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KInh gzi: Sâ Giao Djch Chirng Khoán Ha NOi
I. Thông tin chung
1. Thông tin khái quát
- Ten giao dch: TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
- Giy chirng nhn däng k doanh nghip s 0301446006
- V6n diu l: 746.708.910.000 dng (Btng chI?: Bay tram Mn muvi sáu t, bay
tram lé tam triu, chin tram mwô'i ngàn dông).
- Vn du tu cüa chü so hü'u
- Dja chi: 48 Thng Nhan Phii, Khu ph6 3, Phu?mg Tang Nhn Phü B, Thânh ph
Thu Dirc, Tp.HCM.
- S dinthoi: (028) 3514 7340
- S6 fax/Fax: (028) 3840 6790
- Website: infophongphucorp.com
- Ma co phieu: PPH
Qua trinh hInh thành và phát trin:
Tng Cong ty CP Phong Phü trài qua gAn 60 näm hinh thành và phát triën. Suôt
chng thrOng dài y, Phong Phi không ngmg iOn mnh v mci mit. Tng Cong ty vinh
dr thrçic Dâng và Nhà ntrOc trao tng danh hiu Anh hung Lao dung và là doanh nghip
hoàn thin chui san xut khep kin hang du Tp doàn Dt May Vit Nam.
Tin than cüa Tang Cong ty CP Phong Phü là Nhà may Dt Sicovina - Phong Phü
trrc thuc Cong ty k5 ngh Bong Vãi Scii Vit Nam do Chinh quyn Sài Gôn cii trrc tip
quân 1, duqc thãnh 1p nãm 1964 và chInh thrc di vào hott dQng tr nAm 1967;
Trên ca sO phê duyt ciia Thu tuOng ChInh phii ti Quyt djnh s 1 729/QD-TTg
ngày 29/12/2006 v vic phê duyt danh sách các Tp doàn, Tng Cong ty Nhà nuOc
thirc hin c phn hóa giai do?n 2007 - 2010 và Quyt djnh s6 5 1/QD-TDDMVN ngày
17/01/2008 cüa Tp doàn Dt May Vit Nam v vic c6 phn hóa Tang Cong ty Phong
Phü. Ngày 15/01/2009, Tng Cong ty Phong Phü d hoàn ttt qua trinh c phn hóa, ban
hành diu l hot dng, Mu ra hGi dng quãn trj và ban kim soát. Di ten thành Tang
Cong ty CP Phong Phii, vOl v6n diu i ban dAu là 500 t dng;
- Ngày trO thành cong ty dai chung: NAm 2012;
-

Nàm 2012, Vn Diu l thay di tang 625 t' dng;
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-

Tháng 5/20 14, Vn Diu 1 thay di tAng 733,5 t' dng;

-

NAm 2017, Vn Diu 1 thay di tAng 746.708.910.000 dng.

-

Cong ty dixgc cp Giy DKKD S 0301446006 do Sâ K hoch và Dtu tu ThAnh
ph I-1 Chi Minh cp 1n dAu ngày 20/02/2009 (s ci) 4106000339), dang k thay
di 1n thir 16 ngày 03/02/202 1;

Hin nay, Phong Phü không ngl'rng di mài, phát trin Rn minh, tiiy theo tCrng
giai don phAt trin ma Tng cong ty CO nhüng djnh hu6ng chin luçic riêng, linh hot,
ttn diing nhthg uu th cüa thj tnrmg và ngun lire, lien tiic gitt vng vj th hang d.0
Tp doàn Dt May Vit Nam.
2. Ngành ngh và dja bàn kinh doanh:
- Ngành ngh kinh doanh chInh: San xu.t và kinh doanh sAn phm d@ may.
- Dia bàn kinh doanh: Th trung xut khu gm CO Nht Bàn, Han Quc, .. và thj
trung nOi dja (h thông siêu thj nhi.x Big C, Co-op Mark...).
3. Thông tin v mô hmnh quán trj, id chi'c kinh doanh và b42 may quán l)
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4. Djnh huóngphát trin
Tcm nhIn:
Tth thành t.p doàn kinh t vtrng m?nh hang dAu Vit Nam, phát triën san xuât kinh
doanh chuyên nghãnh dt may và d.0 tu sang cãc linh vi,rc kinh t tim näng trong nuOe,
dâu tu ra nuàc ngoài.
Si'r mênh:
Nâng cao tim lirc kinh th và chit lucing cuc s6ng cong dng thông qua vic
cung img các san phm và djch vii CO cht li.rgng vut tri dáp rng tt nh.t nhu cAu cüa
khách hang và gop phn vào sir phát trin kinh t xâ hi.
Giá trj ct löi
• Trinh dO chuyên mon cao.
• Trung thành, näng dng, sang to và k näng t6t.
• Doàn kit, cO trách nhim.
• Gia tang giá trj và lqi Ich cüa CB.CNV, c dOng, di tao, khách hang.
• Phát trin di ciing trách nhim vài cong dng, huâng dn mi,ic tiêu phát trin
bn vttng.
II. Tlnh hInh hoyt dng trong näm
1. Tinh hInh hogt d5ng san xuá't kinh doanh
1.1. Kt qua hot dng san xut kinh doanh trong nàm:
Kt qua hot dQng kinh doanh näm 2020 (Hçp nht):

Stt

Chi tieu

DVT

Ke hoach
nam 2020

%sovOi
ke hoach
nam 2020

Thire hien
nam 2020

1

Tng doanh thu

T' ding

2.5 00,0

2.464,7

98,6%

2

Lcinhuntrtrócthuê

Tdng

210,0

285,6

136%

3

Lçinhu.nsauthu

T'dng

204,0

283,4

139%

Kêt qua hoyt dng kinh doanh näm 2020 (cüa Tong Cong ty mc):

Stt

Chi tieu

Don
vi
tinh

Ke hoach
.
nam 2020

.
ThLrc hien
nam 2020

%sovO'i
ke hoach
nam 2020

1

Tng doanh thu

T' dng

1.800,0

1.906,8

105,9%

2

Lçiinhuntruàcthu

T5'dng

200,0

205,8

102,9%

3

Lciinhutnsauthu

T'dng

200,0

205,4

102,7%

4

T' 1 chia c trc

%

10%-15%

16%

106,7%
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2. To2 chz'c và n/ian Sit.
Danh sách Ban diu hãnh:

-

Ngày tháng
nàm sinh

Thành viên
Ban diu hành

STT

2

3

4

Ong Nguyn Van Nhim

Ong L Anh Tài

OngDoãnKiên

Ksucông
ngh sçii
Thc si
15/10/1968 QTKD
CD CaKhI
Thc ST
QTKD
06/02/197 1 (EMBA)
KS Co KhI
CTM
10/05/1962

OngDuongKhuê

1

Ngày bô nhim/ SI) lu'Q'ng
min nhim thành CP nim
TrInh d
gifr
viên Ban diu
chuyên mon
hãnh/

