene 

(nguồn gốc từ dầu 

mỏ).  

Quá trình hóa học tạo 

ra các polyester hoàn 

chỉnh được gọi là quá 

trình trùng hợp.  

Có bốn dạng sợi poly-

ester cơ bản là sợi xơ, 

sợi tơ, sợi thô, và sợi 

bông.  

Các chi số:  

Ne 20 – Ne 50 
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NHÀ CUNG CẤP 

THÀNH VIÊN  

GIẢI THƯỞNG 

Danh hiệu hàng Việt Nam 

chất lượng cao cho sản 

phẩm sợi cotton  

Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Thái Bình chứng nhận 

"Doanh nghiệp tiêu biểu về 

đổi mới công nghệ"  

Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh 

tế Quốc tế tặng Bằng khen 

"Thành tích xuất sắc trong xây 

dựng và phát triển Thương hiệu 

và tham gia hội nhập kinh tế 

Chứng chỉ bảo hộ bởi Cục Sở 

hữu Trí tuệ cho mặt hàng sợi 

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

Mô hình quản trị: Công ty hoạt động theo mô hình tổ chức quản lý Công ty cổ phần quy định tại Điểm 

a, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, Công ty xây dựng quy chế quản trị công ty đại chúng 

theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP. 

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, Căn cứ theo tờ trình số 02, Công ty đang đề xuất và thay 

đổi mô hình quản trị theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp. Theo đó, Mô hình 

quản trị của Công ty sẽ gồm các cơ quan: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ 

trực thuộc Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. HĐQT Công ty đang nghiên cứu và triển khai tái cơ cấu 

Công ty theo mô hình quản trị này. 

 

Cơ cấu bộ máy quản lý (tính đến thời điểm 31/12/2019) 

 

 

Các công ty con, công ty liên kết: 

+ Công ty con: Không có 

+ Công ty liên kết: Không có 
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Định hướng phát triển 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty. 

- Mục tiêu hoạt động 

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, mục tiêu chủ yếu của Công ty là: “Huy 

động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh 

trong các lĩnh vực nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn 

định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà 

nước và phát triển Công ty vững mạnh.” 

- Tầm nhìn 

Khát vọng trở thành doanh nghiệp toàn cầu đứng hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới trong 

ngành sợi dệt và hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín của ngành công nghiệp dệt may. 

- Sứ mệnh 

FORTEX cam kết mang đến cho cộng đồng những sản phẩm - dịch vụ chất lượng cao bằng việc 

xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp với văn hóa sáng tạo, đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện 

đại và thân thiện với môi trường nhằm tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho các thành viên FORTEX và góp 

phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. 

 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô và bối cảnh kinh doanh có nhiều điểm không thuận lợi và thách 

thức của năm 2019, Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân luôn chủ động tìm 

kiếm cơ hội trong nguy cơ, tập trung trọng điểm vào nâng cao hiệu quả sản xuất, chuyển đổi dây 

chuyền sản xuất về cấu hình ban đầu của nhà máy, cơ cấu lại mặt hàng, khách hàng, tìm kiếm các thị 

trường ngách. Công ty tiếp tục duy trì và phát huy đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng của công ty, 

tối đa hóa lợi ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty và xã hội. Mục tiêu tăng 

trưởng của công ty về doanh thu và lợi nhuận trong các năm từ 2020- 2030 phấn đấu mức tăng trưởng 

bình quân hằng năm từ 10% trở lên. 
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Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty 

Công ty mong muốn mang lại cho các đối tác và khách hàng những sản phẩm với chất lượng tốt 

nhất, giá cả hợp lý nhất đồng thời hạn chế thấp nhất gây ô nhiễm môi trường. 

Quản trị rủi ro 

Hoạt động quản trị rủi ro là một phần không thể thiếu và không tách rời với mọi quá trình/tác 

nghiệp của Công ty. Hàng năm, Tổng Giám đốc chỉ đạo xem xét và phê duyệt khung quản trị rủi ro chung 

cho toàn Công ty. Hoạt động quản trị rủi ro được thực hiện thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các 

tuyến quản trị thuộc Ban điều hành với các Giám đốc khối, trưởng bộ phận. Các vấn đề cần quản trị bao 

gồm các khu vực có thể xảy ra rủi ro tiềm tàng, đặc biệt rủi ro liên quan đến hoạt động, tuân thủ, chuẩn 

mực, quy trình và các quy định pháp luật, dựa trên cơ sở các cuộc họp định kỳ. Các rủi ro được xác định 

trên cơ sở các mục tiêu chiến lược và các rủi ro trọng yếu có liên quan tới các mục tiêu chiến lược của 

Công ty bao gồm: 

Rủi ro kinh tế 

Rủi ro cạnh tranh 

Rủi ro thị trường 

Rủi ro lãi suất 

Rủi ro chính sách 

Rủi ro môi trường 

Rủi ro chất lượng nguồn nhân lực 
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Các nhân tố rủi ro 

Loại rủi ro Diễn giải rủi ro Giải pháp hạn chế rủi ro 

Rủi ro kinh tế 

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thiên 

tai, dịch bệnh có thể ảnh hưởng tới 

nhu cầu tiêu dùng sản phẩm dệt may 

và do đó có thể ảnh hưởng tới khả 

năng bán hàng của doanh nghiệp. 

Để đạt được tốc độ tăng trưởng 

doanh thu mục tiêu, Công ty tích cực phát 

triển các khách hàng mới và thị trường 

mới. Bên cạnh đó, Công ty cũng không 

ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và 

hạ giá thành để giữ chân khách hàng thân 

thiết. 

Ngoài ra, Công ty cũng chú trọng công tác 

nghiên cứu phát triển để ra những sản 

phẩm có tính năng kỹ thuật đặc biệt. 

Rủi ro cạnh tranh 

Xu hướng dịch chuyển sản xuất dệt 

may từ Trung Quốc và các quốc gia 

khác như Hàn Quốc và Đài Loan sang 

Việt Nam cùng với làn song đầu tư để 

đón cơ hội từ FTA sẽ dẫn đến sự cạnh 

tranh lớn hơn trong ngành sản xuất 

sợi. Các đối thủ chuyển sang phân 

khúc cao cấp hoặc sản xuất sợi tái 

chế. 

Với mô hình kinh doanh chú trọng vào cơ 

sở vật chất hiện đại, đội ngũ nhân viên 

lành nghề, chuyên nghiệp và hệ thống 

quản lý hiện đại, Công ty tin tưởng 

sẽ duy trì được khả năng cạnh tranh trong 

việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao và 

giá thành cạnh tranh 

Rủi ro nguyên vật 

liệu 

Hiện tại, Công ty đang nhập khẩu 

nguyên vật liệu sản xuất chính, cho 

nên khi nguồn cung nguyên vật liệu 

bị thiếu hụt hoặc không đảm bảo 

chất lượng có thể ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất của Công ty như 

giao hàng không đúng hạn, chất 

lượng không đảm bảo… 

Công ty luôn có chính sách đa dạng nhà 

cung cấp và đánh giá chất lượng nhà cung 

cấp định kỳ. 

Tùy theo điều kiện thị trường, Công ty 

luôn lưu trữ một lượng nguyên vật liệu 

nhất định để đáp ứng được nhu cầu sản 

xuất kinh doanh. 
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Rủi ro Lãi suất 

Lãi suất cho vay hình thành nên chi 

phí vốn và là chi phí đầu vào của quá 

trình sản xuất kinh doanh; có ảnh 

hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt 

động của doanh nghiệp. Việc lãi suất 

cho vay biến động có ảnh hưởng rất 

lớn tới kết quả HĐKD của Công ty 

Công ty phỉa luôn chủ động và nỗ lực 

trong việc tìm kiếm nguồn vốn giá rẻ, 

ngoài việc tăng nguồn vốn chủ sở hữu, 

Công ty cần phải lựa chọn tổ chức tín 

dụng, tổ chức phi tín dụng có mức lãi suất 

cạnh tranh để huy động vốn nhằm tiết 

giảm chi phí cho Công ty 

Rủi ro pháp luật 

Sự thay đổi của các chính sách pháp 

luật về Thị trường chứng khoán, thuế, 

hải quan, bảo vệ môi trường, lao 

động có thể làm tăng chi phí vận 

hành của doanh nghiệp 

Công ty đã có cơ chế theo dõi, cập nhật và 

điều chỉnh để có sự thích nghi tốt nhất đối 

với những thay đổi này 

Rủi ro môi trường 

Ngành sản xuất phụ thuộc rất nhiều 

vào yếu tố môi trường. Vấn đề bảo vệ 

môi trường, xử lý chất thải sau quá 

trình sản xuất kinh doanh là thách 

thức không nhỏ đối với Công ty. Sức 

ép về sự gia tăng của các khoản phí: 

phí tài nguyên môi trường , phí xử lý 

chất thải, tiền thuê đất,… ngày càng 

cao cũng ảnh hưởng đến kế quả kinh 

doanh của Công ty 

Hiện tại, Công ty đã tuân thủ đầy đủ và 

đang thực hiện tốt các quy định của Pháp 

luật về bảo vệ môi trường, các chi phí 

phát sinh cần thiết liên quan đến công tác 

bảo vệ môi trường được tính toán nằm 

trong kế hoạch chi phí của Công ty. Công 

ty đã có kế hoạch đầu tư thêm dây chuyền 

sản xuất hiện đại, hạn chế tối đa chất thải 

ra môi trường. 

