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THƯ NGỎ 

Kính gửi quý khách hàng, 

Năm 1988, nhận được quyết định thành lập xí nghiệp may trong tay, chúng tôi biết 

rằng mình đã bước vào một cuộc thử thách không thể quay đầu lại. Không vốn đầu tư, 

không nhà xưởng, máy móc hiện đại, càng không có kinh nghiệm về may mặc, chúng 

tôi lần mò trong bóng tối để thoát khỏi khó khăn trong hàng chục năm trời. Tại thời 

điểm đó, người lạc quan nhất cũng không dám mong về một tương lại tốt đẹp cho 

công ty. 

Rồi thời cơ đã đến khi Việt Nam chính thức tái hòa nhập với cộng đồng quốc tế mà tiêu 

biểu là việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Điều này đã mang lại rất nhiều cơ hội cho 

các doanh nghiệp, trong đó có chúng tôi, một trong những Công ty tận dụng tốt nhất 

cơ hội đó. 

Bắt đầu từ năm 2000, Sông Hồng liên tục tăng trưởng về mọi mặt từ năng lực, nhà 

xưởng, nhân công đến doanh thu với tốc độ 20 -30% mỗi năm. Giờ đây, chúng tôi đã 

trở thành một nhà sản xuất uy tín – đối tác tin cậy của nhiều thương hiệu lớn trên thế 

giới, đồng thời được công nhận là một trong những công ty may mặc uy tín hàng đầu 

Việt Nam. Không dừng lại ở đó, mục tiêu của chúng tôi còn cao hơn, xa hơn là trở 

thành Tập đoàn hùng mạnh bậc nhất tại Việt Nam. 

Từ một doanh nghiệp nhỏ, thường xuyên phải vật lộn với sự sống còn, đến nay, Sông 

Hồng đã trở thành một công ty có quy mô khá lớn và tham gia tích cực vào môi trường 

kinh doanh toàn cầu. Đó là sự kỳ diệu mà toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công 

ty đã làm được dựa vào sức mạnh của ý chí và nghị lực kiên cường nhất. Nguồn sức 

mạnh đó được đúc kết trong câu châm ngôn của Sông Hồng. “Đối với chúng ta: Chỉ có 

những gì không thể làm được thì mới phải cam chịu, còn những gì có khả năng làm 

được mà không gắng sức làm tốt hơn, đẹp hơn thì mãi là điều hổ thẹn!” 

CHỦ TỊCH 

BÙI ĐỨC THỊNH 
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THÔNG TIN CHUNG 

Thông tin khái quát 

Tên giao dịch: 

 

Công ty cổ phần May Sông Hồng 

 

 

Logo: 

  

Địa chỉ: 105 Nguyễn Đức Thuận, Nam Định, Tỉnh Nam Định 

Số điện thoại: 0350. 364 9365 

Số fax: 0350. 364 6737 

Website: http://www.songhong.vn/ 

Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp số: 

0102012231 

Quá trình hình thành và phát triển 

Năm 1988: Xưởng may Sông Hồng được thành lập với 100 công nhân 

Năm 1993: Đổi tên thành Công ty May Sông Hồng 

Năm 1997: Xí nghiệp Bông tái sinh được sáp nhập vào Công ty May Sông Hồng, trở thành 

khu vực Sông Hồng II 

Năm 2001: Thương hiệu Chăn Ga Gối Đệm mang tên Sông Hồng ra đời 

Năm 2004: Công ty được cổ phần hóa, trở thành Công ty Cổ phần May Sông Hồng 

Năm 2006: Phát triển thêm khu vực Sông Hồng III tại Quốc lộ 10, TP. Nam Định 

Năm 2007: Công ty TNHH May mặc Sông Hồng, có chi nhánh đại diện đặt tại Hồng Kông 

Năm 2008: Phát triển thêm khu vực Sông Hồng IV tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định  

Năm 2010: Triển khai dự án xây dựng khu vực Sông Hồng VII tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam 

Định với quy mô 4 xưởng may 

Năm 2013: Thành lập xưởng may 14 tại Hải Hậu. 
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THÔNG TIN CHUNG  

Các sự kiện khác 

Năm 2006: Được cấp chứng chỉ ISO 9001 – 2000. 

Đạt giải 3 giải thưởng trách nhiệm xã hội. 

Năm 2007: Đạt danh hiệu nhà xuất khẩu uy tín do bộ công thương bình chọn 

Đạt danh hiệu doanh nghiệp tín nhiệm do đối tác Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển bình 

chọn. 

Năm 2008: Sản phẩm Chăn ga gối đệm Sông Hồng tiếp tục đạt danh hiệu hàng Việt Nam 

chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. 

