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CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

THANH CONG TEXTILE GARMENT
INVESTMENT TRADING JS. CO.

Năm báo cáo: 2012

Year: 2012

I.
1.

Thông tin chung
Thông tin khái quát
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần dệt
may đầu tư thương mại Thành Công
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp số: 0301446221
- Vốn điều lệ: 447.374.860.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
447.374.860.000 đồng
- Địa chỉ: 36 Tây Thạnh, phường Tây
Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM
- Số điện thoại: (84 8) 38 153962
- Số fax: (84 8) 38 152757
- Website: www.thanhcong.com.vn
- Mã cổ phiếu: TCM

I.
1.

2.

Quá trình hình thành và phát triển
- Công ty Cổ phần Dệt May – Đầu tư –
Thương mại - Thành Công (TCG)
tiền thân là Hãng Tái Thành Kỹ nghệ
Dệt được thành lập năm 1967.
- Tháng 08/1976 công ty được
chuyển thành Xí nghiệp quốc doanh
với tên gọi Nhà máy Dệt Tái Thành,
sau đó lần lượt được đổi tên thành
Nhà máy Dệt Thành Công, Công ty
Dệt Thành Công và đến năm 2000 là
Công Ty Dệt May Thành Công.
- Tháng 07/2006 công ty chuyển đổi
hình thức hoạt động thành Công ty
Cổ phần Dệt May Thành Công.
- Tháng 10/2007, Công ty chính thức

2.

3
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Overview
General Information
- Company name: Thanh Cong
Textile
Garment
Investment
Trading JS Co.
- Business Registration Certificate
No.0301446221
- Charter
Capital:
VND
447,374,860,000
- Paid up capital by Owner:
447.374.860.000 đồng
- Address: 36 Tay Thanh str., Tay
Thanh ward, Tan Phu dist., HCM
city
- Telephone: (84 8) 38 153962
- Fax: (84 8) 38 152757
- Website: www.thanhcong.com.vn
- Code of share: TCM
Establishment and Development
- The precursor of Thanh Cong
Textile
Garment
Investment
Trading JC. Co. (TCG) was Tai
Thanh Textile Firm which was
established in 1967.
- On August, 1976 it was changed
into
state-owned
enterprise
under the name Tai Thanh Textile
Factory, then the name was
changed into Thanh Cong Textile
Factory, Thanh Cong Textile
Company and Thanh Cong Textile
Garment Company in 2000.
- On July, 2006 it was privatized
under the name Thanh Cong
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-

niêm yết tại Sở giao dịch Chứng
khoán TP.Hồ Chí Minh.
Tháng 5/2008, Công ty đổi tên
thành Công ty Cổ phần Dệt May Đầu
tư Thương mại - Thành Công.
Tháng 4/2009, với khoản đầu tư
hơn 30% tổng số cổ phần và việc
tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban
điều hành của nhà đầu tư chiến lược
E-land Asia Holdings Pte., Ltd, Công
ty đã bước sang một giai đoạn mới
trong quá trình phát triển của mình.
Tháng 8/2011, trong dịp Lễ kỷ niệm
35 năm thành lập Công ty
(16/8/1976 – 16/8/2011) Công ty
đã giới thiệu logo mới với 4 màu sắc
thể hiện Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá
trị của Công ty:

-

-

-

Trong đó,
+ Màu xanh đậm: thể hiện sự
CHÍNH TRỰC: trung thực trong
môi trường kinh doanh
+ Màu xanh lá: thể hiện cho tinh
thần PHỤC VỤ: Khách hàng là
thượng đế, Cộng đồng là gia đình
+ Màu xanh dương: thể hiện tinh
thần HỌC HỎI: Xây dựng nơi làm Of which:
+
việc trở thành trường học về tri
thức và nhân cách
+ Màu cam: thể hiện sứ mệnh Công
+
ty làm ra LỢI NHUẬN: Duy trì lợi
nhuận bền vững cho nhà đầu tư ,
nâng cao vị thế công ty
- Trong hơn 40 năm hoạt động, công
+
ty đã đạt được nhiều phần thưởng
cao quý như Đơn vị Anh hùng lao
động thời đổi mới (năm 2000), Huân
chương lao động hạng ba (năm
1981), hạng nhì (năm 1984), hạng
nhất (năm 1986); Huân chương Độc
+

4
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Textile Garment Joint Stock
Company.
On October, 2007 Thanh Cong’s
share was approved to list
officially on Ho Chi Minh city
Stock Exchange (HOSE).
On May, 2008 Company name
was changed into Thanh Cong
Textile
Garment
Investment
Trading Joint Stock Company.
On April 2009, with the
investment amount more than
30% of total number of share and
joining into Board of Directors,
Management Board of Company
by strategic investor E-land Asia
Holdings Pte.,Ltd, the Company
changed into new phase in its
development period.
On August 2011, in the 35th
Anniversary of Company (Aug
16th, 1976 – Aug 16th, 2011)
Company introduced new logo
with 4 colours represent for
Vision, Mission and Company’s
Value

Royal blue: INTEGRITY: To try
to be integrated in the course of
the business
Green: SERVING: We should
serve our customers as a king
and social minorities as a family
with our sincerity & passion
Blue: LEARNING: Our working
place is the learning place in
terms of finding talents and
cultivating knowledge and
character.
Orange: PROFITIBILITY: We
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lập hạng ba (năm 1992), hạng nhì
(năm 1996), hạng nhất (năm 2006);
Liên tục là Doanh nghiệp sản xuất
hàng Việt Nam Chất lượng cao,
Doanh nghiệp tiêu biểu, Thương
hiệu mạnh, các chứng chỉ ISO
9001:2001 (năm 2001), SA 8000
(năm 2002). Riêng với giải thưởng
“Trách nhiệm xã hội” do chính phủ
Việt Nam và Hàn Quốc trao tặng năm
2011, đây là sự khích lệ rất lớn đối
với Công ty trong việc hiện thực hóa
giá trị của mình.
Năm 2012 Công ty vinh dự được
bình chọn là một trong 5 công ty
niêm yết có hoạt động quan hệ nhà
đầu tư (IR) tốt nhất theo khảo sát
của Vietstock.vn.
Năm 2012 Công ty cũng đẩy mạnh
các hoạt động vì cộng đồng như:
+ Nhận bảo trợ thường xuyên Mái
ấm Thiên Ân (quận Tân Phú) và
Mái ấm Sơn Kỳ (quận 12), nguồn
bảo trợ được trích từ quỹ từ
thiện E.land và vận động từ nhân
viên Công ty.
+ Đóng góp cho Quỹ học bổng hỗ
trợ cho các trẻ em nghèo quận
Tân Phú.
+ Tổ chức các hoạt động chăm lo
cho người nghèo, gia đình khó
khăn trên địa bàn phường Tây
Thạnh- quận Tâp Phú, xã Phước
Vĩnh An-huyện Củ Chi và huyện
Cần Giờ (Thiềng Liềng, Lý Nhơn,
Thạnh An): tặng thẻ bảo hiểm y
tế, quần áo, nhu yếu phẩm

For your success

-

-

-

need
to
maintain
the
sustainable profit for all the
stakeholders and to enhance
the reputation of the company.
For more than 40 years of
operation, Company has achieved
many awards such as The title of
Hero of Labor in 2000, Thirdclass Labor Medal in 1981,
second-class in 1984, first-class in
1986; Third-Class Independent
Medal in 1992, second-class in
1996, first-class in 2006; “High
Quality Vietnamese Product”,
strong
Trademarks,
"BestPerforming Textile & Garment
Enterprises of Vietnam", the ISO
certificate 9001:2001 (2001), SA
8000 (2002). Especially for the
award “Social Responsibility”
granted by Vietnamese and
Korean Government in 2011, this
was marked as an encouragement
to Company during realization its
value.
In the year 2012, it’s a great
honour for Thanh Cong to be
selected as Top 5 listed
companies in field of investor
relation (IR) according to survey
of Vietstock.vn.
In the year 2012, Thanh Cong also
has intensified social activities
such as:
+ Regular support for Thien An
Orphanage (Tan Phu district)
and Son Ky Orphanage
(district 12), which has been
funded by E.land Charity Fund
and
contribution
of
Company’s employees.
+ Donated for Scholarship Fund
for poor children of Tan Phu
district.
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+ Organized activities to care
for poor people at Tay Thanh
ward- Tan Phu dist, Phuoc
Vinh An commune- Cu Chi
district and Can Gio district
(Thiềng Liềng, Lý Nhơn,
Thạnh An) such as: donate
social insrance card, cloths,
necessities.
Business lines and locations
 Main Business lines: Production
and trading yarn, fabric, garment.
 Markets: export to USA, Japan,
Europe, Korea, China.

3.

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
3.
 Ngành nghề kinh doanh chính: sản
xuất và kinh doanh sợi, vải, sản
phẩm may.
 Địa bàn kinh doanh chính: xuất khẩu
sang các thị trường Mỹ, Nhật, châu
Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc.
4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh 4. Managerial model, organization
và bộ máy quản lý
4.1. Managerial model
4.1. Mô hình quản trị
Company is operated as a model of joint
Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ stock company under Enterprises Law and
phần theo qui định của Luật Doanh nghiệp và other related laws:
các qui định pháp luật liên quan:
- General Shareholder’s Meeting:
- Đại hội đồng cổ đông: bao gồm tất cả
includes all shareholders have
các cổ đông có quyền biểu quyết, là
voting right, is the Company
cơ quan quyết định cao nhất của
highest decision-making body.
Công ty.
- The Board of Directors (BOD) is
- Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản
the
body
with
complete
lý Công ty, có toàn quyền nhân danh
jurisdiction to execute all rights
Công ty để quyết định mọi vấn đề
on behalf of the Company except
liên quan đến mục đích, quyền lợi
for the ones under jurisdiction of
của Công ty trừ những vấn đề thuộc
the
General
Meeting
of
thẩm quyền của Đại hội đồng cổ
Shareholder.
đông.
- The Board of Management (BOM)
- Ban Tổng giám đốc: Là cơ quan điều
is the body which operates daily
hành hoạt động hàng ngày của Công
activities of Company and take
ty và chịu trách nhiệm trước Hội
responsibility
with
BOD
đồng quản trị về việc thực hiện các
regarding implementation of
quyền và nhiệm vụ được giao.
rights and duties were assigned.
- Ban kiểm soát: Thực hiện nhiệm vụ
- Inspection Committee (IC) is the
thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi
body which supervises all
hoạt động kinh doanh, hoạt động
business, management, operation
quản trị và điều hành của công ty.
of Company on behalf of the
Shareholders.

6
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4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý

4.2. Organization and structure

4.3. Các công ty con, công ty liên kết:
a) Công ty con
(i) Công ty CP Trung tâm Y Khoa Thành
Công, Quận Tân Phú, TPHCM:
Tỷ lệ nắm giữ: 70.02% vốn điều lệ;
Vốn điều lệ: 21,700,000,000đ;
Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp dịch
vụ y tế, mua bán dược phẩm và trang
thiết bị y tế
(ii) Công ty CP Thành Quang, Quận Tân Phú,
TPHCM:
Tỷ lệ nắm giữ: 97.50% vốn điều lệ;
Vốn điều lệ: 22,000,000,000đ;
Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh hạ
tầng cơ sở, sản xuất và mua bán vải sợi
b) Công ty liên kết
(i) Công ty CP Thành Chí, TP Vũng Tàu:
Tỷ lệ nắm giữ: 47.43%;
Vốn điều lệ: 43,890,000,000đ;
Ngành nghề kinh doanh: Mua bán và
khai thác cát, đá, cho thuê kho ngoại
quan.
(ii) Công ty CP Thành Phúc, Quận Tân Phú ,
TPHCM:
Tỷ lệ nắm giữ: 23.79%;

4.3. Subsidiaries, affiliates:
a) Subsidiaries
(i) Thanh Cong Medical Center Joint
Stock Company, Tan Phu district,
HCM city:
Holding ratio: 70.02% total capital;
Charter capital: 21,700,000,000 VND;
Business: Medical service, trading
pharmaceutical products and medical
equipment.
(ii) Thanh Quang Joint Stock Company,
Tan Phu district , HCM city:
Holding ratio: 97.50% total capital;
Charter capital: 22,000,000,000 VND;
Business: business in infrastructure,
production and trading fabric, yarn
b) Affiliates:
(i) Thanh Chi Joint stock Company, Vung
Tau city:
Holding ratio: 47.43% total capital;
Charter capital: 43,890,000,000 VND;
Business: Trading and exploit sand,
stone, leasing bonded warehouse.
(ii) Thanh Phuc Joint stock Company, Tan
Phu district, HCM city:

7
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Vốn điều lệ: 7,000,000,000đ;
Holding ratio: 23.79% total capital;
Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng và
Charter capital: 7,000,000,000 VND;
quản lý dự án.
Business:
Construction
and
(iii) Công ty CP Du Lịch Golf Vũng tàu, TP
management project.
Vũng Tàu:
(iii) Vung Tau Golf Tourism Joint stock
Tỷ lệ nắm giữ: 30.00%;
Company, Vung Tau city:
Vốn điều lệ: 29,000,000,000đ;
Holding ratio: 30.00% total capital;
Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp các
Charter capital: 29,000,000,000 VND;
dịch vụ du lịch và giải trí.
Business: tourist services and
(iv) Công ty CP chứng khoán Thành Công,
entertainment.
Quận 3, TPHCM:
(iv) Thanh Cong Securities Joint stock
Tỷ lệ nắm giữ: 24.75%;
Company, district 3, HCM city:
Vốn điều lệ: 360,000,000,000đ,
Holding ratio: 24.75% total capital;
Ngành nghề kinh doanh: Môi giới
Charter capital: 360,000,000,000
chứng khoán, KD chứng khoán, bảo lãnh
VND;
phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư
Business:
Securities
brokerage,
chứng khoán
dealing,
underwriting
issuance,
investment consultancy.
5. Định hướng phát triển
5. Orientation of development
5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
5.1. Objectives of Company
- Đa dạng hóa sản phẩm sợi nhằm gia
- To diversify kinds of yarn product
tăng lợi nhuận với những sản phẩm
to increase profit by high
có tỉ suất lợi nhuận cao.
profitable products.
- Tìm kiếm khách hàng & thị trường
- To look for new customers and
mới
markets.
- Phát triển sản phẩm vải thông qua
- To develop fabric items by coviệc hợp tác cùng Viện thanh kiểm
operation with Korea Textile
tra hàng dệt may Hàn Quốc (Kotiti)
Inspection & Testing Institute
và nâng cao hiệu quả hoạt động của
(Kotiti) and improve efficiency of
Trung tâm R&D thuộc Công ty.
R&D Center of Company.
- Tập trung quản lý chất lượng sản
- To concentrate on management
phẩm, chi phí sản xuất, cải thiện thời
quality and production cost; to
gian giao hàng nhanh cũng như giải
improve delivery time as well as
quyết những nút cổ chai trong quá
solving bottle-neck in internal
trình sản xuất
process.
- Ứng dụng ERP nhằm nâng cao hiệu
- To apply ERP system to enhance
quả kiểm soát qui trình sản xuất,
efficiency of management and
thời gian giao hàng, kiểm soát tiêu
controlling production process,
hao nguyên liệu và cung cấp thông
delivery
time,
material
tin kịp thời phục vụ cho việc ra
consumption and provide timely
quyết định của lãnh đạo Công ty.
information for decision making of
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top management of Company.
5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn
- Vẫn tập trung vào lĩnh vực Dệt May 5.2. Strategy in mid-term and long-term
là chính
- To concentrate on core business:
Textile – Garment;
- Nâng cao năng lực sản xuất thông
qua việc đầu tư máy móc thiết bị
- To enhance capacity through
mới, xây dựng nhà máy mới, di dời
investment in new machine,
nhà xưởng hiện hữu và mua lại các
equipment, construction new
nhà máy đang hoạt động.
factories,
removing
current
factories and acquire other
- Đa dạng hóa sản phẩm thông qua
factories which are on operation.
hoạt động của Trung tâm R&D kết
hợp cùng KOTITI
- To diversify product items
through operation of R&D Center
- Phát triển khách hàng mới và nâng
and co-operation with KOTITI.
cao sản lượng đối với khách hàng
hiện tại
- To look for new customers and
increase quantity of traditional
- Phát triển các dự án BDS ngay sau
customers.
khi thị trường có dấu hiệu hồi phục
- To develop real estate projects
- Phát triển hệ thống thời trang bán lẻ
right after getting good signal of
trong nước
real estate market.
5.3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội
- To develop fashion retail in
và cộng đồng của Công ty
domestic market.
- Tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các
qui định pháp luật liên quan đến 5.3. Objectives in environmetal, social and
việc bảo vệ môi trường trong quá community
trình hoạt động của Công ty;
- To comply fully and strictly laws
and
regulations
relate
to
- Chia sẻ trách nhiệm vào việc chăm lo
environmental
protection
during
cho các hoàn cảnh khó khăn của cư
operation of Company;
dân địa phương nơi Công ty có cơ sở
trú đóng bằng các đóng góp, tài trợ
- To share responsible for caring
cho các hoạt động do chính quyền
local citizen where Company
địa phương, cơ quan hữu quan phát
locates
and
operates
by
động.
contribution,
sponsor
for
programs that organized by local
- Chăm sóc đời sống tinh thần, thực
government, relevant institutions.
hiện tốt các chế độ phúc lợi cho
người lao động Công ty.
- To execute spiritual care, welfare
for employees of Company.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt
động của các tổ chức đoàn thể, chính
- To create favorable conditions for
trị, xã hội tại Công ty như: Đảng,
activities of union, political, social
Công đoàn, Đoàn Thanh niên.
organization at Company such as:
Communist Party, Trade Union,
- Các hoạt động tình nguyện vì cộng
Youth Union.
đồng thực hiện trên nguyên tắc
thường xuyên, lâu dài và trực tiếp.
- The voluntary activities of
Company must be executed on
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6. Các rủi ro:
6.1. Quản lý rủi ro vốn
Công ty quản trị nguồn vốn nhằm đảm
bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động liên
tục vừa tối đa hóa lợi ích của các cổ đông
thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và
công nợ. Cấu trúc vốn của Công ty gồm có
phần vốn thuộc sở hữu của các cổ đông của
Công ty (bao gồm vốn cổ phần, thặng dư vốn
cổ phần, cổ phiếu qũy, các quỹ, và lợi nhuận
sau thuế chưa phân phối).
6.2. Các chính sách kế toán chủ yếu
Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu
và các phương pháp mà Công ty áp dụng (bao
gồm các tiêu 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
và công nợ tài chính..
6.3. Mục tiêu quản lý rủi ro tài chính
Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị
trường (bao gồm rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất,
rủi ro về giá, và rủi ro về giá hàng hóa), rủi ro
tín dụng và rủi ro thanh khoản.
6.3.1. Quản lý rủi ro thị trường
- 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. Tại
ngày 31 tháng 12 năm 2012, nếu
đồng đô la Mỹ mạnh lên/yếu đi 10%
so với đồng Việt Nam trong khi mọi
biến số khác (kể cả thuế suất) giữ
nguyên không đổi, thì lợi nhuận
trước thuế của Công ty trong kỳ sẽ
thấp/cao hơn đồng do lỗ/lãi quy đổi
tỷ giá của công cụ tài chính bằng
đồng đô la Mỹ còn lại.
- Quản lý rủi ro lãi suất: Công ty chịu
rủi ro lớn về lãi suất đối với các
khoản vay của Công ty. Rủi ro này
được công ty quản lý bằng cách duy
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principles of regular, long term
and direct support.
6. Risks:
6.1. Capital risk management
Company manages its capital to
ensure that Company will be able to
continue as a going concern while
maximizing the return to shareholders
through the optimization of the debt and
equity balance.
The capital structure of Company consists
of equity attributable to shareholders
(comprising share capital, share premium,
treasury shares, funds and retained
earnings).
6.2. Significant accounting policies
Details of the significant accounting
policies and methods adopted (including
the criteria for recognition, the bases of
measurement, and the bases for
recognition of income and expenses) for
each class of financial asset and financial
liability.
6.3. Financial risk management objectives
Financial risks include market risk
(including foreign currency risk, interest
rate risk, share price risk and commodity
price risk), credit risk and liquidity risk.
6.3.1. Market risk management
- Foreign
currency
risk
management:
Company
undertakes certain transactions
denominated
in
foreign
currencies;
consequently,
exposures to exchange rate
fluctuations
arise.
As
at
31/12/2012,
For
a
10%
increase/decrease
in
the
following foreign
currencies
against Vietnam Dong, the loss
before tax for the year would
increase/decrease by the same
amount.
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trì mức độ hợp lý của các khoản vay
và phân tích tình hình cạnh tranh
trên thị trường để có lãi suất có lợi
cho công ty từ các nguồn cho vay
thích hợp.
- Quản lý rủi ro về giá hàng hóa: Công
ty mua nguyên vật liệu, hàng hóa từ
các nhà cung cấp trong và ngoài
nước để phục vụ cho hoạt động sản
xuất kinh doanh. Do vậy, Công ty sẽ
chịu rủi ro từ việc thay đổi giá bán
của nguyên vật liệu, hàng hóa.
6.3.2. Quản lý rủi ro tín dụng
Rủi ro tín 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
tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi
tình hình để đánh giá xem Công ty có chịu rủi
ro tín dụng hay không. Công ty không có bất
kỳ rủi ro tín 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.
6.3.3. 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
tin 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 tiền mặt, các khoản vay và đủ
vốn mà các chủ sở hữu cam kết góp nhằm
đáp ứng các quy định về tính thanh khoản
ngắn hạn và dài hạn hơn.
Ban Giám Đốc đánh giá mức tập trung
rủi ro thanh khoản ở mức thấp. Ban Giám
Đốc tin tưởng rằng Công ty có thể tạo ra đủ
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- Interest rate risk management:
Company has significant interest
rate risks arising from interest
bearing loans which are arranged.
The risk is managed by the
Company by maintaining an
appropriate level of borrowings
and analyzing market competition
to enjoy favorable interest rates
from appropriate lenders.
- Commodity
price
risk
management:
Company
purchases
materials,
commodities from local and
foreign suppliers for business
purpose. Therefore, the
Group
is exposed to the risk of changes
in selling prices of materials,
commodities.
6.3.2. Credit risk management
Credit risk refers to the risk that
counterparty will default on its contractual
obligations resulting in financial loss to
Company. Company has a credit policy in
place and the exposure to credit risk is
monitorred on an ongoing basis. Company
does not have any significant credit risk
exposure to any counterparty because
receivables consist of a large number of
customers,
spread
across
diverse
industries and geographical areas.
6.3.3. Liquidity risk management
The purpose of liquidity risk
management is to ensure the availability of
funds to meet present and future financial
obligations. Liquidity is also managed by
ensuring that the excess of maturing
liabilities over maturing assets in any
period is kept to manageable levels relative
to the amount of funds that Company
believes can generate within that period.
Company policy is to regularl monitor
current
and
expected
liquidity
requirements to ensure that Company
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nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính
khi đến hạn.
6.4. Rủi ro về nguồn nhân lực
- Việc tuyển dụng lao động ngành dệt
may, nhất là tại khu vực nội thành
ngày càng khó khăn, do nguồn cung
lao động giảm, xu hướng công nhân
quay về các tỉnh làm việc để gần gia
đình.
- Chi phí lao động có xu hướng tăng
trong các năm qua làm giảm khả
năng cạnh tranh của Công ty nói
riêng và các doanh nghiệp dệt may
Việt Nam nói chung.
6.5. Rủi ro về thị trường và sản phẩm
- Nhìn chung, năm 2013 các tín hiệu
từ thị trường có dấu hiệu tích cực
hơn so với năm 2012. Ngành dệt
may đang kỳ vọng vào lợi ích mang
lại từ Hiệp định đối tác kinh tế xuyên
Thái Bình Dương (TPP) giữa Hoa Kỳ
và 8 quốc gia khác. Chính phủ đã
kiểm soát tốt chỉ số giá tiêu dùng
(CPI) và điều hành tỷ giá ngoại hối.
TPP dự kiến sẽ mang lại nhiều cơ hội
cho Công ty với qui trình sản xuất
khép kín nhưng bên cạnh đó còn là
những thử thách để Công ty cải tiến
hoạt động, nâng cao tính cạnh tranh
với các doanh nghiệp dệt may khác.
- Để đạt được kết quả hoạt động trong
năm 2013 tốt hơn năm 2012, yếu tố
then chốt là hoạt động kinh doanh
sợi. Tuy nhiên, hiện tại giá nguyên
liệu bông để sản xuất sợi rất thất
thường và thị trường bông vượt quá
khả năng dự báo của Công ty.
- Hầu hết các khách hàng truyền
thống từ Hoa Kỳ, Nhật, Hàn Quốc
đều yêu cầu Công ty phải thoả mãn
giá bán do họ đưa ra. Để đáp ứng
điều này, Công ty phải cạnh tranh
với các nhà cung cấp từ Bangladesh
hoặc Pakistan không chỉ về chủng
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maintains sufficient reserves of cash and
adequate committed funding from its
shareholders to meet its liquidity
requirements in the short and longer term.
The management assets liquidity risk
management at low level. The management
believes that the Company will be able to
generate sufficient funds to meet its
financial obligations as and when they fall
due.
6.4. Human resource risk management
- The recruitment in textile industry
particularly
in
urban
area
becomes more and more difficult
due to reduction of labour supply,
and moving trend to rural area to
close with its family.
- Labour cost tend to increase
recently, it leads to reduce
competitiveness of Company in
particular and other Vietnamese
textile enterprises in general.
6.5. Market and product risk management
- Generally, the year 2013 looks
that it has more positive signals in
business environment than in
2012. Textile industry is expecting
to enjoy benefit from TPP (TransPacific Partnership Agreement)
between US and another 8
countries. Government is gaining
confidence in managing CPI and
foreign exchange control. TPP is
expected to bring not only a lot of
opportunities for Company with
its vertical production process but
also chalenging to Company to
improve its competitiveness with
other textile companies.
- To make turnover in 2013 to be
better than in 2012, Yarn Sales
performance is key factor.
However so far raw material
cotton price is being fluctuated
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loại sản phẩm mà Công ty còn phải
đặt nặng tính cạnh tranh về giá
Công ty phát triển trong thời gian
dài với sản phẩm chủ yếu là hàng
đồng phục và trong lĩnh vực này thì
yếu tố cạnh tranh chủ yếu là giá bán.
Để tạo ra lợi nhuận tốt hơn, Công ty
phải đa dạng hoá sản phẩm theo thị
hiếu khách hàng và sản phẩm thời
trang. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi sự
hợp tác và kinh nghiệm trong quá
trình sản xuất kết hợp với các ý
tưởng kinh doanh mới.