Rủi ro chất lượng 

nguồn nhân lực 

Rủi ro khi nguồn nhân lực không đáp 

ứng được yêu cầu quản trị của doanh 

nghiệp: nguồn nhân lực không đạt 

chất lượng, thiếu kinh nghiệm trong 

hoạt động điều hành và quản lý; ảnh 

hưởng đến hoạt động của Công ty 

Chú trọng tuyển dụng, đào tạo, huấn 

luyện phát triển nguồn nhân lực để đáp 

ứng nhu cầu công việc. Đảm bảo các 

chính sách lương thưởng, phúc lợi, chế độ 

đãi ngộ và môi trường làm việc tốt nhất 

cho người lao động.Tập trung vào công 

tác đào tạo, nâng cao trình độ- kỹ năng 

tay nghề của CBCNV, xây dựng đội ngũ kế 

thừa. 
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Tổng quan ngành dệt may  

Diễn biến hoạt động ngành dệt may trong năm 2019 

 

Biểu đồ 1. Diễn biến hoạt động ngành dệt may năm 2019 

 
Nguồn: Bloomberg 

Theo Vinatex, nhu cầu dệt may thế giới tăng 3,3% YoY trong năm 2019 (năm 2018 là 7,4% YoY), 

trong đó xuất khẩu của Trung Quốc giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) trong khi xuất khẩu của 

Ấn Độ, Bangladesh và Việt Nam tăng lần lượt là 1,4% YoY, 2,4% YoY và 7,3% YoY. 

Theo Văn phòng dệt may Hoa Kỳ (OTEXA), nhập khẩu hàng may mặc của Mỹ ước tính tăng 3% YoY 

trong năm 2019. Trong 11 tháng 2019, xuất khẩu hàng may mặc của Trung Quốc sang Mỹ giảm 6,6% YoY, 

trong khi xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam tăng 10% YoY. 

 Trong giai đoạn 2018-2019, thị phần xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng từ 11,8% lên 

12,8%, trong khi thị phần của Trung Quốc giảm từ 36,4% còn 33,4%. Khác với Việt Nam, xuất khẩu của 

Bangladesh và Campuchia sang Hoa Kỳ cũng có mức tăng  
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trưởng mạnh mẽ đạt 9,9% YoY và 19,5% YoY, tuy nhiên thị phần nhập khẩu sang Mỹ vẫn thấp hơn 

Việt Nam, lần lượt đạt 5,5% và 2,7%. 

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam ước tính đạt 39 tỷ USD trong năm 2019 (+7,3% YoY), 

thấp hơn so với kế hoạch của cả nước là 40 tỷ USD. Đây là mức tăng trưởng thấp hơn mức đã đạt được 

trong 2 năm qua (2017: 10,8% YoY và 2018: 16% YoY). 

Trong năm 2019, xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường khác chỉ đạt mức tăng trưởng một 

con số, trong đó thị trường tăng trưởng cao nhất là Mỹ, đạt 8,9% YoY. Theo Vinatex, nhu cầu thế giới bị 

ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại. Các công ty sản xuất trong nước cho biết sản lượng mỗi đơn 

hàng giảm, khách hàng không còn đặt hàng trước 3-6 tháng như trước, và giá cả trở nên cạnh tranh hơn. 

Khối các doanh nghiệp FDI (chịu trách nhiệm cho khoảng 60% tổng kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam) 

cũng có hiệu suất thấp, với doanh thu thấp hơn ước tính do giá bông toàn cầu giảm nhanh, và khách 

hàng thận trọng đặt hàng hơn do lo ngại về chiến tranh thương mại. 

Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp có vốn đầu từ FDI có thể vẫn được hưởng lợi từ hội nhập (một 

phần sợi và vải tự cung cấp), do đó ảnh hưởng ít nghiêm trọng hơn so với các công ty Việt Nam thuần 

túy. 

Trong 11 tháng 2019, ngành dệt may thu hút được 1,5 tỷ USD vốn FDI. Có dòng vốn đầu tư ngày 

càng tăng vào phân ngành sợi và sợi màu từ Hàn Quốc và Đài Loan. 
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Dự báo tăng tưởng ngành dệt may trong năm 2020 
 

Dự báo tăng trưởng ngành thời trang năm 2020 

 

(Nguồn: McKinsey & Company) 

 

The McKinsey Global Fashion Index dự đoán doanh thu ngành thời trang thế giới sẽ tăng 3-4% YoY 

trong năm 2020, so với mức 3,5-4,5% YoY trong năm 2019. Mức dự báo thấp hơn phản ánh người tiêu 

dùng ngày càng thận trọng hơn trong bối cảnh bất ổn về nền kinh tế vĩ mô lớn hơn và những đe dọa từ 

chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra. Tại thị trường Mỹ và EU, tâm lý người tiêu dùng bất ổn trong khi 

ở thị trường mới nổi Châu Á-Thái Bình Dương tương đối mạnh nhưng tăng trưởng cũng giảm dần. Lợi ích 

kinh tế sẽ tiếp tục chảy vào một nhóm nhỏ các công ty hàng đầu được lựa chọn, trong khi các công ty 

tầm trung càng càng bị chèn ép. 

Đối với Việt Nam, ước tính kim ngạch xuất khẩu của ngành sẽ đạt 41,5 tỷ USD đến 42 tỷ USD trong 

năm 2020 (tăng 6,4%-7,7% YoY). Tập đoàn Dệt may Việt nam (Vinatex) và các chi nhánh đặt mục tiêu 

hoàn thành 50,9 nghìn tỷ đồng doanh thu (+3,5% YoY) và 1,55 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 

(+11,3% YoY). Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), hầu hết các công ty vẫn đang đàm phán cho các 

đơn hàng đến quý 2/2020 (chủ yếu là do cạnh tranh về giá), không giống các năm trước. 

Dự báo tăng trưởng xuất khẩu ngành được nhóm phân tích đưa ra là có thể được đẩy nhanh khi các 

đơn hàng chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam tiếp tục diễn ra, đặc biệt là ở các thị trường mới được 

hưởng lợi từ CPTPP như Canada và Australia. 

 

Tăng trưởng doanh thu 2018 2019 2020 (dự báo) 

Tổng ngành thời trang 3,5-4,5% 3,5-4,5% 3-4% 

Bắc Mỹ 1-2% 2,5-3,5% 2-3% 

Khu vực phát triển Châu Âu 2-3% 1,5-2,5% 1-2% 

Khu vực mới nổi Châu Âu 5,5-6,5% 4,5-5,5% 4,5-5,5% 

Trung Đông và Châu Phi 5-6% 3-4% 3-4% 

Khu vực phát triển của APAC 2-3% 2-3% 2-3% 

Khu vực mới nổi của APAC 6,5-7,5% 6,5-7,5% 6-7% 

Châu Mỹ La Tinh 5-6% 2,5-3,5% 2,5-3,5% 
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Tuy nhiên, ngành dệt may tiếp tục gặp các vấn đề và rủi ro. Mức lương tối thiểu tiếp tục tăng 

khoảng 5,1%-5,7% trong năm 2020, với tốc độ tương tự như mức tăng năm 2019. Theo VITAS, Việt Nam 

đã nâng mức lương tối thiểu lên 12 lần kể từ năm 2008. Khi nhiều nhà máy có vốn đầu tư FDI dịch chuyển 

và thành lập tại Việt Nam, khả năng cạnh tranh về lương sẽ trở nên khốc liệt hơn giữa các công ty trong 

nước và các công ty có vốn đầu tư FDI, đẩy lạm phát tiền lương cao hơn và ảnh hưởng đến tỷ suất lợi 

nhuận gộp của các công ty. Ngoài ra, chi phí điện và chi phí vận chuyển cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng 

cạnh tranh. 

Ngành dệt may phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu (60%) máy móc, nguyên vật liệu và phụ kiện. Với 

các quy định khó khăn về nguồn gốc từ CPTPP (sợi chuyển tiếp) và EVFTA (vải chuyển tiếp), các công ty 

may mặc không có chuỗi giá trị tích hợp đầy đủ ở Việt Nam sẽ không nhận thấy tác động ngay lập tức, vì 

các công ty này phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên vật liệu từ Trung Quốc. 

 
 

 

 24 
 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 

 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: 

Ngành dệt may bước sang năm 2019 với nhiều kỳ vọng sáng đến từ các hiệp định thương mại tự do 

được Việt Nam ký kết như CPTPP, EVFTA... đặc biệt là kỳ vọng với thị trường EU - một trong ba thị trường 

xuất khẩu dệt may lớn nhất của Việt Nam hiện nay, bên cạnh Mỹ, Nhật Bản. 

Với thị trường Mỹ, dù chưa tham gia CPTPP, nhưng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung được nhiều ý 

kiến nhận định sẽ tạo điều kiện cho đơn hàng chuyển dịch từ Trung Quốc sang các quốc gia khác, trong 

đó Việt Nam được đánh giá sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn nhất nhờ sở hữu nhiều lợi thế từ vị trí địa lý, 

nhân công dồi dào, chi phí sản xuất thấp và mối quan hệ hợp tác sẵn có của doanh nghiệp với các nhãn 

hàng lớn. 

Thế nhưng, trái với kỳ vọng hưởng lợi từ thương chiến Mỹ-Trung và việc các hiệp định thương mại 

tự do được ký kết, không ít doanh nghiệp dệt may trong đó có Fortex đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng 

trong năm 2019. Cụ thể, doanh thu thuần trong năm 2019 của công ty chỉ đạt 999,99 tỷ đồng, đạt gân 

85% so với mức kế hoạch 1.225 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế âm 93,7 tỷ đồng.  