Năm 2009: Sản phẩm Chăn ga gối đệm Sông Hồng tiếp tục đạt danh hiệu hàng Việt Nam 

chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. 

Được bình chọn nằm trong Top 7 doanh nghiệp may mặc Việt Nam xuất sắc nhất năm 

2009. 

Được chứng nhận giải thưởng nhân ái Việt Nam.  

Năm 2010: Sản phẩm Chăn ga gối đệm Sông Hồng tiếp tục đạt danh hiệu hàng Việt Nam 

chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. 

Sản phẩm Chăn Sông Hồng được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm tốt nhất năm 

2010.  

Đạt chứng chỉ WRAP. 

Tháng 7/2013: Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng về thăm và làm việc tại Sông Hồng 7 

Tháng 8/2013: Di chuyển khu vực sản xuất chăn ga gối sang KCN Mỹ Trung – Nam Định. 

  

2 



 

THÔNG TIN CHUNG  

Ngành nghề kinh doanh:  

 Sản xuất, kinh doanh hàng may mặc và các loại vật tư, thiết bị hàng hoá phục vụ 

cho sản xuất công nghiệp và dệt may. 

 Kinh doanh các SP công nghiệp phục vụ dân sinh. 

 Kinh doanh thuốc lá điếu nội, rượu bia các loại và hoá mỹ phẩm. 
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CHUỖI SỰ KIỆN KỈ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY 

Ngày 19/10/2013 

 

Hội thi “Vua đầu bếp 

Sông Hồng 2013” 

 
Ngày 21/10/2013 

 

Giải bóng đá phong trào 

chào mừng kỷ niệm 25 

năm thành lập công ty 

 
Ngày 18/11/2013 

 

Hội thi thợ giỏi 2013 

 
Ngày 17/12/2013 

 

Hội trại Quất Lâm 2013 
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THÔNG TIN CHUNG  

Địa bàn kinh doanh 

Sản phẩm may mặc 

 

Sản phẩm may mặc của Công ty Cổ phần may Sông 

Hồng bao gồm hàng gia công và hàng xuất khẩu 

(FOB) trong đó hàng FOB hiện đang chiếm tỷ trọng 

chủ yếu trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của công 

ty 

Thị trường cho sản phẩm may mặc của Công ty bao 

gồm cả thị trường trong nước và quốc tế. Công ty chủ 

yếu xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, 

Hà Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Canada, Mehico và 

các nước Trung Đông. Đến nay, Sông Hồng đã trở 

thành nhà sản xuất đầy uy tín của các hãng thời trang 

nổi tiếng nhờ năng lực sản xuất của Công ty.  

 

Chăn ga gối đệm 

 

Sản phẩm chăn ga gối đệm của Công ty hiện tại được 

phân phối trên toàn quốc thông qua hệ thống kênh 

phân phối là các Đại lý. 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY 1/7/2013, CÔNG TY THÀNH LẬP XƯỞNG 

MAY 14 

RA MẮT SẢN PHẨM MỚI: ĐỆM BÔNG ÉP 2 MẢNH 
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THÔNG TIN CHUNG  

Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các công ty con, công ty liên kết: Không có 

  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TGĐ NỘI CHÍNH PHÓ TGĐ KINH DOANH PHÓ TGĐ SẢN XUẤT 

Văn phòng 

Sông Hồng 

Hồng Kông 

Trụ sở chính 
Khu vực 

chăn ga gối 

Các xưởng 

sản xuất 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013  

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh toàn công ty 

Đơn vị: triệu VND 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 
Tăng giảm 2013 

 o với 2012 

Doanh thu thuần          1,752,165             2,180,246  24.43% 

Giá vốn hàng bán          1,491,078             1,866,292  25.16% 

Doanh thu tài chính              14,972                 12,969  -13.38% 

Chi phí tài chính              20,512                 29,917  45.85% 

Chi phí bán hàng              66,057                 87,128  31.90% 

Chi phí quản lý DN              81,371               104,231  28.09% 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD             108,120               105,748  -2.19% 

Thu nhập khác                9,860                     284  -97.12% 

Chi phí khác                   345                     268  -22.32% 

Lợi nhuận khác                9,514                       16  -99.83% 

Lợi nhuận trước thuế             117,634               105,764  -10.09% 

Lợi nhuận  au thuế             100,724                 84,460  -16.15% 

(Nguồn: Báo cáo tài chính 2013 – Công ty cổ phần may Sông Hồng) 