19/11/1970

166494

06/10/2020

70000
01/06/2019
62507
02/01/20 14

0

01/04/2021

Kê toán tru'&ng
Hç vä ten

Ba Triiong Thj Ngçc
Phuçing

Ngày tháng
näm sinh

SI) 1uQ'ng
Ngày bI)
TrInh d chuyên mon
nhim/miên CP näm
nghip
giu'
nhim

Thac ST Qtkd Thrc
23/02/1975 Nghim (EMBA)
Ci~ Nhân Kirih T-TC

89665
01/06/2019

Nhng thay dI)i trong ban diu hành: Trong nàm 2020, TI)ng Cong ty CP Phong
Phü d có s1r thay dôi ye nhân sir diêu hành. Ciii the, ngày 06/10/2020, HDQT Tong Cong
ty d có quyët djnh sO 404/QD-FmQT ye vic bO nhim Ong Di.rong Khuê Uy viên
I-IDQT gir chirc vii Tong Giárn dOc/dai din theo Pháp lust Tong Cong ty CP Phong Phü
thay cho ông Pham Xuân TrInh. L do: Ong Pham Xun Trinh có dan xin ttr nhim chirc
vi Tong Giám dOe theo nguyen v9ng cá nhân lã sirc khOe khOng darn báo.
-

-

-

SI) lucmg can b, nhân viên:

TI)ng sI) lao dng: 2.045 nguii
Thu nhp binh quân: 8.6 10.000 dI)ng/thang.
3. TInh hmnh dcu tu', tlnh hInh thwc hiên các c4c an:
a) Các khoãn du tix 1n:
-

Näm 2020, TI)ng Cong ty khOng cO khoãn d.0 ti' lan nào.

b) Cãc cOng ty con, cOng ty lien kt:
Cong con: Cong ty CP Dt Gia Diing Phong Phü.
-

-

VI)n Diu l: 160 t dI)ng
VIm gop cüa TI)ng COng ty CP Phong Phü: 144 t dI)ng chim 90% vIm DiIm l.
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- Ngành ngh kinh doanh: san xu.t và kinh doanh san phm dt may và hang gia
dung;
Các Cong ty lien kê't:

TT

Ten Cong ty

diu
dim 3 1/12/2020

Tn giá von gOp
theo mnh giá
cüa Tng Cong
ty tii thô'i dim
31/12/2020

T
von gOp

41,000,000,000

1,300,000,000

3.17%

Cong ty c phn Thuoiig Mi Djch Vt
Thun Phü

220,000,000,000

10,650,000,000

4.84%

Cong ty c phAn dt may Lien Phuang

235,000,000,000

29,997,724,400

12.76%

60,804,200,000

7,299,200,000

12.00%

328,478,661,966

125,197,780,000

44.02%

55,000,000,000

6,000,000,000

10.9 1%

47,599,279,263

11,262,279,263

23.66%

Cong ty c phn Sãi GOn Rtch Giá

133,161,700,000

3,000,000,000

2.25%

Cong ty c phn Du tr Phát Trin Gia
Dinh

378,687,010,000

8,808,080,000

2.33%

Cong ty c phn Du tu phát trin nhà
vàdOthiHUDSàiGOn

46,500,000,000

10,000,000,000

21.51%

COngty c phn Xc Tin Throng Mi
và Dâu tu Phong Phi

20,000,000,000

6,341,919,708

3 1.71%

12

Cong ty c phn Hung PhCi

30,000,000,000

1,801,000,000

6.00%

13

COng ty c phn NPL Binh An

111,000,000,000

13,014,240,000

11.72%

1

Congtyc phn Len VietNam

2
3

Cong ty c phn Du tu Phong PhO Lang
Co
Côngty c phAn phát trin Phong Phi.1 Daewon - Th DCrc
Cong ty c phn Dt May Gia Djnh Phong Ph
Cong ty TNHH SX KD Nguyen 1iu DM
Viêt Nam

6

8

10

5. Cci cO'u cd dOng, thay do2i vn dau tu cza chz sO hthi.
a) C ph.n:
Tng s c phAn: 74.670.891 c phn ph thông dang lu'u hành.
b) Ca c.0 c dong: Theo danh sách c dOng ch& quyn tham dir DHDCD thung
niën 2021 ngày 19/4/2021 cüaUBCK.
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BAO CÁO
HOAT BONG CUA 1101 BONG QUAN TRj
TONG CONG TY CO PHAN P}IONG PHLIT NAM 2020
I. BANH GIA CHUNG yE HOiT DQNG CUA TONG CONG TY NAM 2020:
a. Thun1çri:
Vâi b dày ljch sr trâi qua nhiu giai doan phãt trin quan tr9ng cüa dt nuàc ti.r
nàm 1964 dn nay, Tng Cong ty CP Phong Phü dang mi ngày kh&ng djnh là mt
thucing hiu uy tin dxçrc bi& dn nhiu trong và ngoài nuàc vOi các san pMm n6i bt nhu
khtn bong, sçii chi may...,
Phong Phü là noi hi ti, dào tao duc nhiu can bO quân 1 dU tam, di:i th.m và CO
näng lrc d ho.c clang giit các vj trI quan trQng trong T.p doàn Dt May Vit Nam và
các doanh nghip thành viên, lien kt. Ba s6 CBCNV lao c1ng có thôi gian g.n bó vài
Phong Phü lâu dài, giàu kinh nghim và yêu ngh.
Các c dông, nhà du tt.r luôn chia sê tin tix&ng, dng hành và thng nht cao vâi
chin hrqc phát trin lâu dài cUa Tang Cong ty.
MQt s chInh sách cUa Chinh phü duqc ban hành kjp thii d h trg cho các doanh
nghip. Các Hip djnh ThuGng mai cO Vit Nam tham gia nhu Hip djnh CPTPP cO hiu
1irc ngày 30/12/20 18, Hip djnh Thucmg mai tr do Vit Nam-EU (EVFTA) có hiêu lirc
ngày 01/8/2020; Hip djnh Di tác Kinh t toàn din khu virc (RCEP) CO hiu lirc ngày
15/11/2020, Hip djnh thrnmg mai tr do Vit Nam - Vuang Quc Anh (UKVFTA) cO
hiu 1rc ngày 31/12/2020 ducic dánh giã mang 'a nhiu thun lçii cho các doanh nghip
dt may Vit Nam.
b. Khókhn:
Th giOi: NAm 2020 là mOt näm muOn van khó khn trong bi cãnh djch Covid-19
biing phát manh va din bMn kho hrng trên pham vi toàn c.0 dà lam ánh huâng nghiêm
tr9ng dn mçi mt kinh t — xä hi cüa các qu6c gia trên th giOi, trong do CO Vit Nam.
Cho dn cui näm 2020, thucmg mai toàn cu, giá cá hang hóa mâi d.n ducc phiic hi,
thj tnxông chrng khoán toàn cu có du hiu tang manh trong tháng 11 và thang 12/2020
nh tin hiu tIch crc tr vic san xut và hiu qua cüa vc-xin phang Covid-19. Các nuOc
cO nn kinh th phát trin nhu Ms', Trung Qu6c, NhQt Bàn, Cong dng chung châu Au tuy
vn phái d6i mt vói nhiu khO khàn nhung dà CO XU huâng phic hi trong nh&ng tháng
cui nAm 2020 và dr báo tang tnr&ng khã quan hn trong nam 2021.
Trong nuOc: Ben canh nhng thu4n 1i tir kt qua tang tnthng tich ci,rc n.m 2020,
kinh t vi mô tuy n djnh nhung phâi d6i mt vâi rAt nhiu khó khän, thách thüc. Djch
Covid- 19 din bin phic tap, khO hx&ng lam tang trithng a hu ht các ngành, linh virc
cham lai. Tlnh hInh dü't gay thug mai qu6c t gay ra nhng h liiy tai hoat dng san
xuAt va xuAt, nhp khAu cUa Vit Nam. T' 1 thAt nghip, thi6u vic lam a mcrc cao. Ben
canh do, hn han, xâm nhp man, bao, mua, lii ânh hu&ng nng n dn nàng suAt, san
luçmg và di s6ng nhân dan.
Tai Phong Phii: Ngoài vic phài chju ãnh huông cña các yu th khách quan, ânh
hu&ng v chi phi hong, din, nixóc cAp, nuâc thai tang và canh tranh lao dng vn là
nhting yu th ãnh hu&ng lan dn hiu qua hoat dung cüa doanh nghip.
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Trong bi cánh dO, Hi d6ng quãn trj cüng vâi Ban diu hành Tng Cong ty cia cO
thiu giãi pháp linh hoat, quyt 1it d vuçYt qua nhng khó khAn, thách thirc và thra
Tang Cong ty dt duqc các kât qua nhu sau:
- Tng doanh thu hcip nhât dt 2.464,7 t3 d6ng.
-