 

 

 

 

Tình hình hoạt động trong năm 2019 
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Tổ chức và nhân sự 

Danh sách các thành viên Ban điều hành:   

 
 

                                            BAN ĐIỀU HÀNH 

 

 

Họ và tên Chức vụ Ngày sinh 
Số cổ phần nắm 

giữ 
Tỷ lệ (%) 

Ông Đỗ Văn Sinh Tổng Giám đốc 31/03/1981 0 cổ phần 0 

Ông Phạm Trường Giang Phó TGĐ 13/04/1981 0 cổ phần 0 

Ông Trần Xuân Tiến Phó TGĐ 19/10/1975 0 cổ phần 0  

Ông Đào Văn Nam Kế toán trưởng 23/06/1990 0 cổ phần 0  

 

  ÔNG ĐỖ VĂN SINH 

Thành viên HĐQT—Tổng Giám Đốc 

Sinh năm: 1980 

Cử nhân quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác 

4/2019 - Nay:  Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

12/2018 - 4/2019: Giám đốc kinh doanh  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

2017 - 2018: Phó Tổng Giám Đốc công ty cp xuất nhập khẩu thủy sản miền trung  

2013 - 2016: Phó Giám đốc kinh doanh  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

2004 - 2012: Trưởng phòng kinh doanh  Công ty cổ phần tập đoàn Đại Cường 
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ÔNG PHẠM TRƯỜNG GIANG 

Phó Tổng Giám Đốc 

Sinh năm: 1981 

Phó Tổng Giám Đốc 

Cử nhân kế toán tài chính 

11/2019 -  Nay: Phó Tổng Giám Đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

Quá trình công tác 

2017– Nay: Tổng Giám Đốc công ty cổ phần tập đoàn Đại Cường 

2013– 2015: Giám đôc tài chính công ty cổ phần tập đoàn Đại Cường 

2011– 2013: Phó Tổng Giám Đôc  công ty cổ phần tập đoàn Đại Cường 

2008– 2011: Trưởng phòng dự án—đầu tư  công ty cổ phần tập đoàn Đại Cường 

2002– 2008: Nhân viên kế toán công ty cổ phần tập đoàn Đại Cường 

ÔNG TRẦN XUÂN TIẾN 

Sinh năm: 1975 

Phó Tổng Giám Đốc 

Kỹ sư điện -  Cử nhân quản trị kinh doanh 

10/2019 -  Nay: Phó Tổng Giám Đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

Quá trình công tác 

8/2010 -  10/2019: Trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

6/2007– 8/2010: nhân viên phòng kỹ thuật công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 
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Những thay đổi trong ban điều hành 

Trong năm 2019, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân có sự thay đổi trong ban điều hành, cụ 

thể như sau 

- Miễn nhiệm chức vụ:  Tổng Giám đốc: Nguyễn Thị Mai 

    Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Duy Chiến 

    Kế toán trưởng: Ông Hoàng Khắc Huy 

- Bổ nhiệm chức vụ:               Tổng Giám đốc: Ông Đỗ Văn Sinh 

    Phó Tổng Giám đốc: Ông Phạm Trường Giang 

    Phó Tổng Giám đốc: Ông Trần Xuân Tiến 

    Kế toán trưởng: Ông Đào Văn Nam 

ĐÀO VĂN NAM 

Sinh năm: 1990 

Kế toán trưởng 

Thạc sĩ QTKD -  Cử nhân kế toán tài chính 

11/2019 -  Nay: Kế toán trưởng  công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

Quá trình công tác 

12/2018 -  11/2019: Phó phòng kế toán công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

7/2018 – 12/2018: Nhân viên kế toán công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 
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NHÂN SỰ 

STT Khu vực làm 
việc 

Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 2019 

1 Tổng CBCNV 870 847 611 

2 Văn Phòng 48 46 50 

3 Đức Quân 1 198 187 95 

4 Đức Quân 2 312 304 227 

5 Đức Quân 5 312 310 239 

Tổng hợp nhân sự qua các năm 

Năm 2019, công ty chủ động thay đổi hình thức tính 

lương thời gian sang lương khoán sản phấm  thúc đẩy 

tăng năng suất lao động và giảm nhân sự rõ rệt. Từ đó 

nâng cao được chế độ phúc lợi cho người lao động.  

Fortex sử dung lao động trên cơ sở Luật lao động hiện 

hành. Nhân viên công ty được ký kết hợp đồng lao 

động theo đúng quy định và phù hợp với các vị trí 

công việc 
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Chính sách đối với người lao động 

Số lượng lao động trong công ty 

Tính đến 31/12/2019 Công ty có 611  người  

Chính sách đối với người lao động 

Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn  

lực quý giá nhất của Doanh nghiệp. Nguồn nhân 

lực mạnh không những tạo cho Doanh nghiệp lợi 

 thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự  thành 

công hay thất bại của Doanh nghiệp, do  

đó lãnh đạo Công ty đã rất chú trọng công tác tuyển 

dụng, đào tạo nhân lực. 

Chính sách tuyển dụng 

Công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngoài Công ty nhằm mục đích tìm 

được những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc đồng thời phù hợp với định 

hướng phát triển của Công ty. 

Trong nội bộ:  Đề bạt các vị trí quản lý, lãnh đạo ,Trưởng phòng, phó phòng... đây là lực lượng lao 

động đã quen với công việc, hiểu biết rõ về công ty, trung thành với công ty. 

Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp: Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới 

thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển dụng ở các trường đại học, cao 

đẳng, dạy nghề... công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân kinh tế, 

ngoại ngữ, kế toán, ... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.  

Chính sách đào tạo 

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ 

chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau: 

Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết 

của người lao động về ngành. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động 

của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp 

đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác. 
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Chế độ làm việc  

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật.Về điều kiện 

làm việc: văn phòng làm việc, nhà xưởng được thiết kế khang trang, thoáng mát đảm bảo đến mức tối đa 

an toàn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc để người lao động phát huy được 

hiệu quả lao động. 

 

 

 

 

Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động 

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, 

tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty có chủ trương khen thưởng kịp thời đối với cá 

nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả 

công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết 

kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, 

thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống 

lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến 

hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.. 
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Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 
 

Các khoản đầu tư lớn: 

Các khoản đầu tư lớn của Fortex 

 

 

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2019 đã Kiểm toán) 

 

Tình hình tài chính 
 

Tình hình tài chính năm 2019 của Công ty 

ĐVT: triệu đồng 

 

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2019 đã Kiểm toán) 

Tên dự án 
Giá trị khoản đầu tư 
01/01/2019 (VND) 

Giá trị khoản đầu tư ngày 
31/12/2019 (VND) 

 

Dự án nhà máy kéo sợi Đức 

Quân 6 

 

60.092.902.996 

 

62.086.274.250 

STT Chỉ tiêu 
Năm 

Tăng/giảm 
2018 2019 

1 Vốn điều lệ 500.000 500.000 0% 

2 Doanh thu thuần 1.152.524 999.920 -13,24% 

3 Lợi nhuận sau thuế 31.715 (93.748) - 
4 Tỷ lệ cổ tức - - - 

Các công ty con, công ty liên kết: Không có 
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Các chỉ tiêu tài chính 

 

   (Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2019 đã Kiểm toán) 

Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2018 Năm 2019 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:       

   TSLĐ/Nợ ngắn hạn Lần 1,23 1,04 

+ Hệ số thanh toán nhanh:       

(TSLĐ – Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn Lần 1,05 1,02 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       

+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản % 66,91 71,03 

+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu % 202,24 245,23 

3.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       

+ Vòng quay hàng tồn kho:       

Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân 

Vòng 6,19 12,44 

+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân Lần 0,64 0,60 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời       

 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 2,45 - 

 + Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu bình quân % 4,86 - 

 + Hệ số LNST/ Tổng tài sản bình quân % 1,61 - 

 + Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần % 2,69 - 
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Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Cổ phần:  

Công ty không có cổ phần bị hạn chế chuyển  nhượng 

 

Cơ cấu cổ đông:  

 

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2019 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu  

Trong năm 2019, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quânkhông có hoạt động tăng vốn. 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Trong năm 2019, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân không tiến hành mua bán cổ phiếu 

quỹ. 

Các chứng khoán khác  

Hiện tạị, không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đức 

Quân. 

 

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 50.000.000 cổ phần 

Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông 

STT Cổ đông 
Số lượng cổ 

phần (cổ phần) 

Giá trị cổ phần 

(VND) 
Tỷ lệ (%) 

I. Cổ đông trong nước 49.970.740 499.707.400.000 99,4% 

  Nhà nước 0 0 0% 

  Khác 49.970.740 499.707.400.000 99,4% 

II. Cổ đông nước ngoài 29.260 292.600.000 0,06% 

  Tổng cộng 50.000.000 500.000.000.000 100% 
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 

 

STT Chỉ tiêu Năm 2019 
Kế hoạch 

2019 

So sánh 

2019/Kế 
hoạch 

Năm 2018 
So sánh 

2019/2018 

1 
Doanh 

thu 
1000 1.225 81,63% 1.154 86,66% 

2 LNTT (94) 22 - 32 - 

3 LNST (94) 22 
- 28 - 

ĐVT: triệu đồng 

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2019 đã Kiểm toán) 

Tình hình tài chính 

Tình hình tài sản 

STT CHỈ TIÊU 31/12/2018 31/12/2019 

I Tài sản ngắn hạn 1.014.311.057.099 838.970.949.109 

1 Tiền và tương đương tiền 121.626.009.988 12.371.157.159 

2 Đầu tư tài chính ngắn hạn - 220.000.000 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 743.588.848.376 809.539.814.952 

4 Hàng tồn kho 146.119.061.717 14.651.447.301 

5 Tài sản ngắn hạn khác 2.977.137.018 2.188.529.697 

II Tài sản dài hạn 743.131.904.062 758.521.379.845 

1 Phải thu dài hạn 36.760.000.000 104.391.781.622 

2 Tài sản cố định 629.377.253.908 549.751.963.742 

3 Tài sản dở dang dài hạn 60.092.902.996 62.086.274.250 

4 Đầu tư tài chính dài hạn 240.000.000 240.000.000 

5 Tài sản dài hạn khác 16.661.747.158 42.051.360.231 

  Tổng cộng tài sản 1.757.442.961.161 1.597.492.328.954 

Tình hình tài sản của Fortex 

ĐVT: đồng 

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2019 đã Kiểm toán) 
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Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân ghi 

nhận tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2019 là 1.597 tỷ đồng, giảm 9,1% so với 31/12/2018. Khoản phải thu 

ngắn hạn khách hàng cuối năm tăng gần 200 tỷ, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc hoạt động kinh doanh 

của công ty diễn biến khó khăn trong năm 2019. Ban lãnh đạo công ty buộc phải thi hành chính sách gia 

tăng các khoản bán chịu cho các đối tác khách hàng chiến lược của công ty để duy trì thị phần. 

