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DANH MỤC VIẾT TẮT

HĐQT: Hội đồng quản trị

BGĐ: Ban giám đốc

BKS: Ban kiểm soát

CBCVN: Cán bộ công nhân viên

Công ty: Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh

DFC: Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh

UBND: Uỷ Ban Nhân dân

XNPT: Xí nghiệp phụ tùng

PX: Phân xưởng

SXKD: Sản xuất kinh doanh
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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa quý cổ đông, các nhà đầu tư cùng 
toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ 
phần Xích líp Đông Anh!

Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh được thành 
lập năm 1974 từ một doanh nghiệp nhỏ với 
150 lao động và 2 dây truyền sản xuất xích líp 
và líp xe đạp, đến nay quy mô của công ty đã 
phát triển lớn mạnh hơn nhiều lần, sản xuất 
trên 1000 chủng loại sản phẩm khác nhau, do-
anh thu hằng năm luôn đạt mức tăng trưởng 
từ 5-10 %. Với chặng đường phát triển trên 4 
thập kỷ, trải qua nhiều khó khăn, thử thách, 
có những thời điểm tưởng chừng như Công 
ty sụp đổ, phá sản, nhưng với sự đoàn kết của 
tập thể CBCNV Công ty, sự lãnh đạo sáng suốt 
của Đảng ủy, ban lãnh đạo Công ty đã vượt qua 
những giai đoạn khó khăn để tồn tại và phát 

triển lớn mạnh. Ngày hôm nay, CBCNV Công ty tự 
hào với một Xích líp Đông Anh có bề dày lịch sử, lớn 
mạnh và được nhiều khách hàng biết tới. Năm 2018 
đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của nền kinh tế 
Việt Nam khi GDP tăng 7,08% so với năm 2017. Lạm 
phát giữ ở mức cơ bản 1,48% so với năm 2017. Với 
tình hình kinh tế vĩ mô trong nước như vây; Công 
ty Cổ phần Xích líp Đông Anh ghi nhận kết quả kinh 
doanh với nhiều gam màu sáng khi:
• Doanh thu thuần đạt 1.413.422.538.290 
đồng tăng 0,9% so với năm 2017
• Lợi nhuận sau thuế đạt 25.223.348.682 đồng 
tăng 6,1 % so với năm 2017
Cán bộ nhân viên có trình độ tay nghề cao, thái độ 
tận tụy trong công việc cùng với đó là hệ thống máy 
móc thiết bị hiện đại là những yếu tố tiên quyết để 
quyết định nên sự thành công của doanh nghiệp như 
bây giờ. Bên cạnh những thuận lợi trên cũng không 
thể không kể đến sự khó khăn mà doanh nghiệp gặp 
phải như mức độ cạnh tranh trong ngành càng ngày 
càng gia tăng, giá nguyên vật liệu đầu vào chủ yếu là 
Thép liên tục biến động từ làn sóng bảo hộ của các 
nước trên thế giới trong năm vừa qua. Nhận thức 
rõ thuận lợi và khó khăn từ cả những nguyên nhân 
khách quan, chủ quan tác động tới doanh nghiệp, 
tập thể CBCNV Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh 
vẫn luôn giữ vững lạc quan rằng với sự chỉ đạo sát 
sao, linh hoạt của Hội đồng quản trị công ty, khả 
năng lãnh đạo chỉ đạo sản xuất của Ban giám đốc đã 

Ông Phan Tấn Bình 
Chủ tịch Hội đồng quản trị

1.413 tỷ đồng
Doanh thu thuần tăng trưởng 0,9%

25 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 6,1%

có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành cùng với đội 
ngũ công nhân có tay nghề cao, Chúng tôi tin tưởng 
rằng công ty sẽ phát triển không ngừng chinh phục 
được những mục tiêu đã đề ra. Năm 2019, hệ thống 
nhà xưởng 6000 m2 khang trang sẵn sàng đi vào 
hoạt động sản xuất sản phẩm cùng với đó là những 
dự báo khả quan về nhu cầu tiêu thụ xe máy chúng 
tôi tự tin đã có đủ nội lực tích lũy; luôn trong tâm thế 
vững vàng để đón đầu những cơ hội này. Chúng tôi 
hoàn toàn tin tưởng rằng, với sự đồng lòng của toàn 
bộ đội ngũ nhân viên, sự quyết tâm của Ban Lãnh 
đạo và sự tin tưởng quý vị, Công ty sẽ vượt qua được 
bất kì khó khăn, thách thức nào, để ngày càng phát 
triển mạnh mẽ và bền vững.
Thay mặt Ban lãnh đạo công ty, tôi xin chúc quý cổ 
đông, quý đối tác, khách hàng, toàn thể cán bộ công 
nhân nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin chân thành cảm ơn!
Ký tên!

