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B¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ
T¹i ®¹i héi §åNG cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2017
KÝnh tha: Quý vÞ Cæ ®«ng, tha toµn thÓ §¹i héi
C¨n cø §iÒu lÖ vÒ tæ chøc ho¹t ®éng cña c«ng ty, nghÞ quyÕt ®¹i héi ®ång cæ
®«ng nhiÖm kú 2016-2021 vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ (H§QT).
Héi ®ång qu¶n trÞ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸m s¸t cña héi
®ång qu¶n trÞ vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt - XNK Thanh Hµ
nh sau:
I. B¸O C¸O HO¹T §¤NG N¡M 2017
1. ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô do ®¹i héi ®ång cæ ®«ng giao
§Ó thùc thi c¸c nhiÖm vô do §¹i Héi §ång cæ ®«ng giao, H§QT c«ng ty ®· tiÕn
hµnh triÓn khai c¸c ho¹t ®éng theo ®óng ®iÒu lÖ c«ng ty, quy chÕ lµm viÖc cña H§QT,
c¸c quy chÕ qu¶n trÞ c«ng ty vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. H§QT ®· chØ ®¹o ban
gi¸m ®èc thùc hiÖn nhiÖm vô SXKD b¸m s¸t c¸c chØ tiªu chñ yÕu do §H§C§ giao, cô
thÓ trªn mét sè chØ tiªu vµ c¸c mÆt ®îc ®¸nh gi¸ nh sau:
1.1 c¸c chØ tiªu kinh doanh
Chỉ tiêu
1. Doanh Thu
Doanh thu
Chỉ tiêu mặt hàng
Chè
Quế + Hồi
Khăn
Loại khác

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ %

40.000.0000.000

62.289.000.000

155.7%

7.000.000.000
9.000.000.000
20.000.000.000
5.000.000.000

3.435.000.000
12.890.000.000
20.474.000.000
25.490.000.000

49%
161%
100.2%
500%

1.2 T×nh h×nh tµi chÝnh vµ b¸o c¸o kiÓm to¸n cña c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt- xuÊt
nhËp khÈu Thanh Hµ
B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty Cæ phÇn SX-XNK Thanh Hµ (B¸o c¸o hîp nhÊt)
tÝnh tõ ngµy (01/01/2017 ®Õn ngµy 31/12/2017) ®îc tr×nh bµy phï hîp víi quy ®Þnh
cña chuÈn mùc kÕ to¸n vµ chÕ ®é kÕ to¸n, ®îc kiÓm to¸n bëi c«ng ty dÞch vô kiÓm
to¸n UHY Cho thÊy :

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
Chỉ tiêu

Mã Thuyết
số minh
21

Năm 2017
VND

Năm 2016
VND

62.300.684.476

37.592.503.333

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

Các khoản giảm trừ doanh thu

02

-

-

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp
dịch vụ

10

62.300.684.476

37.592.503.333

Giá vốn hàng bán

11

56.861.587.425

33.079.681.409

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

20

5.439.097.051

4.512.821.924

Doanh thu hoạt động tài chính

21

23

96.633.506

30.933.345

Chi phí tài chính

22

24

9.441.955.181

9.638.507.537

Trong đó: Chi phí lãi vay

23

9.401.810.415

9.412.943.505

Chi phí bán hàng

25

25

1.291.523.137

1.476.545.757

Chi phí quản lý doanh nghiệp

26

26

5.244.804.287

4.409.036.403

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

30

(10.442.552.048)

(10.980.334.428)

Thu nhập khác

31

15.710.500

-

Chi phí khác

32

191.092.863

140.195.519

Lợi nhuận khác

40

(175.382.363)

(140.195.519)

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

50

(10.617.934.411)

(11.120.529.947)

Chi phí thuế TNDN hiện hành

51

-

-

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

60

(10.617.934.411)

(11.120.529.947)

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ

61

(6.776.035.937)

(8.481.177.702)

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát

62

(3.841.898.474)

(2.639.352.245)

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

70

(5.335)

(6.678)

22

28

1.3 Thùc hiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y c«ng ty, qu¶n lý tµi s¶n cña c«ng ty Cæ
PhÇn S¶n xuÊt XuÊt NhËp KhÈu Thanh Hµ
- H§QT thêng xuyªn kÕt hîp cïng víi C«ng ty mua b¸n nî bé TC DATC ®Ó gi¶i
quyÕt xö lý nî tån ®äng gi÷a c«ng ty Thanh Hµ víi c¸c Ng©n hµng.