Tình hình nợ phải trả 

Tình hình Nợ phải trả của Fortex 

STT CHỈ TIÊU 31/12/2018 31/12/2019 

I Nợ ngắn hạn 823.368.504.928 810.149.576.071 

1 Phải trả người bán ngắn hạn 200.980.536.914 65.443.272.756 

2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 2.093.144.390 2.351.599.395 

3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 4.525.966.250 213.124.920 

4 Phải trả người lao động 7.273.311.365 3.140.960.736 

5 Chi phí phải trả ngắn hạn 101.976.987.362 153.442.285.665 

6 Phải trả ngắn hạn khác 34.448.499.587 62.603.134.776 

7 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 468.754.955.712 522.720.288.475 

8 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3.315.203.348 234.909.348 

II Nợ dài hạn 352.596.312.388 758.521.379.845 

1 Phải trả người bán dài hạn - - 

2 Người mua trả tiền trước dài hạn - - 

3 Chi phí phải trả dài hạn 90.421.024.039 74.621.024.039 

4 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 262.175.288.349 249.991.697.760 

  Tổng Nợ phải trả 1.175.964.817.316 1.134.762.297.870 

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2019 đã Kiểm toán) 

Để ứng phó với tình hình kinh doanh khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty đã có động thái cơ cấu theo 

hướng giảm nguồn nợ vay. Tổng nợ phải trả tính đến thời điểm cuối năm 2019 không biến động nhiều so 

với đầu năm. Các khoản vay và nợ thuê tài chính tăng không nhiều so với đầu năm, khoảng 50 tỷ đồng. 

Khoản phải trả nhà cung cấp giảm khoảng 135 tỷ so với đầu năm. 

ĐVT: đồng 

 

 36 
 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 

 

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

Trong năm 2019, công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý nhằm tạo sự đồng bộ, 

nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội cổ đông và ban lãnh đạo. 

Nhằm cải tiến mô hình quản trị theo hướng hiện đại, Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

năm 2019 HĐQT đã đề xuất theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp. Theo đó, Mô 

hình quản trị của Công ty sẽ gồm các cơ quan: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc. HĐQT Công ty đang nghiên cứu  và triển khai tái cơ cấu Công ty theo mô hình quản trị này. 

Kế hoạch phát  triển trong năm 2020 

Giải pháp về tài chính. 

- Tiếp tục duy trì các hợp đồng hạn mức với các ngân hàng hiện tại, đề xuất phương án tỷ lệ tài sản hiện tại 

nhưng không giảm hạn mức. 

- Tìm kiếm thêm các nguồn tài chính khác. 

- Lên kế hoạch đề xuất cơ cấu, khoanh nợ, giảm lãi vay với ngân hàng nhằm đối phó với khó khăn mà dịch 

bệnh Covid 19 gây ra. 

- Lên kế hoạch xin giảm phí dịch vụ phát sinh từ các ngân hàng. 

Giải pháp về Thị trường. 

 + Duy trì thị trường và khách hàng hiện hữu để ổn định sản lượng tiêu thụ sản phẩm mục tiêu là tiêu thụ 

hết sản phẩm sản xuất trong tháng. 

+ Tích cực tìm kiếm và phát triển thị trường trong và ngoài nước như “ các nước trong khối ASIAN; Châu Á; 

Châu Mỹ) đối với mặt hàng sợi PE và sợi pha trong thời gian tới khi nhà máy Đức Quân 2 sản xuất trở lại dự 

kiến đầu quý 2 năm 2020. 

+ Đẩy mạnh và hoàn thiện công tác trước và sau bán bàng mục tiêu đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách 

hàng trong và ngoài nước. 

+ Tập trung đào tạo tại chỗ hoặc cử đi tập huấn ngắn hạn và tuyển dụng thêm nhân sự tại phòng kinh 

doanh có chuyên môn nghiệp vụ tốt đáp ứng yêu cầu mở rộng thị trường sợi trong thời gian tới. 
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Giải pháp về sản xuất. 

Thực hiện việc chuyển đổi mặt hàng đáp ứng nhu cầu đa dạng thị trường tiêu thụ trong và ngoài 

nước và định hướng sản xuất sản phẩm theo cấu hình đầu tư ban đầu của nhà máy nhằm tận dụng lợi thế 

công nghệ nâng cao sản lượng, giảm chi phí sản xuất, giảm nhân công, giảm nhu cầu sử dụng vốn khi sản 

xuất sợi 100% cotton trước tình hình hạn mức tại các ngân hàng đang thắt chặt lại, mục tiêu nâng cao hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của công ty trong ngắn hạn và dài hạn và ứng phó kịp thời sự dịch chuyển mặt 

hàng và thị trường đối với ngành dệt may sau khi cuộc khủng hoảng kinh tế kép từ thương chiến Mỹ - 

Trung và dịch bện Covids – 19 kết thúc cụ thể như sau. 

- Tiếp tục cơ cấu và ổn định bộ phận quản lý cấp trung tại nhà máy như sát nhập công đoạn, tinh gọn nhân 

sự quản lý  cấp trung, giảm nhân sự định biên tại 3 nhà máy, nâng cao tay nghề cho công nhân và quản lý 

qua các khoá đạo tạo ngắn hạn và đào tạo tại chỗ. 

- Công ty tiếp tục cải tạo và mua sắm bổ sung thiết bị linh kiện máy móc cho nhà máy Đức Quân 1 mục 

tiêu phục hồi và vận hành đầy đủ 35/35 máy thay vì 24/35 máy sợi con và 4 máy ống. Mục tiêu nâng cao 

chất lượng và sản lượng sợi PE chi số từ Ne 20 – Ne45 , giảm chi phí sản xuất  và nhân sự tại nhà máy phân 

đấu sản lượng đạt từ  8,5 tấn – 9 tấn/ ngày “chưa quy đổi” nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại nhà 

máy Đức Quân 1. 

- Tiếp tục quy hoạch nhà máy Đức Quân 2 chuyển đổi sản xuất đủ 3 mặt hàng ( 100% Polyester, sợi pha 

TCD; CVCD; và sợi TCM”  tại nhà máy thay vì chạy một mặt hàng sợi CD như trước đây mục tiêu đa dạng 

hoá sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại nhà máy. 

+ Giai đoạn 1 : Kết thúc chuyển đổi công nghệ sản xuất sơi PE và bắt đầu sản xuất sợi PE chi số từ Ne 30 – 

Ne 50 và đầu Quý 2 năm 2020. 

+ Giai đoạn 2: Tiếp tục điều chuyển máy móc thiết bị và mua mới một số thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất 

sợi TCD và CVCD chi số từ Ne26 – Ne 40 bắt đầu sản xuất đầu quý 3 năm 2020. 

+ Giai đoạn 3: Sau khi hoàn thành chuyển đổi mặt hàng và ổn đinh sản xuất và thị trường tiêu thụ sản 

phẩm đầu ra tại nhà máy Đức Quân 2 Công ty tiếp tục đánh giá thiết bị mua bổ sung máy ghép để khôi 

phục sản xuất mặt hàng sợi TCM, và CVCM. 

Mục tiêu sản xuất sản lượng đạt 20-21 tấn / ngày thay vì 17-18 tấn/ngày sản lượng thực tế chưa 

quy đổi. 

- Tại nhà máy Đức Quân 5 tiếp tục đại tu và sửa chữa công đoạn máy con mục tiêu nâng cao tốc độ máy 

con từ 17 nghìn vòng/phút lên 19-20 nghìn vòng/phút tiếp tục mua bổ sung thiết bị để nâng cao chất 

lượng và sản lượng sản xuất. 

 

 38 
 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 

 

Mục tiêu sản lượng đạt 20-21 tấn / ngày đối mặt hàng sợi 32CD 

Tiếp tục khảo sát đánh giá nhu cầu thị trường để khôi phục sản xuất sợi chải kỹ và đầu tư thêm thiết bị dây 

cung bông, máy ghép để nâng cao sản lượng sản xuất đa dạng mặt hàng sản xuất đồng thời như sợi CD chi 

số Ne20 - Ne40; sợi CM chi số từ Ne20-40CM và sợi bán chải thô chải kỹ ( sơ mi chải kỹ) chi số Ne 20 -Ne 40. 

- Sau khi hoàn thành kế hoạch chuyển đổi mặt hàng tại 3 nhà máy và ổn định thị trường đây là tiền đề và 

mục tiêu của Ban Lãnh Đạo Công Ty tiếp tục theo đuổi triển khai dự án nhà máy sợi Đức Quân 6 trong các 

năm kế tiếp. 

Giải pháp về Nhân sự. 

- Tiếp tục kiện toàn lại các bộ phận chức năng trong công ty theo định hướng và Nghị quyết hội đồng quản 

trị đã giao. 

- Tập trung xây dựng tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý nhằm nâng cao công tác quản lý điều hành 

con người đem lại hiệu quả lao động như sau: 

+ Cơ cấu lại bộ phận quản lý nhà máy Đức Quân 1 theo định hướng tinh gọn, giảm định biên bộ phận quản 

lý cấp trưởng phó công đoạn và tổ trưởng lao động gián tiếp. 

+ Kiện toàn bộ phận quản lý và nhân sự nhà máy 2 và 5 theo mục tiêu tinh gọn và gộp công đoạn tại nhà 

máy mục tiêu giảm nhân sự quản lý cấp trung và lao động gián tiếp. Nâng cao vai trò điều hành ca cho 

trưởng ca đi ca. 

- Đổi mới công tác tuyển dụng lao động bằng nhiều hình thức như sử dụng mạng xã hội, truyền thông và 

liên lạc trực tiếp kết hợp tuyên truyền vận động công nhân đã làm việc tại công ty về Công ty làm lại vì đây 

là lực lượng lao động đã có tay nghề. 

- Tổ chức đào tạo tay nghề tại chỗ nâng cao năng suất lao động, một người đứng được nhiều máy và làm 

các công việc khác phục vụ sản xuất, vệ sinh nền nhà để giảm bớt định biên lao động. 