Li nhu.n truOc thu hp nht dat 285,6 t dng.

-

Li nhun sau thus hqp nht dat 283,4 t5' dng.

-

Mrc chi trã c tue cho c dông nãm 2020 d%r kin là 16%/mnh giá CP.

II.
HOAT OQNG CUA IIQI BONG QUAN TRI NAM 2020:
Trong näm 2020, Tng Cong ty CP Phong Phü cia co sr thay d6i v nhân si,r diu
hành. Cii th, ngày 06/10/2020, HDQT Tang Cong ty cia có quyt djnh s 404/QDHDQT v vic b nhim ông Dixcing Khuê - Uy viên HDQT gitt chirc vi,i Tang Giám
dc/dai dien theo Pháp 1ut Tang Cong ty CP Phong Phü thay cho ông Pham Xuân
Trinh. L do: Ong Pham Xuân TrInh có dan xin tir nhim chirc v Tang Giám d6c theo
nguyen v9ng cá than là sirc khöe không dam báo. Mc dü có s1r thay di v nhân si,r diu
hành, cac hot dng cua Tang Cong ty vn gi vng n dinh và k& qua SXKD nhu cia
nêu trên d dánh giá cao tinh than doàn kt nQi bO, n 1rc vi mOt Phong Phü phát trin
bn vUng cüa tp th ca quan diu hành.
CUng vài ca quan diu hành, HOi dng quãn trj ciA thuàng xuyên theo sat mçi hoat
dng cüa Tng Cong ty và ciA có nhiu chi dao, giài pháp quan trQng, hiu qua, kjp thai
v thj tru?xng, nhAn sr, du tu, tái c.0 true h thong,... giup cho hoat dng cUa Tang
Cong ty thrc thun 1i, hiu qua.
HQi dng quàn trj Tang Cong ty ciA t chuc hpp theo thing trinh tier, thu tc quy
djnh tai Diu l Tng Cong ty, Lut doanh nghip và Lut Chung khoán nhm trin khai
tic hin t6t Nghj quy& Dai hi dng c dông, dng thi chi dao, giài quyt kjp thai
nhüng phát sinh dam bão cho hoat dQng cüa Tang Cong ty dat hiu qua và dung dnh
htràng phát trin cüa HOi dng quãn tn. Toàn bô biên bàn các cuOc h9p HOi dng quãn
trj duçc cac thành viên HOi dng quãn trj tham gia dir h9p k dy du, theo dung quy djnh
cUa Diu l Tng Cong ty và quy djnh cüa pháp luat.
Các thành viên HQi dng quàn tn ciA doàn kit, nht tn, có tinh thin trách nhim
cao, thi,rc hin tot nghia vii và quyn han cüa thành viên HOi dOng quãn trj theo quy djnh
cüa Diu l TOng Cong ty và quy djnh cüa phãp lut.

M1C THU LAO CUA HBQT vA BAN KIEM SOAT NAM 2020:
III.
Muc thu lao thirc chi cho Hi dOng quàn trj và Ban kim soát trong nAm 2020 là
66.000.000 diOng/thang (thu nhp sau thul) thrc hin diing theo Nghj quy& Dai hi dOng
CO dong thi.rang niên nAm 2020 ciA thông qua.

IV.
DANH GIA CUA HQI BONG QUAN TR yE HOJT BONG CUA BAN
TONG GIAM BOC TRONG NAM 2020:
1. Oánh giá chung:
- Các thành viên trong Ban TOng Giám DOc du có trinh d tu dai h9c trà len, phn
lan du có bang thac s quãn trj kinh doanh, bEng quân trj Cong ty, ducc dào tao dy cia,
chuyên sâu v chuyên môn, am hiu sAu v linh virc thrc giao ph\i trách vA ciA cO nhiu
nAm kinh nghim trong Cong tác quãn l, diu hành doanh nghip.
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- T6ng Giám d& thirc hin ch dQ báo cáo kt qua tic hin nghj quyt Hi dng
quàn trt hang qu' theo dung quy djnh cUa QUy ch& Ni bO v quãn trj Tang Cong ty.
- Ban Tang Giám d6c d thrc hin hot dng san xut kinh doanh ci:ia Tang Cong
ty phü hçip vâi Nghj quy& cüa Di hi dng c dông, nghj quyt cüa HOi dng quàn trj
và tuân thU dUng Diu l doanh nghip, quy djnh cUa pháp lut.
- Ban Tng Giám dc nhn thirc rO nhUng thun lqi và khó khàn cUa Tang Cong ty
nên d linh hot trong vic diu hành các hot dQng san xu&t kinh doanh, dng thai da
ban hành các van bàn tài lieu ni bQ theo thm quyn nh&m kim soát CO hiu qua mi
hot dng san xut kinh doanh cUa Tng Cong ty, thrc hin t& vai trô ki&m soát rUi ro
ngay tr Ban diu hành và các cp quãn l cp trung gian.
- tc bit, trong näm 2020, ngoài vic t chUc n djnh hott dng san xut kinh
doanh, Ban Tng Giám dc da thung xuyên quán trit vic nâng cao thirc phOng
cMng djch Covid-19 cho toàn th ngu1i lao dng thông qua các chI dao cii th nhu yêu
cu toàn th ngi.rii lao dng thirc hin do than nhit, deo khu trang ncli cong sO, thrc
hin giU khoàng cách an toàn theo qui djnh khi giao tip, không ti tp nai dong ngYi...
2. MOt s th d cn Ban Tang Giám d6c quan thin sâu sat trong thai gian tOi:
- Tip tiic dánh giá khà näng canh tranh dài han cUa Tng Cong ty trong giai doan 5
näm tOi Va t&m nh'm 10 nAm (ddu tu', thj tru-ông, nhdn lrc, ch d3 cWi ngç5,.v.v...).
- Hoàn thin và n djnh ngun nhân lrc vOi mUc dO hài lông cao, xây dirng chinh
sách và chin luc nhân lirc cUa Tang Cong ty tr dào tao, phát trin, dai ng mang tInh
lâu dài phiic vii chin krçic phát trin cUa Tng Cong ty.
- Rà soát toàn bO quy trinh, thrc hin s6 hóa toàn bO d lieu quán frj, buy dng chit
xám chuyên gia d giãm chi phi trong hoat dng cUa Tng Cong ty, k cã các chi phi
ngoài phn cirng nhu 4n chuyn, ltrang vUng min, thu, li th khác,.v.v...
- Xây dirng chInh sách dào tao và giao chi tiêu dào tao cho tUng vj trI: s6 lung, nOi
dung,.v.v...
- ThuOng xuyên chU dng CO KH ng phó khi djch Covid-19 bUng phát 'at, dánh
giá ành hizOng cUa djch Covid- 19 den hoat dng san xut kinh doanh cUa T6ng Cong ty
và d ra các giãi pháp khc phc sau khi tInh hmnh djch duqc kiem soát tht.
V. CAC icE HOJCH, BINH IIUONG CiJA HQI BONG QUAN TRT NAM 2021:
HOi dng quãn trj cUng Ban Tng Giám d6c và tp the CBCNV quyet tam n 1irc
ph&n du trong cOng tác quãn trj và dieu hành doanh nghip de hoãn thành các m11c tiêu,
nhim vii Di hOi dng c dong giao nàm 2021 dam bào tiêu chI "di mOi, hOi nhp, hiu
qua và tiet kim" vOi các ke hoach, djnh huOng sau:
- Chi dao trien khai quyet 1it và có hiu qua cac nghj quyet cUa HOi dng quãn trj
ye: cong tác nhãn sir, giám sat hiu qua du tu, vn hóa doanh nghip, kiem soát nOi bO,
san xut, tài chinh, thirc hành ti& kim chng lang phi
- Chi dao hoàn thin Cong tác tái cu trUc h th6ng th chUc theo dlnh huOng va k
hoach d de ra.
- Chi do cong tác l.p quy hoach, ke hoach dài han và chien lugc phát trien cUa
Tng COng ty và các don vj thành viên.
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- Chi do My mnh cong tác Mu P.r phát trin, trong do tp trung vào các di an
tr9ng dirn thuc linh vrc san xut dt may.
- Chi do My manh cOng tác nghin ciru phãt trin, sang kin cài tin hcrp 1 hOa
san xut kinh doanh nhm da dng hóa san pMrn, mu ma, n djnh va nâng cao chit
lirçing san phm djch vi1, tit kim chi phi và nâng cao nAng 1irc cnh tranh.