+ §èi víi NHNN së giao dÞch HN ®· tiÕn hµnh ®îc viÖc cã biªn b¶n tho¶
thuËn vÒ tû lÖ nî mua b¸n nî tån ®äng 3 bªn gi÷a c«ng ty Thanh Hµ, c«ng ty (DATC)
vµ (NHNN). §ang tiÕp tôc ®µm ph¸n ®Ó gi¶i quyÕt døt ®iÓm vµo thêi gian tíi.
- ChØ ®¹o cho thuª nhµ xëng trong thêi gian c«ng ty cha xö dông hÕt c«ng suÊt ®Ó
tr¸nh h háng tµi s¶n vµ n©ng cao thu nhËp cho c«ng ty.
2. §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña H§QT
2.1 Ho¹t ®éng cña H§QT:
- Năm 2017 tæ chøc tèt §H§C§ thêng niªn 2016.
- H§QT gåm 5 thµnh viªn, ho¹t ®éng cña H§QT ®îc ph©n c«ng cô thÓ cho c¸c
thµnh viªn chuyªn tr¸ch phô tr¸ch theo tõng lÜnh vùc ®Ó thÈm tra c¸c néi dung thuéc
thÈm quyÒn cña H§QT ®Ó H§QT kÞp thêi ra quyÕt ®Þnh, ®ång thêi gi¸m s¸t chØ ®¹o
®«n ®èc c«ng ty triÓn khai thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña H§QT theo lÜnh
vùc ®îc ph©n c«ng.
- Víi vai trß lµ c¬ quan qu¶n lý cao nhÊt, ®¹i diÖn cho quyÒn lîi cña c¸c cæ ®«ng,
H§QT ®· tÝch cùc thùc hiÖn vai trß, nhiÖm vô cña m×nh mét c¸ch nghiªm ngÆt theo
chuÈn mùc qu¶n trÞ cña c«ng ty cæ phÇn. H§QT ®îc tæ chøc ho¹t ®éng chuyªn tr¸ch,
ra quyÕt ®Þnh tËp thÓ, cã sù ph©n c«ng nhiÖm vô cho c¸c UV H§QT theo tõng lÜnh vùc
chuyªn m«n. C¸c TV H§QT ®· thùc hiÖn nhiÖm vô chØ ®¹o, gi¸m s¸t ®«n ®èc kÞp thêi
c¸c ho¹t ®éng cña ban ®iÒu hµnh.
- H§QT ®· tæ chøc c¸c cuéc häp ®¶m b¶o mét quý 1 lÇn, c¸c cuéc häp ®Òu cã sù
tham gia cña Ban kiÓm so¸t c«ng ty.
- Néi dung c¸c cuéc häp chñ yÕu bµn b¹c thèng nhÊt t×m ra c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn
®Ó duy tr× SXKD víi môc tiªu ®¶m b¶o thu nhËp cho CBCNV C«ng ty, gi÷ c¸c kh¸ch
hµng truyÒn thèng ®èi víi c¸c mÆt hµng kinh doanh chÝnh cña c«ng ty.
- Bµn b¹c vµ cïng víi DATC t×m c¸c biÖn ph¸p ®Ó xö lý mua nî víi ng©n hµng
N«ng NghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng Th«n víi møc chi phÝ thÊp nhÊt ®Ó dÇn dÇn ®i ®Õn
t¨ng vèn ®iÒu lÖ vµ tæ chøc ®¹i héi nh»m t¸i c¬ cÊu lµnh m¹nh tµi chÝnh C«ng ty.
- T¨ng cêng c¸c biªn ph¸p thu håi c«ng nî phèi hîp víi c«ng ty luËt vµ ®a ra c¸c
c¬ quan ph¸p luËt ®Ó xö lý c¸c kho¶n nî khã ®ßi. Tuy nhiªn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n,
hiÖu qu¶ kh«ng cao.
- C¸c cuéc häp cña H§QT ®Òu ®îc trao ®æi, th¶o luËn vµ bµn b¹c d©n chñ, th¼ng
th¾n trung thùc vµ kh¸ch quan, cã biªn b¶n, nghÞ quyÕt theo ®óng néi dung tinh thÇn
cuéc häp.
- C¸c thµnh viªn H§QT, ban kiÓm so¸t ®Òu ®îc H§QT vµ Ban gi¸m ®èc th«ng
b¸o kÞp thêi ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty hµng th¸ng, hµng quý.
2.2 C«ng t¸c thùc hiÖn nghÞ quyÕt sau §H§C§ thêng niªn 2016