-Tiếp tục hoàn thiện quy chế tiền lương theo hình thức lương khoán sản phẩm thúc đẩy ý thức sản xuất 

nâng cao thu nhập người lao động, đảm bảo đời sống cho người lao động tạo sự gắn bó làm việc lâu dài 

với Công ty 

-Tiếp tục duy trì và phát triển nét văn hóa của Doanh nghiệp , trang phục bảo hộ lao động đẹp phù hợp với 

vị trí công việc, phát huy tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, sự chân thành cởi mở giúp đỡ lẫn nhau, 

kéo ngắn khoảng cách lãnh đạo, quản lý với nhân viên, người lao động tạo sự gần gũi, chia sẻ suy nghĩ .  

-Duy trì ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm trong công việc đây là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng nền 

tảng vững chắc cho Công ty phát triển hiệu quả và bền vững. 
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Đánh giá của Hội đồng quản trị  

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

- Năm 2019, các hoạt động của công ty diễn ra khá tốt, có sự liên kết chặt chẽ giữa HĐQT với ban 

Tổng Giám đốc, giữa Tổng Giám đốc với các phó Tổng giám đốc và các phòng ban, các đội. 

- Năm 2019 là một năm biến động lớn trong hoạt động kinh doanh của Công ty, mặc dù mọi hoạt 

động tổ chức, điều hành doanh nghiệp, quản trị kinh doanh đi vào ổn định, đáp ứng yêu cầu mô hình quản 

trị mà ĐHĐCĐ đã đề ra.  

- Trước sự biến động khó lường của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, Công ty không đạt 

được các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2019. 

- Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành dệt may, các mảng hoạt động kinh 

doanh của Công ty ngày càng được phân định rõ nét, rõ định hướng, mục tiêu. HĐQT đang chỉ đạo sát sao 

việc tìm kiếm, mở rộng nguồn cung đầu vào lẫn thị trường đầu ra để mở rộng hoạt động kinh doanh, giảm 

thiểu rủi ro cho công ty. 

- Các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 được triển khai đầy đủ, đúng tiến độ kế 

hoạch, trong đó một số công tác nhiệm vụ trọng tâm đã được thực hiện tốt, hiệu quả. Một số công tác thực 

hiện tốt như phát triển thương hiệu, cải thiện môi trường làm việc, cải thiện thu nhập và đời sống tinh thần 

cho người lao động. 

- Năm 2019, Công ty tiếp tục triển khai dự án Nhà máy Kéo sợi Đức Quân 6 để mở rộng Hoạt động 

SXKD. Dự kiến, bước sang năm 2020, các hạng mục đầu tư của nhà máy sẽ được hoàn tất và đưa vào chạy 

thử. 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty 

- Chủ tịch HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng, quý, năm và các cuộc họp bất thường với 

Ban Tổng Giám đốc hoặc ban điều hành; Từ việc triển khai các cuộc họp, HĐQT đã nắm sát thực tế, từ đó 

đưa ra các quyết sách và chỉ đạo kịp thời, chính xác đảm bảo mọi hoạt động của Công ty thực hiện đúng 

pháp luật, đúng Điều lệ, đặc biệt thúc đẩy hoàn thiện kế hoạch năm 2019 mà ĐHĐCĐ đã đề ra. 

- Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt đã thực hiện chế độ họp 

giao ban định kỳ hàng tháng, hoặc bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT để đánh giá kết quả triển 

khai thực hiện nhiệm vụ trong kỳ, dự kiến triển khai nhiệm vụ kỳ tiếp theo. 
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- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT thiết lập đường dây thông tin, thường xuyên liên lạc với các 

thành viên Ban Tổng Giám đốc để nắm biết tình hình Công ty, từ đó có những chỉ đạo kịp thời. 

- Năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, HĐQT đã chủ động giám 

sát chỉ đạo và đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng các kế hoạch và tìm các giải pháp tháo gỡ, 

khắc phục, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế cũng như các nhiệm vụ kế hoạch đặt ra. 

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Năm 2020, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau: 

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu 

của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông; 

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 

2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và đạt mức tăng trưởng cao; 

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; 

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công 

ty; 

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ; 

- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu 

nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty; 
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 Hội đồng quản trị 

Thành viên HĐQT Fortex 

STT Họ và tên Chức vụ 
Ngày 

sinh 

Số cổ phần 

nắm giữ 
Tỷ lệ 

1 Lê Mạnh Thường Chủ tịch HĐQT 1975 5.100.000 10,2% 

2 Đỗ Văn Sinh 
Thành viên HĐQT kiêm Tổng 

Giám đốc 
1981 0 0% 

3 Nguyễn Hoàng Giang Thành viên HĐQT 1980 0 0% 

4 Nguyễn Anh Tuấn Thành viên HĐQT 1967 0 0% 

5 Nguyễn An Toàn Thành viên HĐQT 1965 20.000 0.04% 

6 Đỗ Thị Bích Vân Thành viên HĐQT 1989 0 0% 

7 Trần Thị Mỹ Châu Thành viên HĐQT 1971 0   

8 Nguyễn Thị Lưu Thành viên HĐQT 1986 10.000 0.02% 

9 Lê Thùy Anh Thành viên HĐQT 1992 10.766.500 21.53% 
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Giới thiệu  Hội đồng Quản trị 

  

 

 

  ÔNG LÊ MẠNH THƯỜNG 

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

Sinh năm: 1975 

Thạc sĩ quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác 

2016/2019 - Nay:  CT HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

0/2016 - Nay: Phó CT HĐQT  Công ty cổ phần Long Hậu 

7/2016 -  Nay: Phó CT HĐQT Công ty cổ phần chiếu sáng công công TP HCM 

7/2016 - Nay: TV HĐQT Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản mien trung  

Các chức vụ lắm giữ ở tổ chức khác 



 

 43 
 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 

 

  ÔNG ĐỖ VĂN SINH 

Thành viên HĐQT—Tổng Giám Đốc 

Sinh năm: 1980 

Cử nhân quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác 

4/2019 - Nay:  Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

12/2018 - 4/2019: Giám đốc kinh doanh  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

2017 - 2018: Phó Tổng Giám Đốc công ty cp xuất nhập khẩu thủy sản miền trung  

2013 - 2016: Phó Giám đốc kinh doanh  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

2004 - 2012: Trưởng phòng kinh doanh  Công ty cổ phần tập đoàn Đại Cường 

BÀ ĐỖ THỊ BÍCH VÂN 

Sinh năm: 1989 

Thành viên Hội Đồng Quản Trị 

Cử nhân tài chính ngân hàng 

2019 -  Nay: TV HĐQT công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

Quá trình công tác 

Chức vụ đang lắm giữ ở các tổ chức khác 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác 

TV HĐQT công ty cổ phần XNK thủy sản miền trung  

Không 
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  BÀ TRẦN THỊ MỸ CHÂU 

Thành viên HĐQT 

Sinh năm: 1971 

Cử nhân quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác 

2014 -  Nay:  Phó Giám Đốc mua hàng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

2001 -  2014: Quản lý tại Công ty Olam Internaltional Ltd  

1996 -  2000: Nhân viên kinh doanh công ty Murubeni  

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác 

Không 

BÀ NGUYỄN THỊ LƯU 

Thành viên HĐQT 

Sinh năm: 1986 

Kỹ Sư Dệt 

Quá trình công tác 

2019 - Nay:  TV HĐQT  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

2012 -  Nay: Trưởng phòng kế hoạch Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

2016 -  2019: TV BKS Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

2011 - 2012: Phó Quản Đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

2007 - 2011: Nhân viên thống kế công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác 

Không 
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Thành viên HĐQT 

Sinh năm: 1992 

Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác 

4/2019 - Nay:  Giám Đốc Kinh Doanh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

2017 - 4/2019: Nhân viên kinh doanh  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác 

Không 

  BÀ LÊ THÙY ANH 

  ÔNG NGUYỄN VĂN TUẤN  

Thành viên HĐQT 

Sinh năm: 1967 

Cử nhân quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác 

2017 - Nay:  TV HĐQT  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

2010 - 2015: Phó chủ tịch Hiệp hội bông sợi Việt Nam 

1993 - 2000: VPĐD công ty Murubeni tại TP HCM  

1989 - 1990: Nhân viên tại công ty XNK tạp phẩm TP HCM 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác 

Phó chủ tịch công ty CP đầu tư và PT Rạng Đông 

Chủ tịch công ty CP tư vấn Sao Việt 

Chủ Tịch Hiệp hội bông sợi Việt Nam 
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  ÔNG NGUYỄN AN TOÀN 

Thành viên HĐQT 

Sinh năm: 1965 

Kỹ Sư Công Nghệ Dệt 

Quá trình công tác 

2017 - Nay:  TV HĐQT  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

2015 - 2017: Phó TGĐ công ty ĐT&PT Phú Việt, TV HĐQT CTCP Long Hậu 

2010 - 2015: Phó TGĐ công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân  

1999 - 2010: Chuyên viên ngành sợi—Tập đoàn dệt may Việt Nam 

1997 -  1999: Giám sát bán hàng công ty Shell Gas Hải Phòng 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác 

Tổng Giám Đốc công ty CP đầu tư Newcity Đà Nẵng 

1996 -  1997: Kỹ sư bán hàng công ty Shiberhegner Thụy Sĩ 

1987 -  1996: Công ty Dệt may Hà Nội  
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  ÔNG NGUYỄN HOÀNG GIANG 

Thành viên HĐQT 

Sinh năm: 1980 

Thạc sĩ quản trị kinh doanh  

Quá trình công tác 

10/2015 - Nay:  TV HĐQT  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân 

02/2013 - 6/2013: Trưởng phòng tư vấn công ty cổ phần chứng khoán quốc gia 

3/2012 - 4/2013: TV Ban kiểm soát công ty cổ phần bảo hiểm AAA 

3/2012 - 1/2013: Giám đốc tư vấn công ty cổ phần Bamboo Capital 

4/2010 -  6/2012: TV HĐQT công ty cổ phần thép Đình Vũ 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác 