II.
1.

Tình hình hoạt động trong năm
Tình hình hoạt động sản xuất kinh
doanh
1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
trong năm:
Trong năm 2012, doanh thu thuần đạt
được 2,283,500,958,870 VND tăng 4% so với
năm 2011, tuy nhiên lợi nhuận đạt được
(20,159,188,699 VND ) do biến động giá vốn
chi phí tăng cao hơn so với năm 2011 là 15%.
Bên cạnh đó kim ngạch xuất khẩu tại thị
trưởng Mỹ giảm 35%.
1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
1.2.1 Những nét nổi bật của kết quả hoạt
động trong năm (Lấy theo báo cáo tài chính
hợp nhất)
- Doanh thu thuần: 2.283.500.958.870
VNĐ đạt 89,13 % so với kế họach
năm 2012.
- Lợi nhuận sau thuế: 18,885,349,657 VNĐ đạt -25,01%
so với kế họach 2012
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ
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and market price is far from
Company expectations.
- Almost of present customers from
USA, Janpan and Korea ask us to
hit the Target Price and to hit their
targets Company must compete
with Bangladesh or Pakistan
suppliers. Regardless of items,
Company is under heavy pressure
on pricing.
- Company has been going with
Uniform Business for a long time
and mainly Uniform business must
compete with price. To make
better profit, Company has to
diversify our product line-up to
Fancy and Fashion items. However
it needs more collaborated
production stage and experience
with new business concepts.
II. Business Performance in 2012
1. Business Performance
1.1. Performance in 2012:
In the year 2012, Net sales was
achieved 2,283,500,958,870 VND, increase
4% compared with 2011, however loss was
(20,159,188,699 VND) due to cost of goods
sold increase 15% compared with 2011.
Moreover the export value in Amecican
market have decreased 35%
1.2. Compare performance with target
1.2.1. Key figures of business performance
in the year (according to consolidated
financial statements)
- Net
revenue
VND
2,283,500,958,870 was reached
89.13 % compared with the plan
2012.
- The profit after tax (VND
18,885,349,657) was reached 25,01% compared with the plan
2012
- Profit after tax of the parent
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(20,159,188,699 VNĐ) đạt -27,16 %
company (20,159,188,699 VNĐ)
so với kế họach 2012
was reached -27.16 % compared
with the plan 2012
Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết
ĐHCĐ 2012
Performance of Company activities
according to GSM’s Resolution 2012:
TT
No

Chỉ tiêu
Item

Thực hiện năm
2012 (VND)
2012 Performance

Kế hoạch năm
2012 (VND)
2012 Plan

Thực tế so với
kế hoạch
Comparation

Doanh thu thuần
bán hàng và cung
1
2,283,500,958,870 2,562,000,000,000
89.13%
cấp dịch vụ
Net sales
Tổng lợi nhuận sau
thuế TNDN
4
- 18,885,349,657
75,500,000,000
-25.01%
Total profit after
tax
Tổng lợi nhuận sau
thuế TNDN Công ty
mẹ
5
- 20,159,188,699
74,226,000,000
-27.16%
Total profit after
tax
of
mother
company
1.2.2. Tình hình thực hiện 2012 so với thực hiện 1.2.2. Performance in the year 2012
năm 2011
compared with the performance in the
year 2011
ST
Thực hiện năm
Thực hiện năm
So sánh thực tế
Chỉ tiêu
T
2012
2011
2012/2011
Items
No
2012 Performance 2011 Performance
Comparation
Doanh
thu
thuần bán hàng
1 và cung cấp dịch 2,283,500,958,870 2,194,773,628,646
104.04%
vụ
Net sales
Lợi nhuận thuần
từ hoạt động
2
109,067,220,244
-27.51%
kinh doanh
(30,009,213,430)
Operating Profit
Tổng lợi nhuận
trước
thuế
3 TNDN
-20,428,387,677
117,937,344,801
-17.32%
Total
profit
before tax
4 Tổng lợi nhuận
- 18,885,349,657
112,953,234,058
-16.72%
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sau thuế TNDN
Total profit after
tax
Tổng lợi nhuận
sau thuế TNDN
Công ty mẹ
5
- 20,159,188,699
112,078,025,937
-17,99%
Total profit after
tax of mother
company
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp In the year, Net sales have been over
dịch vụ trong năm 2012 vượt năm trước 104.04% compared with last year and profit
104,04%; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế after tax of the parent company has achieved
TNDN của công ty mẹ đạt - 17,99% do các -17.99% compared with last year because of
nguyên nhân ảnh hưởng:
the below reasons:
- Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu,
- Raw material, fuel, electricity have
năng lượng tăng cao so với năm
increased compared last year 2011
2011 là 15%;
to be 15%
- Ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế
- To be affected by the world’s
giới nên kim ngạch xuất khẩu vào
economis recession, the export
thị trường Mỹ giảm 35%.
value in Amecican market have
decreased 35%
2. Tổ chức và nhân sự
2.
Company Structure and manpower
2.1. Danh sách Ban điều hành:
2.1. List of Management Board:
a.
Tổng giám đốc
General Director
Họ và tên
LEE EUN HONG
Full name:
Giới tính
Nam
Gender:
Male
Ngày tháng năm sinh:
26/12/1961
Date of birth
Nơi sinh:
Hàn Quốc
Place of birth
Korea
CMND/Hộ chiếu:
M80038169 - Cấp ngày 16/04/2010 - Tại Bộ Ngoại Giao
Passport
Hàn Quốc
Quốc tịch:
Hàn Quốc
Nationality
Korea
Địa chỉ thường trú:
Chung cư Mỹ Phát, đường Nguyễn Hữu Cảnh, P. Tân Phong,
Permanent residence
Q.7, Tp.HCM
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư điện, Cử nhân Quản lý doanh nghiệp – Đại học Yonsei
Professional skill
Quá trình công tác:
1990 đến nay: Tập đoàn E-land (Hàn Quốc)
Working experience
1990 – Present: E-land Group (Korea)
Số lượng cổ phần thuộc sở 48,110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.11% vốn điều lệ

15

For your success

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - Annual Report 2012

hữu cá nhân
48,110 shares, occupy 0.11% total capital
Number of share owned by
individual
Số lượng cổ phần đại diện
sở hữu
19,337,090 cổ phần, chiếm tỷ lệ 43.32% vốn điều lệ
Number
of
share 19,337,090 shares, occupy 43.32% total capital
represented ownership
b. Phó Tổng giám đốc
Deputy General Director
Họ và tên:
KIM JUNG HEON
Full name
Giới tính:
Nam
Gender
Male
Ngày tháng năm sinh:
01/12/1966
Date of birth
Nơi sinh:
Hàn Quốc
Place of birth
Korea
CMND/Hộ chiếu:
7068490 - Cấp ngày 04/11/2006 - Tại Hàn Quốc
Passport
Quốc tịch:
Hàn Quốc
Nationality
Korea
Địa chỉ thường trú:
Cantavil, Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM, VN
Permanent residence
Cantavil, An Phu ward, Dist. 2, HCM city, Vietnam
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ kinh tế, Kỹ sư kinh tế nông nghiệp – Đại học Korea
Professional skill
1995 – 2001: Công ty E-Land World
2003 – 2009: Công ty TNHH E-Land Việt Nam
Quá trình công tác:
2009 – 2012: Công ty cp dệt may đầu tư thương mại Thành
Working experience
Công
2012 – nay: Công ty TNHH E-Land Việt Nam
Các chức vụ hiện đang
nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng giám đốc E-Land Việt Nam
Current position in other General Director of E-land Vietnam
organization
Số lượng cổ phần thuộc
sở hữu cá nhân
0 cổ phần
Number of share owned 0 share
by individual
Số lượng cổ phần đại diện
sở hữu
515,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.15% vốn điều lệ
Number
of
share 515,000 shares, occupy 1.15% total capital
represented ownership
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c.

Phó Tổng giám đốc
Deputy General Director
Họ và tên:
KIM SOUNG GYU
Full name
Giới tính:
Nam
Gender
Male
Ngày tháng năm sinh:
16/03/1968
Date of birth
Nơi sinh:
Hàn Quốc
Place of birth
Korea
CMND/Hộ chiếu:
M42009628 - Cấp ngày 05/02/2010 - Tại Hàn Quốc
Passport
Quốc tịch:
Hàn Quốc
Nationality
Korea
Địa chỉ thường trú:
Chung cư Mỹ Khánh, quận 7, Tp.HCM
Permanent residence
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Luật – Đại học Kookmin
Professional skill
LL.B – Kookmin University
Quá trình công tác:
2001 - 2009: Công ty E-Land World
Working experience
2009 – nay: Công ty CP Dệt may – ĐT – TM Thành Công
Số lượng cổ phần thuộc
sở hữu cá nhân
0 cổ phần
Number of share owned 0 share
by individual
Số lượng cổ phần đại diện
0 cổ phần
sở hữu
0 share
Number
of
share
represented ownership
d. Phó Tổng giám đốc
Deputy General Director
Họ và tên:
KIM DONG JU
Full name
Giới tính:
Nam
Gender
Male
Ngày tháng năm sinh:
12/07/1967
Date of birth
Nơi sinh:
Hàn Quốc
Place of birth
Korea
CMND/Hộ chiếu:
LA1019187 - Cấp ngày 11/02/2008 - Tại Hàn Quốc
Passport
Quốc tịch:
Hàn Quốc
Nationality
Korean
Địa chỉ thường trú:
Chung cư Mỹ Phúc, quận 7, Tp.HCM.
Permanent residence
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Quản trị kinh doanh – Đại học Yonsei
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Professional skill
Quá trình công tác:
Working experience

1994 - 2008: Công ty Eland Hàn Quốc
1998 - 2005: Công ty TNHH Eland Việt Nam
2005 - 2011: Công ty tài chính Hoa Kỳ
2011 - nay: Công ty CP Dệt may – ĐT – TM Thành Công

Số lượng cổ phần thuộc
sở hữu cá nhân
0 cổ phần
Number of share owned 0 share
by individual
Số lượng cổ phần đại
diện sở hữu
0 cổ phần
Number
of
share 0 share
represented ownership
2.2. Những thay đổi trong ban điều hành:
- Trong năm 2012, Công ty không
có thay đổi Tổng Giám đốc điều
hành; Do nhiệm kỳ 2009 – 2012
của Tổng giám đốc hết hạn nên
tại ĐHCĐ năm 2012 HĐQT đã
trình ĐHCĐ thông qua việc bổ
nhiệm ông Lee Eun Hong tiếp tục
giữ chức vụ Tổng giám đốc Công
ty nhiệm kỳ 2012 – 2015;
- Ngày 31/3/2012, Công ty đã
nhận được Đơn từ nhiệm chức
vụ Phó Tổng giám đốc của ông
Kim Jung Heon. HĐQT đã biểu
quyết chấp nhận đơn từ nhiệm
của ông Kim Jung Heon và bổ
nhiệm 2 Phó Tổng Giám Đốc: ông
Kim Soung Gyu và ông Kim Dong
Ju, kể từ ngày 10/4/2012.
2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt
chính sách và thay đổi trong chính
sách đối với người lao động:
a.
Số
lượng
CBCNV
(đến
31/12/2012): 4.329 lao động.
b. Các chính sách đối với người lao
động
- Thực hiện các chính sách đối với
người lao động theo Luật Lao
động, Luật BHXH như: ký HĐLĐ,
thời giờ làm việc và nghỉ ngơi,
nghỉ Lễ, phép, việc riêng; trả

18

For your success

2.2.

Changing of Management Board in 2012.
- In the year 2012, Company didn’t have
any changing the General Director
position; Due to expiry of tenure 2009
–
2012
of
general
director,
consequently GSM 2012 was approved
Mr. Lee Eun Hong as a General Director
in tenure 2012 – 2015;
- On Mar 31, 2013 Company received
Resignation letter from Deputy General
Director title of Mr.Kim Jung Heon.
BOD approved the resignation of
Mr.Kim Jung Heon and appointed two
Deputy
General
Director
for
replacement: Mr. Kim Soung Gyu and
Mr.Kim Dong Ju, since Apr 10, 2012.
2.3. Number of employee. Summary of policy
applied to employee and changing
a. Number of employee (up to end of
December, 2012): 4,329 employees.
b. Welfare applied to employee:
- To apply welfare for employee under
the Labor Code, Law on social
insurance, such as: training, labor
contracts, working time and rest,
Holidays, leave, overtime, night shift
allowances
and
other
social
regulations,
health
insurance,
discipline, policies for women workers,
security - labor protection, ...
- Other welfare policies:
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lương làm thêm giờ, phụ cấp ca
 Bonus on the holidays, the 13th
đêm; các chế độ BHXH, BHYT; kỷ
month salary, performance bonus
luật lao động, chính sách đối với
end of year
lao động nữ; an toàn –BHLĐ
 Meal allowance
- Các chế độ phúc lợi khác
 Physical allowance
 Thưởng các dịp Lễ, lương
 Periodical health examination,
tháng 13, thưởng thành tích
woman-checking
disease
and
cuối năm
occupational diseases every year.
 Tiền ăn giữa ca
 Uniforms and labor protection (for
 Bồi dưỡng hiện vật tại chỗ
worker).
 Khám sức khỏe định kỳ, bệnh
 Other
allowances:
incase
nghề nghiệp hằng năm; khám
unexpected difficulties; benefits for
phụ khoa
female employees to send children
 Đồng phục và BHLĐ
in kindergarten; funeral allowance;
Giving presents on International
 Các khoản trợ cấp khác: Trợ
Children Day; Giving gifts on
cấp khó khăn, trợ cấp tang
marriage of employee; annually
chế, trợ cấp gửi con nhà trẻ;
vacation; take worker go to work by
chế độ nghỉ mát hằng năm;
car, transportation allowance etc.
chế độ công tác phí; xe đưa
rước công nhân đi làm việc,
- Moreover, Company also create
trợ cấp tiền xăng …
conditions for employees to enjoy
musical, sprorty activities and other
- Ngoài ra, Công ty còn tạo điều
spiritual activities organized by Trade
kiện cho người lao động tham gia
Union, Youth Union on the occasion of
các hoạt động văn nghệ, thể dục
holidays such as: International Women
thể thao và các hoạt động tinh
Day, International Children Day,
thần khác do Công đoàn, Đoàn
Establishment Date 16/8, New year
Thanh niên tổ chức nhân các
etc.
ngày lễ, các dịp kỷ niệm trong
năm như: Quốc tế Phụ nữ, Quốc
tế thiếu nhi, Ngày thành lập Công
ty 16/8, năm mới …
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực 3. Investment result, projects’ situation
hiện các dự án
3.1. Big investment amount:
3.1. Các khoản đầu tư lớn:
- There was not any big investment for
- Không có khoản đầu tư lớn cho
operation in 2012.
hoạt động sản xuất trong năm
- Company was increase holding ratio of
2012.
Thanh Cong Medical Center Joint Stock
- Tăng tỉ lệ sở hữu trong Công ty
Company up to 70% total capital by
cp Trung tâm Y khoa Thành Công
conversion of debt into capital
lên 70% thông qua việc chuyển
contribution.
nợ thành vốn góp.
3.2. Subsidiaries:
3.2. Các công ty con, công ty liên kết:
(i) Thanh Cong Medical Center Joint Stock
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(i)