“Với bề dày lịch sử gần nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và trưởng 
thành, DFC đã nỗ lực không ngừng, vượt qua khó khăn, mạnh dạn 
chuyển mình từ một xí nghiệp chuyên sản xuất xích và líp xe đạp trước 
đây để trở thành doanh nghiệp có vị thế, uy tín trong ngành công ng-
hiệp phụ trợ chuyên cung cấp phụ tùng ô tô, xe máy và các sản phẩm 
cơ khí, góp phần vào công cuộc CNH-HĐH đất nước”.
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NỔI BẬT
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Kết quả hoạt động kinh doanh
Doanh thu 
thuần

Tỷ  đồng       993,030 1.201,759 1.267,368 1.404,223 1.413,422

Lợi nhuận 
gộp

Tỷ  đồng 95,561 112.540 118,552 112,354 114,948

Lợi nhuận 
trước thuế

Tỷ  đồng 44,353 46,581 43,029          30,614        31,613

Lợi nhuận 
sau thuế

Tỷ  đồng 34,508 36.275 34,370          23,776         25,223

Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản Tỷ đồng 491,568 492,303 503,522 478,951 509,094
Vốn chủ sở 
hữu

Tỷ đồng 148,716 144,930 123,480 144,379       150,445

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
ROA % 7,4% 6,90% 4,96% 5,2%
ROE % 24,7% 25,6% 16,47% 17,1%
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Giai đoạn 1974-1984: 

Công ty được thành lập với tên 
gọi ban đầu là Xí nghiệp Xích 
líp Xe đạp Hà Nội trực thuộc 
Liên hiệp Xe đạp Xe máy (Lixe-
ha trước đây) được giao nhiệm 
vụ chuyên sản xuất xích líp xe 
đạp. Đây là giai đoạn phát triển 
thịnh vượng của Công ty trong 
nền kinh tế bao cấp, kế hoạch 
hóa tập trung xã hội chủ nghĩa.

Giai đoạn 1998-2000:

 Các doanh nghiệp xe máy của 
nước ngoài bắt đầu lắp ráp xe 
máy tại Việt Nam và tìm kiếm 
nhà cung cấp. Với sự mạnh dạn 
nỗ lực vượt bậc của Ban lãnh 
đạo và CBNV Công ty trong 
việc tìm hướng đi mới, chuyển 
đổi mặt hàng, chuyển đổi sản 
phẩm, Công ty đã trở thành 
một trong những nhà cung cấp 
phụ tung cho Honda Việt Nam, 
bắt đầu bằng việc sản xuất một 
số chi tiết đơn giản phục vụ cho 
hàn dập khung sườn xe máy.

Giai đoạn 1985-1997: 

Giai đoạn kinh tế đất nước 
chuyển đổi sang nền kinh tế thị 
trường, Nhà nước xóa bỏ bao 
cấp. Đây là thời kỳ vô cùng khó 
khăn của Công ty: xích và líp 
xe đạp không tiêu thụ được vì 
không đủ sức cạnh tranh về giá 
cả với sản phẩm cùng loại của 
Trung Quốc. Phần lớn CBNV 
thất nghiệp. giống như rất 
nhiều doanh nghiệp Nhà nước 
khác vào thời điểm đó, công 
ty đứng bên bờ vực phá sản.

Giai đoạn 2001-2005: 

Là thời kỳ phát triển vượt bậc, 
tăng trưởng nóng. Công ty đầu 
tư thêm nhiều máy móc thiết 
bị, xây mới nhà xưởng và mở 
rộng sản xuất. Trong giai đoạn 
này, Công ty tiếp nhận sáp 
nhập thêm 2 Công ty là Công 
ty Bi Hà Nội và Công ty phụ 
tùng Đông Anh và triển khai 
áp dụng Hệ thống QLCLMT ISO 
9001:2000 và ISO 14001:2004

MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CÔNG TY

Giai đoạn 2006-2010: 

Doanh thu của Công ty tiếp tục 
đạt mức tăng trưởng cao nhưng 
không còn nóng như thời kỳ 
trước. Đây là thời kỳ Công ty 
tập trung cải tiến hệ thống 
quản lý cho phù hợp với quy 
mô sản xuất với mục tiêu phát 
triển ổn định và bền vững. Giai 
đoạn này cũng xuất hiện nhiều 
đối thủ cạnh tranh cùng ngành 
nghề, thêm vào đó là những 
tác động của cuộc suy thoái 
kinh tế toàn cầu cũng phần nào 
ảnh hưởng tới tình hình sản 
xuất kinh doan của Công ty. 
Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV 
Công ty xác định đối mặt với 
một giai đoạn khó khăn mới.