Năm 2013, ngành may mặc xuất khẩu Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng khả quan với 

sự tăng lên ở kim ngạch dệt may. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn thực sự của khu vực 

nội địa (chăn ga), yếu tố thời tiết (mùa đông ngắn bất thường) và sự cạnh tranh gay gắt 

về giá, kênh phân phối của các sản phẩm có thương hiệu cũng như không có thương 

hiệu. Tuy nhiên nhờ sự cố gắng từ CBCNV, doanh thu thuần trong năm 2013 tăng lên 

đáng kể ở mức 24.43%. Tuy nhiên do sự tăng lên khá lớn từ chi phí tài chính, chi phí bán 

hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế giảm xuống 

hơn 10%.   
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013  

Tổ chức và nhân sự 

Danh  ách Ban điều hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những thay đổi trong ban điều hành: Không 

Số lượng cán bộ, nhân viên tại thời điểm 31/12/2013: 8469 nhân viên 

Tóm tắt chính  ách và thay đổi trong chính  ách đối với người lao động: 

 Tất cả các CBCNV hiện đang làm việc trực tiếp tại các xưởng sản xuất quê ở xa, hiện 

đang nghỉ trọ tại thành phố (kể cả trọ nhà họ hàng, anh chị …) đều được Công ty hỗ trợ 

kinh phí. 

 CBCNV gia đình ở xa (cách Công ty 100 km trở lên), Khi về quê nghỉ tết nguyên đán 

sẽ được nghỉ thêm một ngày so với lịch nghỉ tết của Công ty, ngày nghỉ đó vẫn được 

hưởng nguyên lương cấp bậc và được thanh toán tiền tầu xe đi về.  

 Nam, nữ CBCNV hiện đang làm việc tại Công ty có thâm niên làm việc liên sẽ được 

ưu đãi khi mua chăn ga. 

 Thời gian làm việc Không quá 4 giờ trong 1 ngày, 12 giờ trong 1 tuần và 300 giờ 

trong 1 năm.   

Các khoản đầu tư lớn: Không có 

  

  

Ông Bùi Đức Thịnh 

Chủ tịch HĐQT 

 

 

 

Ông Tạ Hoàng Giang 

Phó TGĐ – Thành viên HĐQT 

 

Ông Tạ Hoàng Giang 

Phó TGĐ – Thành viên HĐQT 

 

 

Ông Đinh Ngọc Cẩm  

Thành viên HĐQT 

  

Ông Bùi Việt Quang 

Phó TGĐ 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013  

Tình hình tài chính 

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài  ản          1,007,915  1,278,252 26.82% 

Doanh thu thuần          1,752,165  2,180,246 24.43% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh             108,120  105,748 -2.19% 

Lợi nhuận khác                     10  16 65.56% 

Lợi nhuận trước thuế             117,634  105,764 -10.09% 

Lợi nhuận  au thuế             100,724  84,460 -16.15% 

 

Các chỉ tiêu khác 

Các chỉ tiêu 
Năm 2012 Năm 2013 Ghi chú 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+        Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
                   1.4                      1.3  

  

+        Hệ số thanh toán nhanh: 
                 0.97                     0.92  

  

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+        Hệ số Nợ/Tổng tài sản 
 0.69                     0.72  

  

+        Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 
 2.18                     2.55  

  

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+        Vòng quay hàng tồn kho: 
 5.02                     7.39  

  

+        Doanh thu thuần/Tổng tài sản  
                 1.74                     1.71  

  

Chỉ tiêu về khả năng  inh lời 

+        Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 

thu  thuần  5.75%  3.87% 
  

+        Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ 

sở hữu  32.41% 23.49% 
  

+        Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 

sản  33,95%  6.61% 
  

+        Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần  10.02%  4.85% 
  

   9 



 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013  

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn chủ sở hữu 

Cổ phần 

Cổ đông Số cổ phiếu % quyền  ở hữu 

Bùi Đức Thịnh         1,149,950  21.30% 

Bùi Văn Quang            627,030  11.61% 

Phạm Văn Dương            587,100  10.87% 

CTCP Chứng khoán FPT            500,000  9.26% 

Bùi Thu Hà            300,000  5.56% 

Cổ đông khác         2,235,920  41.41% 

Tổng          5,400,000 100% 

 

Cơ cấu cổ đông 

Cổ đông Số cổ phiếu % quyền  ở hữu 

Cá nhân 4,900,000  90.74% 

Tổ chức     500,000  9.26% 

Tổng 5,400,000  100% 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

Các chứng khoán khác: Không có 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2013  

Năm 2013, ngành may mặc xuất khẩu Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng khả quan với sự 

tăng lên ở kim ngạch dệt may. Tuy nhiên cũng có những khó khăn đến từ khu vực nội địa 

(chăn ga), yếu tố thời tiết (mùa đông ngắn bất thường) và sự cạnh tranh gay gắt về giá, 

kênh phân phối của các sản phẩm có thương hiệu cũng như không có thương hiệu. Tuy 

nhiên nhờ sự cố gắng từ CBCNV, doanh thu thuần trong năm 2013 tăng lên đáng kể ở 

mức 24.43%. Tuy nhiên do sự tăng lên khá lớn từ chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi 

phí quản lý doanh nghiệp nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế giảm xuống hơn 10%.  