BAO CÁO
TONG KET HOAT OQNG sAN XUAT KINH DOANH NAM 2020
vA ICE bACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2021
PHAN i
TONG KET HOAT DQNG SAN XUAT KINH DOANII NAM 2020
I. DANH GIA TINII HINH:
a. Thuân b:
Vâi ljch sir gn 60 nAm hmnh thành va phát trin, Phong PhCi mi ngày khng djnh là
mOt th1.ring hiu uy tin:
- Phong Phi là nhà san xut duy nht ti Vit Nam cung cp các 1oti sçli chi may cho
h th6ng chi may COATS toàn cAu;
- Phong Phü là nhà cung cp các san phm gia dvng: trong nuâc là các san ph.m khän
nhi.r Mollis, Hài Cu, Macjo..., xut khAu các loai khän cho các khách hang tin cy ti Nhat
Bàn, Han Qu6c,..;
DOi ng€l CBCNV có thxi gian gn bó vâi Phong Phc lâu dài, giàu kinh nghim và
yêu ngh,
Các c dông, nba Mu Pr Iuôn chia sê tin ttrâng, dng lông, th6ng nht cao vâi chin
h.rqc phát trin lâu dài cüa Tng Cong ty.
Phong Phü cQng nhu các doanh nghip dt may khác duçc hu&ng các chinh sách ctia
Nhà mràc, cac Hip dnh Thuang mi toàn cAu có sir tham gia cüa Vit Nam;
b. Khókhän:
- Näm 2020 kinh th Th Giài khó khAn bâi chin tranh thtrcmg mai M- Trung; Sir
büng phát cia djch Covid- 19 lam dirt gay chui cung (mg, suy giàm dáng k sire mua toàn
câu.
- Trong nurc, tInh hinh thiên tai bAo hit ánh huâng dn tAng tnrâng kinh t, ben cnh
do tt cà cac doanh nghip du phài tAng chi phi nhân cOng. din, nuâc... theo qui djnh cüa
ChInh PhU.
11.

KET QUA HOAT BONG KINH DOANH NAM 2020:

Nhthig khó khAn, thách thirc trong nAm 2020 dA ãnh hi.r&ng trtrc tip dn hot dng
san xuAt kinh doanh cüa Tang Cong ty. Tnràc tinh hinh dO, HDQT, Ban diu hành Tng
Cong ty dA kjp thai chi dao quy& 1it các ngành san xut, Ban Phông nghip vi,i thrc hin
dng b, hiu qua các giái pháp vira phông chng d!ch, bào dam sire khOe ngi.räi lao dng,
vra phông chng suy giãm tAng trt.thng kinh té và tp trung giü vtrng n djnh san xu&t, n
lçrc phn Mu cao nMt thirc hin các m%ic tiêu, nhim vi,i san xut kinh doanh nAm 2020. Nhô
do, kt qua san xut kinh doanh nAm 2020 dt duçic kt qua dáng ghi nhan nhi.r sau:
1. K& qua hoat dng kinh doanh nAm 2020 (Hçp nhO:
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I

Tng doanh thu

T' dng

2.5 00,0

2.464,7

%sovói
ke hoach
nam 2020
98,6%

2

Lciinhuntnràcthu

T'd6ng

210,0

285,6

136%

3

Lqi nhun sau thus

T' dng

204,0

283,4

139%

Stt

Chi fleu

DVT

Ke hoach
.
nam 2020

Thuc hien
nam 2020

2. Kt qua hot ng kinh doanh nAm 2020 (cüa Tng Cong ty me):
% so vOi
K hoach Thu'c hién
ChI tiêu
vi
ké hoich
Stt
nAm 2020 nAm 2020
nAm 2020
tInh
1

Tngdoanhthu

T'dng

1.800,0

1.906,8

105,9%

2

Lci nhuQ.n truâc thu

T ding

200,0

205,8

102,9%

3

Lcxi nhuQ.n sau thu

T' dng

200,0

205,4

102,7%

4

T lê chia c tirc

%

10%-15%

16%

106,7%

Ben canh nhQng kt qua kinh doanh dat duc nói trên, trong nAm 2020 Ban länh
dao và tp th CBCNV Tang Cong ty dä thrc hien thiu hoat dng d cUng c han nüa
nOi lirc cüa Tng Cong ty chun bj cho chin krc phát trin trong thi gian tâi, cii th:
- Rà soát, cp nh.t và xây dirng b sung hoàn thien h th6ng van bàn quàn trj nQi b
trong toàn Tang Cong ty tr các Phang Ban chic nAng dn các Ngành san xu.t tao hành
lang pháp 15' cho các hoat dng cüa các dan vj dugc tuân thu và chat ch.