Công ty Cổ phần Trung Tâm Y Khoa
Thành Công:
- Vốn điều lệ: 21,700,000,000
đồng; vốn đầu tư chủ sở hữu:
21,700,000,000 đồng – Công ty
đã đầu tư 13,855,000,000 đồng
(1,519,500 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ
70,02%)
- Doanh thu thuần năm 2012:
34,124,413,840 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2012:
3,143,209,836 đồng.
(ii) Công ty cổ phần Thành Quang:
- Vốn điều lệ: 22,000,000,000
đồng; vốn đầu tư chủ sở hữu:
22,000,000,000 VND. Trong đó
Công ty đầu tư vào cổ phiếu
20,712,513,900 đồng (2,145,000
cổ phiếu; mệnh giá 10,000 đồng/
1 cổ phiếu - tỉ lệ góp vốn
97,50%).
- Kết quả hoạt động của Thành
Quang chưa có.
(iii) Công ty Cổ phần Thành Chí:
- Vốn điều lệ: 43,890,000,000
đồng; vốn đầu tư chủ sở hữu:
43,890,000,000– công ty đã đầu
tư
20,709,040,000 đồng
(2,081,900 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ
47,43%)
- Doanh thu thuần năm 2012:
59,823,300,870 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2012:
2,521,828,261 đồng.
(iv) Công ty Cổ phần chứng khoán Thành
Công:
- Vốn điều lệ: 360,000,000,000
đồng; vốn đầu tư chủ sở hữu:
360,000,000,000 đồng – công ty
đã đầu tư 81,972,112,000 đồng
(8,911,700 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ
24,75%)
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(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Company:
- Charter capital: VND 21,700,000,000;
Paid-up capital: VND 21,700,000,000–
Company
contributed
VND
13,855,000,000 (1,519,500 shares,
occupy 70.02%)
- Net
sales
in
2012:
VND
34,124,413,840
- Net income 2012: VND 3,143,209,836.
Thanh Quang Joint Stock Company:
- Charter capital: VND 22,000,000,000;
Paid-up capital: VND 22,000,000,000
VND.
Company
invested
VND
20,712,513,900 (2,145,000 shares; par
value VND 10,000 per share- holding
ratio: 97.50%).
- Performance: not yet executed.
Thanh Chi Joint Stock Company:
- Charter capital: VND 43,890,000,000;
Paid-up capital: VND 43,890,000,000–
Company
invested
VND
20,709,040,000 (2,081,900 shares,
occupy 47.43%)
- Net
sales
in
2012:
VND
59,823,300,870.
- Net
income
in
2012:
VND
2,521,828,261.
Thanh Cong Securities Joint Stock
Company:
- Charter capital: VND 360,000,000,000;
Paid-up capital: VND 360,000,000,000
–
Company
invested
VND
81,972,112,000 (8,911,700 shares,
occupy 24.75%)
- Net
sales
in
2012:
VND
36,259,319,984.
- Net
income
in
2012:
VND
13,307,679,524.
Vung Tau Golf Tourism Joint Stock
Company:
- Charter capital: VND 50,000,000,000;
Paid-up capital: VND 29,000,000,000.
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Company
contributed
VND
Doanh thu thuần năm 2012:
8,700,000,000 (870,000 shares; par
36,259,319,984 đồng.
value VND 10,000 per share – holding
- Lợi nhuận sau thuế năm 2012:
ratio 30%).
13,307,679,524 đồng.
- Performance: not yet executed.
(v) Công ty Cổ phần Du Lịch golf Vũng
(vi) Thanh Phuc Construction Investment Joint
Tàu:
Stock Company:
- Vốn điều lệ: 50,000,000,000
- Charter capital: VND 70,000,000,000;
đồng; vốn đầu tư chủ sở hữu:
Paid-up capital: VND 7,000,000,000.
29,000,000,000 VND. Trong đó
Company
contributed
VND
công ty đầu tư vào cổ phiếu
1,665,000,000 (166,500 shares; par
8,700,000,000 đồng (870,000 cổ
value VND 10,000 per share – holding
phiếu; mệnh giá 10,000 đồng/ 1
ratio 23.79%).
cổ phiếu - tỉ lệ góp vốn 30%).
- Performance: not yet executed.
- Kết quả hoạt động Cổ phần Du
Lịch golf Vũng tàu chưa có.
(vi) Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng
Thành Phúc:
- Vốn điều lệ: 70,000,000,000
đồng; vốn đầu tư chủ sở hữu:
7,000,000,000 VND Trong đó
công ty đầu tư vào cổ phiếu
1,665,000,000 đồng (166,500 cổ
phiếu; mệnh giá 10,000 đồng/ 1
cổ phiếu - tỉ lệ góp vốn 23.79%).
- Kết quả hoạt động Cổ phần Đầu
tư xây dựng Thành Phúc chưa có.
4. Tình hình tài chính
4. Financial situation
4.1. Tình hình tài chính
4.1. Financial indicators
% tăng/giảm
Chỉ tiêu
Năm 2011
Năm 2012
%
Items
Year 2011
Year 2012
increase/decrea
se
Tổng giá trị tài sản
2,053,343,660,274 1,965,796,456,142
-4.26%
Total assets
Doanh thu thuần
2,194,773,628,646 2,283,500,958,870
4.04%
Net Sales
Lợi nhuận từ hoạt
động kinh doanh
109,067,220,244
(30,009,213,430)
-127.51%
Operating profit
Lợi nhuận khác
2,849,017,899
5,104,241,338
79.16%
Other income
Lợi nhuận trước thuế
117,937,344,801
(20,428,387,677)
-117.32%
Pre-tax income
-
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Lợi nhuận sau thuế
Net income
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ
tức
Available profit ratio
for dividend

112,953,234,058

(18,885,349,657)

15%

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
4.2. Financial highlight
Các chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012
Items
Year 2011 Year 2012
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Liquidity
- Hệ số thanh toán ngắn hạn:
Current ratio
1.14
0.96
TSLĐ/Nợ ngắn hạn
- Hệ số thanh toán nhanh:
Quick ratio
(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn
0.37
0.35
(Working capital –
Inventory)/Current liabilities
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Capital structure
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản
64.54%
67.98%
Liabilities/total assets
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
183.27%
214.51%
Liabilities/owner’s equity
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Efficiency
- Vòng quay hàng tồn kho:
Inventory turnover ratio
(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho
2.83
3.25
bình quân)
(Cost of goods sold/Average
inventory)
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản
1.07
1.16
Net sales/total assets
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Profitability
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh
thu thuần
5%
-1%
Net income/net sales
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ
sở hữu
16%
-3%
Net income/owner’s equity
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài
6%
-1%
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-116.72%

Ghi chú
Remarks

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - Annual Report 2012

sản
Net income/total assets
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần
5%
-1%
Operating profit/net sales
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của 5. Shareholder structure, changing
chủ sở hữu
of owner’s equity
5.1. Cổ phần:
5.1. Share:
Stt
Cổ phiếu
2012
2011
No.
Share
Tổng số cổ phần
1
44,737,486
44,737,486
Total Number of shares
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
44,737,486
44,737,486
Number of shares sold in public
2 2.1. Cổ phiếu phổ thông- Common shares
44,737,486
44,737,486

3

4

2.2. Cổ phiếu ưu đãi- Preferential shares
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Number of oustanding shares
3.1. Cổ phiếu lưu hành tự do- free transfer shares
3.2. Cổ phiếu hạn chế theo quy định- limited
transfer shares under regulations
Số lượng cổ phiếu giao dich nước ngoài hoặc bảo
trợ phát hành niêm yết tại nước ngoài
Number of shares deal in abroad or being
guaranted in issuing and listing in abroad

5.2. Cơ cấu cổ đông:
Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông- ngày
07/3/2013 để tổ chức ĐHCĐ thường niên
2013, cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:
TT
No.
1

2

2.1
2.2
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44,637,036

44,637,036

44.637.036

44.637.036

0

0

0

0

5.2. Shareholder’s structure:
At the closing date for 2013 GSM- Mar 7,
2013, structure of shareholder of Company
is classified as follows:

Phân loại
Classification
Tổng số cổ phần
Total number of share
Cổ đông lớn sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở
lên, trong đó:
Major shareholders hold from 5% total
number of share, of which:
Trong nước
Domestic
Nước ngoài
Foreigner
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0

Số lượng cổ phần
Number of share

Tỷ lệ
Ratio

44,737,486

100%

29,124,053

65.10%

9,786,963

21.88%

19,337,090

43.22%
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Cổ đông nhà nước
State-own shareholder
Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5% tổng số cổ
phần
4
Shareholders hold from 1% to 5% total
number of share
Cổ đông sở hữu nhỏ hơn 1% tổng số cổ phần
5
Shareholders hold less than 1% total number
of share
Cổ đông tổ chức, trong đó:
6
Institutional shareholders, of which:
Trong nước
6.1
Domestic
Nước ngoài
6.2
Foreigner
Cổ đông cá nhân, trong đó:
7
Individual shareholders, of which:
Trong nước
7.1
Domestic
Nước ngoài
7.2
Foreigner
Cổ đông trong nước
8
Domestic shareholders
Cổ đông nước ngoài, trong đó:
9
Foreign shareholders, of which:
9.1 Singapore
9.2 Korea
9.3 Bristish Virgin Isl
9.4 Japan
9.5 Taiwan
9.6 Netherlands
9.7 Hongkong
9.8 American Samoa
9.9 Belgium
9.10 USA
9.11 Cayman Isl
9.12 Germany
Cổ phiếu quỹ
10
Treasury share
3

3,395,845

7.59%

4,507,446

10.08%

11,105,487

24.82%

29,036,977

64.91%

8,595,988

19.21%

20,440,989

45.69%

15,600,049

34.87%

15,161,262

33.89%

438,787

0.98%

23,757,260

53.10%

20,879,776

46.67%

19,337,120
1,000,484
166,750
165,050
101,955
75,000
18,440
11,542
2,190
1,236
5
4

43.22%
2.24%
0.37%
0.37%
0.23%
0.17%
0.04%
0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

100,450

0.22%

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ 5.3. Changing capital of owner’s equity:
sở hữu:
In the year 2012, Company did not have any
Trong năm 2012, Công ty không có thay đổi changing regarding owner’s equity.
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vốn đầu tư của chủ sở hữu.
5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:
Trong năm 2012, Công ty không có giao dịch
cổ phiếu quỹ.
5.5. Các chứng khoán khác:
Công ty không phát hành các loại chứng
khoán khác
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám
đốc
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh
1.1. Phân tích tổng quan
Nhìn chung trong năm 2012, hoạt động
Công ty đối với sản phẩm may và vải là có
hiệu quả, tuy nhiên kinh doanh sợi không
thu được lợi nhuận. Hoạt động kinh doanh
sợi lỗ là do việc mua bông nguyên liệu với
giá cao trên thị trường giao sau từ trước đây
một năm.
Đầu năm 2012, định hướng của Công ty
là tập trung vào việc bù lỗ cho kinh doanh
sợi bằng cách tối ưu hoá đơn hàng sản phẩm
may và thu hút đơn hàng của Eland từ Hàn
Quốc, Trung Quốc. Đơn hàng của Eland
chiếm 20% trong tổng số đơn hàng Công ty
trong năm 2012 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng
trong năm 2013.
Tuy nhiên do tình hình suy thoái của
thị trường E.U và USA nên nhu cầu đơn hàng
giảm đáng kể, do vậy hoạt động kinh doanh
sợi cũng bị ảnh hưởng một cách tiêu cực. Lỗ
từ hoạt động kinh doanh sợi đã không thể
được bù đắp.
Công ty được hưởng lợi từ tỷ giá ổn
định và giảm lãi suất của Ngân hàng nhà
nước, trong năm Công ty đã giảm chi phí tài
chính hơn 50% so với năm trước.
1.2. Những tiến bộ công ty đã đạt được
- Công ty đã thực hiện được các đơn
hàng đáp ứng yêu cầu cao của
khách hàng: mẫu mã đa dạng, chất
lượng cao, tiêu chuẩn kĩ thuật phức
tạp.
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5.4. Transaction of treasury share:
In the year 2012, Company did not make any
transaction regarding treasury share.
5.5. Other securities:
Company has not issued any other security
yet
III. Report
and
evaluation
of
Management Board
1. Evaluation on business result
1.1. Analysis performance
In general, Company made Gross Profit
in Garment and Fabric business in 2012 but
recorded Loss in Yarn Sales unit. Loss of
Yarn Sales unit was from high-price cotton
that was purchased via On-call market a
year ago.
At the beginnig of year 2012, business
strategy focused on recovering Loss of Yarn
Sales unit by Garment, so Company chose
the way to maximixe Garment Sales volume
and began to pull Eland order from Korea
and China. Order from Eland was up to 20%
of total in 2012 and expected up
continuously in 2013.
However economy recession of E.U and
USA led down-turn of textile demand whole
the year round and mainly Yarn Sales unit
was affected very negatively. Loss from Yarn
Sales unit was too much to be made up.
Company enjoyed stable foreign
exchange rate and continuous reduction in
interest rate from SBV and we could save
financial expenses more than 50%.
1.2. The progressive achivement
- Company has carried out orders
which met high requirements of
customers such as: diverse design,
high quality, complex techinal
specification.
- Company
has
invested
and
upgraded the Laboratory of Dyeing
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Công ty đã cải tạo và đầu tư phòng
thí nghiệm tại Ngành nhuộm nhằm
cải tiến chất lượng sản phẩm hoàn
tất.
- Công ty đã đầu tư Trung tâm R&D
nhằm nghiên cứu, phát triển các
sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu
ngày càng cao của khách hàng. Kết
quả bước đầu là phát triển được
mặt hàng vải dày để sản xuất đơn
hàng cho mùa thấp điểm.
- Công ty đã áp dụng ERP tại các đơn
vị Kế toán, Kho, Nhuộm, Đan kim
nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát
quá trình sản xuất, theo dõi và
quyết toán đơn hàng. Năm 2013
Công ty tiếp tục triển khai ERP tại
Ngành May để hoàn thành việc
triển khai ERP trong toàn Công ty.
- Công ty đã thực hiện tốt các chế độ,
chính sách phúc lợi, đảm bảo thu
nhập và giữ chân được người lao
động. Trong năm, Công ty cũng
không xảy ra các tranh chấp lao
động hay đình công.
- Công ty đã duy trì và tăng cường
các hoạt động trách nhiệm xã hội
đối với người lao động nói riêng và
cộng đồng nói chung.
- Công ty đã tuyển dụng và đào tạo
được lực lượng kế thừa cho kế
hoạch phát triển trong tương lai.
2. Tình hình tài chính
2.
2.1. Tình hình tài sản
2.2.
-

Chỉ tiêu
Item
1. Cơ cấu tài sản:
Assets structure
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
Long-term assets/Total assets
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
Current assets/ Total assets
2. Cơ cấu nguồn vốn:
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-

-

-

-

-

to improve quality of finished
products.
Company has established R&D
Center to study, develop new
products to meet higher and higher
demand of customers. Initial
performance is terry fabric for
production in low season.
Company has applied ERP for
Accounting, Warehouse, Dyeing,
Knitting to enhance efficiency of
controlling production process,
monitoring and liquidating orders.
Company continues to install ERP
for Sewing to complete ERP
implementation
in
Company
entirely in 2013.
Company has complied policies,
welfare for employees well, salary
of employees was good and could
keep manpower. There was not any
labour dispute or strike in 2012.
Company has maintained and
intensified social responsibility
activies in respect to employees
particularly and to community in
general.
Company has recruited and
coached the next generation for
development plan in the future.

Financial situation
Assets
Đơn vị
Unit

2012

2011

%

51.54

50.42

%

48.46

49.58
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Liabilities and owner’s equity
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
%
67.98 64.54
Current liabilities/ Total assets
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng
nguồn vốn
%
31.69 35.21
Owner’s equity/ Total assets
2.2. Tình hình nợ phải trả
2.2. Payable situation
2.2.1. Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về 2.2.1. Current payable, big change in payable
các khoản nợ
amount
(i) VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN
Short-term loan
31/12/2012

31/12/2011

VND

VND

573,338,920,128

506,669,509,205

30,061,719,584

16,619,557,845

242,221,153,824

269,288,274,966

- Ngân hàng Standard Chartered

98,376,666,336

57,964,241,729

- BIDV - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

80,653,244,672

47,015,731,307

- HSBC - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

75,315,806,384

31,674,496,544

-

13,843,499,115

46,710,329,328

55,411,083,653

-

14,852,624,046

94,256,774,543

92,297,563,619

667,595,694,671

598,967,072,824

31/12/2012

31/12/2011

VND

VND

304,537,324,314

394,400,470,210

-

13,153,688,668

9,560,979,600

16,279,489,424

Vay ngắn hạn
- Ngân hàng Far East National
- Vietcombank

- VIB - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- Vietinbank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí
Minh
- Sacombank
Nợ dài hạn đến hạn trả

(ii) VAY VÀ NỢ DÀI HẠN
Long term loan

Vay dài hạn
- Ngân hàng Far East National
- Vietcombank - Chi nhánh Thành phố Hồ
Chí Minh
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- VIB - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

10,374,001,871

24,234,421,275

- Vietinbank

134,202,000,000

188,072,528,000

- E-Land Asia Holding Pte Ltd

145,600,000,000

145,796,000,000

4,800,342,843

6,864,342,843

5,637,513,440

-

5,637,513,440

-

310,174,837,754

394,400,470,210

- VDB - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Nợ thuê tài chính dài hạn
- Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Kexim
Việt Nam

2.2.2. Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng
chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty,
ảnh hưởng chênh lệch lãi vay
- Tình hình nợ phải trả xấu: Công ty
không có nợ phải trả xấu trong năm
- Ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá
hối đoái đến kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh của công ty: 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.
Giá trị ghi sổ của các tài sản bằng tiền và
công nợ bằng tiền có gốc ngoại tệ tại thời
điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính như sau:
Công nợ
31/12/2012
VND

Đô la Mỹ (USD)

31/12/2011
VND

1,002,206,589,072 948,696,000,176

Euro (EUR)
Yên Nhật (JPY)
Tổng/Total

2.2.2. Analysis on bad liabilities, effect of
foreign exchange rates on business
performance.
- Situation
on
bad
liabilities:
company do not have bad liabilities
in the year.
- Effect of foreign exchange rates on
business
performance:
The
Company
undertakes
certain
transactions denominated in foreign
currencies; consequently, exposures
to exchange rate fluctuations arise.
Book value of foreign currency denominated
monetary assets and monetary liabilities at
the end of the reporting period are as
follows:
Tài sản
31/12/2012
VND

31/12/2011
VND

199,600,264,448 191,100,914,389

245,190,554

1,040,640,243

7,075,600

7,368,595

2,403,200

-

24,919,982

816,889,904

1,002,454,182,826 949,736,640,419

199,632,260,031 191,925,172,888

Phân tích độ nhạy đối với ngoại tệ:
Foreign currency sensitivity analysis:
Công ty chủ yếu chịu ảnh hưởng của
The Company is mainly exposed to United
thay đổi tỷ giá của Đồng Đô la Mỹ.
States Dollar.
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Bảng sau đây thể hiện phân tích độ
nhạy đối với ngoại tệ của Công ty trong
trường hợp tỷ giá
đồng Việt Nam
tăng/giảm 10% so với các đồng tiền trên. Tỷ
lệ thay đổi 10% được Ban Giám đốc sử dụng
khi phân tích rủi ro tỷ giá và thể hiện đánh
giá của Ban Giám đốc về mức thay đổi có thể
có của tỷ giá. Phân tích độ nhạy với ngoại tệ
chỉ áp dụng cho các số dư của các khoản
mục tiền tệ bằng ngoại tệ tại thời điểm cuối
kỳ và điều chỉnh việc đánh giá lại các khoản
mục này khi có 10% thay đổi của tỷ giá. Nếu
tỷ giá các đồng ngoại tệ dưới đây so với
Đồng Việt Nam tăng/giảm 10% thì lỗ trước
thuế trong năm của Công ty sẽ tăng/giảm
các khoản tương ứng như sau:

Đô la Mỹ (USD)
Euro (EUR)
Yên Nhật (JPY)
Tổng
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 tích tình hình cạnh tranh trên thị
trường để có được lãi suất có lợi cho Công ty
từ các nguồn cho vay thích hợp,
Độ nhạy của lãi suất:
Độ nhạy của các khoản vay đối với sự
thay đổi lãi suất có thể xảy ra ở mức độ hợp
lý trong lãi suất được thể hiện trong bảng
sau đây, Với giả định là các biến số khác
không thay đổi, nếu lãi suất của các khoản
vay với lãi suất thả nổi tăng/giảm 200 điểm
cơ bản thì lỗ trước thuế của Công ty cho năm
tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 sẽ
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The following table details the Company's
sensitivity to a 10% increase and decrease in
Vietnam Dong against the relevant foreign
currencies. 10% is the sensitivity rate used
when reporting foreign currency risk
internally to key management personnel and
represents management's assessment of the
reasonably possible change in foreign
exchange rates. The sensitivity analysis
includes only outstanding foreign currency
denominated monetary items and adjusts their
translation at the period end for a 10% change
in foreign currency rates. For a 10%
increase/decrease in the following foreign
currencies against Vietnam Dong, the loss
before
tax
for
the
year
would
increase/decrease by the same amount as
follows:
2012

2011

VND

VND

80,260,632,462

75,759,508,579

23,811,495

103,327,165

2,251,678

81,688,990

80,282,192,279

75,781,146,754

Interest rate risk management:
The Company has significant interest
rate risks arising from interest bearing loans
which are arranged. The risk is managed by
the Company by maintaining an appropriate
level of borrowings and analyzing market
competition to enjoy favorable interest rates
from appropriate lenders.
Interest rate sensitivity:
The loan’s sensitivity to interest rate
changes which may arise at an appropriate
level. Assuming all other variables were held
constant if interest rates applicable to
floating interest bearing loans had been 200
basis points higher/lower, the Company’s
loss
before
tax
would
have
decreased/increased
by
VND
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giảm/tăng 19,346,017,257 đồng (2011: 19,346,017,257
19,867,350,861 đồng),
19,867,350,861).
3.

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, 3.
chính sách, quản lý
- Tái cấu trúc bộ phận Sales và
Merchandise nhằm chuyên môn
hóa và nâng cao khả năng phát
triển khách hàng mới.
- Tái cấu trúc bộ máy quản lý và
thay đổi hình thức trả lương tại
các ngành sản xuất nhằm nâng cao
hiệu quả sử dụng lao động.
- Ứng dụng ERP vào lĩnh vực sản
xuất, triển khai đơn hàng.
- Tiếp tục tuyển dụng và đào tạo
nguồn nhân lực chủ chốt cho Công
ty thông qua các chương trình
internship, chính sách đánh giá và
thăng cấp nhân viên, thành lập bộ
phận tìm kiếm và phát triển tài
năng.
- Thay đổi tỷ lệ mua bông nguyên
liệu trên thị trường: tăng số lượng
mua trên thị trường giao ngay và
giảm số lượng mua trên thị
trường giao sau nhằm hạn chế rủi
ro trong điều kiện thị trường thay
đổi bất thường.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 4.
4.1. Giải pháp
4.1.
- Đầu tư Xưởng Đan kim mới tại
Nhị Xuân nhằm sản xuất các mặt
hàng chất lượng cao đáp ứng yêu
cầu khách hàng. Đồng thời nhằm
thuận tiện trong việc kiểm soát
chất lượng, giảm chi phí gia công
và chủ động nguyên liệu vải cho
sản xuất đơn hàng may của Công
ty.
- Áp dụng công cụ Project Tree để
theo dõi, đánh giá và phản hồi kịp
thời việc thực hiện các chỉ tiêu
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(2011:

VND

Improvement in organization, policy,
management
- Re-structuring
of
Sales
and
Merchandise in order to specialize
and enhance ability to develop new
customer.
- Re-structuring
of
management
organization and wage payment
method of factories to improve
working efficiency.
- Applying ERP in production and
implementation of orders.
- Continuous recruitment and training
key manpower through internship
program, evaluation and promotion
policy, establishment of talent
hunting team.
- Changing ratio of cotton purchasing
on market: increase purchasing
quantity via prompt market and
reduce purchasing quantity via oncall market to avoid risky due to
fluctuation of cotton market.