Cơ cấu doanh thu năm 2013 

Chỉ tiêu 
Năm 2012 Năm 2013 

Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị 

Doanh thu từ bán 

hàng hóa 
1,539,697,005,039 82.92% 1,823,843,345,837  83.63%  

Doanh thu từ dịch 

vụ gia công 
212,913,148,718 17.08% 367,069,438,504  16.37%  

Tổng 1,752,610,153,757 100% 2,180,912,784,341  100%  

 

Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn vẫn đảm bảo lớn hơn 1 tuy nhiên hệ số thanh toán nhanh lại ở 

mức 0.92. Công ty cần có những biện pháp dự phòng để cải thiện khả năng thanh khoản, 

tránh việc mất khả năng thanh khoản. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán năm 2013 có  ự 

giảm nhẹ so với năm 2012. 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số nợ/tổng tài sản, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng  o với năm 2013. Công ty nên lưu ý 

tới các vấn đề thu hồi công nợ. 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Năng lực hoạt động của công ty đã có những thay đổi đáng kể theo hướng tích cực khi 

vòng quay hàng tồn kho tăng từ 5.02 trong năm 2012 lên 7.39 năm 2013. 

Chỉ tiêu về khả năng  inh lời 

Mặc dù có sự tăng lên trong doanh thu thuần, tuy nhiên vì sự tăng lên của các chi phí khác 

nên lợi nhuận của công ty giảm so với năm 2013. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời giảm. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Hoạt động công ty 

 Đã tạm ứng cổ tức 30% năm bằng tiền mặt 

 Thành lập bộ phận đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa 

 Xây dựng hệ thống quản trị máy móc, phụ tùng, thiết bị. 

 Lựa chọn bên kiểm toán là công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Nexia ACPA 

Kế hoạch, định hướng của HĐQT 

 Xây dựng mô hình sản xuất mới 

 Hình thành 3 khu vực và 6 phòng ban trực thuộc ban Tổng giám đốc 

 Xây dựng định mức khoán cho các đơn vị, dự kiến áp dụng từ giữa năm 2014 nhằm 

gắn trách nhiệm của Ban giám đốc điều hành và Quản đốc các khu vực với kết quả 

sản xuất kinh doanh 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Hội đồng quản trị 

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ 

sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu 

rõ thành viên độc lập, thành viên không điều hành và các thành viên khác; số lượng chức 

danh thành viên hội đồng quản trị do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm 

giữ tại các công ty khác) 

Họ và tên   Chức vụ  

Ông Bùi Đức Thịnh  Chủ tịch 

Ông Tạ Hoàng Giang  Thành viên 

Ông Phạm Văn Dương  Thành viên 

Ông Đinh Ngọc Cẩm   Thành viên 

Trong năm 2013, HĐQT đã họp và thông qua 2 nghị quyết: 

 Nghị quyết số 01 HĐQT 2013 ngày 3 10 2013 

 Nghị quyết số 02 HĐQT 2013 ngày 23 12 2013 

Ban kiểm soát 

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu 

cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành). 

Họ và tên   Chức vụ  

Ông Bùi Văn Cận  Trưởng Ban 

Ông Triệu Công Trứ  Thành viên 

Bà Nguyễn Thị Hạnh Thành viên 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

Trong năm 2013, Ban Kiểm  oát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm 

tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ  ở các 

quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty và các yêu cầu của chủ sở hữu. Nội dung cụ 

thể bao gồm: 

 Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng tháng/ quý, phân công trách nhiệm cho các 

thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được qui định. 

 Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; giám sát việc thực hiện nghị 

quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, 

các quy chế quản lý nội bộ của công ty. 

 Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị. 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh 

giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của 

doanh nghiệp. 

 Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm  oát Công ty được thực hiện thường xuyên, 

liên tục nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng kinh doanh của Công ty. 

Giao dịch, thù lao và lợi ích HĐQT, BGĐ, BKS 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương,thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và 

chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm  oát, Giám đốc hoặc 

Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải 

được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất 

hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải 

trình đầy đủ). 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không 

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty thực hiện theo đúng những quy 

định về quản trị công ty. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Ý kiến kiểm toán 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Bảng cân đối kế toán 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
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