TV HĐQT tại công ty cổ phần Fideco 

3/2010 -  2/2012: PGĐ chi nhánh Hà Nội, PGĐ Ngân hàng đầu tư, GĐ khối tư vấn TCDN, CTCP chứng 

khoán ngân hàng sài gòn thương tín 

2/2008 -  4/2010: TV Ban kiểm soát công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kan  

Trưởng ban kiểm soát tại công ty cổ phần bất động sản và xây dung trường thành 

7/2007 -  2/2010: Phó phòng tư vấn công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt  

10/2002 -  6/2007: Trưởng bộ phận chế độ tài chính $ kế toán tổng hợp - phòng tài chính kế toán -  

Bưu điện Hà Nội 
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Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị  

- Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Hoạt động của Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ Lý do không tham dự 

1 Lê Mạnh Thường Chủ tịch HĐQT 6/14 100% 

 Tham dự đầy đủ các cuộc 

họp khi trong HĐQT 

2 Đỗ Văn Sinh 

 Thành viên 

HĐQT kiêm 

Tổng Giám đốc 

2/14 11.76% 

 Tham dự đầy đủ các cuộc 

họp khi trong HDQT. Được 

bầu HDQT ngày 29/10/2019 

3 Nguyễn Hoàng Giang 
Thành viên 

HĐQT 
14/14 100% 

  

4 Đỗ Thị Bích Vân 
Thành viên 

HĐQT 
2/14 11.76% 

Tham dự đầy đủ các cuộc 

họp khi trong HDQT. Được 

bầu HDQT ngày 29/10/2019 

5 Trần Thị Mỹ Châu 
Thành viên 

HĐQT 
10/14 71.4% 

Tham dự đầy đủ các cuộc 

họp khi trong HDQT, được 

bầu HDQT ngày 16/04/2019 

6 Nguyễn Thị Lưu 
Thành viên 

HĐQT 
10/14 71.4% 

Tham dự đầy đủ các cuộc 

họp khi trong HDQT, được 

bầu HDQT ngày 16/04/2019 

7 Lê Thùy Anh 
Thành viên 

HĐQT 
10/14 71.4% 

Tham dự đầy đủ các cuộc 

họp khi trong HDQT, được 

bầu HDQT ngày 16/04/2019 

8 Nguyễn Anh Tuấn 
Thành viên 

HĐQT 
14/14 100% 

  

9 Nguyễn An Toàn 
Thành viên 

HĐQT 
14/14 100% 

  

Bảng 16. Các cuộc họp của HĐQT 
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STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 274/2019/NQ-FTM 04/01/2019 
Thông qua miễn nhiệm Phó TGĐ đối với ông Nguyễn Duy 

2 
11/2019/NQ-FTM-

HDQT 
19/01/2019 

Thông qua báo cáo tài chính Qúy 4/2018 và kế hoạch sản 

xuất kinh doanh năm 2019 

3 
38/2019/NQ-FTM-

HĐQT 
21/02/2019 

Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2019, Ngày chốt cổ đông tham dự Đại 

hội 

4 
60A/2019/NQ-FTM

-HDQT 
26/03/2019 

Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm 

toán và thông qua thời gian, nội dung, chương trình Đại 

hội cổ đông thường niên 2019 

5 
60B/2019/NQ-FTM

-HDQT 
26/03/2019 

Thông việc việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới của Công 

ty 

6 
60C/2019/NQ-FTM

-HDQT 
26/03/2019 

Thông qua việc từ nhiệm chức Tổng giám đốc đối với Bà 

Nguyễn Thị Mai và bầu nhiệm TGĐ mới Đỗ Văn Sinh kể từ 

ngày 01/04/2019 

7 
107/2019/NQ-FTM

-HDQT 
16/04/2019 

Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Hoàng Giang làm Chủ 

tịch HĐQT ; Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý 

1/2019; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 

2/2019 

8 
128/2019/NQ-FTM

-HDQT 
10/05/2019 

Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu đã 
được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2017 

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho 
cổ đông hiện hữu. 

  

Các nghị quyết HĐQT 
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9 
142/2019/NQ-FTM

-HĐQT 
10/08/2019 

Thông qua báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm đã được 

kiểm toán 

10 
150/2019/NQ-FTM

-HĐQT 
16/09/2019 

Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để 

chi trả cổ tức năm 2017 và 50% cổ tức năm 2018 

11 
154/2019/NQ-FTM

-HĐQT 
16/09/2019 

Thông qua đơn từ nhiệm chức danh chủ tịch HDQT của 

ông Nguyễn Hoàng Giang 

12 
163/2019/NQ-FTM

-HĐQT 
24/09/2019 

Thông qua việc cần thiết phải bổ sung thành viên HDQT 
để bầu ra Chỉ tịch HĐQT mới 

Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để 

bầu thêm thành viên vào HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT dự 

kiến vào ngày 24/10/2019, ngày chốt danh sách cổ đông 

tham dự 15/10/2019 

13 
193/2019/NQ-FTM

-HDQT 
12/10/2019 

Thông qua thời gian địa điểm tổ chức ĐHCĐ bất thường 

vào 14h00 ngày 29/10/2019 và thông qua tài liệu họp Đại 

hội cổ đông bất thường 

14 208/2019/NQ-FTM 22/10/2019 
Thông qua việc xin thoái vốn tại dự án khu thương mại 

15 219/2019/NQ-FTM 29/10/2019 
Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Mạnh Thường giữ chức 

16 
231/2019/NQ-FTM

-HDQT 
20/11/2019 

Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm trường giang giữ 
chức vụ Phó tổng giám đốc điều hành kinh doanh kể từ 
ngày 20/11/2019 

Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Tiến giữ chức vụ 
Phó tổng giám đốc điều hành sản xuất kể từ ngảy 
20/11/2019 

Thông qua việc bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với 
ông Hoàng Khắc Huy kể từ ngày 01/12/2019 

Thông qua việc bổ nhiệm ông Đào Văn Nam giữ chức vụ 

Kế Toán trưởng công ty CP Đầu tư và PT Đức quân kể từ 

ngày 01/12/2019 

Các nghị quyết HĐQT  ( Tiếp theo ) 
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Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành 

Những thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị công ty nói 

chung cũng như Ban giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu 

cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 

được Đại hội đồng cổ đông giao phó. 

Ban Kiểm soát 

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

Thành viên Ban kiểm soát 

 

b. Hoạt động của Ban kiểm soát 

Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm Soát, thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế 

hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm Soát. 

- Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, 

năm và cáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh. 

- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp. 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị. 

- Kiểm tra báo cáo tài chính của công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán. 

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, các bộ phận phòng ban. 

- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát. 

- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động 

của công ty theo quy định của pháp luật. 

STT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh 
Số cổ phần 

nắm giữ 
Tỷ lệ 

1 Bà Phạm Thị Phương Trưởng BKS 05/10/1981 0 cổ phần 0 % 
2 Ông Trần Xuân Tiến Thành viên BKS 19/10/1975 0 cổ phần 0 % 

3 Bà Đào Thị Huệ Thành viên BKS 21/02/1985 0 cổ phần 0 % 
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

 

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

Không có 

- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

Không có. 

- Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Năm 2019, Công ty không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý công ty. 

 
 

Stt Nội dung Số tiền 1 người/ Số tiền cả năm 2019( vnđ) 

1 Thù lao Chủ tịch HĐQT 15.000.000 180.000.000 

2 Thù lao thành viên HĐQT 10.000.000 600.000.000 

3 Thù lao Ban kiểm soát 3.000.000 90.000.000 

  Tổng   870.000.000 
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Hoạt động bảo vệ môi trường 

Theo dõi, giám sát các báo cáo về môi trường. 

Phát triển sợi màu dope dyed giúp thay thế công nghệ nhuộm truyền thống.  

Hạn chế sử dụng nguồn nước, hóa chất từ đó hạn chế xả nước thải ra môi trường 

Nâng tỷ trọng doanh thu sợi tái chế lên 100% vào 2025.  

Tuân thủ các tiêu chuẩn REACH 168, Oeko – tex 100, GRS và ISO 9001:2015. 

Nghiên cứu và đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng. 

Hạn chế phát thải và sử dụng nguyên liệu dầu Diesel. 

Hoạt động đóng góp cho xã hội và cộng đồng 

Tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho người lao động. 

Đánh giá tay nghề, thực hiện chính sách đề bạc và thăng tiến cho CBCNV. 

Định kỳ kiểm định an toàn máy móc thiết bị.  

Thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động. 

Đảm bảo sự công bằng và bình đẳng trong môi trường làm việc. 

Tỷ lệ tham gia Bảng thương lượng tập thể của Công ty là: 100%. 

Lựa chọn nguồn tuyển dụng có chất lượng cao. 

Liên tục cải thiện chính sách nhân sự, nâng cao chính sách phúc lợi và tiền lương  cho người lao động. 

Đảm bảo mức lương bình quân tại Công ty luôn cao hơn mức lương tối thiểu vùng và trung bình của 

ngành. 

Hoạt động tăng trưởng kinh tế bền vững 

Tăng doanh thu, lợi nhuận của Công ty.  

Liên tục mở rộng thị trường và mạng lưới khách hàng nội địa và xuất khẩu. 

Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương. 

Duy trì công ăn việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động trên địa bàn thành phố Thái Bình 

Theo dõi và giám sát báo cáo đánh giá môi trường. 

Tuân thủ pháp luật hiện hành, đảm bảo minh bạch trong việc thông tin và hoạt động kinh doanh. 
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. 

 

Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của 
công ty theo đường dẫn: https://fortex.com.vn/ 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo 
này cùng với Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019. 

CÔNG TY 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
Công ty cổ phần lần đầu số 1000400095 ngày 30/10/2006 và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi 
lần thứ 11 ngày 01/04/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình cấp. 