15'
15',

- Phát huy sang kin, cãi tin k th4t hqp hóa day chuyn san xut, thirc hien
thirc hành ti& kiem .v.v... Nhiu cai
phong trào tit giãm, ba1 bO càc chi phi bt hcp
tin cüa các phông ban, dtc biet là tAng nAng suit lao dQng, giàm lao dng dA di.rçc th%rc
thi va phát huy.
- Thuc hiên nhiu chixang trinh marketing, PR, hoat dng xà hOi, tCr thien, üng h
và chia sé vOi dng bào bj ãnh hu&ng bâi thiên tai... d cUng c& nâng cao hInh ãnh,
thu'ang hieu Tng Cong ty.
- Thirc hien chinh sách tin luang và phiic Içii dira vào nAng 1irc va hieu qua KPI
can cir vào thj trumg tin luang d linh hoat cho timg cá nhân, ttmg vj tn.
- Timg buOc áp d1ing chucing trinh s hóa d lieu quán 15' vào quân trj nh&m nâng
cao nàng lrc quãn trj, kt n6i các phOng ban nghip vi san xut, kho tang, mua ban và tài
chinh cUng nhi.r ngun nhân lirc... dam bão giài quyt cong viec nhanh, chInh xác và
giãm chi phi.
- Tinh g9n hoat dng cüa các ngành san xut, Phông Ban sau khi chArn düt hot
dng san xut c1ia ngành May Wash Denim vâ. Dt Denim.
III. PIIU'ONG AN PHAN PHOI LQI NllUiN NAM 2020:
CAn cr Lqi nhun sau thu chua phân ph& trên Báo cáo tab chinh hqp nMt nAm
2020 cüa T6ng Cong ty dà thrqc kim toán và Lgi nhuen sau thu chua phân phói trên
Báo cáo tài chinh ttng hçp nAm 2020 dA duqc kMm toán cüa Tng COng ty mc, phuang
an phân ph6i lçii nhun nAm 2020 d? kin nhtr sau:
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TT

Ni dung

DYT

S tin

1

Lçi nhun san thu chtra phân phi trên báo cáo
tài chInh hop nht 2020

Dông

456.840.597.191

2

Lçi nhun dtrçrc sü' ding d phâii phi

Dung

205.429.521.547

3

Các khoän giãm trü

4

Lçii nhi4n dr kin phân phi:

JJ1ing

205.040.188.213

a

Chia c tIre cho c6 dông (16%/Mnh giá c phiu)

Dng

119.473.425.600

389.333.334

Dung

6.151.206.000

c

TrIch thtrâng HDQT. BKS. Ban diu hành và kinh
phi ngoi giao (3%LNPP)
Trich thuâng vuçYt KH (10% LN vucit)

Dng

542.952.000

d

Trich qu5 dAu tu' phát trin (20% LNPP)

Dng

41.008.038.000

e

TrIch qu khen thuông phác lçii (7% LNPP)

Dng

14. 352.8 13.000

5

Lçi nh4n con I3i

iMng

23.511.753.613

b

Gui c/la: Cáckhoãn trIch trên cO th có srthay di tuy thuOc vào kt qua quyt toán
thuê nàm 2020 clia Ccr quan thuê lam ãnh hrng den lqi nhuan dê phân phoi.
Tong Cong ty sê báo cáo khi có sir thay dôi cho Qu cô dông trong thi gian
sam nhât.
PHAN II
KE ROACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2021
I. NHiN DINH TiNH fflNH:
1. Cacyeutothegio'i:

Nãm 2021 duçic k' vQng là nAm ma toàn th gioi ciing chung tay doàn k& vuçit
qua dai djch Covid- 19 vói s1r trçr giIrp clia ve-xin ngira Covid- 19.
Ngân hang Th giOi (WB) mâi day dà cong b6 báo cáo "Trin vQng kinh th toàn
cu nãm 2021", theo do dir báo tang truâng kinh th th giài s dt mire 4% trong nàm
nay, khi các quc gia trin khai tiêm di trà vc-xin ngIra Covid-19. Tuy vy, nu tinh
hinh din bin bt lçxi, djch bnh tMp tic gia tang và vic trin khai vc-xin bj tn hoän,
mire tAng triiang toàn cu cO th giám xu6ng 1,6%. Ngucrc 1?i, dà tAng tnrâng kinh t
toân cu cO th dt gn 5% trong nAm 2021 nu th giôi kim soát di djch hiu qua.
Theo WB, tang tri.r&ng kinh t toàn cu cIA giâm 4,3% trong nAm 2020, dn tâi vic hcm
mOt nira s6 qu6c gia bj tit hang trong báo cáo Trin v9ng kinh t toàn c.0 nAm 2021.
BO li nhung khó khAn, nAm 2021 duçic k' v9ng có th dánh du sir phiic hi kinh
th giai don d&u, tiwng tir thii k sau cuOc khüng hoáng tài chInh toàn cu nAm 2008.
Chñ tjch WB D.Man-pát dánh giá, nn kinh th toàn cu cIA có du hiu vre dy sau cuOc
suy thoái sâu nht trong thiu nAm trâ li day.
Th?c t& mt s que gia dang phçi thuc khá nhiu vào Trung Quc do Trung
Quc vn duçic dánh giá là trung tam cüa chu& cung 1mg toàn cu.
2. Các yu t6 trong ntthc:
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Nghj quy& 01 v nhim vi, giãi pháp chü yu thrc hin k hoach phát trin kinh
t - xã hi và dir toán ngàn s.ch nhã nuOc nàm 2021 cüa ChInh phü dtt mçic tiêu t6c d
tang tng san phm trong nuóc (GDP) trong näm 2021 dat khoãng 6,5%, cao han k
hoach nãm 2021 duc Quc h3i giao là khoãng 6%. GDP tmnh theo binh quân du ngtrO'i
trong nàm 2021 theo do së dat khoàng 3.700 USD.
Djch Covid- 19 di.rçc kim soát cht chë, nn kinh t sê tüng biió'c hoat dng tr1 lai
trong diu kin binh thuông mâi. Vit Nam sê dOn nhan them Ian sOng FDI trong bi
cành nhiu Hip dnh TMTD cia có hiu 1irc nhux CPTPP và EVFTA.
Du kin nàm 2021, chi phi du vào cüa ngành Dt May tip tic có xu hung tang
theo l trinh cia duçic ChInh PhU phê duyt.
Canh tranh quc t cüng nhu nOi dja ngày càng quy& Iit.
ii.

i-uE LIJQC vA PHUiNG HU'NG DIEU HANJI:
1. Chin lugc:
- Giit vCrng và phát trin 02 chui cung irng Chi May Coats và San phm Gia Dvng.
Vol Coats:
V Phân bi ngun hrc hcip 1 cho ngânh Sçii Chi May;
V Tich crc chü dng cüng Coats cãi tin Va phát trin mt hang mdi; Da dng các
chüng loai sçci mc cung cp cho Coats có giá trj cao;
V GiU vtrng vj th là dan vj duy nhAt tai Vit Nam cung üng san ph.m sgi chi may
cho Coats Vit Nam. Ph.n dAu ma rng th tnrmg cung iling sçYi chi may cho
Coats khu vuc và toàn cAu;
VOl Gia Dyng:
V Thành 1p b phn tao mu Innovations;
V Phát trin thj truang trong nuac và xuât khâu;
V Cüng c các kênh ban hang truyn thng, phát trin mai các kênh ban hang k'
thut s6;
V San xut tinh gun, dáp img nhanh và giãm chi phi san xuât;
- Nghiën cru tIm ca hi gia nhp vào các chui cung irng mâi d du tu phát trin;
- S hOa toàn b d lieu quãn trj trong Tng Cong ty;