Development plan in the future
Solution
- To invest new Knitting Factory at Nhi
Xuan with the aim to produce high
quality
products
to
meet
requirement of customer. And to
control the quality positively, reduce
cost of processing outside and take
the initiative in fabric supply for
garment production of Company.
- To apply tool Project Tree to
monitor, evaluate and feedback for
performance of KPIs assigned to all
departments timely
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KPI đã giao cho các đơn vị.
- Tiếp tục triển khai ERP tại ngành
May để hoàn thành hệ thống ERP
trong toàn Công ty nhằm tăng
hiệu quả kiểm soát chi phí, qui
trình sản xuất và cung cấp thông
tin kịp thời cho việc ban hành
quyết định của lãnh đạo Công ty.
- Đầu tư máy móc thiết bị mới
nhằm cải tiến chất lượng sản
phẩm: đầu tư máy nhuộm, máy
kiểm tra chất lượng bông.
- Thực hiện gia tăng đơn hàng
E.land và phát triển mặt hàng vải
dày để đảm bảo đơn hàng sản
xuất trong mùa thấp điểm.
- Hợp tác với KOTITI để thành lập
Trung tâm thanh kiểm tra chất
lượng hàng dệt may tại Công ty.
Điều này vừa giúp Công ty tiết
kiệm chi phí kiểm tra chất lượng
hàng xuất khẩu vừa giúp Công ty
tiếp thu được kiến thức và kinh
nghiệm kiểm tra chất lượng sản
phẩm trong khâu nhuộm và may.
- Kế hoạch ký hợp đồng liên doanh
với Công ty E.land Asia Holdings.,
Pte để phát triển dự án Thành
Công Tower 1 (TC1).
- Kế hoạch thoái vốn tại các công ty
con, công ty liên kết không hoạt
động hiệu quả và không phù hợp
chiến lược phát triển của Công ty:
Công ty cp Thành Chí.
4.2. Mục tiêu năm 2013
- Doanh số: 2,394,000,000,000đ
- Lợi nhuận: 90,340,000,000đ
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về
hoạt động của Công ty
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về
các mặt hoạt động của Công ty
Năm 2012 tình hình kinh tế thế giới
biến động không ngừng, dẫn đến nhiều khó
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Proceed to ERP in Sewing in order to
complete entire ERP system at
Company. Incase of completion of
ERP, cost of production will be
controlled more efficiently and it‘s
very helpful to provide information
for the management to make
decision.
- To
invest
new
machineries,
equipments to improve quality of
products: dyeing machine, test cotton
machine,
- To increase volume of garment order
from E.land and develop terry fabric
item to cover for the low season
- To co-operate with KOTITI to
establish Inspection & Testing Center
in area of Company. This center will
be very useful for Company to reduce
expenses of checking quality of
exported products. Company also
will acquire more knowledges and
skills in Sewing, Dyeing via KOTITI.
- Plan to sign joint venture contract
with E.land Asia Holdings., Pte to
establish joint venture company to
develop Thanh Cong Tower 1 (TC1)
real estate project
- Plan
to
withdraw
capital
contribution at subsidiaries, affiliates
which ineffective performance and
unproper with strategy of Company:
Thanh Chi Joint Stock Company.
4.2. 2013 Target
- Revenue: VND 2,394,000,000,000
- Profit: VND 90,340,000,000
-

IV. Evaluation
of
BOD
regarding
Company operation
1. Evaluation of BOD about all activities
of Company
In 2012, the world economic situation
has fluctuated constantly, leading to
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khăn cho thị trường và nhu cầu nhập khẩu
hàng may mặc giảm; biến động phức tạp
của nguồn nguyên liệu cho sản xuất, đặc
biệt là biến động đột biến về giá bông với
quy mô, cường độ và tốc độ thay đổi chưa
từng có tiền lệ trong suốt chiều dài lịch sử
của ngành bông thế giới và hiện nay chưa
hoàn toàn phục hồi. Thêm vào đó, nền kinh
tế Việt nam cũng có rất nhiều khó khăn mà
các doanh nghiệp phải đối mặt như các áp
lực từ lạm phát, tín dụng thắt chặt, chi phí
gia tăng vv… Điều này đã tác động mạnh và
ảnh hưởng xấu đến hoạt động Công ty,
Kết quả thực hiện đạt:
- Doanh số: 2,283,500,958,870
đồng, tăng 4.04% so với năm
2011.
- Lợi nhuận: (-18,885,349,657)
đồng
Như vậy, Công ty đã không đạt các chỉ
tiêu đề ra, Tuy nhiên, bằng sự quyết định
đúng đắn của Ban lãnh đạo trong điều
hành, Công ty đã vượt qua giai đoạn khó
khăn nhất và không vướng phải những rắc
rối mà các doanh nghiệp nhập bông đã bị
cấm vận bởi Hiệp hội bông quốc tế hiện
nay.
Qua 1 năm hoạt động trong khủng
hoảng tình hình kinh tế toàn cầu, môi
trường kinh doanh không thuận lợi và
bằng nhiều giải pháp đổi mới vượt qua khó
khăn để tồn tại, hoạt động công ty có
những điểm nổi bật như sau:
1.1. Sản xuất kinh doanh:
- Công ty đã nhanh chóng làm quen
với việc sản xuất các đơn hàng
thời trang, mẫu mã đa dạng, chất
lượng cao … để có thêm đơn hàng
mới bổ sung cho sản xuất, giảm
bớt sự thiếu hụt đơn hàng (sở
trường trước nay của công ty là
đơn hàng đồng phục, mẫu mã đơn
giản, số lượng lớn …)
- Đã tổ chức lại hoạt động một số xí
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difficulties for the market and reducing
demand of imported garments; complicated
fluctuations of raw materials for production,
especially sudden changes of cotton prices
with the scale, intensity and rate of change
unprecedented throughout the long history
of the world's cotton industry and currently
this has not fully recovered, In addition, the
Vietnamese economy had many difficulties
that Enterprises have had to face as the
pressure from inflation, tightening credit,
rising costs etc. This has impacted strongly
and adversely affects the operations of the
Company,
Realized results:
- Revenue: VND 2,283,500,958,870,
increase 4.04% compared with 2011
- Profit
: VND (-18,885,349,657)
Consequently, the Company has not
achieved the targets of 2012, However, with
the right decisions in operation the company
has overcome the most difficult stages and
has not been stuck in the troubles that the
cotton import enterprises have been
embargoed by the International Cotton
Association as at present.
Through 1 year operating in the global
economic crisis, unfavorable business
environment and with several innovative
solutions overcoming the difficulties for
survival, the company’s activities have the
following
highlights:
1.1. Manufacturing and business:
- The Company had quickly become
accustomed to producing the fashion
orders having design variety, high
quality … , so that Company could get
more new orders added for
production and reduce the shortage
of orders (Note: so far the company's
forte is producing mainly uniform
orders, simple/basic designs, big
quantity…)
- A number of factories’ activities had
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nghiệp với mục tiêu nâng cao chất
lượng, sản lượng, chuyên sâu về
sản phẩm theo yêu cầu của từng
khách hàng … cụ thể là việc tổ
chức lại sản xuất tại xí nghiệp đan,
xí nghiệp may trong thời gian qua.
1.2. Nghiên cứu phát triển:
Tập trung nguồn lực vào nghiên cứu
nhằm phát triển các mặt hàng mới, hàng
dày (French Terry) … cho nhu cầu của
hàng mùa đông, nhằm bảo đảm đơn hàng
cho mùa thấp điểm. Kết quả là công ty cũng
đã tiếp nhận được những đơn hàng sử
dụng vải dày cho sản xuất trong những
tháng thấp điểm
1.3. Các hoạt động về đổi mới:
Đổi mới để phát triển luôn được nhắc
tới trong mọi hoạt động của công ty và năm
qua công ty cũng đã đầu tư đổi mới một số
lĩnh vực, bao gồm: sắp xếp lại hoạt động
của ngành đan, nhằm nâng cao tính chuyên
nghiệp trong quản lý để đạt được chất
lượng và sản lượng cao; đầu tư nâng cấp
phòng thí nghiệm nhuộm nhằm nâng cao
hiệu quả kỹ thuật và tăng độ chính xác
trong quá trình nhuộm; thiết lập mới trung
tâm nghiên cứu phát triển, đáp ứng nhanh
chóng việc chào hàng và các yêu cầu khách
hàng về mặt hàng mới.
1.4. Các hoạt động khác:
- Kiểm soát và tuân thủ việc bảo vệ
môi trường trong quá trình sản
xuất theo quy định Cơ quan Nhà
nước.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ kế
toán, chính sách do Nhà nước ban
hành; tuân thủ các yêu cầu về
chuẩn mực kế toán do nhà nước
quy định; lưu trữ, sắp xếp tốt các
chứng từ, hồ sơ kế toán đáp ứng
nhanh các yêu cầu kiểm tra, kiểm
toán của cơ quan Nhà nước,
- Công ty đã đạt thành tích Là
doanh nghiệp niêm yết trên sàn
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organized with the aiming at
improving the quality, volume,
specializing in products according to
the each customer’s requirements …
namely the re-organization of
production in the knitting factory,
garment factory in the past.
1.2. Research and development:
The company has focused its resources
on developing new products, thick items (like
French Terry) … for the needs of winter to
ensure the orders for low season. The result is
that Company also received some orders
using the thick fabrics for production in the
low months.
1.3. The activities of Innovation:
The innovation to develop always be
mentioned in all activities of the company and
last year the company had invested for
innovation of several fields, including: restructuring operation of the knitting factory
to enhance professional management in order
to achieve better quality and higher quantity;
investment in upgrading the laboratory of
dyeing factory to improve technical efficiency
and increase the accuracy in the dyeing
process; establishing a new research and
development center to respond quickly to
customers’ offers and requests on new items
…
1.4. Other activities:
- Controlled and conformed to the
environmental protection in the
production process in accordance
with regulations promulgated by the
State Agencies.
- Completed accounting regime and
policies issued by the State; complied
with the requirements on accounting
standards prescribed by the State;
storaged and well arranged the
documents,
accounting
records
responding quickly to requirements
on inspection and audit of State
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chứng khoán có hoạt động IR tốt
nhất trong năm 2012 theo khảo
sát đánh giá của Vietstock, Công ty
đã được xếp hạng trong top 5 các
doanh nghiệp niêm yết dẫn đầu,
Điều này cũng đã thể hiện sự minh
bạch, tính chuyên nghiệp và tôn
trọng cổ đông của công ty,
1.5. Hoạt động đầu tư cho phát triển
ngành bất động sản
Việc đầu tư phát triển các dự án bất
động sản chưa triển khai theo tiến độ ban
đầu. Đây là kế hoạch của Ban lãnh đạo để
hạn chế rủi ro cho công ty, do thị trường
bất động sản không được thuận lợi, hầu hết
các dự án đều kéo dài hoặc tạm ngưng chờ
tín hiệu phục hồi.

2.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về
hoạt động của Ban Giám đốc công ty
2.1. Trong năm 2012, Ban giám đốc đã
thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo và điều
hành hoạt động sản xuất kinh doanh
như sau:
- Hầu hết gồm những thành viên có
trình độ kiến thức về quản trị
doanh nghiệp và kinh nghiệm
trong các lĩnh vực dệt may, nên có
tầm nhìn chiến lược trong lãnh
đạo các hoạt động công ty và đã
đề ra một mục tiêu thách thức là
sẽ trở thành nhà cung cấp hàng
đan kim hàng đầu trên thị trường
quốc tế trong vòng 1-2 năm tới.
- Có quyết định đúng đắn, kịp thời
trong điều hành nhằm khắc phục
khó khăn của biến động nguyên
liệu giá cao, hạn chế thiệt hại cho
công ty; có nhiều ý tưởng đổi mới
ở các lĩnh vực công ty như tổ chức
lại bộ máy sản xuất, đầu tư nâng
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agencies.
- Company
also
attained
the
achievement that is an enterprise
listed on the stock market having the
best IR activities in 2012 according to
the survey of Vietstock. The Company
was ranked in the top 5 of leading
listed companies. This also has
shown
the
transparency,
the
professionalism and the respect for
shareholders of company.
1.5. Investment activity for developing the real
estate sector
The investment for real estate projects
have not developed in accordance with initial
schedule. This is also the intention of the
Board of Management to avoid the risks to the
company, because the general real estate
market is not favorable, most of the projects
have been delayed or temporarily suspended
waiting for recovery.
2. Evaluation of BOD about Management
Board
2.1. In 2012, the Board of Management had
made the task of directing and operating
production and business activities as
follows:
- Most of the members of BOM have a
level of knowledge of corporate
governance and experience in the
textile field, should have a strategic
vision in leading the company’s
activities and has set out a
challenging target that the company
will become a leading knitting
supplier on the global market in the
next 1-2 years,
- BOM had the right decisions in
operating the production and
business in time so that the company
could overcome the difficulties of the
high volatility of raw materials
prices, limit the damage to the
company…; had many innovative
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cấp bộ phận nghiên cứu phát
ideas in several fields such as retriển, thiết lập phòng thí nghiệm
organization of production factories,
tiên tiến, nhằm nâng cao năng lực
investment in upgrading the research
cạnh tranh Công ty và đáp ứng các
and development department, setting
yêu cầu của thị trường; triển khai
the advanced laboratory of dyeing …
và áp dụng nhanh phần mềm quản
in order to raise the company’s
trị ERP trong kiểm soát quá trình
competitiveness and meet the
sản xuất kinh doanh nhằm khắc
requirements of the market; quickly
phục kịp thời những vấn đề phát
deploying
and
applying
the
sinh trong sản xuất, tránh thiệt hại
management software ERP in
phát sinh cho Công ty.
controlling the production and
business process to solve problems
- Luôn quan tâm xây dựng nguồn
happened on production timely and
nhân lực mạnh cho sự phát triển
avoid the damage incurred to the
Công ty bằng các chương trình
company …
đào tạo nhân lực mới cho những
sinh viên giỏi mới ra trường; bố
- Always interested in building a
trí và luân chuyển cán bộ phù hợp
strong
human
resource
for
với trình độ chuyên môn và năng
developing company by personnel
lực quản lý; tạo động lực và động
training programs for the new
viên đội ngũ nhân viên đóng góp
graduated
excellent
students;
nhiều nhất cho Công ty thông qua
layouting and staff rotation in
hệ thống đánh giá nhân viên và
accordance with the qualifications
chính sách khen thưởng, thăng
and
management
capacity;
cấp hàng năm.
motivating and encouraging staffs to
contribute the most to the company
- Chấp hành đầy đủ và nghiêm túc
through the employee evaluation,
các nhiệm vụ và quyền hạn được
reward policies and promotion
qui định trong Điều lệ Công ty;
annually,
thực hiện đầy đủ trách nhiệm và
nghĩa vụ theo qui định pháp luật.
- Fully and strictly abided by the duties
and powers assigned by the charter
2.2. Một số vấn đề cần Ban giám đốc tập
of the company; fulfilled the
trung cải tiến trong thời gian tới:
responsibilities
and
obligations
- Nâng cao trình độ về dự báo tình
stipulated
in
accordance
with State
hình thị trường và quản trị rủi ro
law,
tránh thiệt hại cho Công ty.
- Ưu tiên nguồn lực (nhân lực, máy 2.2. Some issues that need the Board of
Management to focus improvements in
móc thiết bị …) để giải tỏa những
the coming time:
khâu còn đình trệ trong sản xuất/
- Raise the level of forecasting the
khâu bị tắc nghẽn (nổi bật nhất là
market
situation
and
risk
tại khâu nhuộm). Như vậy, các
management
to
avoid
damage
to
the
khâu của sản xuất được vận hành
company,
đồng bộ, thông suốt, từ đó sẽ đem
lại kết quả cao nhất cho Công ty.
- Prioritize the resources (manpower,
machinery and equipment, etc,) to
clear the stagnated stages of
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3.

Các kế hoạch, định hướng của Hội 3.
đồng quản trị
- Quản lý hoạt động Công ty theo
hướng tập trung phát triển ngành
nghề cốt lõi: dệt may đồng thời
khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có
thông qua việc phát triển các dự
án bất động sản nhằm gia tăng giá
trị cho cổ đông, người lao động và
các bên liên quan.
- Tăng cường việc quản lý, theo dõi
tình hình Công ty thông qua chế
độ cung cấp thông tin của ban
điều hành để có hỗ trợ kịp thời.
- Thực hiện phân công lĩnh vực phụ
trách cụ thể cho từng thành viên
HĐQT, trường hợp cần thiết sẽ lập
các tiểu ban thuộc HĐQT.
- Tăng cường hiệu quả hoạt động
của các thành viên HĐQT độc lập
nhằm đóng góp cho sự phát triển
Công ty.
- Soát xét Qui chế quản trị nội bộ
Công ty và nâng cao hiệu quả thực
hiện quản trị công ty theo qui định
pháp luật hiện hành.

V.

Quản trị công ty
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V.

production/Stages in bottlenecks
(most notably at the current stages
of dyeing), Such All stages of
production
are
running
synchronously, smoothly, From that
will bring the best results for the
company,
Plan, orientation of BOD
- To manage Company towards to
development of core business: textile
& garment, simultanenously to utilize
available
land
efficiently
via
development real estate projects in
order to create added value for
shareholders,
employees
and
stakeholders.
- To enhance management, monitoring
Company activities via information
provided by BOM in order to provide
support timely.
- To assign specific field for each
member of BOD, and establish subdepartment of BOD if neccessary.
- To
enhance
performance
of
independent member efficiently aim
to contribute for development of
Company.
- To review Internal Corporate
Governance Regulation and improve
performance
of
corporate
governance according to current
laws and regulations.

Corporate Governance
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1. Hội đồng quản trị
1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng
quản trị:

STT
No.

1

2

3

4

5

Họ tên
Full name

Chức vụ tại
Công ty
Title at
Company

Phan Thị Huệ

Chủ tịch HĐQT
Chairwoman

Kim Soung Gyu

Phó Chủ tịch
HĐQT
Vice Chairman

Lee Eun Hong

Thành viên
HĐQT
Member of the
Board

Kim Jung Heon

Thành viên
HĐQT
Member of the
Board

Nguyễn Minh Hảo

Thành viên
HĐQT
Member of the
Board
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1. Board of Directors
1.1. Member and structure of BOD:
Số lượng cổ
Chức vụ tại
phần sở hữu
công ty khác
Number of
Titlt at other
share owned
companies
by individual
21,819 cổ
phần Không
21,819 None
shares
Chủ tịch HĐQT
Công ty cp Thành
Quang
Chairman of Thanh
0 cổ phần Quang JS.Co.
0 share Phó Chủ tịch
HĐQT Công ty cp
SY VINA
Vice Chairman of
SY VINA JS.Co.
48,110 cổ
phần Không
48,110 None
shares
Tổng giám đốc
Công ty TNHH
E.land Việt Nam
General Director of
E.land Vietnam
0 cổ phần
Corp.,Ltd
0 share
Chủ tịch HĐQT
Công ty cp SY
VINA
Chairman of SY
VINA JS.Co.
Trưởng Ban Kiểm
soát các công ty:
Công ty cp Thành
0 cổ phần
Quang; Công ty cp
0 share
chứng khoán
Thành Công; Công
ty cp SY VINA

Ghi chú
Remarks
Thành viên
độc lập
Independent
member
Thành viên
điều hành
Executive
member
Đã từ
nhiệm ngày
26/3/2013
Resigned on
Mar 26,
2013
Thành viên
điều hành
Executive
member

Thành viên
độc lập
Independent
member

Thành viên
điều hành
Executive
member
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6

7

8

Chief of Inspection
Committee of:
Thanh Quang JSC;
Thanh Cong
Securities JSC, SY
VINA JSC.
Phó Chủ tịch
HĐQT các công ty:
Công ty cp chứng
khoán Thành
Công; Công ty cp
Trung tâm Y khoa
Thành Công
Vice Chairman of
Thanh Cong
Securities JSC and
Thanh Cong
Medical Center JSC
Thành viên HĐQT
Công ty cp du lịch
Golf Vũng Tàu
Member of the
Board of Vung Tau
Golf Tourism JSC
Tổng giám đốc
Công ty TNHH
MTV quản lý quỹ
đầu tư IPA
General Director of
IPA Investment
Management
Ltd.Co.

Trần Như Tùng

Thành viên
HĐQT
Member of the
Board

Đỗ Thanh Hương

Thành viên
HĐQT
Member of the
Board

0 cổ phần
0 share

Thành viên
HĐQT
Member of the
Board

Thành viên Ban
kiểm soát Công ty
cp SY VINA
0 cổ phần
Member of
0 share
Inspection
Committee of SY
VINA JSC.

Kim Dong Ju

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu
ban trực thuộc.
1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
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25 cổ phần
25 shares

Thành viên
điều hành
Executive
member

Thành viên
độc lập
Independent
member

Bổ nhiệm
thay thế
ngày
28/3/2013.
Thành viên
điều hành
Executive
member

1.2. Sub-department of BOD:
BOD has not set up any sub-department of
BOD
1.3. Activities of BOD:
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HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ
của mình tuân thủ đúng qui định pháp luật,
Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông. HĐQT thông qua quyết định
bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại các
cuộc họp hoặc thực hiện Nghị quyết bằng
văn bản hoặc lấy ý kiến biểu quyết bằng
email.
Trong năm 2012, HĐQT đã họp ít nhất 1
lần/quý và lấy ý kiến qua email trong một số
trường hợp khẩn hoặc xét thấy không cần
thiết phải tổ chức cuộc họp. Cụ thể các quyết
định của HĐQT thông qua các Biên bản, Nghị
quyết như sau:
- Số lượng các cuộc họp: 4
- Biểu quyết qua email: 6
- Số lượng Nghị quyết: 15
STT
No.

BIÊN BẢN
Minutes no.

01/2012/B
B-HĐQT

1

NGHỊ QUYẾT
Resolution
no.