Giai đoạn 2010-nay:

Giai đoạn 2010-nay: Thị trường 
xe máy có xu hướng bão hòa, 
sự cạnh tranh khốc liệt không 
chỉ đến từ các doanh nghiệp 
cùng chủng loại sản phẩm ở 
trong nước mà còn đến từ các 
doanh nghiệp có bề dày kinh 
nghiệm trong khu vực Asean, 
đặc biệt khi thuế nhập khẩu 
xe máy xuống mức 0%, sức 
ép giảm giá của của các hãng 
xe lớn trong nước vì thế ngày 
càng mạnh mẽ. Giai đoạn này 
Công ty huy động nguồn lực 
để đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng 
cấp thiết bị máy móc, cải tiến 
để nâng cao năng suất lao 
động, tiết kiệm chi phí, giảm 
giá thành phẩm, phát huy các 
thế mạnh của doanh nghiệp. 

Trong các giai đoạn trên, có thể nói, quá trình phát triển của công ty thực sự khởi sắc từ năm 1998, khi 
các doanh nghiệp xe máy của nước ngoài bắt đầu lắp ráp xe máy tại Việt Nam. Sự trưởng thành, lớn 
mạnh của Công ty được minh chứng bằng những con số cụ thế sau đây:
Năm 1998, Công ty bắt đầu sản xuất 8 phụ tùng cung cấp cho Honda. Đến nay, Công ty sản xuất gần 500 
chủng loại phụ tùng, linh kiện cung cấp cho các doanh nghiệp lắp ráp như Honda, Yamaha, VMEP, Piaggo 
và mở rộng thêm các mặt hàng khác ngoài xe máy. Từ chỗ chỉ sản xuất các chi tiết, linh kiện đơn giản 
phục vụ cho hàn dập khung sườn xe máy, đến nay Công ty đã sản xuất thêm các linh kiện phục vụ cho lắp 
ráp động cơ. Doanh thu của Công ty từ 20 tỷ (năm 1998) đến nay là hơn 1000 tỷ. Về lao động: trước đây 
chỉ có 150 người đến nay đã lên tới gần 1600 người. Từ 4 phân xưởng ban đầu với 2 dây chuyền sản xuất 
xích và líp, đến nay số phân xưởng đã tăng gấp 3 lần và số thiết bị máy móc tăng gấp 14 lần với nhiều 
máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại, tự động hóa và cho năng suất cao thay thế các máy móc lạc hậu, 
cũ kỹ trước đây, diện tích nhà xưởng của Công ty được mở rộng gấp 3 lần.
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TẦM NHÌN - CHIẾN LƯỢC - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Nâng cao năng lực sản xuất thông qua đổi mới công nghệ theo 
hướng đầu tư công nghệ hiện đại, tự động hóa để sản xuất 
sản phẩm có độ chính xác cao đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 
của khách hàng, nâng cao năng suất, giải phóng sức lao động 
và cải tạo điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động.

Để có được sức mạnh vượt qua những giai đoạn khó khăn, giữ vững 
được sự ổn định và phát triển bền vững, các cấp ủy và Ban giám đốc 
Công ty luôn thấm nhuần bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn quản 
lý gồm 5 nội dung sau:
- Xây dựng chiến lược lâu dài trong công tác đầu tư đổi mới công 
nghệ, sản xuất sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu khách hàng thì Công ty 
mới phát triển bền vững.
- Coi trọng công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo cán bộ, bồi dưỡng 
nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên đủ năng lực, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
- Luôn làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị.
- Chăm lo vật chất, tinh thần cho CBCNV.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Coi trọng khàng là số 1: 

Trải qua 45 năm hình thành và 
phát triển, Công ty Cổ phần Xích 
líp Đông Anh vẫn giữ chân được 
lượng khách hàng có thương hiệu 
lớn như: Honda, Piaggo, Yama-
ha,.. Điều này xuất phát từ giá trị 
cốt lõi được xác định ngay từ khi 
thành lập đó là sản xuất sản xuất 
ra phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn 
về mặt chất lượng, không ngừng 
thay đổi mẫu mã để phù hơp với 
thị hiếu của khách hàng và sự hài 
lòng của các đối tác.