- Thùc hiÖn viÖc tæ chøc, chØ ®¹o vµ qu¶n lý ®iÒu hµnh. Hoµn thµnh c¸c chØ tiªu
kÕ ho¹ch n¨m 2017 do §¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ H§QT giao.
- Lùa chän c«ng ty dÞch vô kiÓm to¸n UHY lµ c«ng ty kiÓm to¸n lµm ®¬n vÞ
cung cÊp c¸c dÞch vô kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cho c«ng ty.
- H§QT cã ý kiÕn chØ ®¹o trong c¸c cuéc häp quan träng cña ban ®iÒu hµnh vÒ
triÓn khai c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña H§QT
- H§QT theo dâi vµ n¾m b¾t qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh SXKD, th«ng qua c¸c b¸o c¸o,
v¨n b¶n cña Ban ®iÒu hµnh göi b¸o c¸o H§QT
- H§QT trùc tiÕp chØ ®¹o vµ gãp ý ®èi víi ban ®iÒu hµnh trong mét sè vÊn ®Ò
quan träng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh SXKD
- Th«ng qua c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2018 tr×nh ®¹i héi ®ång cæ ®«ng.
2.3 KÕt qu¶ gi¸m s¸t c«ng t¸c qu¶n lý ®èi víi Tæng gi¸m ®èc vµ c¸c thµnh viªn
trong ban gi¸m ®èc
§¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng cña Ban ®iÒu hµnh trong ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty:
- C¸c thµnh viªn trong Ban Gi¸m ®èc ®Òu cã tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ phÈm chÊt, ®îc ®µo
t¹o ®Çy ®ñ vÒ chuyªn m«n, am hiÓu vÒ lÜnh vùc ®îc giao phô tr¸ch vµ ®· cã kinh
nghiÖm trong viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng ty.
- Tæng gi¸m ®èc tæ chøc häp giao ban víi c¸c phßng ban 1 th¸ng 1 lÇn ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt
qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc trong th¸ng tr×nh chñ tÞch H§QT, trong quý tr×nh H§QT
- Ban gi¸m ®èc ®· triÓn khai ho¹t ®éng SXKD cña ®¬n vÞ phï hîp víi nghÞ quyÕt cña
§H§C§, chØ ®¹o cña H§QT vµ tu©n thñ ®iÒu lÖ doanh nghiÖp, quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
- Tuy nhiªn Ban gi¸m ®èc ph¶i chñ ®éng h¬n n÷a trong viÖc x©y dùng m¹ng líi thu
mua vµ ph¸t triÓn SXKD, chñ ®éng t×m nguån hµng cung øng ®¸p øng yªu cÇu mÆt
hµng xuÊt khÈu.
2.4 Quan hÖ víi ngêi lao ®éng
- MÆc dï cßn khã kh¨n song H§QT vÉn lu«n chØ ®¹o BG§ ph¶i quan t©m ®Õn
ngêi lao ®éng, duy tr× mét phÇn viÖc lµm vµ thu nhËp cho ngêi lao ®éng Thùc hiªn
®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi ngêi lao ®éng nh b¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ vµ c¸c
quyÒn cña ngêi lao ®éng, tham gia c¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· héi.
- Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc lu«n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ®oµn,
tham gia qu¶n lý theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c tæ
chøc còng nh quy chÕ, quy ®Þnh cña c«ng ty ®Ò ra.
- X©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ doanh nghiÖp lµnh m¹nh, ®oµn kÕt, hîp t¸c, tr¸ch
nhiÖm trong c«ng viÖc cña tõng c¸c nh©n, tõng bé phËn
2.5 NhËn xÐt ®¸nh gi¸
Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và
sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành
tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối

với Tổng Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội
đồng quản trị. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, xong các
chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vẫn
được hoàn thành tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty
II. ®Þnh híng ho¹t ®éng n¨m 2018
Năm 2018, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn
còn gặp nhiều khó khăn; thị trường quốc tế bất ổn với nhiều diễn biến phức tạp khó
lường, cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi
ro tiềm ẩn, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, sức mua của người dân chưa hồi phục,…
VÊn ®Ò nî xÊu, thiÕu vèn phôc vô cho SXKD vÉn tiÕp tôc lµ nh÷ng khã kh¨n ph¶i ®èi
mÆt cña C«ng ty Cæ phÇn SX-XNK Thanh Hµ, do vËy ¶nh hëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng
kinh doanh cña c«ng ty
Trong bối cảnh đó, H§QT thèng nhÊt b¸o c¸o cña ban gi¸m ®èc vµ xin tr×nh c¸c
chØ tiªu kÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m 2018 víi ®¹i héi:
ChØ tiªu

1 - Tæng doanh thu vµ thu nhËp
2 - Tæng sè lîng c¸c mÆt hµng kinh doanh
_ MÆt hµng QuÕ + Håi
_ MÆt hµng chÌ
_ MÆt hµng kh¨n
_ C¸c mÆt hµng kh¸c
3 - Tæng doanh thu

§¬n vÞ

KÕ ho¹ch 2018

Tû ®ång

42

Tû ®ång
Tû ®ång
Tû ®ång
Tû ®ång
Tû ®ång

9
7
16
10
42

Trong n¨m 2018 H§QT c«ng ty tiÕp tôc ®Þnh híng trªn mét sè lÝnh vùc sau:
 TËp trung quyÕt liÖt thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD & T¸i cÊu tróc tµi chÝnh c«ng
ty (coi ®©y lµ nhiÖm vô chñ ®¹o cña c«ng ty)
 T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸m s¸t, chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng cña ban gi¸m
®èc vµ bé m¸y gióp viÖc, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ thùc hiÖn hiÖu qña nghÞ quyÕt
cña §H§C§ c«ng ty, hoµn thµnh c¸c chØ tiªu cña §H§C§ nhiÖm kú th«ng
qua.
 ChØ ®¹o c«ng t¸c qu¶n lý vµ vËn hµnh kho Hng Yªn æn ®Þnh ®¶m b¶o cã
hiÖu qu¶.

 TiÕp tôc cïng víi DATC, c¸c c¬ quan ph¸p luËt, thu håi nî vµ triÓn khai
c«ng t¸c t¸i cÊu tróc lµnh m¹nh tµi chÝnh c«ng ty theo híng gi÷ b»ng ®îc
c«ng ty CP SX XNK THANH Hµ C«ng ty CP XNK THANH Hµ
 Rµ so¸t vµ tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c quy chÕ ®· ban hµnh, x©y dùng vµ bæ xung
vµo quy chÕ ho¹t ®éng néi bé c«ng ty míi phï hîp víi c¸c v¨n b¶n ph¸p quy
hiªn hµnh, t¹o c¬ së ph¸p lý cho mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty.
 §Èy m¹nh chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng
 N©ng cao chÊt lîng qu¶n trÞ vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé.
 §¶m b¶o thu nhËp, ®êi sèng, viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, n©ng cao møc
sèng cho CBCNV.
N¨m 2017 mÆc dï cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh, vèn, thÞ
trêng kinh doanh ®Çu t kh«ng thuËn lîi. H§QT vµ BG§ c«ng ty cïng toµn thÓ c¸n
bé c«ng nh©n viªn cè g¾ng vît qua ®Ó hoµn thµnh nghÞ quyÕt §H§C§ nh ®· nªu ë
trªn.
N¨m 2018, H§QT, BG§ c«ng ty cïng toµn thÓ CBCNV tiÕp tôc phÊn ®Êu n©ng
cao hiÖu qu¶ SXKD ®Ó hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2018 ®îc ®¹i héi ®ång
cæ ®«ng quyÕt ®Þnh.
KÝnh tr×nh ®¹i héi.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ®¹i héi vµ chóc ®¹i héi thµnh c«ng tèt ®Ñp./.
tM. Héi ®ång qu¶n trÞ
Chñ TÞch

NguyÔn V¨n Hîp