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm: Sản xuất và kinh doanh các loại sợi; Sản xuất vải dệt 
thoi; Hoàn thiện sản phẩm dệt; Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác; Sản xuất hàng may 
sẵn trừ trang phục; May trang phục trừ trang phục từ da lông thú; Sản xuất sản phẩm từ da lông thú; Sản 
xuất trang phục dệt kim đan móc; Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng 
công trình đường sắt và đường bộ; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: bán 
buôn sợi); Xây dựng công trình dân dụng khác (Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng khu dân cư, khu công 
nghiệp); Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và 
điều hòa không khí; Hoàn thiện công trình xây dựng; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng; Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính  và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng các cửa hàng chuyên doanh; 
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;… 

Trụ sở chính của Công ty tại Lô 3, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Thái Tông, phường Tiền 
Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT 

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày 

 

Hội đồng Quản trị 

    

Ông Lê Mạnh Thường Chủ tịch 

Ông Nguyễn Hoàng Giang Thành viên 

Ông Đỗ Văn Sinh Thành viên 

Bà Đỗ Thị Bích Vân Thành viên 

Bà Trần Thị Mỹ Châu Thành viên 

Bà Lê Thùy Anh Thành viên 

Ông Nguyễn Văn Tuấn Thành viên 

Ông Nguyễn An Toàn Thành viên 

Bà Nguyễn Thị Lưu Thành viên 

    

Ban Tổng Giám đốc   
    
Ông Đỗ Văn Sinh Tổng Giám đốc   
Ông Phạm Trường Giang Phó Tổng Giám Đốc   
Ông Trần Xuân Tiến Phó Tổng Giám Đốc 
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KIỂM TOÁN VIÊN 
 
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho 
năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 cho Công ty. 

 

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý 
tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty 
trong kỳ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý 
có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Tổng 
Giám đốc được yêu cầu phải:  

Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết 
để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do 
nhầm lẫn; 

Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; 

Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; 

Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng 
yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;  

Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục 
hoạt động kinh doanh; và 

Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo 
tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận. 

Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho 
rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.  

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính 
của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính 
tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài 
sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các 
vi phạm khác.  

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài 
chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình 
lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt 
Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.  
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Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính 
của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính 
tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài 
sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các 
vi phạm khác.  

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài 
chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình 
lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt 
Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.  

Cam kết khác  

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại 
Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin 
trên Thị trường chứng khoán. 

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc  

 

 

 

 

 

 
                  Đỗ Văn Sinh 
                Tổng Giám đốc 
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Số:       /BCKT/TC/NV9 

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 

 

 

Kính gửi:   Các Cổ đông 

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc 

      Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân 

 

Chúng tôi đã thực hiện công tác kiểm toán Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 cùng với 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 
tháng 12 năm 2019 và thuyết minh Báo cáo tài chính kèm theo (gọi chung là "Báo cáo tài chính") của Công 
ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (gọi tắt là "Công ty"), từ trang 5 đến trang 36. 

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc  

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài 
chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp 
lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban 
Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai 
sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. 

Trách nhiệm của Kiểm toán viên 

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. 
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng 
tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán 
để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay 
không. 

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số 
liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm 
toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. 
Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan 
đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp 
với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của 
Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp 
dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày 
tổng thể Báo cáo tài chính. 

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp 
làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi. 
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Cơ sở ý kiến ngoại trừ 

Trong năm 2019, Công ty phát sinh khoản lỗ trên Báo cáo tài chính là: 93.748.112.761 đồng, luồng tiền từ 
hoạt động sản xuất kinh doanh âm là: 284.028.101.668 đồng; Các khoản vay Ngân hàng quá hạn thanh 
toán số tiền: 45.087.396.911 đồng  tại thuyết minh số 20 và Lãi vay ngân hàng quá hạn thanh toán chưa 
được gia hạn nợ số tiền: 178.248.574.661 đồng tại thuyết minh số 18. Các điều kiện này cho thấy các yếu tố 
không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. 

Ý kiến của Kiểm toán ngoại trừ 

Theo ý kiến của chúng tôi, Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại “Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo 
cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công 
ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 
cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt 
Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

Vấn đề nhấn mạnh 

Chúng tôi cũng xin lưu ý người đọc rằng: Trong năm 2019, Giá cổ phiếu công ty biến động giảm lớn từ 
vùng giá 23.600 đồng/cổ phiếu xuống xấp xỉ 1.940 đồng/cổ phiếu, tương ứng mất đi gần 90% giá trị, hiện 
đóng cửa phiên giao dịch tại thời điểm phát hành báo cáo này giá cổ phiếu của Công ty là: 1.520 đồng/cổ 
phiếu;  Các khoản cho vay ngắn hạn, dài hạn không có tài sản đảm bảo tại thuyết minh số 8; Các khoản hợp 
tác đầu tư chưa đánh giá được tính hiệu quả của việc đầu tư tại thuyết minh số 9. Các điều kiện này cho 
thấy các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục 
của Công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bảo Trung  Mai Quang Hiệp 
Phó Tổng Giám đốc  Kiểm toán viên 
Giấy chứng nhận đăng ký 

hành nghề kiểm toán số 0373-2018-126-1  

Giấy chứng nhận đăng ký 

hành nghề kiểm toán số 1320-2018-126-1 
Thay mặt và đại diện cho   
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) 
Ngày 26 tháng 03 năm 2020   
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam   
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 

Đơn vị �nh: VND 
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 

 

Đơn vị �nh: VND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Văn Nam 

Người lập biểu 

Thái Bình, Việt Nam 

Ngày 25 tháng 03 năm 2020 

  

  Đào Văn Nam 

Kế toán trưởng 

  

  

  Đỗ Văn Sinh 

Tổng Giám đốc 

  

 

 62 
 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  KINH DOANH  

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 

    Đơn vị �nh: VND     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Văn Nam 

Người lập biểu 

Thái Bình, Việt Nam 

Ngày 25 tháng 03 năm 2020 

  

  Đào Văn Nam 

Kế toán trưởng 

  

  

  Đỗ Văn Sinh 

Tổng Giám đốc 
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 
(Theo phương pháp gián tiếp) 

            Đơn vị �nh: VND 

 

 

 

 

 

 

Đào Văn Nam 

Người lập biểu 

Thái Bình, Việt Nam 

Ngày 25 tháng 03 năm 2020 

  

  Đào Văn Nam 

Kế toán trưởng 

  

  

  Đỗ Văn Sinh 

Tổng Giám đốc 
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THUYẽT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo 
 

 

THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

 
 Hình thức sở hữu vốn 
 

Trụ sở chính của Công ty tại Lô 3, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Thái Tông, 
phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; 

 

Vốn điều lệ của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 500.000.000.000 đồng; Tổng 
số cổ phần là 50.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phần. 

 
Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính 
 

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm: Sản xuất và kinh doanh các loại sợi; Sản xuất 
vải dệt thoi; Hoàn thiện sản phẩm dệt; Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác; Sản 
xuất hàng may sẵn trừ trang phục; May trang phục trừ trang phục từ da lông thú; Sản xuất sản 
phẩm từ da lông thú; Sản xuất trang phục dệt kim đan móc; Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; 
Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Bán buôn chuyên doanh khác 
chưa được phân vào đâu (Chi tiết: bán buôn sợi); Xây dựng công trình dân dụng khác (Chi tiết: Xây 
dựng công trình hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp); Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ 
thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; Hoàn thiện công trình 
xây dựng; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và 
thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng các cửa hàng chuyên doanh; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
… 

 
Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường 
 
Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 
12 tháng  
 

CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 
2.1.  Cơ sở lập Báo cáo tài chính 

 
Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và 
phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có 
liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.  
 
Báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh 
doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận 
chung tại các nước khác ngoài Việt Nam. 
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2.2.  Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong năm tài chính 
 

   Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND) 

 

TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 

 

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tài chính: 

 

Ước tính kế toán  
 

Việc lập Báo cáo tài chính tuân thủ theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phải có những ước tính và 
giả định ảnh hưởng đến số liệu Báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại 
ngày lập Báo cáo tài chính cũng như các số liệu Báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Mặc dù các 
ước tính kế toán được lập bằng tất cả sự hiểu biết của Ban Tổng Giám đốc, số thực tế phát sinh có thể khác với các ước 
tính, giả định đặt ra. 

Công cụ tài chính 
 
Ghi nhận ban đầu 
 
Tài sản tài chính: Tẩi ngày ghi nhẵn ban đắu, tài sẫn tài chính đẢừc ghi nhẵn theo giá gộc cỡng các chi phí giao dồch có liên 
quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản tài chính đó. Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền, các khoản tương 
đương tiền, các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác, các khoản ký quỹ, các khoản đầu tư tài chính và các công cụ 
tài chính phái sinh. 
 
Công nợ tài chính: Tẩi ngày ghi nhẵn ban đắu, công nừ tài chính đẢừc ghi nhẵn theo giá gộc cỡng các chi phí giao dồch có liên 
quan trực tiếp đến việc phát hành công nợ tài chính đó. Công nợ tài chính của Công ty bao gồm các khoản phải trả 
người bán, phải trả khác, các khoản chi phí phải trả, các khoản nợ thuê tài chính, các khoản vay và công cụ tài chính phái 
sinh. 
 
Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu 
 
Hiện tại, chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu. 

 
Tiền và các khoản tương đương tiền 

 
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn 
hạn thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác 
định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm Báo cáo.  
 

Các khoản đầu tư tài chính  
 
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 

 

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoản đầu tư mà Công ty có ý định và khả năng giữ đến ngày 
đáo hạn. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả 
các loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại một thời điểm nhất định 
trong tương lai và các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm 
giữ đến ngày đáo hạn khác. 
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Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua và được xác định giá trị ban đầu theo 
giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư. Thu nhập lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến 
ngày đáo hạn sau ngày mua được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở dự thu. Lãi được 
hưởng trước khi Công ty nắm giữ được ghi giảm trừ vào giá gốc tại thời điểm mua. 