- Tuyn dung và dào tao di ngü can b, cong nhân lao dng dáp üng duçc yêu câu
nhiêm vu mdi;
2. Phuang hi.ràng diêu hành:
a. Ve thj trw&ng:
- Tp trung khai thác thj tru.mg mic tiêu sn cO, coi dày là nhim v'..T trçng tam
trong nàrn 2021. Tang cuang phát trin các thj tr1.rng ma Vit Narn dang có lqi th canh
tranh và tn ding t6i cia ca hi tai các th truO'ng a nhtthg quc gia tharn gia các Hip
djnh thuang mai vâi Vit Nam.
- Ly khách hang lam tr9ng tam, xây drng h thng hoat dng theo yêu câu cüa
chui cung 1rng.
b. V tài chinh:
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- Näng dng, 11th hot trong vic tim kim, sü dicing nhCrng nguOn von vay và các
chucing trinh thanh toán trã chm lien k& vâi Ngân hang có Iäi suit ixu di cnh tranh.
Can d6i vay ngoi t phU hcp d tit giàm chi phi lãi vay. Ben cnh do, tüy theo tinh hinh
thrc t s can nhc hra ch9n các kênh huy dng v6n ti ru nht, dam bào dü ngun vn
vài chi phi hçip 1 cho du tu khi thj trung phát trin nnh.
- Hoàn thin chucing trInh s hóa dt 1iu tp trung cüa h th6ng quãn 1, nâng cp
h th6ng cung cp thông tin, dU lieu v tài chInh, k toán d phic v11 t& nht cho hot
dng quãn trj, diu hành cüa Lanh do Tang Cong ty.
- Cci cu 1i danh mic du ttr, tang cuing hiu qua sr ding vn du tu bang nhiu
bin pháp thu du tu theo trng giai don phii hçip vói nhu cu thj tru1ng.
- Nâng cp h th6ng kim soát chi phi nhm kim soát t6t nht toàn bQ chi phi boat
dng phát sinh. Ngoài ra con chü tr9ng cong tác thrc hành ti& kim, ch6ng lang phi.
c. V nhán Sw
- Quân tn cht che và nâng cao ngun nhân lirc 0 tt Ca các cap, phân cong giao
vitc, giao chi tiêu KPI, tao diu kin phát huy t6i da nãng lirc cá nhân.
- Co k hoach tuyn diving dao tao di ngü k5.' thu.t chuyên mon am hiu sâu v
cong ngh san xu&t chi may. Xây d1mg chinh sách dai ng phü hcip cho di ngQ k5' su,
cong than lao dng giOi có sang kin, giài pháp cài tin san xut, hp 1 hOa quãn trj v
nhân luc, diu hành san xut mang 'a hiu qua thit thi,rc cho Tang Cong ty nhm tao
dng lirc phát huy näng 1irc và khuyn khIch CB-CNV san sang "dam nghT dam lam";
- Di mài cong tác tuyn dmg và d61 tuclng tuyn diving b&ng nhiu hinh thirc thich
hçip, bng nhiu kênh khác nhau, tuyn (mg viên ngirii ntrOc ngoài cho nhUng vj trI chua
cO 1rng vien Vit Nam dáp 1mng dugc, lam cho các lmg viên thy duçmc Tng Cong ty luôn
ma rng cira dOn mi và tao mi diu kin thu.n lçii tht v vic lam, thu nh.p, cci hi
thàng tin, các uu dâi và phiic lçri.... cho các irng viên tir cong nhân dn than s,r cp cao
v Tng Cong ty.
- Tip ti,jc duy tn và phát huy math me các n& dp van hOa dà trô thành truyn
th6ng quy báu cüa Tng Cong ty, tinh than doàn k& tren duOi mt lOng, tInh trung thçrc
dao düc trong san xu.t kinh doanh, sr thüy chung gn bó vOi Tang Cong ty, si,r chân
thàth cai ma gi1p d ian nhau, thüc t chrc k' lust và tinh thn trách thim trong
cong vic..., Coi dày là nhim vi,i quan trçng d xây d%mg nn tang vOng chc cho Tng
Cong ty phát tri&n hiu qua và bn vng.
d. Quán trj san xu6i:
- Cãc dan vj, nhóm k thut chuyên gia thixng xuyên chü dng tip cn kt n6i
thong tin vOi khách hang nhm phát trin mt hang mOi, ph6i hp th,mc hin gia cOng kéo
dài them cong doan san xut chi may thành ph.m nhu nhum màu, xcr 1 hoàn t&t...
- Tang cuang kiém soát các djnh müc: nang sut, chit hxçing, lao dng, tiêu hao
nguyen - nhiên - 4t - pht lieu, các chi phi phát sinh khác, du vào, du ra...
- Khong ngimng nghiên cfru cái tin phucing pháp san xut, áp dung các cong ngh
k5' thi4t mOi nhtm: cong ngh tách lop h cac loai Sgi dc bit Tencel, PVA, Bamboo,
Modal; Thim nghim Sqi Compact thay th cho Siro cho thj trung Nht; Phân tich Sçi
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nn: dung Si pha cho thj trumg M5'... Tp trung chi do, diu hành quy& 1it bang các
giãi pháp dng b, khoa h9c nham nhanh chong chim uu th v khã näng cnh tranh và
On djnh cht hxgng.
e. Quán trj h thng thông tin:
- Ap ding dng b s hóa dQ lieu quàn 1' vào quàn tr toàn Tng Cong ty. Hoàn
thin h th6ng thông tin b&ng vic d.0 tu thay th trang thi& bi, cOng ngh thông tin tiên
tin cO giá tri, bão mt cao.
- Sr ding cac ph.n mm quãn tri, tiên tin, rUt ng.n th?ii gian, báo cáo kjp thai cho
các co quan hüu quan và cong tác cong bó thông tin.
III. CAC CIII TIEU KE HOACH NAM 2021:
Nárn 2021 vn là 1 närn c hi Va nhiu thách thUc do ành hi.xâng cUa djch Covid19 và hu qua cUa no. Tng Cong ty së có nhiu kjch ban duy trI 1rc 1ucng san xutt, duy
tn khách hang, tip tic phvc hM san xu.t và thi, tru?lng, luôn theo dOi ch.t chë tInh hinh
thirc t d diu hành san xu.t kinh doanh phü hcip nham nâng cao nOi lirc và 1çi Ich ccia
c dông. Ban Diu hành Tng Cong ty xây drng mic tiêu cho näm 2021 là phn du giü
vüng mUc phát trin n djnh, lâu dài cUa Tng Cong ty.
Các chi tiêu tài chInh cho nãm 2021 dugc dt ra nhu sau:
Stt

1
2
3
4

Chi tiêu

Tngdoaththu
Lgi nhun truOc thu
Lqi nhuan sauthuê
T' 1 chia c tUc

Don vi tInh

Ké hoch 2021
(hç'p nhât)

K hoch 2021
(TCT mc)