The BoD executes their function,
obligation according to the laws, Company
Charter and GSM’s Resolution. The BoD
decides issues by voting in meetings or
makes Resolution by written of voting by
email.
In the year 2012, the BoD meeting was
hold at least 1 time/quarter and getting
opinion by email incase of urgent or
unnecessary to have a meeting. Decision of
BoD specific stated in following Minutes,
Resolutions:
- Number of Meeting: 4
- Voting via email: 6
- Number of Resolution: 15

NGÀY
Date

01/2012/NQ1/31/2012
HĐQT

02/2012/NQ1/31/2012
HĐQT

2

3

02/2012/B
B-HĐQT

03/2012/NQ1/31/2012
HĐQT

4

03/2012/B
B-HĐQT

04/2012/NQ3/23/2012
HĐQT

05/2012/NQ3/23/2012
HĐQT

5
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NỘI DUNG
Content
Thông qua kết quả hoạt động 2011
(chưa kiểm toán) và kế hoạch 2012
trình Đại hội cổ đông
Approval on 2011 performance (not
auditted yet) and 2012 plan to submit
GSM
Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để
chốt danh sách họp Đại hội cổ đông
2012 là ngày 5/3/2012
Approval on closing date for 2012 GSM
to be on March 5, 2012
Thay đổi đại diện tại Chi nhánh Đức
Hòa - ông Nguyễn Văn Tuấn
To change representative of Đức Hòa
branch – Mr. Nguyễn Văn Tuấn
Điều chỉnh kế hoạch 2012 trình Đại hội
cổ đông
To adjust 2012 plan to submit GSM
Thông qua nội dung nghị sự, nội dung
báo cáo tờ trình liên quan Đại hội cổ
đông
Approval on agenda, reports, proposals
submit to GSM
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06/2012/NQ4/10/2012
HĐQT

7

07/2012/NQ4/16/2012
HĐQT

04/2012/B
B-HĐQT

8

08/2012/NQ4/21/2012
HĐQT

09/2012/NQ25/5/2012
HĐQT

9

10/2012/NQ25/5/2012
HĐQT
11/2012/NQ25/5/2012
HĐQT

10
11

12/2012/NQ16/8/2012
HĐQT

12

05/2012/B
B-HĐQT

13

13/2012/NQ- 16/11/201
HĐQT
2

14

14/2012/NQ- 16/11/201
HĐQT
2

15

15/2012/NQ- 16/11/201
HĐQT
2

Thông qua Đơn từ nhiệm Phó TGĐ của
ông Kim Jung Heon
Approval on resignation of Deputy GDMr.Kim Jung Heon
Chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên
HĐQT của ông Vũ Đình Độ và bổ sung
nội dung họp Đại hội cổ đông
Acceptance on resignation of BOD’s
member- Mr.Vũ Đình Độ and to add
agenda of GSM
Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT
To elect Chairman, Vice Chairman of the
Board
Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để
chốt danh sách tạm ứng 8% cổ tức
2011 bằng tiền
Approval on closing date for in advance
payment 8% of 2011 dividend by cash
Gia hạn hạn mức tín dụng năm 2012
Renewal of credit limitation in 2012
Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012
To select auditor in 2012
Kết quả 6 tháng đầu 2012 - Đổi đại
diện XN Đan - Đăng ký cửa hàng Hai Bà
Trưng
Performance of 1st half of 2012 – To
change representative of Knitting – To
register Hai Ba Trung shop
Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để
chốt danh sách thanh toán 7% cổ tức
2011- đợt 2, bằng tiền
Approval on closing date for remain
payment 7% of 2011 dividend by cash
Kết quả 2012 (ước thực hiện) và kế
hoạch 2013
2012 Performance (estimated) and 2013
Plan
Thông qua việc từ nhiệm thành viên
BKS- Nguyễn Thy Nhân
Acceptance of resignation of Inspection
Committee’s member- Mr.Nguyễn Thy
Nhân

1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng 1.4. Activities of non-executive member
quản trị độc lập không điều hành
Non-executive BoD’s member take part in
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Thành viên HĐQT độc lập không điều
hành tham gia hoạt động HĐQT thông qua
các cuộc họp HĐQT hoặc biểu quyết các
vấn đề qua email.
1.5. Danh sách các thành viên Hội đồng
quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản
trị công ty, Danh sách các thành viên
Hội đồng quản trị tham gia các
chương trình về quản trị công ty trong
năm
- Thành viên Hội đồng quản trị có
chứng chỉ đào tạo về quản trị công
ty: bà Nguyễn Minh Hảo
- Thành viên Hội đồng quản trị
tham gia các chương trình về
quản trị công ty trong năm do Uỷ
ban chứng khoán, Sở GDCK
Tp.HCM phối hợp với các cơ quan
liên quan tổ chức: bà Phan Thị
Huệ, ông Trần Như Tùng.
2. Ban Kiểm soát
2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm
soát:

STT
No.

Họ tên
Full name

BoD’s activities through BoD’s Meetings or
send Voting opinion via email.

1.5. To list member of the Board who acquired
corporate governance certificate, List of
member attended corporate governance
training in 2012,
- Member of the Board who acquired
corporate governance certificate:
Mrs.Nguyen Minh Hao
- Member
attended
corporate
governance
training
in
2012
organized by State Securities
Commission, Ho Chi Minh city Stock
Exchange co-operated with relevant
institution: Mrs.Phan Thi Hue,
Mr.Tran Nhu Tung

2. Inspection Committee
2.1. Member and structure of IC:

Chức vụ
Title
Trưởng Ban KS
Chief of IC

1

Nguyễn Tự Lực

2

Nguyễn Hữu Tuấn

Thành viên
Member of IC

3

Nguyễn Thy Nhân

Thành viên
Member of IC
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Số lượng cổ
phần sở hữu
Ghi chú
Number of
Remarks
share owned
by individual
100 cổ phần Thành viên độc lập
100 shares Independent member
Trưởng Phòng Nhân
sự, Bí thư Đảng Uỷ
3,471 cổ phần Công ty
3,471 shares HR Manager, Secretary
of Company Communist
Party
Trúng cử từ tháng
5/2012 và từ nhiệm từ
0 cổ phần tháng 11/2012
0 share Elected on May 2012
and resigned on
November 2012

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - Annual Report 2012

4

Đinh Thị Thu Hằng

Thành viên
Member of IC

Cộng
Total
2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:
Số lượng các cuộc họp là 3 lần, từ sau
ĐHCĐ thường niên 21/4/2012 đến
31/12/2012, cụ thể:
(i) Lần thứ 1 ngày 27/04/2012:
- Nội dung: thông qua “Kế hoạch
hoạt động năm thứ hai nhiệm kỳ
2011~2016 của Ban kiểm soát”.
- Tham dự 4/4 thành viên,
- Kết quả cuộc họp tốt, biểu quyết
4/4 thống nhất kế hoạch hoạt
động.
(ii) Lần thứ 2 ngày 01/8/2012:
- Nội dung: kiểm tra số liệu kế toán
6 tháng đầu năm 2012.
- Tham dự 4/4 thành viên BKS và
có 1 đại diện của phòng KTTC
tham dự và giải trình số liệu, và
giải đáp thắc mắc của thành viên
BKS nêu ra.
- Kết quả cuộc họp tốt, BKS có phân
tích các yếu tố nguy cơ làm giảm
lợi nhuận trong những tháng cuối
năm 2012. Bên cạnh đó, có kiến
nghị với HĐQT.
(iii) Lần thứ 3 ngày 18/12/2012:
- Nội dung: kiểm tra số liệu kế toán
11 tháng, ước tình hình thực hiện
12 tháng năm 2012 theo số liệu
của kế toán báo cáo trong phiên
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Trưởng Phòng Cung
ứng, Chủ tịch Công
đoàn, Phó Bí thư Đảng
Uỷ Công ty
51,438 cổ phần
Purchasing Manager,
51,438 shares
President of Company
Trade Union, Deputy
Secretary of Company
Communist Party
55,009
2.2. Activities of IC:
From GSM dated 21/4/2012 to
31/12/2012 IC organized Meeting 3 times,
specific:
(i) First time on 27/04/2012:
- Content: approval on “Action plan
of
2nd
year
of
tenure
2011~2016”.
- Attendance: 4/4 members.
- Meeting result: good, agreed with
Action plan, 4/4 members.
(ii) Second time on 01/8/2012:
- Content: to check accouting
figures of 1st half 2012.
- Attendance: 4/4 members and
one Accounting staff to explain
figures and answer question of IC.
- Meeting result: good, IC analyzed
certain factors tend to reduce
profit in the last months of 2012
and proposed to BOD.
(iii) Third time on 18/12/2012:
- Content: to check accounting
figures of 11 months and
estimated performance of 2012
according to report of BOD
Meeting dated 16/11/2012.
- Attendance: 3/3 members (due to
one member- Mr.Nhan resigned
already).
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-

-

họp HĐQT ngày 16/11/2012.
Tham dự 3/3 thành viên (vì 1
thành viên BKS- ông Nhân đã từ
nhiệm).
Do tình hình kinh tế thế giới và
Việt Nam gặp khó khăn nên ảnh
hưởng đến hoạt động của các
doanh nghiệp trong nước như Cty
DMĐTTM Thành Công, trên cơ sở
đó qua phân tích số liệu, BKS
thống nhất với kết quả SXKD 11
tháng và doanh thu thực hiện dự
kiến cả năm 2012 là: 2,279 tỷ
đồng và lợi nhuận sau thuế dự
kiến cả năm 2012 là: 1 tỷ đồng,
Qua trao đổi các thành viên BKS
thống nhất với kế hoạch năm
2013 mà HĐQT đề nghị: với
doanh thu: 2,394 tỷ đồng và lợi
nhuận sau thuế: 90.340 tỷ đồng.

Hoạt động của BKS sau ĐHCĐ thường niên
2012 ngày 21/4/2012 đến hết 31/12/2012,
BKS đánh giá hoạt động tích cực, do bám sát
theo “Kế hoạch hoạt động năm thứ hai
nhiệm kỳ 2011~2016 của BKS” đã được các
thành viên BKS thống nhất thông qua trong
phiên họp lần thứ 1 của BKS ngày
27/04/2012.
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản
lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban
giám đốc và Ban kiểm soát
3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi
ích:
3.1.1. HĐQT:
Năm 2012 HĐQT không được trả thù
lao do Công ty không có lợi nhuận.
3.1.2. Ban Kiểm soát:
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Due to global difficult situation
and Vietnam, Company was
affected, consideration on analysis
performance, IC agreed with
performance of 11 months and
estimated revenue 2012: 2,279
billion dong and net income was:
1 billion dong. After discussion
among IC members, IC agreed
with 2013 target suggested by
BOD: revenue: 2,394 billion dong
and net income: 90.340 billion
dong .
Activities of IC from GSM dated 21/4/2012
to 31/12/2012 was found that positive
because of following “Action plan of 2nd
year of tenure 2011~2016” which was
approved in first meeting of IC dated
27/04/2012.
-

3.

Transaction, compensation and other
benefit of BOD, Management Board
and IC
3.1. Salary, bonus, compensation, other
benefit:
3.1.1. BOD:
BOD’s compensation in 2012 shall not
be paid due to non-profit of Company.
3.1.2. IC:
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Stt
No.

Họ tên
Full name

Thù lao
Compensation
amount (VND)

Ghi chú
Note

1

Nguyễn Tự Lực

43,728,264

2

Đinh Thị Thu Hằng

32,823,912

3

Nguyễn Hữu Tuấn

32,823,912

Nguyễn Thy Nhân

Trúng cử từ tháng 5/2012 và từ nhiệm từ
tháng 11/2012
16,623,912
Elected on May 2012 and resigned on
November 2012

4

Cộng
3.1.3. Tổng giám đốc:
Họ tên
Full name
Lee Eun Hong- Tổng giám đốc
General Director

126,000,000
3.1.3. Tổng giám đốc
Lương
Wages (VND)
2,406,372,746

Thưởng
Bonus (VND)
227,115,077

Cộng
Sub-total (VND)
2,633,487,823

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:
3.2. Inside share transaction:
Số cổ phiếu
sở hữu đầu Số cổ phiếu sở hữu
Người
Quan hệ với cổ
kỳ
cuối kỳ
thực hiện
đông nội bộ
Number of
Number of share at
Stt
giao dịch
Relationship
share at
the end period
No.
Trading
with inside
beginning
people
shareholder
Số cổ
Tỷ lệ Số cổ phiếu
Tỷ lệ
phiếu
Trưởng Ban
Nguyễn Tự
1
Kiểm soát
0
0
100
0.00
Lực
Chief of IC
Cổ đông lớn
Lâm Quang
2
Major
0
0
3,176,860
7.1%
Thái
shareholder
Thành viên
HĐQT, Tổng
Lee Eun
3
giám đốc
0
0
48,110 0.11%
Hong
BOD’s member,
General Director
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Lý do tăng,
giảm
Reason of
increase/
decrease

Mua
Purchasing
Mua
Purchasing

Mua
Purchasing
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3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông 3.3. Contract or transaction with inside
nội bộ:
shareholder:
Giao dịch
Transaction
Nội dung giao
Stt
Đối tác
Mối quan hệ
dịch
Mua
No. Partner
Relationship
Bán
Contents
Purchasing
Selling (VND)
(VND)
Thuê nhà cho
Thành viên
chuyên gia
HĐQT Mr.Kim
85,155,673
Leasing house
Jung Heon là
for expert
TGĐ Công ty
Công ty
Gia công sản
TNHH E.land
TNHH
556,907,412
2,133,446,774 phẩm may
VN
E.land Việt
Sub-contractor
Mr.Kim Jung
1 Nam
Heon- BOD’s
Chi phí giao
E.land
member is
hàng air
Vietnam
20,888,327
General
Air delivery
Corp., Ltd
Director of
garment
E.land
Mua hàng tồn
Vietnam Corp.,
134,826,610
Purchase stock
Ltd
garments
Khám sức
Công ty cp
khoẻ cho
Trung tâm
người lao động
Y khoa
489,255,000
Công ty
Thành
Công ty con
For health
2 Công
Subsidiaries
checking of
Thanh
employees
Cong
Medical
Thuê mặt bằng
440,461,802
Center JSC.
Rental fee
Có cùng chủ
sở hữu với Cổ
Bán sản phẩm
đông lớn
20,024,772,319 may
E.land Asia
Garments sales
Holdings
Eland
Pte.,Ltd
3
Shanghai
Same owner
with major
Nhập phụ liệu
shareholder
12,639,538,908
Purchase
E.land Asia
accessories
Holdings
Pte.,Ltd
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4

5

Là chủ sở hữu
của Cổ đông
170,270,889,798
lớn E.land
Asia Holdings
Pte.,Ltd
Eland
Is the owner of
World Ltd.
major
shareholder
9,337,044,860
E.land Asia
Holdings
Pte.,Ltd
Có cùng chủ
sở hữu với Cổ
đông lớn
5,042,203,483
E.land Asia
Holdings
Wish
Pte.,Ltd
Fashion
Same owner
Shanghai
with major
shareholder
130457874
E.land Asia
Holdings
Pte.,Ltd
Cộng
23,394,074,664 197,911,774,176
Total

Bán sản phẩm
may
Garments sales

Mua hoá chất
Purchase
chemical

Bán sản phẩm
may
Garments sales

Nhập phụ liệu
Purchase
accessories

Trong năm 2012 Công ty còn phát sinh
In the year 2012, Company made some
các giao dịch với cổ đông lớn Eland Asia transaction with major shareholder- Eland
Holdings Pte., Ltd như sau:
Asia Holdings Pte., Ltd as follows:
-

Khoản
lãi
năm
2012:
1,186,560,128đ phải trả cho cổ
đông lớn Eland Asia Holdings Pte.,
Ltd. Khoản lãi này phát sinh từ
khoản vay 145,600.000.000đ (ký
hợp đồng trong tháng 7/2010 và
tháng 4/2011) sử dụng cho dự án
Thành Công Tower 1. Đến thời
điểm lập báo cáo này, tổng khoản
lãi phải trả là 2,189,692,343đ, tuy
nhiên Công ty vẫn chưa thực hiện
thanh toán cho cổ đông

-

Ngoài ra, Công ty còn một khoản chi
phí phải thu từ cổ đông lớn Eland
Asia Holdings Pte.,Ltd với số tiền:
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-

Interest
amount
in
2012:
1,186,560,128 VND must be paid to
major shareholder- Eland Asia
Holdings Pte.,Ltd. This interest
amount occurs from the loan
145,600,000,000
VND
(signed
agreement in July, 2010 and in
April, 2011) with the aim to utilize
for Thanh Cong Tower 1 Project. At
the
time
of
this
Report,
accumulated interest amount is
2,189,692,343
VND,
however
Company has not paid to major
shareholder yet.

-

Besides, there is one receivable
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458,823,313đ, đây là những chi phí
Công ty chi hộ tại Việt Nam và sẽ
được Eland Asia Holdings Pte.,Ltd
hoàn trả lại

3.3. Việc thực hiện các quy định về quản trị
công ty:
Năm 2012 Công ty đã tuân thủ các qui
định về quản trị công ty, tuy nhiên để tăng
cường hiệu quả hoạt động quản trị công ty,
Công ty có kế hoạch như sau:
- Tăng cường việc liên lạc định
kỳ/không định kỳ với cổ đông lớn
của Công ty.
- Tăng cường chế độ thông tin tình
hình Công ty cho thành viên HĐQT
độc lập, Ban Kiểm soát.
- Thường xuyên cập nhật các qui
định pháp luật về quản trị công ty.
- Cử nhân sự có liên quan tham gia
các lớp đào tạo về quản trị công ty
do UBCK, SGDCK Tp.HCM tổ chức.
- Định kỳ HĐQT họp ít nhất 1
lần/quý để kiểm tra tình hình hoạt
động Công ty.
- Xem xét, hiệu chỉnh Quy chế quản
trị nội bộ của Công ty theo qui định
pháp luật hiện hành và phù hợp với
tình hình Công ty hiện nay.

VI.
1.

Báo cáo tài chính
Ý kiến kiểm toán
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài
chính hợp nhất kèm theo 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 2012
cũng như kết quả hoạt động kinh
doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ
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amount from major shareholderEland Asia Holdings Pte.,Ltd equal
to: 458,823,313 VND, this amount is
paid by Company on behalf of the
major shareholder- Eland Asia
Holdings Pte.,Ltd in Vietnam and
will be repaid
3.3. Execution of regulation on corporate
governance:
In 2012, Company has complied
provision of corporate governance well,
howevet in order to increase efficiency in
corporate governance operation, Company
intend to do following:
- To
enhance
regular/irregular
communication
with
major
shareholders.
- To enhance providing information
for independent member of the
Board and IC regarding Company’s
activities.
- To
update
new
legislation
regarding corporate governance.
- To appoint related people to attend
traning course about corporate
governance organized by SSC,
HOSE.
- Regular BoD’s Meeting at least once
a quarter for checking the Company
activities
- Consider,
amend
Company
governance regulation according to
current laws and in accordance
with Company situation.
VI. Financial Statement
1. Opinion of Auditor
In our opinion, the accompanying
consolidated financial statements give
a true and fair view of, in all material
respects, the financial position of the
Group as at 31 December 2012 and the
results of its operations and its cash
flows for the year then ended in
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cho năm tài chính kết thúc cùng ngày,
phù hợp với các Chuẩn mực kế toán
Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam
và các quy định hiện hành có liên quan
tại Việt Nam.
2.
2.
Báo cáo tài chính được kiểm toán
2.1.
2.1. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm
toán:
Được tách riêng như phụ lục kèm theo
báo cáo này.
2.2.
2.2. Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm
toán:
Đã được đăng tải trên website Công ty
theo địa chỉ: www.thanhcong.com.vn

accordance
with
Vietnamese
Accounting Standards, Vietnamese
Accounting System and prevailing
relevant regulations in Vietnam.
Auditted Financial Statement:
Auditted
Consolidated
Financial
Statement
To be attached with this Report as an
Appendix.
Auditted Financial Statement of Mother
Company:
It was uploaded on website of
Company: www.thanhcong.com.vn

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty
Confirmation of legal representative of Company

LEE EUN HONG
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012
MẪU SỐ B 01-DN/HN
Đơn vị: VND

TÀI SẢN
A.

TÀI SẢN NGẮN HẠN

Thuyết
Mã số minh
100

I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền
1. Tiền
2. Các khoản tương đương tiền

110
111
112

II. Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn
1. Đầu tư ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

120
121
129

III.
1.
2.
3.
4.

130
131
132
135
139

Các khoản phải thu ngắn hạn
Phải thu khách hàng
Trả trước cho người bán
Các khoản phải thu khác
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

140
141
149

V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Tài sản ngắn hạn khác

150
151
152
154
158

5

6

7

8

9

31/12/2012

31/12/2011

952.614.042.123

1.018.043.016.076

90.638.555.639
66.438.555.639
24.200.000.000

94.524.548.873
57.296.548.873
37.228.000.000

2.000.000.000
(2.000.000.000)

2.000.000.000
(2.000.000.000)

215.952.633.537
146.249.008.705
55.502.166.072
15.383.176.227
(1.181.717.467)

174.784.101.581
132.393.408.970
23.865.608.853
19.733.848.310
(1.208.764.552)

610.213.521.075
610.927.427.383
(713.906.308)

690.124.971.536
703.026.156.215
(12.901.184.679)

35.809.331.872
1.059.348.647
16.996.640.513
15.885.376.357
1.867.966.355

58.609.394.086
143.529.082
40.917.151.370
16.291.737.354
1.256.976.280

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 35 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012
MẪU SỐ B 01-DN/HN
Đơn vị: VND
TÀI SẢN (Tiếp theo)

Thuyết
Mã số minh

B. TÀI SẢN DÀI HẠN

200

I. Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

II. Bất động sản đầu tƣ
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế

240
241
242

10

11

12

13
14

31/12/2012

31/12/2011

1.013.182.414.019

1.035.300.644.198

677.781.979.291
568.480.757.117
1.273.571.415.797
(705.090.658.680)
12.927.358.875
13.626.400.555
(699.041.680)
83.063.614.408
88.840.190.189
(5.776.575.781)
13.310.248.891

703.080.804.669
613.455.185.762
1.284.400.887.569
(670.945.701.807)
79.849.314.993
84.532.732.554
(4.683.417.561)
9.776.303.914

118.944.685.125
121.280.625.580
(2.335.940.455)

118.947.437.730
121.068.172.060
(2.120.734.330)

III.
1.
2.
3.

Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn
Đầu tư vào công ty liên kết
Đầu tư dài hạn khác
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

250
252
258
259

15
16
16

130.923.004.224
128.323.622.224
5.352.050.000
(2.752.668.000)

127.080.433.463
125.526.487.963
4.468.600.000
(2.914.654.500)

IV.
1.
2.
3.

Tài sản dài hạn khác
Chi phí trả trước dài hạn
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Tài sản dài hạn khác

260
261
262
268

17
18
19

85.532.745.379
80.467.811.140
3.690.457.711
1.374.476.528

86.191.968.336
82.690.728.645
2.147.419.691
1.353.820.000

1.965.796.456.142

2.053.343.660.274

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

270

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 35 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất
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BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
MẪU SỐ B 03-DN/HN
Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU

Mã
số

2012

2011

(20.428.387.677)

117.937.344.801

54.552.474.431
(12.376.311.956)
(1.295.101.727)
(10.060.246.072)
57.856.496.247

53.856.808.779
11.250.492.304
23.867.360.686
(17.036.134.548)
67.553.158.972

68.248.923.246

257.429.030.994

(17.379.861.794)
91.843.734.832
23.600.741.904
2.447.872.204
(58.868.065.923)
15.866.785
(8.978.272.219)
100.930.939.035

16.322.773.902
(175.021.736.154)
(137.871.074.398)
2.393.503.423
(66.499.238.687)
(43.279.833.251)
(10.094.217.273)
(156.620.791.444)

21
22

(27.363.467.692)
2.546.634.095

(99.863.658.781)
11.927.941.740

24

-

500.000.000

25
27
30

(883.450.000)
2.127.918.432
(23.572.365.165)

(72.100.000)
937.427.582
(86.570.389.459)

I. LƢU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. (Lỗ)/lợi nhuận trƣớc thuế
01
2. Điều chỉnh cho các khoản:
- Khấu hao tài sản cố định
02
- Các khoản dự phòng
03
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
04
- Lãi từ hoạt động đầu tư
05
- Chi phí lãi vay
06
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trƣớc thay
08
đổi vốn lƣu động
- Thay đổi các khoản phải thu
09
- Thay đổi hàng tồn kho
10
- Thay đổi các khoản phải trả
11
- Thay đổi chi phí trả trước
12
- Tiền lãi vay đã trả
13
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
14
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
15
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
16
Lƣu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
20
II. LƢU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ
1. Tiền chi để mua sắm tài sản cố định
2. Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn
vị khác
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức được chia
Lƣu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tƣ

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 35 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất
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36 Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Báo cáo tài chính hợp nhất
Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
MẪU SỐ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo
1.