 

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.  

 

Dự phòng phải thu khó đòi của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được trích lập theo các quy định kế toán 
hiện hành. 

 

Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác 
  
 Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác phản ánh các khoản đầu tư công cụ vốn nhưng Công ty không có quyền kiểm 

soát, đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư. 
  

Khoản đầu tư vào công cụ vốn các đơn vị khác được phản ánh theo nguyên giá trừ các khoản dự phòng giảm giá đầu 
tư. 
 

Nợ phải thu 
  
 Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng khác. Nợ phải thu được trình bày theo giá trị 

ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.  
 

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, 
hoặc các khoản nợ phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương 
tự. 

Hàng tồn kho 
 
Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng 
tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có 
được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình 
quân gia quyền (hoặc nhập trước xuất trước hoặc thực tế đích danh hoặc phương pháp giá bán lẻ trong trường hợp 
hàng hóa). Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí ước tính để hoàn 
thành sản phẩm cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.  

 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty 
được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và trong trường hợp giá gốc của 
hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc niên độ kế toán. 
 

Tài sản cố định hữu hình và khấu hao 
 
Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. 
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài 
sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.   
 
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh 
cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.  
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Tài sản cố định vô hình và khấu hao 

 
Tài sản cố định vô hình thể hiện giá trị phần mềm kế toán quản lý được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. 
Tài sản cố định vô hình này được phân bổ theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng là 03 năm. 

 
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
 

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác 
được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế 
toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản 
ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 
 

Các khoản trả trước 
 
Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước bao gồm chi phi  và các khoản chi phí trả trước khác.    
 
Các khoản chi phí trả trước khác bao gồm giá trị công cụ, dụng cụ, linh kiện loại nhỏ đã xuất dùng, các chi phí quảng cáo và 
chi phí đào tạo phát sinh trong giai đoạn trước khi Công ty đi vào hoạt động chính thức và được coi là có khả năng đem lại 
lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty. Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước và được phân 
bổ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng theo các quy định kế toán hiện hành. 

 

Vốn chủ sở hữu   
 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. 

 

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu 
khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ. Chi  

 

phí trực Vếp liên quan đến việc phát hành bổ sung cổ phiếu hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm Thặng dư vốn 
cổ phần.  

 

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, 
cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này; và 
khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh 

 

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tế và trình 
bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu. Công ty không ghi nhận các khoản lãi (lỗ) khi mua, 
bán, phát hành hoặc hủy cổ phiếu quỹ 

 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh 
do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước. Lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt và 
sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam. 

 

    2019 

    Số năm 

Nhà xưởng và vật kiến trúc   8 – 22 năm 

Máy móc và thiết bị   5 – 15 năm 

Thiết bị văn phòng    08 năm 

Phương tiện vận tải   6 – 10 năm 
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Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông 
báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty. 

         
Ghi nhận doanh thu 
 

Doanh thu bán hàng 

 

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau: 
 
Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc  

hàng hóa cho người mua; 

Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền  

kiểm soát hàng hóa; 

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và 

Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

 
Doanh thu hoạt động tài chính 

 

Doanh thu phát sinh từ Vền lãi, Vền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính 
khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau: 

Có khả năng thu được lợi ı́ch kinh te�  từ giao dịch đó; 

Doanh thu được xác định tương đo� i cha� c cha�n. 

 
Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng. 
 
Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi. (nếu có và lãi từ các khoản đầu tư được đánh 
giá là trọng yếu). 
 
Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc 
góp vốn. 

 
Ngoại tệ   
  

Công ty áp dụng xử lý chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn của Thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 
22 tháng 12 năm 2014 (“Thông tư 200”), hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp và Thông tư số 202/2014/TT-BTC do 
Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 (“Thông tư 202”), hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài 
chính hợp nhất. Theo đó, các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh 
nghiệp vụ. Số dư các khoản mục Vền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được chuyển đổi theo tỷ giá mua 
tại ngày này do ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản công bố. Chênh lệch tỷ giá phát sinh và chênh lệch tỷ giá 
do đánh giá lại số dư các khoản mục Vền tệ có gốc ngoại tệ được hạch toán vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Lãi 
chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các số dư các khoản mục có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán không được 
dùng để chia cho chủ sở hữu.  
 

Chi phí đi vay 
 

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm khi phát sinh, trừ khi được vốn hoá theo quy định 
của Chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”. Theo đó, chi phí đi vay liên quan trực Vếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc 
sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào 
nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc 
đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan. Đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây 
dựng tài sản cố định, bất động sản đầu tư, lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng. 
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Thuế 

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại. 
 
Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần 
được trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi 
phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ 
tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ. 
 
Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay 
đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan 
thuế có thẩm quyền. 
 
Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam. 
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       CÔNG CỤ TÀI CHÍNH 

 

Quản lý rủi ro vốn 

 

Công ty quản lý nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của chủ sở hữu 
thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và công nợ. 

 

Cấu trúc vốn của Công ty gồm có các khoản nợ thuần (bao gồm các khoản vay) trừ đi Vền và các khoản tương đương Vền) 
và phần vốn của chủ sở hữu/ các cổ đông/ Tập đoàn (bao gồm vốn góp, các quỹ dự trữ, lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối). 

 

Hệ số đòn bẩy tài chính 

 

Hệ số đòn bẩy tài chính của Công ty tại ngày kết thúc năm tài chính như sau: 

 
 

 

Các chính sách kế toán chủ yếu 

 

Chi Vết các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp mà Công ty áp dụng (bao gồm các Vêu chí để ghi nhận, cơ sở 
xác định giá trị và cơ sở ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí) đối với từng loại tài sản tài chính, được trình bày tại Thu-
yết minh số 3.2 
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Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày kết thúc niên độ kế toán do Thông tư 
số 210/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2009 (“Thông tư 210”) cũng như các quy định hiện 
hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và công nợ tài chính. Thông tư 210 
yêu cầu áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế về việc trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông Vn đối với 
công cụ tài chính nhưng không đưa ra hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận công cụ tài chính bao gồm cả 
áp dụng giá trị hợp lý, nhằm phù hợp với Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế. 

 

Mục Kêu quản lý rủi ro tài chính 

 

Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nhằm phát hiện và đánh giá các rủi ro mà Công ty phải chịu, thiết lập các chính 
sách và quy trình kiểm soát rủi ro ở mức chấp nhận được. Hệ thống quản lý rủi ro được xem xét lại định kỳ nhằm phản ánh 
những thay đổi của điều kiện thị trường và hoạt động của Công ty. 

 

Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất và rủi ro về giá), rủi ro �n dụng và rủi ro 
thanh khoản.  

 

Rủi ro thị trường 

 

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái, lãi suất và giá. Công ty không 
thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiếu thị trường hoạt động giao  dịch các công cụ tài chính này. [hoặc: 
Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này sau khi Ban Tổng Giám đốc đánh giá chi phí để thực hiện 
phòng ngừa rủi ro tỷ giá hay rủi ro lãi suất có thể cao hơn chi phí phát sinh do rủi ro thị trường khi có sự thay đổi về giá của 
các công cụ tài chính này trong tương lai. 

 

Quản lý rủi ro tỷ giá 

 

Công ty thực hiện một số các giao dịch có gốc ngoại tệ, theo đó, Công ty sẽ chịu rủi ro khi có biến động về tỷ giá.  
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Quản lý rủi ro lãi suất 

 

Công ty chịu rủi ro lãi suất phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết. Rủi ro này sẽ được Công ty quản lý bằng 
cách duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay và phân �ch ynh hình cạnh tranh trên thị trường để có được lãi suất có lợi cho 
Công ty từ các nguồn cho vay thích hợp. 

Rủi ro �n dụng 

 

Rủi ro �n dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn 
thất tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách �n dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi ynh hình để đánh giá xem 
Công ty có chịu rủi ro �n dụng hay không. Công ty không có bất kỳ rủi ro �n dụng trọng yếu nào với các khách hàng hoặc 
đối tác bởi vì các khoản phải thu đến từ một số lượng lớn khách hàng hoạt động trong nhiều ngành khác nhau và phân bổ 
ở các khu vực địa lý khác nhau. 

 

Quản lý rủi ro thanh khoản 

 

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong 
tương lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến 
hạn trong kỳ ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà Công ty Vn rằng có thể tạo ra trong kỳ đó. Chính sách của 
Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty 
duy trì đủ mức dự phòng Vền mặt, các khoản vay và đủ vốn mà chủ sở hữu [các cổ đông] cam kết góp nhằm đáp ứng các 
quy định về �nh thanh khoản ngắn hạn và dài hạn hơn. 

 

Các bảng dưới đây trình bày chi Vết các mức đáo hạn theo hợp đồng còn lại đối với tài sản tài chính và công nợ tài chính 
phi phái sinh và thời hạn thanh toán như đã được thỏa thuận. Các bảng này được trình bày dựa trên dòng Vền chưa chiết 
khấu của tài sản tài chính và dòng Vền chưa chiết khấu của công nợ tài chính �nh theo ngày sớm nhất mà Công ty phải trả. 
Việc trình bày thông Vn tài sản tài chính phi phái sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của Công ty 
khi �nh thanh khoản được quản lý trên cơ sở công nợ và tài sản thuần. 
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35.       NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN  

 

 

 

 

 

 

36.        SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH 

 

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đòi hỏi phải được điều chỉnh hay công bố trên Báo 
cáo tài chính này 

 

37.        SỐ LIỆU SO SÁNH  
 

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân đã được kiểm toán và kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam. 

Đào Văn Nam 

Người lập biểu 

Thái Bình, Việt Nam 

Ngày 25 tháng 03 năm 2020 

  

  Đào Văn Nam 

Kế toán trưởng 

  

  

  Đỗ Văn Sinh 

Tổng Giám đốc 
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Người đại diện theo pháp luật của công ty  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN 

ĐỖ VĂN SINH 

TỔNG GIÁM ĐỐC 