T'dng

2.220

1.260

TS' dng
T'dng

300
298

250

%

250
15%-i 8%
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BAO CÁO CUA BAN KIEM SOAT
V ilnh hinh hogt dç3ng san xudt kinh doanh và tài chinh nám 2020

cüa Tdng Cong ty ed phn Phong Phü
Cn cir Lut doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 2/11/2014 cUa Qu6ehi;
CAn dx Diêu 1 Tong Cong ty CO phân Phong Phi dA duçxe i hQi dong cô
dong thông qua;
- CAn cir Quy chê tO chirc vA hot dng Ban kiêm soát;
CAn cr vào tinh hinh hot dng sAn xut, kinh doanh và bAo cáo quyêt toAn tài
chInh nAm 2020 do TOng Cong ty 1p dA duqc kiêm toAn b&i COng ty Kirn
toán vA tu vAn A&C;
Ban Kim soAt kInh trinh Di HOi Dng C Dông kt quA giám sAt tlnh hinh hot dng
sAn xuAt kinh doanh vA tài chInh nAm 2020 cUa Tng Cong ty CP Phong Phü niên d kêt
thüe tai ngAy 3 1.12.2020 nhis sau:
I. K& quA giAm sat tInh hInh thrc hin Nghj Quyêt Di HOi Dng cô Dông và cAc quyêt
djnh cüa HOi Dong Quãn Tn,:
1. Thrc hin kê hoch phAn phOi li nhi4n vA chia cO tirc nAm 2019 duc Dai hOi
dong Co dong thông qua.
2. Ch9n Cong ty Kim toAn và tix van A&C lam dan vi, kiêm toAn cho nAm tAi chInh
2020.
3. Kinh phi hot dng vA thU lao Hi dng quAn trj, Ban Kim soAt dA duçic chi dung
theo sir phê duyt cUa Di hi dong cô dOng;
4. Trong nAm Ban diêu hAnh dA tO chUc trin khai VA thirc hin Nghj quy& cüa Di
hOi dong c6 dong và HOi dOng quAn trj day dU, kjp thai theo dUng chUc nAng
nhim vi1 quyên hn ducre quy djnh trong diêu 1 cUa Tong Cong ty cô phân
Phong PhU.
5. Trong nAm có sr thay dôi Tng GiAm dôc TOng Cong ty CP Phong PhU: Ngay
06/10/2020 Ong Duang Khuê duc bô nhim Tong GiAm Dôc thay Ong Phm
Xuân TrInh.
6. Vic th1rC hin k hoch li nhun nAm 2020 theo chi tiêt sau:
6.1 Kêt quA hoat dQng kinh doanh (hcrp nhAt:
DV]': T dng
Thirc hin nAm 2020
Nghj quyt
Chi
tiêu
STT
% So sánh
Giá trj
DHCD 2020
98,6%
2.465
2.5 00
Tng doanh thu vA djch vii khAc
1
136,2%
286
210
Lciinhuntruâcthuê
2
138,7%
283
204
Lçyinhunsauthuê
3
a. K& quA hot dng kinh doanh (cüa long Cong ty m
DV]': T dong
Thyc hin nAm 2020
Nghj quyt
Chi tiêu
STT
% So sAnh
GiA tri,
DHCD 2020
105,9%
1.907
1.800
T6ngdoanhthu
1
103,0%
206
200
Lyinhuntn.rócthUê
2
102,5%
205
200
LciinhunsauthUê
3
106,7%
16%
10% - 15%
T' l chia c tUe dr kin
4
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II. K& qua giám sat báo cáo tài chInh nám 2020
Tong Cong ty d 1p và cong bô các Báo cáo quyêt toán tài chinh näm 2020. Báo
cáo quyt toán tâi chinh ca Tang Cong ty närn 2020 dA &rqc kim toán b&i COng
ty TNT-U-I Kim toán Va Tu vn (A&C). Theo kin cüa Kim toán viên dc l.p,
báo cáo tài chInh cUa Tng Cong ty c pMn Phong Phü nãm 2020 d phán ánh
trung thirc và hp 1 trên các khIa canh trQng yu v tInh hInh tài chInh tai ngay
31/12/2020, cüng nhu kt qua hoat dng kinh doanh và tInh hinh lu'u chuyn tin
t cho nám tãi chinh kt thiic ciing ngày, phü hcp vâi các Chun mvc K toán
Vit Nam, Ch dO K toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1 cO
lien quan dn vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh tng hcTp.
MOt s6 chi tiêu tài chinh tai báo cáo tài chInh näm 2020:
1- Bang Can d6i k toán tng hqp tai ngày 31.12.2020 cia Tang Cong ty mc:
DVT.ti dn
sO cuOi NAM sO DAU NAM
Cm TIEU
3.846
3.098
TAI SAN
1.998
1.154
ATaisanngnhfl
49
91
1. Tiên và các khoãn tuo'ng ducing tiên
1.339
903
2. Cackhoanphàithungänhfl
608
159
3. Hàngtnkho
2
1
4. Tài san ngn han khác
1.848
1.944
B- Tài san dái han
68
68
1. Các khoân phãi thu dài hon
1.074
979
2. Tãi san c6 dinli
13
3. Bat dng san dâu Pr
16
228
4. Taisandôdangdàihafl
647
650
5. Các khoàn d Pr tài chInh dài han
30
19
6. Tài san dài han khác
3.846
3.098
NGUON VON
2.388
1.633
C- Ngphãitrâ
1.447
733
1. Ncngnhan
941
900
2. Ncdàihan
1.458
1.465
D-VnchUsÔhü'U
1.458
1.465
1. V6nchüsôhttu
747
747
- V6ngOpcuachUsihtru
32
32
- Thng du v6n cô phtn
338
376
- Qu5'dutupháttriêfl
341
310
- Lqi nhutn sau thuê chua phân ph6i
341
105
+ LN sau thu chua phân phôi k' truOc
205
+ LN sau thu chua phân phi k' nay
2. Ngu6n kinh phi và. qu5 khác
Môt sO nh.n x6t:
tác hach toán và 1p báo cáo Quyêt toán tài chInh cUa T6ng Cong ty tuân thu
0
theo Lust kê toán doanh nghip, Thông Pr so 200/2014/TT-BTC ngãy 22/12/2014
cüa BO Tài chInh cüng nhu các Thông Pr huàng dan th%rc hin chun mrc và chë
dO kê toán cña BO Tài chInh ban hà.nh.
oTông Cong ty thrc hin trIch 1p các khoán di,r phàng: phái thu ngän han khó dOi
hang ton kho, dâu Pr tài chInh dài han day dü theo quy djnh.
a! Vê tài san
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Tng tài san cüa Tang Cong ty c phn Phong PhU dn 31/12/2020 là 3.098 t'
dng, giàm 19,4 % so vói s6 cUng k näm truàc, trong dO:
oTài san ng&n hn giám tr 1.998 tS' dng xu6ng con 1.154 t5' d6ng, tuong irng giám
42,2%.
oTài san dai hn tAng tr 1.848 tS' dng len 1.944 t dng, ti.rcing mg tAng 5,2%.
b/ Vê nguôn von
oNg phài trà giam tü 2.388 t dng xung con 1.633 t dóng, ttrong rng giàm 31,6
% so vâi so cüng k' nAm tnxâc, trong dO:
+ N ngAn hin giâm tü' 1.447 t d6ng xu6ng cOn 733 t) dông, ttrYng rng giàm
49,3%.
+ Nq dài hn giàm tt'r 941 t' dng xu6ng cOn 900 tS' dng, tuang irng giám
4,4%.
oV6n chñ sO hu tang tr 1.458 t) dng len 1.465 t dng, ttrong rng tAng them
0,5% trong dO qu5' Dâu tu phát triên tang tr 338 t' len 375 t' tucing irng tAng
them 10,9%.
2- Báo cáo kt qua kinh doanh ti Tng Cong ty mc:
oDoanh thu dt 1.907 t' dông, dt 105,9% so kê hoch
oLçxi nhun trtrOc thue dt 206 t' dông, dt 103,0% so kê hoch
oLgi nhi4n sau thuê dt 205 t5 dông, dt 102,5% so kê hoch
DVT T &n,
Thirc
hin nAm 2020
Theo NQ
•
i
tieu
Ch
% so sánh
stt
Giá trj
DHCD 2020
1
2
3
4