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
Hình thức sở hữu vốn
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (“Công ty”) được thành lập tại Việt Nam
dưới hình thức Công ty Cổ phần theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004932 ngày 23
tháng 6 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, và giấy phép điều chỉnh. Theo
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần thứ 10 số 0301446221 ngày 13 tháng 7 năm 2011 do
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, vốn cổ phần của Công ty là 447.374.860.000 đồng
và E-land Asia Holding Pte Ltd, một Công ty thành lập tại Singapore, là cổ đông chính của Công ty.
Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 là 4.286 (2011: 4.282).
Hoạt động chính
Hoạt động chính của Công ty là sản xuất và thương mại dệt may, chi tiết như sau:
-

Sản xuất và mua bán các loại bông, xơ, sợi, vải, hàng may mặc, giày dép và máy móc, thiết bị, phụ
tùng, nguyên phụ liệu, vật tư, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), thuốc nhuộm, bao bì
ngành dệt may;
Mua bán thiết bị lạnh, điều hòa không khí, máy thu thanh – thu hình, vật liệu xây dựng, phương tiện
vận tải;
Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa máy móc, thiết bị;
Kinh doanh vận tải hàng hóa, đường bộ;
Kinh doanh địa ốc, trung tâm thương mại;
Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi, máy móc – thiết bị;
Môi giới thương mại;
Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa;
Đầu tư, xây dựng, kinh doanh, lắp đặt, sửa chữa, lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công
nghiệp và hạ tầng khu công nghiệp, khu du lịch;
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê; và
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

Chi tiết các công ty con và công ty liên kết của Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành
Công tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 như sau:
Các công ty con

Tên công ty con
Công ty Cổ Phân
Trung tâm Y khoa
Thành Công
(“Trung tâm Y khoa
Thành Công”)
Công ty Cổ Phân
Thành
Quang (“Thành
Quang”)

Nơi thành lập
(hoặc đăng ký)
và hoạt động
Quận Tân Phú,
TP. Hô Chí
Minh

Tỷ lệ phần
sở hữu
(%)
70,02

Quận Tân Phú,
TP. Hô Chí
Minh

97,50

Vốn điều lệ
tại ngày 31/12/2012
Hoạt động chính
21.700.000.000 VND Cung cấp dịch vụ y tế,
mua bán dược phẩm và
trang thiết bị y tế
22.000.000.000 VND Kinh doanh hạ tầng cơ
sở, sản xuất và mua bán
vải sợi
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36 Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Báo cáo tài chính hợp nhất
Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)
MẪU SỐ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo
Các công ty liên kết

Tên công ty
liên kết
Công ty Cổ phân
Thành Chí
(“Thành Chí”)
Công ty Cổ phân
chứng khoán
Thành Công
(“TCSC”)
Công ty Cổ phần
Đầu tư Xây dựng
Thành Phúc
(“Thành Phúc”)
Công ty Cổ phần
Du lịch Golf
Vũng Tàu
(“Golf Vũng Tàu”)

2.

Nơi thành lập Tỷ lệ phần
(hoặc đăng ký) sở hữu
Vốn điều lệ
và hoạt động
(%)
tại ngày 31/12/2012
TP. Vũng Tàu
47,43
43.890.000.000 VND
Quận 3, TP. Hồ
Chí Minh

24,75

360.000.000.000 VND

Quận Tân Phú,
TP. Hồ Chí
Minh

23,79

7.000.000.000 VND

Bà Rịa, TP.
Vũng Tàu

30,00

29.000.000.000 VND

Hoạt động chính
Mua bán và khai thác cát,
đá
Môi giới chứng khoán,
kinh doanh chứng khoán,
bảo lãnh phát hành chứng
khoán, tư vấn đầu tư chứng
khoán
Xây dựng và quản lý dự án

Cung cấp các dịch vụ du
lịch và giải trí

CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ NĂM TÀI CHÍNH
Cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá
gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện
hành có liên quan tại Việt Nam.
Báo cáo tài chính hợp nhất 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.
Năm tài chính
Năm tài chính của Tập đoàn bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

3.

ÁP DỤNG HƢỚNG DẪN KẾ TOÁN MỚI
Ngày 24 tháng 10 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 179/2012/TT-BTC (“Thông tư 179”)
quy định việc ghi nhận, đánh giá và xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp. Thông tư 179
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2012 và được áp dụng từ năm tài chính 2012. Thông tư
179 đưa ra hướng dẫn cụ thể về tỷ giá áp dụng đối với việc thanh toán và đánh giá lại các khoản mục tiền
tệ có gốc ngoại tệ. Ban Giám đốc đánh giá Thông tư 179 không có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài
chính của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012.

4.

TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU
Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Tập đoàn áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính hợp
nhất:
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Ƣớc tính kế toán
Việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán
Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam yêu cầu Ban 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 hợp nhất 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 Giám
đốc, số thực tế phát sinh có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.
Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo tài chính của các công ty
do Công ty kiểm soát (các công ty con) được lập cho đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. Việc kiểm soát này
đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận
đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này.
Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua lại hoặc bán đi trong năm được trình bày
trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất từ ngày mua hoặc cho đến ngày bán khoản đầu tư ở
công ty con đó.
Trong trường hợp cần thiết, báo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh để các chính sách kế
toán được áp dụng tại Công ty và các công ty con là giống nhau.
Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa các công ty trong cùng tập đoàn được loại bỏ khi hợp nhất báo cáo tài
chính.
Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất được xác định là một chỉ tiêu
riêng biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu của cổ đông của công ty. Lợi ích của cổ đông thiểu số bao gồm
giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu (chi tiết xem nội dung trình
bày dưới đây) và phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày
hợp nhất kinh doanh. Các khoản lỗ tương ứng với phần vốn của cổ đông thiểu số vượt quá phần vốn của
họ trong tổng vốn chủ sở hữu của công ty con được tính giảm vào phần lợi ích của Công ty trừ khi cổ
đông thiểu số có nghĩa vụ ràng buộc và có khả năng bù đắp khoản lỗ đó.
Công cụ tài chính
Ghi nhận ban đầu
Tài sản tài chính: Tại ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi
phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản tài chính đó. Tài sản tài chính của Tập đoàn
bao gồm tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác, đầu tư cổ phiếu
của các công ty đại chúng và niêm yết và các khoản ký quỹ.
Công nợ tài chính: Tại ngày ghi nhận ban đầu, công nợ tài chính được ghi nhận theo giá gốc trừ đi các chi
phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc phát hành công nợ tài chính đó. Công nợ tài chính của Tập
đoàn bao gồm các khoản nợ thuê tài chính, các khoản vay, các khoản phải trả người bán, phải trả khác và
chi phí phải trả.
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 tƣơng đƣơng 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, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan
đến việc biến động giá trị.
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Dự phòng phải thu khó đòi
Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng
trở lên, hoặc các khoản 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. 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 Tập đoàn được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo
đó, Tập đoàn được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và trong
trường hợp giá ghi sổ 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. Tài sản cố định hữu hình
được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể như sau:
2012
Số năm
Nhà cửa và vật kiến trúc
Máy móc và thiết bị
Phương tiện vận tải
Thiết bị văn phòng
Tài sản khác

10 - 50
7 - 15
10
7 - 15
7 - 22

Tài sản cố định vô hình và khấu hao
Tài sản cố định vô hình thể hiện giá trị quyền sử dụng đất, giấy phép bản quyền và phần mềm. Tài sản cố
định vô hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế và được phân bổ theo phương
pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Quyền sử dụng đất có thời hạn được ghi nhận
theo giá gốc và được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính từ 15
đến 50 năm. Quyền sử dụng đất không xác định thời hạn được ghi nhận theo giá gốc và không tính khấu
hao. Giấy phép bản quyền và phần mềm được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian
hữu dụng ước tính từ 4 đến 10 năm.
Thuê tài sản
Một khoản thuê được xem là thuê tài chính khi phần lớn các quyền lợi và rủi ro về quyền sở hữu tài sản
được chuyển sang cho người đi thuê. Tất cả các khoản thuê khác được xem là thuê hoạt động.
Tập đoàn ghi nhận tài sản thuê tài chính là tài sản của Tập đoàn theo giá trị hợp lý của tài sản thuê tại thời
điểm khởi đầu thuê tài sản hoặc theo giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu, nếu giá trị
này thấp hơn. Nợ phải trả bên cho thuê tương ứng được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán như một khoản
nợ phải trả về thuê tài chính. Các khoản thanh toán tiền thuê được chia thành chi phí tài chính và khoản
phải trả nợ gốc nhằm đảm bảo tỷ lệ lãi suất định kỳ cố định trên số dư nợ còn lại. Chi phí thuê tài chính
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được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh, trừ khi các chi phí này trực tiếp hình thành nên tài sản
đi thuê, trong trường hợp đó sẽ được vốn hóa theo chính sách kế toán của Tập đoàn về chi phí đi vay.
Một khoản thuê được xem là thuê hoạt động khi bên cho thuê vẫn được hưởng phần lớn các quyền lợi và
phải chịu rủi ro về quyền sở hữu tài sản. Chi phí thuê hoạt động được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian thuê.
Các tài sản đi thuê tài chính gồm thuê máy móc được khấu hao trong khoảng thời gian 15 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 Tập đoàn. 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.
Bất động sản đầu tƣ
Bất động sản đầu tư bao gồm quyền sử dụng đất và nhà cửa, vật kiến trúc do Tập đoàn nắm giữ nhằm mục
đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.
Nguyên giá của bất động sản đầu tư được mua bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp như phí
dịch vụ tư vấn về luật pháp liên quan, thuế trước bạ và chi phí giao dịch liên quan khác. Nguyên giá bất
động sản đầu tư tự xây là giá trị quyết toán công trình hoặc các chi phí liên quan trực tiếp của bất động
sản đầu tư.
Nhà cửa và vật kiến trúc được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng hữu
dụng ước tính 50 năm. Quyền sử dụng đất có thời hạn được khấu hao theo phương pháp đường thẳng theo
số năm phù hợp với từng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất không xác định thời
hạn được ghi nhận theo giá gốc và không tính khấu hao.
Đầu tƣ vào công ty liên kết
Công ty liên kết là một công ty mà Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hay
công ty liên doanh của Công ty. Ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết
định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không có ảnh hưởng về mặt kiểm
soát hoặc đồng kiểm soát những chính sách này.
Kết quả hoạt động kinh doanh, tài sản và công nợ của các công ty liên kết được hợp nhất trong báo cáo tài
chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Các khoản góp vốn liên kết được trình bày trong bảng cân đối kế
toán theo giá gốc được điều chỉnh theo những thay đổi trong phần vốn góp của Công ty vào phần tài sản
thuần của công ty liên kết sau ngày mua khoản đầu tư. Các khoản lỗ của công ty liên kết vượt quá khoản
góp vốn của Công ty tại công ty liên kết đó (bao gồm bất kể các khoản góp vốn dài hạn mà về thực chất
tạo thành đầu tư thuần của Công ty tại công ty liên kết đó) không được ghi nhận.
Trong trường hợp một công ty thành viên của Công ty thực hiện giao dịch với một công ty liên kết với
Công ty, lãi/lỗ chưa thực hiện tương ứng với phần góp vốn của Công ty vào công ty liên kết, được loại bỏ
khỏi báo cáo tài chính hợp nhất.
Lợi thế thƣơng mại
Lợi thế thương mại phát sinh từ việc đầu tư vào công ty liên kết là phần phụ trội giữa giá mua khoản đầu
tư so với phần lợi ích của Công ty trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của
công ty liên kết tại ngày thực hiện nghiệp vụ đầu tư. Lợi thế thương được tính khấu hao theo phương pháp
đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính của lợi thế kinh doanh đó là 10 năm.
Lợi thế thương mại có được từ việc mua công ty liên kết được tính vào giá trị ghi sổ của công ty liên kết.
Khi bán công ty con, công ty liên kết hoặc đơn vị góp vốn liên doanh, giá trị còn lại của khoản lợi thế
thương mại chưa khấu hao hết được tính vào khoản lãi/lỗ do nghiệp vụ nhượng bán công ty tương ứng
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Đầu tƣ dài hạn khác
Đầu tư dài hạn khác bao gồm các khoản đầu tư chứng khoán và các khoản đầu tư vào các công ty với tỷ lệ
phần sở hữu dưới 20%. Đầu tư dài hạn khác được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua khoản đầu tư và được xác
định giá trị ban đầu theo nguyên giá và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư. Tại các
kỳ kế toán tiếp theo, đầu tư dài hạn khác được xác định theo nguyên giá trừ các khoản giảm giá đầu tư.
Dự phòng giảm giá đầu tư được trích lập theo các quy định về kế toán hiện hành.
Các khoản trả trƣớc dài hạn
Chi phí trả trước dài hạn bao gồm khoản trả trước tiền thuê đất tại các Khu công nghiệp Tân Bình –
Thành phố Hồ Chí Minh, Khu công nghiệp Xuyên Á – Tỉnh Long An, Khu công nghiệp Nhị Xuân –
Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, và Khu công nghiệp Trảng Bàng Tây Ninh– Tỉnh Tây Ninh
và các khoản trả trước dài hạn khác (được phân bổ không quá 2 năm). Tiền thuê đất trả trước được ghi
nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng tương ứng với thời gian
thuê từ 45 đến 58 năm.
Ghi nhận doanh thu
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:
(a) Tập đoàn đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc
hàng hóa cho người mua;
(b) Tập đoàn không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền
kiểm soát hàng hóa;
(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(d) Tập đoàn sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và
(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định
một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu
được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán của
kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:
(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán; và
(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
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 Tập đoàn có quyền nhận khoản lãi.
Ngoại tệ
Công ty áp dụng xử lý chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 (VAS
10) “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái” và Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm
2012 của Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong
doanh nghiệp. Theo đó, các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát
sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được
chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày này. Chênh lệch tỷ giá phát sinh được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh. Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các số dư tại ngày kết thúc niên độ kế toán không
được dùng để chia cho cổ đông.
Chi phí đi vay
Chi phí đi vay liên quan trực tiếp 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.
Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.
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Các khoản dự phòng
Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Tập đoàn có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy
ra, và Tập đoàn có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở
ước tính của Ban Giám đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc
niên độ kế toán.
Trợ cấp thôi việc phải trả
Trợ cấp thôi việc cho nhân viên được trích trước vào cuối mỗi kỳ báo cáo cho toàn bộ người lao động đã
làm việc tại Công ty được hơn 12 tháng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 với mức trích cho mỗi năm
làm việc tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 bằng một nửa mức lương bình quân tháng theo Luật Lao
động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, mức
lương bình quân tháng để tính trợ cấp thôi việc sẽ được điều chỉnh vào cuối mỗi kỳ báo cáo theo mức
lương bình quân của sáu tháng gần nhất tính đến thời điểm lập báo cáo. Tăng hay giảm của khoản trích
trước này sẽ được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
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 và ngoài ra không
bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.
Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập
của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng
cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm
thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong
tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.
Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay
nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh và chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng
vào vốn chủ sở hữu.
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Tập đoàn có quyền
hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các
tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh
nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Tập đoàn có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện
hành trên cơ sở thuần.
Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Tập đoàn 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.
Phân phối quỹ và phân chia cổ tức
Phân chia cổ tức cho các cổ đông của Tập đoàn được ghi nhận như là khoản công nợ trên báo cáo tài
chính của Tập đoàn trong năm với số cổ tức được thông qua bởi các cổ đông của Tập đoàn.
Lợi nhuận thuần sau thuế có thể được chia cho các cổ đông sau khi các cổ đông thông qua tại Đại hội cổ
đông thường niên và sau khi trích các quỹ dự trữ theo Điều lệ của Tập đoàn và các quy định pháp lý của
Việt Nam.
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5.

TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƢƠNG ĐƢƠNG TIỀN

Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng
Các khoản tương đương tiền

31/12/2012
VND

31/12/2011
VND

809.835.168
65.628.720.471
24.200.000.000
90.638.555.639

1.011.440.182
56.285.108.691
37.228.000.000
94.524.548.873

Các khoản tương đương tiền thể hiện tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng với thời gian đáo hạn ba tháng hoặc
ngắn hơn. Đây là khoản tiền gửi có kỳ hạn hưởng lãi suất trung bình 9%/năm (năm 2011: 14%/năm).
6.

ĐẦU TƢ NGẮN HẠN
Đầu tư ngắn hạn thể hiện khoản cho bên thứ ba vay vào năm 2006. Khoản đầu tư này được trích lập dự
phòng toàn bộ tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 theo chính sách kế toán của Tập đoàn.

7.

CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

Bên thứ ba
Các bên liên quan (Thuyết minh 38)

8.

31/12/2012
VND

31/12/2011
VND

12.321.977.914
3.061.198.313
15.383.176.227

17.651.948.310
2.081.900.000
19.733.848.310

31/12/2012
VND

31/12/2011
VND

83.244.593.472
179.368.944.273
5.130.606
157.943.958.080
182.720.294.808
2.888.156.150
4.756.349.994
610.927.427.383
(713.906.308)
610.213.521.075

65.116.270.653
213.641.022.794
5.187.294
142.443.212.949
263.136.608.247
7.279.327.746
11.404.526.532
703.026.156.215
(12.901.184.679)
690.124.971.536

HÀNG TỒN KHO

Hàng mua đang đi đường
Nguyên liệu, vật liệu
Công cụ, dụng cụ
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Thành phẩm
Hàng hóa
Hàng gửi đi bán
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Thay đổi trong khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm như sau:

Số dư tại ngày 1 tháng 1
Trích lập trong năm
Hoàn nhập trong năm
Số dƣ tại ngày 31 tháng 12
9.

2012
VND

2011
VND

12.901.184.679
653.141.097
(12.840.419.468)
713.906.308

1.986.590.220
24.602.156.150
(13.687.561.691)
12.901.184.679

THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƢỚC
Thuế và các khoản phải thu nhà nước thể hiện khoản thuế thu nhập doanh nghiêp nộp thừa trong năm
2011 và thuế xuất nhập khẩu nộp trước theo thông báo của cơ quan Hải Quan.
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MẪU SỐ B 09-DN/HN

10. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Nhà cửa
và vật kiến trúc
VND

Máy móc
và thiết bị
VND

Phương tiện
vận tải
VND

Thiết bị
văn phòng
VND

Khác
VND

Tổng
VND

255.465.658.368
1.475.387.100

851.847.561.195
2.193.442.086

15.548.033.250
-

12.745.193.564
1.427.573.345

148.794.441.192
390.044.536

1.284.400.887.569
5.486.447.067

-

2.615.088.055

-

-

-

2.615.088.055

(105.925.000)
256.835.120.468

(10.328.880.177)
846.327.211.159

(236.095.238)
15.311.938.012

14.172.766.909

(8.260.106.479)
140.924.379.249

(18.931.006.894)
1.273.571.415.797

GIÁ TRỊ HAO MÕN LŨY KẾ
Tại ngày 1/1/2012
85.025.939.331
- Khấu hao trong năm
5.474.803.438
- Thanh lý
(72.138.730)
Tại ngày 31/12/2012
90.428.604.039

470.151.526.897
38.089.885.712
(9.995.405.000)
498.246.007.609

6.513.847.050
1.254.428.548
(133.395.251)
7.634.880.347

9.072.798.801
1.005.574.358
10.078.373.159

100.181.589.728
6.703.201.300
(8.181.997.502)
98.702.793.526

670.945.701.807
52.527.893.356
(18.382.936.483)
705.090.658.680

GIÁ TRỊ CÕN LẠI
Tại ngày 31/12/2012

166.406.516.429

348.081.203.550

7.677.057.665

4.094.393.750

42.221.585.723

568.480.757.117

Tại ngày 31/12/2011

170.439.719.037

381.696.034.298

9.034.186.200

3.672.394.763

48.612.851.464

613.455.185.762

NGUYÊN GIÁ
Tại ngày 1/1/2012
- Mua sắm trong năm
- Đầu tư xây dựng cơ bản
hoàn thành
- Thanh lý
Tại ngày 31/12/2012

Như trình bày tại Thuyết minh số 20 và 23, Tập đoàn đã thế chấp nhà cửa và máy móc thiết bị với giá trị còn lại tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 là 463 tỷ đồng (31
tháng 12 năm 2011: 504 tỷ đồng) để đảm bảo cho các khoản tiền vay ngân hàng.
Nguyên giá của tài sản cố định bao gồm các tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng với giá trị là 402 tỷ đồng (năm 2011: 408 tỷ đồng).
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36 Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Báo cáo tài chính hợp nhất
Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)
MẪU SỐ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo
11. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH
Máy móc
và thiết bị
VND
NGUYÊN GIÁ
Tại ngày 1/1/2012
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành
Tại ngày 31/12/2012

13.626.400.555
13.626.400.555

GIÁ TRỊ HAO MÕN LŨY KẾ
Tại ngày 1/1/2012
Khấu hao trong năm
Tại ngày 31/12/2012

699.041.680
699.041.680

GIÁ TRỊ CÕN LẠI
Tại ngày 31/12/2012

12.927.358.875

Tại ngày 31/12/2011

-

12. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quyền sử
dụng đất
VND

Bản quyền
VND

Phần mềm
VND

Tổng
VND

81.847.723.787
-

1.658.858.567
-

1.026.150.200
45.000.000

84.532.732.554
45.000.000

-

-

4.262.457.635

4.262.457.635

81.847.723.787

1.658.858.567

5.333.607.835

88.840.190.189

GIÁ TRỊ HAO MÕN LŨY KẾ
Tại ngày 1/1/2012
3.634.131.172
Khấu hao trong năm
322.590.795
Tại ngày 31/12/2012
3.956.721.967

657.732.067
300.337.950
958.070.017

391.554.322
470.229.475
861.783.797

4.683.417.561
1.093.158.220
5.776.575.781

GIÁ TRỊ CÕN LẠI
Tại ngày 31/12/2012

77.891.001.820

700.788.550

4.471.824.038

83.063.614.408

Tại ngày 31/12/2011

78.213.592.615

1.001.126.500

634.595.878

79.849.314.993

NGUYÊN GIÁ
Tại ngày 1/1/2012
Tăng
Đầu tư xây dựng cơ bản
hoàn thành
Tại ngày 31/12/2012

Như trình bày tại Thuyết minh số 20 và 23, Tập đoàn đã thế chấp quyền sử dụng đất với giá trị còn lại tại
ngày 31 tháng 12 năm 2012 là 38 tỷ đồng (31 tháng 12 năm 2011: 38 tỷ đồng) để đảm bảo cho các khoản
tiền vay ngân hàng.
13. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

Tại ngày 1 tháng 1
Tăng trong năm
Kết chuyển sang tài sản cố định hữu hình
Kết chuyển sang tài sản cố định thuê tài chính
Kết chuyển sang tài sản cố định vô hình
Kết chuyển sang bất động sản đầu tư
Kết chuyển khác
Tại ngày 31 tháng 12
18

31/12/2012
VND

31/12/2011
VND

9.776.303.914
24.037.891.222
(2.615.088.055)
(13.626.400.555)
(4.262.457.635)
13.310.248.891

19.213.235.763
95.427.361.171
(11.524.071.037)
(90.033.728.902)
(3.306.493.081)
9.776.303.914
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36 Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Báo cáo tài chính hợp nhất
Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)
MẪU SỐ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo
Trong năm, tổng chi phí lãi vay được vốn hóa vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang với số tiền là
2.187.067.103 đồng.
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, chi phí xây dựng cơ bản sở dang bao gồm các dự án chủ yếu như sau:

Khu căn hộ - Thương mại Thành Công Tower 1
Khu Công nghiệp Nhị Xuân
Chi phí lắp đặt hệ thống ERP
Các dự án khác

31/12/2012
VND

31/12/2011
VND

9.912.555.235
234.000.000
2.685.361.549
478.332.107
13.310.248.891

7.675.488.132
234.000.000
1.866.815.782
9.776.303.914

14. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƢ
Nhà cửa
và vật kiến trúc
VND

Quyền sử
dụng đất
VND

Tổng
VND

11.384.706.172
236.190.506
11.620.896.678

109.683.465.888
(23.736.986)
109.659.728.902

121.068.172.060
236.190.506
(23.736.986)
121.280.625.580

GIÁ TRỊ HAO MÕN LŨY KẾ
Tại ngày 1/1/2012
Khấu hao trong năm
Khác
Tại ngày 31/12/2012

2.103.638.338
232.302.117
2.335.940.455

17.095.992
79.058
(17.175.050)
-

2.120.734.330
232.381.175
(17.175.050)
2.335.940.455

GIÁ TRỊ CÕN LẠI
Tại ngày 31/12/2012

9.284.956.223

109.659.728.902

118.944.685.125

Tại ngày 31/12/2011

9.281.067.834

109.666.369.896

118.947.437.730

NGUYÊN GIÁ
Tại ngày 1/1/2012
Mua hàng hóa
Khác
Tại ngày 31/12/2012

Như trình bày tại Thuyết minh số 20 và 23, Tập đoàn đã thế chấp bất động sản đầu tư với giá trị còn lại tại
ngày 31 tháng 12 năm 2012 là 110 tỷ đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2011: 110 tỷ đồng) để đảm bảo cho
các khoản tiền vay ngân hàng.
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, Ban Giám đốc không thực hiện việc xác định giá trị hợp lý của bất động
sản đầu tư vì Tập đoàn có ý định nắm giữ lâu dài cũng như không có cơ sở xác định giá trị hợp lý của bất
động sản đầu tư này.
15. ĐẦU TƢ VÀO CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT

Đầu tư vào các công ty liên kết
Phần lợi nhuận phát sinh sau ngày đầu tư trừ cổ tức được chia
Lợi thế thương mại
Lợi nhuận thuần của Tập đoàn từ khoản đầu tƣ vào công
ty liên kết
Tổng tài sản
Tổng công nợ
Tài sản thuần
Phần tài sản thuần Tập đoàn đầu tƣ vào công ty liên kết
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31/12/2012
VND

31/12/2011
VND

121.712.224.407
6.611.397.817
128.323.622.224
(8.666.072.407)

122.746.948.671
2.779.539.292
125.526.487.963
(9.806.846.671)

119.657.549.817

115.719.641.292

490.594.565.876
74.676.862.359
415.917.703.517
119.657.549.817

480.794.356.546
79.785.413.765
401.008.942.781
115.719.641.292
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36 Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Báo cáo tài chính hợp nhất
Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)
MẪU SỐ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo

Lợi nhuận thuần
Lợi nhuận thuần của Tập đoàn từ khoản đầu tƣ vào công
ty liên kết

2012
VND

2011
VND

15.800.180.618

19.894.754.709

4.476.584.415

6.021.106.658

16. ĐẦU TƢ DÀI HẠN KHÁC

Công ty Cổ phần Dệt Việt Thắng
Công ty Cổ phần Dệt May Thắng Lợi
Công ty Dệt May Huế
Công ty Cổ Phần SY Vina
Vietcombank
Dự phòng cho đầu tư dài hạn khác
Đầu từ tài chính khác thuần

31/12/2012
VND

31/12/2011
VND

125.000.000
1.576.000.000
318.000.000
883.450.000
2.449.600.000
5.352.050.000
(2.752.668.000)
2.599.382.000

125.000.000
1.576.000.000
318.000.000
2.449.600.000
4.468.600.000
(2.914.654.500)
1.553.945.500

Trong năm, Tập đoàn đã hoàn nhập khoản dự phòng cho đầu tư dài hạn khác với số tiền là 161.986.500
đồng.
17. CHI PHÍ TRẢ TRƢỚC DÀI HẠN

Số dư tại ngày 1 tháng 1
Tăng trong năm
Phân bổ chi phí trong năm
Số dƣ tại ngày 31 tháng 12

31/12/2012
VND

31/12/2011
VND

82.690.728.645
76.272.900
(2.299.190.405)
80.467.811.140

85.127.047.468
57.452.996
(2.493.771.819)
82.690.728.645

31/12/2012
VND

31/12/2011
VND

80.372.830.124
94.981.016
80.467.811.140

82.465.962.765
224.765.880
82.690.728.645

Chi tiết chi phí trả trước dài hạn như sau:

Chi phí thuê đất
Chi phí khác
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36 Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Báo cáo tài chính hợp nhất
Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)
MẪU SỐ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo
18. THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI
Dưới đây là thuế thu nhập hoãn lại phải trả và tài sản thuế thu nhập hoãn lại do Tập đoàn ghi nhận và sự
thay đổi của các khoản mục này trong năm và các kỳ kế toán trước.

Tại ngày 1 tháng 1 năm 2011
Ghi nhận vào kết quả kinh doanh
trong năm
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011
Ghi nhận vào kết quả kinh doanh
trong năm
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Các khoản dự
phòng và chi phí
phải trả
VND

Chênh lệch tỷ giá
hối đoái
VND

Các khoản lỗ
tính thuế
VND

Tổng
VND

3.698.683.581

805.575.836

-

4.504.259.417

(1.671.518.869)

(685.320.857)

-

(2.356.839.726)

2.027.164.712

120.254.979

-

2.147.419.691

(470.843.755)

(100.803.667)

2.114.685.442

1.543.038.020

1.556.320.957

19.451.312

2.114.685.442

3.690.457.711

Một số khoản thuế thu nhập hoãn lại phải trả và tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được bù trừ theo quy
định kế toán hiện hành cho mục đích lập báo cáo tài chính:

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

31/12/2012
VND

31/12/2011
VND

(19.717)
3.690.477.428
3.690.457.711

(695.864.720)
2.843.284.411
2.147.419.691

19. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC
Tài sản dài hạn khác thể hiền khoản ký quỹ cho Công ty TNHH cho thuê tài chính Kexim Việt Nam nhằm
đảm bảo hợp đồng thuê tài chính.
20. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

Vay ngắn hạn
- Ngân hàng Far East National
- Vietcombank
- Ngân hàng Standard Chartered
- BIDV - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- HSBC - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- VIB - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- Vietinbank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- Sacombank
Nợ dài hạn đến hạn trả
- Vay dài hạn đến hạn trả
- Nợ thuê tài chính dài hạn đến hạn trả
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31/12/2012
VND

31/12/2011
VND

573.338.920.128
30.061.719.584
242.221.153.824
98.376.666.336
80.653.244.672
75.315.806.384
46.710.329.328
94.256.774.543
89.424.618.383
4.832.156.160
667.595.694.671

506.669.509.205
16.619.557.845
269.288.274.966
57.964.241.729
47.015.731.307
31.674.496.544
13.843.499.115
55.411.083.653
14.852.624.046
92.297.563.619
92.297.563.619
598.967.072.824

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƢ - THƢƠNG MẠI THÀNH CÔNG
36 Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Báo cáo tài chính hợp nhất
Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)
MẪU SỐ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo
Tập đoàn có các hợp đồng tín dụng ngắn hạn để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động, chi tiết như sau:

Bên cho vay
- Ngân hàng Far East
National

Hạn mức tín dụng
3.300.000 USD

Thời hạn
tín dụng
Dưới 4 tháng

- Vietcombank
- Ngân hàng Standard
Chartered
- BIDV - Chi nhánh Thành
phố Hồ Chí Minh
- HSBC - Chi nhánh Thành
phố Hồ Chí Minh

400.000.000.000 VND
10.000.000 USD

Dưới 6 tháng
Dưới 4 tháng

120.000.000.000 VND

Dưới 6 tháng

Thả nổi
LIBOR 3
tháng + 3,5%
Thả nổi

5.000.000 USD

Dưới 4 tháng

Thả nổi

- Vietinbank - Chi nhánh
Thành phố Hồ Chí Minh

200.000.000.000 VND

Dưới 6 tháng

Thả nổi

Lãi suất
SIBOR +
1,7%/năm

Tài sản thế chấp
Các khoản phải
thu và hàng tồn
kho trị giá
5.309.640 USD
Tài sản cố định
Không tài sản
đảm bảo
Tài sản cố định
Các khoản phải
thu và hàng tồn
kho trị giá
2.500.000 USD
Tài sản cố định

21. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
Cổ tức phải trả
Phải trả khác

31/12/2012
VND

31/12/2011
VND

48.991.838
31.332.490.600
2.952.055.328
34.333.537.766

2.953.903.631
31.328.362.200
3.199.627.076
37.481.892.907

22. PHẢI TRẢ DÀI HẠN KHÁC
Phải trả dài hạn khác thể hiện khoản phải nộp vào Kho bạc Nhà nước cho giá trị tăng thêm khi định giá
các lô đất mà Công ty được giao hoặc thuê tại thời điểm cổ phần hóa năm 2004. Theo báo cáo định giá tài
sản ngày 28 tháng 9 năm 2005, trong số các lô đất, có 5 lô đất với tổng diện tích 36.716 m 2 đã được định
giá lại. Khoản tiền này sẽ được trả khi Công ty hoàn tất việc chuyển giao quyền sử dụng đất sang tên
Công ty.
23. VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

Vay dài hạn
- Ngân hàng Far East National
- Vietcombank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- VIB - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- Vietinbank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- E-Land Asia Holding Pte Ltd
- VDB - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Nợ thuê tài chính dài hạn
- Công ty TNHH Cho thuê tài chính Kexim Việt Nam
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31/12/2012
VND

31/12/2011
VND

304.537.324.314
9.560.979.600
10.374.001.871
134.202.000.000
145.600.000.000
4.800.342.843
5.637.513.440
5.637.513.440
310.174.837.754

394.400.470.210
13.153.688.668
16.279.489.424
24.234.421.275
188.072.528.000
145.796.000.000
6.864.342.843
394.400.470.210
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Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)
MẪU SỐ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo
Các khoản vay dài hạn Tập đoàn nhận được từ các ngân hàng trong nước và các cổ đông, chi tiết như sau:
Bên cho vay

Số hợp đồng

Hạn mức tín dụng

Thời hạn
tín dụng

Lãi suất

E-land Asia Holding
Pte Ltd

04/2010

1.000.000 USD

3 năm

Từ 0,78% đến 0,99%/năm

E-land Asia Holding
Pte Ltd

01/2011

6.000.000 USD

3 năm

Từ 0,78% đến 0,99%/năm

Ngân hàng Far East
National

072008

3.300.000 USD cho cả
khoản vay ngắn và dài
hạn.

6 năm

SIBOR 6 tháng + 2%/năm

Vietcombank

00004/TD1/07CD

21.700.000.000 VND

7 năm

SIBOR 6 tháng +
1,85%/năm

Vietcombank

0032/ĐTDA/10CD

1.056.000 CHF

5 năm

Thả nổi

Vietcombank

0015/TD1/07CN

12.878.812.000 VND

5 năm

Tiền gửi tiết kiệm 12 tháng
+ biên độ hoặc SIBOR 6
tháng + biên độ

Ngân hàng phát triển
Việt Nam

46/HĐTD TW

22.000.000.000 VND

12 năm

3% /năm

VIB

0041/HDTD2VIB625/07

3.489.000 USD

7 năm

SIBOR 6 tháng + 2%/năm

Vietinbank

08.1730303/03/HDTD.TDH

315.000.000.000 VND

8 năm

Tiền gửi tiết kiệm 12 tháng
+ 4,8%/năm hoặc SIBOR
USD 12 tháng + 4%/năm
nhưng không thấp hơn sàn
lãi suất cho vay dài hạn của
ngân hàng.

Các khoản vay này được bảo đảm bằng tài sản cố định hình thành từ vốn vay.
Các khoản vay dài hạn được hoàn trả theo lịch biểu sau:

Trong vòng một năm
Trong năm thứ hai
Từ năm thứ ba đến năm thứ năm
Trừ: số phải trả trong vòng 12 tháng
(được trình bày ở phần nợ ngắn hạn)
Số phải trả sau 12 tháng

31/12/2012
VND

31/12/2011
VND

89.424.618.383
217.886.781.472
86.650.542.842
393.961.942.697

92.297.563.619
89.516.573.596
304.883.896.614
486.698.033.829

89.424.618.383
304.537.324.314

92.297.563.619
394.400.470.210

Nợ thuê tài chính dài hạn thể hiện khoản thuê máy móc theo hợp đồng số K2011036 ngày 12 tháng 10
năm 2011 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24 tháng 2 năm 2012. Tổng giá trị của hợp đồng là 634.282 đô la
Mỹ với hạn mức tín dụng 36 tháng và hưởng lãi suất LIBOR 3 tháng + 4%/năm. Các khoản nợ dài hạn do
thuê tài chính được hoàn trả theo lịch biểu sau:
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Các khoản tiền
thuê tối thiểu

Các khoản phải trả do thuê tài chính
Trong vòng một năm
Từ năm thứ hai đến năm thứ năm
Trừ: Các khoản phí tài chính trong tương lai
Giá trị hiện tại của các khoản thuê tài chính phải trả
Trừ: số phải trả trong vòng 12 tháng
(được trình bày ở phần nợ ngắn hạn)
Số phải trả sau 12 tháng

31/12/2012
VND

Giá trị hiện tại của
các khoản tiền thuê
tối thiểu
31/12/2012
VND

10.977.494.287

10.960.899.156

5.188.067.526
5.789.426.761

5.180.618.043
5.780.281.113

507.824.687
10.469.669.600

491.229.556
10.469.669.600
4.832.156.160
5.637.513.440

24. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ DÀI HẠN
Dự phòng phải trả dài hạn thể hiện khoản dự phòng trợ cấp thôi việc được trích theo chính sách của Tập
đoàn.
25. VỐN CHỦ SỞ HỮU
Số cổ phiếu của Công ty, tỷ lệ biểu quyết và vốn góp của các cổ đông tại ngày kết thúc niên độ kế toán
như sau:
Tại ngày 31/12/2012
Cổ phiếu
E-Land Asia Holdings Pte Ltd

Tại ngày 31/12/2011

%

VND

19.337.090 43,22

193.370.900.000

Cổ phiếu

%

VND

19.337.090 43,22

193.370.900.000

Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex (*)

3.395.845

7,59

33.958.450.000

3.395.845

7,59

33.958.450.000

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect
Qũy đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt
Nam
Qũy đầu tư Tăng trưởng Việt Nam

3.133.268

7,00

31.332.680.000

3.133.246

7,00

31.332.460.000

-

-

-

2.226.945

4,98

22.269.450.000

-

-

-

2.138.072

4,78

21.380.720.000

18.770.833 41,96

187.708.330.000

14.405.838 32,20

144.058.380.000

Khác
Cổ phiếu quỹ

100.450

0,23

1.004.500.000

100.450

0,23

1.004.500.000

44.737.486

100

447.374.860.000

44.737.486

100

447.374.860.000

(*) Vinatex là cổ đông Nhà nước
Danh sách các cổ đông chính nắm giữ hơn 5% cổ phần được chốt bởi Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành
phố Hồ Chí Minh (HOSE) tại ngày 12 tháng 12 năm 2012.
Cổ phần
Số lượng cổ phần đã phát hành
Số lượng cổ phần mua lại
Số lượng cổ phần đang lưu hành

31/12/2012

31/12/2011

44.737.486
100.450
44.637.036

44.737.486
100.450
44.637.036

Công ty chỉ phát hành một loại cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần không được hưởng
lợi tức cố định. Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông được nhận cổ tức khi được công bố và có quyền biểu
quyết theo tỉ lệ một quyền biểu quyết cho mỗi cổ phần sở hữu tại các cuộc họp cổ đông của Công ty.
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MẪU SỐ B 09-DN/HN

Thay đổi trong vốn chủ sở hữu
Vốn cổ phần

Thặng dư vốn
cổ phần

Cổ phiếu quỹ

Qũy đầu tư và
phát triển

Quỹ dự phòng
tài chính

Qũy khác

Lợi nhuận chưa
phân phối

Tổng

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

434.382.430.000

45.032.400.000

(5.939.990.000)

(5.663.667.865)

17.623.726.987

-

193.522.767.413

678.957.666.535

12.992.430.000

-

-

-

-

-

-

12.992.430.000

Lợi nhuận trong năm

-

-

-

-

-

-

112.078.025.937

112.078.025.937

Trích lập vào các quỹ

-

-

-

13.275.197.414

13.275.197.414

9.482.283.867

(49.307.876.109)

(13.275.197.414)

Chia cổ tức

-

-

-

-

-

-

(66.955.554.000)

(66.955.554.000)

Tại ngày 1/1/2011
Vốn góp/Tăng trong năm

Khác

-

-

-

-

-

-

(744.356.820)

(744.356.820)

447.374.860.000

45.032.400.000

(5.939.990.000)

7.611.529.549

30.898.924.401

9.482.283.867

188.593.006.421

723.053.014.238

Vốn góp/Tăng trong năm

-

(938.268.000)

-

-

-

-

-

(938.268.000)

Lỗ trong năm

-

-

-

-

-

-

(20.159.188.699)

(20.159.188.699)

Trích lập vào các quỹ

-

-

-

16.811.703.891

11.207.802.594

5.603.901.297

(44.831.210.376)

(11.207.802.594)

Chia cổ tức

-

-

-

-

-

-

(66.955.554.000)

(66.955.554.000)

Tại ngày 31/12/2011

Khác
Tại ngày 31/12/2012

-

-

-

-

-

-

(775.091.881)

(775.091.881)

447.374.860.000

44.094.132.000

(5.939.990.000)

24.423.233.440

42.106.726.995

15.086.185.164

55.871.961.465

623.017.109.064

Theo biên bản cuộc họp của Đại hội Cổ đông thường niên ngày 29 tháng 4 năm 2012, các cổ đông Công ty đã phê duyệt việc chia cổ tức năm 2011 với số tiền
66.955.554.000 đồng. Theo Nghị quyết này, các cổ đông Công ty cũng đã phê chuẩn phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 để trích lập các quỹ đầu tư phát triển, dự
phòng tài chính, các qũy khác, và qũy khen thưởng phúc lợi với số tiền lần lượt là 16.811.703.891 đồng, 11.207.802.594 đồng, 5.603.901.297 đồng và 11.207.802.594
đồng.