1.800

1.907

105,9%

Tang 1çi nhun trtrOc thu&

200

206

103,0%

Lori thun sau thu cOn lai d phân phi

200

205

102,5%

10% - 15%

16%

106,7%

Tngdoanhthu

T' l chi trá c tirc dr kin

Mt s6 chi tiêu tài chInh ti Tong Cong ty mc:
NAin 2020
Chi tiêu
stt
Khã nAng sinh lOi trên doanh thu:
1
10,8%
- TS' su.t 1çi nhun truOc thu trên doanh thu
10,7%
- T sutt lçii nhun sau thuê trên doanh thu
T5' suit igi nhi4n trên tOng tài san
6,6%
- T suit lçii nhun truOc thu trên tang tài san
6,6%
- T' suit 1çi nht4n sau thu trên thng tài san
3 T5' sut lcii nhun trén vOn
27,6%
- T suAt igi thu.n truOc thu trên v6n diu 1
27,4%
- T suAt igi nhun sau thu trên v6n diu l
Ill. Kt qua hot dng cüa Hi Bng Quán Trj và Ban Diu Hành:
Trong nAm 2020 Tong Cong ty dôi mt vOi thiu áp hrc và khó khAn cüa dai djch
Covid — 19 m.c di Vit Nam là mt trong sO ntrOc dA n 1rc tIch crc kiêm soát
ngAn ch.n, truy vet, khoanh vüng lay Ian ô djch bnh. Nhimg trên the giOi mOt sO
nuOc djch bnh không ngüng lay lan gia tAng nhu Ms', Pháp, Nga, Y, Tây ban
Nha, An Do,... gay thit hai nng nê ye ngui, ánh huOng nghiêm trong lam cho
nên kinh tê toàn câu bj suy giàm
TruOc tInh hinh djch bnh, Tong Cong ty dA bj ãnh huOng nng nê ye hott dng
san xuât kinh doanh, xuàt khâu và nOi dja skit giãm mnh, ngui lao dng khong
cO vic lam. Tuy nhiên, HOi dông quân trj và Ban Diêu hành Tong Cong ty cO
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phn Phong Phi chi da° và diu hânh hoat dng san xut kinh doanh vOi các giái
pháp thrc hin kip thôi nham giâm thiêu riii ro ye nguOn Iirc, dàng tiên, kêt qua
kinh doanh cüa TOng Cong ty ma Dai Hi DOng CO DOng giao phó.
HOi dOng quân trj và Ban Diêu hành Tong Cong ty cô phân Phong PhU chi dao
diu hành lien tiic cong tác cãi thin chit Ii.rçmg quân li', chat luqng nguOn nhán
lijc, quán trj nguôn nhân 1rc tir khâu tuyên dung, tiên 1ucng den khâu dào tao theo
huàng tinh gon hiu qua, Va dáp img di.rçc yêu câu nâng cao khà nàng canh tranh
trong vic dành thi tnxng xuât khâu và nOi dja, chäm lo di song cho ngui lao
dng nh&m dam bão phát triên ben vüng.
Hi dng quàn frj và Ban Diu hành Tong Cong ty cO phân Phong PhU chi dao và
diêu hành hoat dng san xuât kinh doanh, d tu, tài chinh, nhân sr.. ca Tong
Cong ty tuân thi dy dü các quy djnh cüa pháp 1u.t, thirc hiGn nghiêm t1ic diêu l
Tng Cong ty, các nghj quy& cl'ia Dai hOi dOng CO dong.
Tong Giám dôc thung xuyên báo cáo HOi dOng quân trj ye tInh hinh tài chinh,
tinh hinh san xuât kinh doanh và dâu tu cüa Tong COng ty.
HOi dong quàñ j Tong Cong ty có diêu kin thi,rc hin giám sat chc che Va kjp
thai chi dao den các boat dung cüa Ban Diêu hành, dc bit trong các cOng tác tO
chirc, quàn l diêu hành, xüc tiên dâu tu chiêu sâu hin dai hóa may moe thiêt bj
va dy math các boat dng san xuât kinh doanh kjp thii và hiu qua nhãm giãm
thiêu và ngän ngüa rüi ro phát sinh.
T.t Ca các van dê phát sinh bat thuxng lien quan den hot dng cüa Tong cong ty
dêu duqc Ban Tong Giám dOe báo cáo ngay cho Hi dong quãn tr de HOi dOng
quãn trj näm rö diên biên tInh hinh và kjp thi có kiên chi dao khi can thiêt.
Các thành viên HOi dOng quãn trj, Ban Diêu hành là nhQng ngui cO näng hrc, dao
due trách thim trong cong vic. Thrc hin tot các nghj quyêt, quyêt djnh cüa Dai
hi dông CO dông, sir d'mg và phát buy tIch circ các nguOn von hçp pháp, tài san,
lao dng tránh lang phi tOn tMt ebo doanh nghip; hoàn thành tOt dày dU nghia vi
ngân sách vâi Nhà nuâc,dãm báo các chê d chinh sách cho ngu?i lao dng.
HOi dông quàn trj và Ban diêu hành chi dao thirc hin cong tác báo cáo, cong bô
thông tin di.ing quy djnh.
IV Hot cIng cüa Ban Kiêm soát
Ban Kiêm soát có 03 (ba) thành viên dc lap, vth tu cách là dai din cO dong và
duçic Hi dong quãn trj, Ban Dieu hành Va các can bO quán l khác tao dieu kiin cho
Ban Kiêm soát thc hin chüc nang, nhim vi cüa Ban Kiêm soát, tiep tic cong tác giám
sat, kiêrn tra hoat dng kinh doanh, hoat dng quán trj và diêu hânh cüa Tong Cong ty.
Ban Kim soát duge tiêp c.n các thông tin ye các quyêt djnh cüa Hi dOng quàn trj, dà
tham dr các phien h9p cüa HOi dOng quán trj, nàm bat tinh hinh kinh doanh thirc tê cüa
Tong Cong ty và dOng gop kien vài HQi dOng quãn trj và Ban Diêu hành trong mt s
tris&ng hçip, pham vi lTnh vijc có lien quan.
Noi n/ian:
- Luu: VT.

xkc NN CUA a&i DIN TIIEO PHAP LUeT
CUA CONG TY
tJ*MD ddu)
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