25

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƢ - THƢƠNG MẠI THÀNH CÔNG
36 Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Báo cáo tài chính hợp nhất
Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)
MẪU SỐ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo
26. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
Lợi ích của cổ đông thiểu số được tính như sau:
Trung tâm Y khoa
Thành Công
VND

Thành Quang
VND

21.700.000.000

22.000.000.000

15.195.000.000
6.505.000.000

21.450.000.000
550.000.000

29,98%

2,50%

Vốn điều lệ của công ty con
Trong đó:
Vốn góp từ Công ty
Vốn góp từ cổ đông thiểu số
Tỷ suất lợi ích cổ đông thiểu số

Lợi ích cổ đông thiểu số dựa vào tài sản thuần tại ngày 31 tháng 12 năm 2012:

Tổng tài sản
Tổng công nợ
Tài sản thuần
Trong đó:
Vốn điều lệ
Thặng dư vốn cổ phần
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Lợi ích cổ đông thiểu số
Trong đó:
Vốn điều lệ
Thặng dư vốn cổ phần
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Trung tâm Y
khoa Thành
Công
VND

Thành Quang
VND

Tổng
VND

22.619.015.037
3.268.057.997
19.350.957.040

22.000.000.000
22.000.000.000

44.619.015.037
3.268.057.997
41.350.957.040

21.700.000.000
(1.340.000.000)
(1.009.042.960)

22.000.000.000
-

43.700.000.000
(1.340.000.000)
(1.009.042.960)

5.800.756.921

550.000.000

6.350.756.921

6.505.000.000
(401.732.000)
(302.511.079)

550.000.000
-

7.055.000.000
(401.732.000)
(302.511.079)

Lợi ích cổ đông thiểu số dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng
12 năm 2012:

Lợi nhuận sau thuế của công ty con
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số

Trung tâm Y
khoa Thành
Công
VND

Thành Quang
VND

Tổng
VND

3.450.043.432
1.273.839.042

-

3.450.043.432
1.273.839.042

Thay đổi lợi ích cổ đông thiểu số trong năm như sau:
Vốn điều lệ

Số dư tại ngày 1/1/2012
Lợi nhuận trong năm
Lỗ từ việc phát hành cổ phiếu
Khác
Số dƣ tại ngày 31/12/2012

VND

Thặng dư
vốn cổ
phần
VND

Lợi nhuận sau
thuế chưa phân
phối
VND

VND

7.055.000.000
7.055.000.000

(401.732.000)
(401.732.000)

(1.939.023.171)
1.273.839.042
362.673.050
(302.511.079)

5.115.976.829
1.273.839.042
(401.732.000)
362.673.050
6.350.756.921
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27. BÁO CÁO BỘ PHẬN
Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh
Kết quả báo cáo bộ phận bao gồm các khoản mục phân bổ trực tiếp cho một bộ phận cũng như cho các bộ
phận được phân chia theo một cơ sở hợp lý. Các khoản mục không được phân bổ bao gồm doanh thu từ
hoạt động tài chính, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận khác và
thuế thu nhập doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh bộ phận trong năm như sau:
2012
VND

2011
VND

2.224.443.618.317
(2.076.005.795.382)
148.437.822.935

2.113.486.426.756
(1.797.421.295.552)
316.065.131.204

34.124.413.840
(24.272.646.264)
9.851.767.576

28.521.286.192
(20.833.797.289)
7.687.488.903

Bất động sản
Doanh thu
Giá vốn
Lợi nhuận gộp

-

10.000.000.000
(1.257.924.940)
8.742.075.060

Khác
Doanh thu
Giá vốn
Lợi nhuận gộp

24.932.926.713
(15.783.612.391)
9.149.314.322

42.765.915.698
(17.897.040.487)
24.868.875.211

May mặc và dệt may
Doanh thu
Giá vốn
Lợi nhuận gộp
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe
Doanh thu
Giá vốn
Lợi nhuận gộp

Bộ phận theo khu vực địa lý
Khi trình bày thông tin bộ phận theo khu vực địa lý, doanh thu bộ phận dựa vào vị trí địa lý của các khách
hàng tại Việt Nam (“trong nước”) hay ở các nước khác ngoài Việt Nam (“xuất khẩu”). Tập đoàn không
tiến hành lập báo cáo bộ phận cho các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán do không đủ cơ sở đề tiến hành
chia tách.
2012
VND

2011
VND

Trong nƣớc
Doanh thu
Giá vốn
Lợi nhuận gộp

271.526.246.021
(245.815.561.625)
25.710.684.396

456.124.935.951
(379.907.006.172)
76.217.929.779

Xuất khẩu
Doanh thu
Giá vốn
Lợi nhuận gộp

2.011.974.712.849
(1.870.246.492.412)
141.728.220.437

1.738.648.692.695
(1.457.503.052.096)
281.145.640.599

Báo cáo tài chính hợp nhất không trình bày báo cáo bộ phận theo tài sản do Tập đoàn không có thông tin
về bộ phận này.
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28. DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Sản phầm vải và may mặc
Phí gia công
Doanh thu bán bất động sản
Khác
Hàng bán bị trả lại/giảm giá

2012
VND

2011
VND

2.189.999.595.051
39.418.757.753
59.057.340.553
2.288.475.693.357
(4.974.734.487)
2.283.500.958.870

2.113.454.116.978
9.106.712.580
10.000.000.000
71.287.201.890
2.203.848.031.448
(9.074.402.802)
2.194.773.628.646

2012
VND

2011
VND

254.628.341.173
50.573.679.099
261.657.226.266
1.533.419.195.108
15.783.612.391
2.116.062.054.037

178.728.688.992
41.002.448.209
185.630.920.551
1.412.893.035.089
1.257.924.940
17.897.040.487
1.837.410.058.268

2012
VND

2011
VND

1.448.880.063.244
303.808.714.213
54.552.474.431
338.894.745.220
85.532.616.541
2.231.668.613.649

2.026.674.610.356
251.964.034.199
53.856.808.779
304.560.804.801
83.960.342.188
2.721.016.600.323

2012
VND

2011
VND

2.140.603.509
111.056.400
8.972.171.830
1.295.101.727
12.518.933.466

878.427.582
59.000.000
28.593.950.008
29.531.377.590

29. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao
Chi phí sản xuất chung
Chi phí nguyên vật liệu
Chi phí thanh lý bất động sản đầu tư
Chi phí khác

30. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

Chi phí nguyên vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Chi phí dịch vụ bên ngoài
Chi phí khác

31. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi, tiền cho vay
Cổ tức được chia
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
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32. CHI PHÍ TÀI CHÍNH
2012
VND

2011
VND

57.856.496.247
(161.986.500)
9.111.980.401
91.383.614
66.897.873.762

67.553.158.972
150.404.500
46.023.823.259
23.867.360.686
673.392.875
138.268.140.292

2012
VND

2011
VND

Thu từ thanh lý tài sản cố định
Thu nhập khác
Thu nhập khác

2.546.634.095
3.222.579.295
5.769.213.390

1.927.941.741
3.907.085.785
5.835.027.526

Giá trị còn lại của tài sản cố định đã thanh lý
Chi phí khác
Chi phí khác

(548.070.411)
(116.901.641)
(664.972.052)

(592.416.493)
(2.393.593.134)
(2.986.009.627)

Lợi nhuận khác

5.104.241.338

2.849.017.899

Lãi tiền vay
Dự phòng đầu tư tài chính
Hoàn nhập các khoản dự phòng đầu tư tài chính
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
Khác

33. LỢI NHUẬN KHÁC

34. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH
2012
VND

2011
VND

(Lỗ)/lợi nhuận trƣớc thuế

(20.428.387.677)

117.937.344.801

Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế:
- Tăng thu nhập chịu thuế
- Giảm nhập chịu thuế
Thu nhập chịu thuế
Trong đó:
+ (Lỗ)/thu nhập từ các hoạt động sản xuất may mặc và dệt may
+ Thu nhập khác
Thuế suất áp dụng
+ Đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất may mặc và dệt may
+ Đối với thu nhập khác

(4.317.374.782)
5.346.701.060
(9.664.075.842)
(24.745.762.459)

(12.422.900.011)
27.840.533.311
(40.263.433.322)
105.514.444.790

(33.163.639.615)
8.417.877.156

81.948.787.202
23.565.657.588

15%
25%

15%
25%

-

18.183.732.476
(6.146.159.040)
(2.505.611.570)
(504.539.655)
(6.400.151.194)
2.627.271.017

Thuế thu nhập doanh nghiệp
Miễn thuế
Giảm thuế
Lỗ tính thuế năm trước chuyển sang
Điều chỉnh cho năm trước
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 15% đối với các hoạt động chính tại
khu công nghiệp. Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ năm đầu tiên kinh
doanh có lãi và giảm 50% trong 7 năm tiếp theo quy định tại Điều 36, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP
ngày 16 tháng 11 năm 2004, Nghị định số 164/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003, Thông tư
128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003, và Thông tư 88/2004/ TT-BTC ngày 1 tháng 9 năm 2004.
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Năm 2006 là năm đầu tiên Công ty có lợi nhuận chịu thuế. Năm 2009 là năm đầu tiên Công ty được giảm
50% thuế thu nhập doanh nghiệp.
Công ty áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 7,5% đối với các hoạt động chính và 25% đối
với các hoạt động khác cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012. Tuy nhiên, Công ty
không trích lập thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm do Công ty không có thu nhập chịu thuế.
35. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU
Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn
được thực hiện trên cơ sở các số liệu sau:
2012
2011
VND
VND
(Lỗ)/lợi nhuận trong năm phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ
phiếu
Lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu
Số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông để tính lãi
cơ bản trên cổ phiếu
Lãi cơ bản trên cổ phiếu

(20.159.188.699)

112.078.025.937

(20.159.188.699)

112.078.025.937

44.637.036

44.637.036

(452)

2.511

2012
VND

2011
VND

3.851.462.982

4.052.461.971

36. CAM KẾT THUÊ HOẠT ĐỘNG
Chi phí thuê hoạt động tối thiểu đã ghi nhận vào
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm

Tại ngày kết thúc niên độ kế toán, Tập đoàn có các khoản cam kết thuê hoạt động không hủy ngang với
lịch thanh toán như sau:
31/12/2012
31/12/2011
VND
VND
Trong vòng một năm
Từ năm thứ hai đến năm thứ năm
Sau năm năm

3.810.549.522
12.025.462.086
65.296.006.380
81.132.017.988

4.011.548.511
14.147.892.662
72.626.959.737
90.786.400.910

Các khoản thanh toán thuê hoạt động thể hiện:
Tổng số tiền thuê phải trả cho việc thuê đất tại Quận Tân Phú – Thành phố Hồ Chí Minh và phí quản lý
tại Khu công nghiệp Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh và Khu công nghiệp Trảng Bàng– Tỉnh Tây
Ninh. Các điều khoản hợp đồng và phí thuê được quy định cụ thể tại mỗi hợp đồng.
37. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
Quản lý rủi ro vốn
Tập đoàn quản trị nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Tập đoàn có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa
lợi ích của các cổ đông thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và công nợ.
Cấu trúc vốn của Tập đoàn gồm có phần vốn thuộc sở hữu của các cổ đông của Tập đoàn (bao gồm vốn
cổ phần, thặng dư vốn cổ phần, cổ phiếu quỹ, các quỹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).
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Hệ số đòn bẩy tài chính
Hệ số đòn bẩy tài chính của Tập đoàn tại ngày kết thúc niên độ kế toán như sau:
31/12/2012
VND
Các khoản vay
Trừ: Tiền và các khoản tương đương tiền
Nợ thuần
Vốn chủ sở hữu
Tỷ lệ nợ thuần trên vốn chủ sở hữu

977.770.532.425
90.638.555.639
887.131.976.786
623.017.109.064
1,42

31/12/2011
VND
993.367.543.034
94.524.548.873
898.842.994.161
723.053.014.238
1,24

Các chính sách kế toán chủ yếu
Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp mà Tập đoàn áp dụng (bao gồm các tiêu 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 và công nợ tài chính được trình bày tại Thuyết minh số 4.
Các loại công cụ tài chính
Giá trị ghi sổ
31/12/2012
VND
Tài sản tài chính
Tiền và các khoản tương đương tiền
Phải thu khách hàng và phải thu khác
Các khoản đầu tư
Các khoản ký quỹ
Tổng
Công nợ tài chính
Các khoản nợ thuê tài chính
Các khoản vay
Phải trả người bán và phải trả khác
Chi phí phải trả
Tổng

31/12/2011
VND

90.638.555.639
160.450.467.465
2.767.600.000
1.844.183.128
255.700.806.232

94.524.548.873
150.918.492.728
2.767.600.000
1.775.526.600
249.986.168.201

10.469.669.600
967.300.862.825
207.396.654.568
3.810.488.799
1.188.977.675.792

993.367.543.034
187.890.542.105
4.833.811.245
1.186.091.896.384

Tập đoàn 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 đã ban hành ngày 6 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 tin 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 tiêu quản lý rủi ro tài chính
Tập đoàn đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nhằm phát hiện và đánh giá các rủi ro mà Tập đoàn 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 Tập
đoàn.
Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, rủi ro về giá cổ phiếu và
rủi ro về giá hàng hóa), rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Tập đoàn không thực hiện các biện pháp
phòng ngừa các rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này.
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Quản lý rủi ro thị trường
Quản lý rủi ro tỷ giá
Tập đoàn thực hiện một số các giao dịch có gốc ngoại tệ, theo đó, Tập đoàn sẽ chịu rủi ro khi có biến
động về tỷ giá. Giá trị ghi sổ của các tài sản bằng tiền và công nợ bằng tiền có gốc ngoại tệ tại thời điểm
cuối năm lập báo cáo như sau:
Công nợ
31/12/2012
VND
Đô la Mỹ (USD)
Euro (EUR)
Yên Nhật (JPY)
Tổng

1.002.206.589.072
245.190.554
2.403.200
1.002.454.182.826

Tài sản
31/12/2012
VND

31/12/2011
VND

948.696.000.176
1.040.640.243
949.736.640.419

31/12/2011
VND

199.600.264.448 191.100.914.389
7.075.600
7.368.595
24.919.982
816.889.904
199.632.260.030 191.925.172.888

Phân tích độ nhạy đối với ngoại tệ
Tập đoàn chủ yếu chịu ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá của Đồng Đô la Mỹ.
Bảng sau đây thể hiện phân tích độ nhạy đối với ngoại tệ của Tập đoàn trong trường hợp tỷ giá đồng Việt
Nam tăng/giảm 10% so với các đồng tiền trên. Tỷ lệ thay đổi 10% được Ban Giám đốc sử dụng khi phân
tích rủi ro tỷ giá và thể hiện đánh giá của Ban Giám đốc về mức thay đổi có thể có của tỷ giá. Phân tích độ
nhạy với ngoại tệ chỉ áp dụng cho các số dư của các khoản mục tiền tệ bằng ngoại tệ tại thời điểm cuối kỳ
và điều chỉnh việc đánh giá lại các khoản mục này khi có 10% thay đổi của tỷ giá. Nếu tỷ giá các đồng
ngoại tệ dưới đây so với Đồng Việt Nam tăng/giảm 10% thì lỗ trước thuế trong năm của Tập đoàn sẽ
tăng/giảm các khoản tương ứng như sau:
2012
2011
VND
VND
Đô la Mỹ (USD)
Euro (EUR)
Yên Nhật (JPY)
Tổng

80.260.632.462
23.811.495
2.251.678
80.282.192.279

75.759.508.579
103.327.165
81.688.990
75.781.146.754

Quản lý rủi ro lãi suất
Tập đoàn chịu rủi ro lãi suất phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết. Rủi ro này sẽ được
Tập đoàn quản lý bằng cách duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay và phân tích tình hình cạnh tranh trên
thị trường để có được lãi suất có lợi cho Tập đoàn từ các nguồn cho vay thích hợp.
Độ nhạy của lãi suất
Độ nhạy của các khoản vay đối với sự thay đổi lãi suất có thể xảy ra ở mức độ hợp lý trong lãi suất. Với
giả định là các biến số khác không thay đổi nếu lãi suất của các khoản vay với lãi suất thả nổi tăng/giảm
200 điểm cơ bản thì lỗ trước thuế của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 sẽ giảm/tăng
19.346.017.257 đồng (2011: 19.867.350.861 đồng).
Quản lý rủi ro về giá cổ phiếu
Các cổ phiếu do Tập đoàn nắm giữ bị ảnh hưởng bởi các rủi ro thị trường phát sinh từ tính không chắc
chắn về giá trị tương lai của cổ phiếu đầu tư. Tập đoàn quản lý rủi ro về giá cổ phiếu bằng cách thiết lập
hạn mức đầu tư. Hội đồng Quản trị của Tập đoàn cũng xem xét và phê duyệt các quyết định đầu tư vào cổ
phiếu như ngành nghề kinh doanh, công ty để đầu tư, v.v. Tập đoàn đánh giá rủi ro về giá cổ phiếu là
không đáng kể.
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Báo cáo tài chính hợp nhất
Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)
MẪU SỐ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo
Tập đoàn chịu rủi ro về giá của công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư vào các công ty con và công ty
liên kết. Hội đồng Quản trị của Tập đoàn xem xét và phê duyệt các quyết định đầu tư vào công ty con và
công ty liên kết như ngành nghề kinh doanh, công ty để đầu tư, v.v Các khoản đầu tư vào các công ty con
và công ty liên kết được nắm giữ không phải cho mục đích kinh doanh mà cho mục đích chiến lược lâu
dài. Tập đoàn không có ý định bán các khoản đầu tư này trong tương lai gần.
Quản lý rủi ro về giá hàng hóa
Tập đoàn mua nguyên vật liệu, hàng hóa từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước để phục vụ cho hoạt
động sản xuất kinh doanh. Do vậy, Tập đoàn sẽ chịu rủi ro từ việc thay đổi giá bán của nguyên vật liệu,
hàng hóa.
Quản lý rủi ro tín dụng
Rủi ro tín 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 Tập đoàn. Tập đoàn có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên
theo dõi tình hình để đánh giá xem Tập đoàn có chịu rủi ro tín dụng hay không. Tập đoàn không có bất kỳ
rủi ro tín 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 Tập đoàn 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 Tập đoàn tin
rằng có thể tạo ra trong kỳ đó. Chính sách của Tập đoàn là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh
khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Tập đoàn duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các
khoản vay và đủ vốn mà các cổ đông cam kết góp nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn
hạn và dài hạn hơn.
Các bảng dưới đây trình bày chi tiết 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 tiền chưa chiết khấu của tài sản tài chính gồm lãi từ các tài sản đó, nếu có và dòng tiền
chưa chiết khấu của công nợ tài chính tính theo ngày sớm nhất mà Tập đoàn phải trả. Các bảng này trình
bày dòng tiền của các khoản gốc và tiền lãi. Việc trình bày thông tin tài sản tài chính phi phái sinh là cần
thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của Tập đoàn khi tính thanh khoản được quản lý trên cơ
sở công nợ và tài sản thuần.
31/12/2012

Dưới 1 năm
VND

Trên 1 năm
VND

Tổng
VND

Tiền và các khoản tương đương
tiền
Phải thu khách hàng và phải thu
khác
Các khoản đầu tư
Các khoản ký quỹ
Tổng

90.638.555.639

-

90.638.555.639

160.450.467.465
469.706.600
251.558.729.704

2.767.600.000
1.374.476.528
4.142.076.528

160.450.467.465
2.767.600.000
1.844.183.128
255.700.806.232

Các khoản nợ thuê tài chính
Các khoản vay
Phải trả người bán và phải trả khác
Chi phí phải trả
Tổng

4.832.156.160
662.763.538.511
207.396.654.568
3.810.488.799
878.802.838.038

5.637.513.440
304.537.324.314
310.174.837.754

10.469.669.600
967.300.862.825
207.396.654.568
3.810.488.799
1.188.977.675.792

(627.244.108.334)

(306.032.761.226)

(933.276.869.560)

Chênh lệch thanh khoản thuần
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)
MẪU SỐ B 09-DN/HN
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo
31/12/2011

Dưới 1 năm
VND

Trên 1 năm
VND

Tổng
VND

Tiền và các khoản tương đương
tiền
Phải thu khách hàng và phải thu
khác
Các khoản đầu tư
Các khoản ký quỹ
Tổng

94.524.548.873

-

94.524.548.873

150.918.492.728
421.706.600.00
245.864.748.201

2.767.600.000
1.353.820.000
4.121.420.000

150.918.492.728
2.767.600.000
1.775.526.600
249.986.168.201

Các khoản nợ thuê tài chính
Các khoản vay
Phải trả người bán và phải trả khác
Chi phí phải trả
Tổng

598.967.072.824
187.890.542.105
4.833.811.245
791.691.426.174

394.400.470.210
394.400.470.210

993.367.543.034
187.890.542.105
4.833.811.245
1.186.091.896.384

(545.826.677.973)

(390.279.050.210)

(936.105.728.183)

Chênh lệch thanh khoản thuần

Bất chấp các chênh lệch thanh khoản hiện tại, Ban Giám đốc tin tưởng rằng Tập đoàn có thể tạo ra đủ
nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn dựa trên nguồn tiền tạo ra từ hoạt động kinh
doanh và bằng việc duy trì tối thiểu một số các khoản tín dụng sẵn sàng sử dụng. Hạn mức tín dụng còn
lại của các khoản vay có thể sử dụng được trình bày tại thuyết minh số 20 và số 23.
38. NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƢ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
Trong năm, Tập đoàn đã có các giao dịch sau với các bên liên quan:
2012
VND

2011
VND

Vay
E-land Asia Holding Pte Ltd

-

124.968.000.000

Lãi vay
E-land Asia Holding Pte Ltd

1.186.560.128

1.003.132.215

Cổ tức công bố cho
E-land Asia Holding Pte Ltd

29.005.635.000

29.005.635.000

Cổ tức trả cho
E-land Asia Holding Pte Ltd

29.005.635.000

15.469.672.000

Cổ tức công bố bởi
Công ty Cổ phần Thành Chí

520.475.000

-

2012
VND

2011
VND

11.591.933.347

10.430.046.839

Thu nhập Ban Giám đốc được hưởng trong năm như sau:

Lương và các khoản phúc lợi khác
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