Coi trọng đào tạo con người: 

Thế mạnh của công ty là bề dày 
kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết 
kế, chế tạo sản phẩm cơ khí được 
tích lũy, hun đúc qua nhiều năm và 
sự đam mê sáng tạo của nhiều thế 
hệ. Luôn ý thức con người là nguồn 
lực quan trọng nhất nên đầu tư 
cho công tác đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực là nhiệm vụ chiến 
lược hàng đầu tại Công ty. Chính 
vì vậy, sức mạnh của Xích líp Đông 
Anh là quy tụ được một đội ngũ kỹ 
sư, chuyên viên và công nhân lành 
nghề, năng động và say mê cải tiến, 
gắn bó lâu dài với công ty và có khả 
năng tiếp thu và ứng dụng nhanh 
chóng công nghệ khoa học kỹ thuật 
sản xuất tiên tiến hiện đại của thế 
giới, phong cách làm việc chuyên 
nghiệp, nhanh gọn và tận tụy với 
khách hàng.

Định hướng phát triển bền vững: 

Công ty không ngừng cải tiến, hoàn 
thiện hệ thống sản xuất thông qua 
áp dụng 5S, Hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống 
quản lý môi trường ISO 14001:2015 
để có được Chất lượng sản phẩm – 
giao hàng đúng hạn và giá cả hợp lý, 
điều đó cũng thể hiện trách nhiệm 
của Công ty đối với khách hàng, 
cộng đồng xã hội và môi trường sinh 
thái.

TẦM NHÌN

CHIẾN LƯỢC
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TỔNG QUAN CÔNG TY

Thông tin chung

Nghành nghề  kinh doanh

Trình độ công nghệ

Địa bàn kinh doanh

Công ty con, công ty liên kết

Định hướng phát triển

02
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THÔNG TIN 
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Tên Tiếng Anh: DONG ANH C&F JOINT STOCK COMPANY

Trụ Sở chính: Số 11, Tổ 47, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Đăng ký kinh doanh: Số 0100100696 do Sở Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/08/2009 và đăng 
ký thay đổi lần thứ 01 ngày 19/11/2014.

Website:  http://www.xichlipda.vn

Fax: 024.38835395

Điện thoại: 024.38832369

Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: DFC

Sàn giao dịch: UPCoM

Mệnh giá: 10.000 đồng

Khối lượng Niêm yết: 6.000.000 cổ phần

Tổng giá trị Niêm Yết: 60.000.000.000 đồng
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Năm 1998

Năm 2003

Năm 1974

Năm 1992

Công ty Cổ phần 
Xích líp Đông Anh 
có tiền thân là Xí ng-
hiệp Xích Líp Xe đạp 
được thành lập.

Doanh nghiệp Xí 
nghiệp Xích lích 
được thành lập.

Xí nghiệp Xích Líp 
đổi tên thành Công 
ty Xích Líp Đông 
Anh.

Công ty Xích Líp 
Đông Anh đã sáp 
nhập thêm 02 công 
ty Bi Hà Nội và Công 
ty phụ tùng xe đạp 
Đông Anh.

Năm 2005

Năm 2009

Công ty Xích Líp 
Đông Anh được đổi 
tên thành Công ty 
TNHH NN MTV Xích 
líp Đông Anh.

Công ty TNHH NN 
MTV Xích Líp Đông 
Anh chuyển đổi 
thành Công ty Cổ 
phần Xích Líp Đông 
Anh.

Công ty được Trung 
tâm lưu ký chứng 
khoán Việt Nam cấp 
giấy chứng nhận 
đăng ký chứng 
khoán số 03/2016/
GCNCP-VSD với số 
lượng đăng ký là 
6.000.000 cổ phiếu.

Năm 2016

Năm 2014

Năm 2017

Năm 2012

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty đã có 
quyết định số 07/
QĐ – SGDHN của 
Sở giao dịch chứng 
khoán Hà Nội về 
việc chấp thuận 
đăng ký giao dịch 
cổ phiếu trên sàn 
UPCoM.

Công ty chính 
thức hoạt động 
theo mô hình 
Công ty Cổ phần 
với vốn điều lệ là 
60.000.000.000 
đồng.

Công ty được Uỷ 
ban Chứng khoán 
nhà nước chấp 
thuận là Công ty đại 
chúng theo Quyết 
định số 2708.
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Năm 2018, Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh đã mở rộng được thêm 02 khách 
hàng mới, có thương hiệu trên thị trường đó là Huyndai và Vifast - một hãng xe 
của Việt Nam đã có màn ra mắt thành công trên thị trường.

01

Hoàn thành công trình nhà xưởng sản xuất 6000m2 thay thế cho các nhà xưởng 
đáp ứng yêu cầu dây chuyền sản xuất hiện đại, đồng bộ.

 
SỰ KIỆN NỔI BẬT

02

 
GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

01 02 03

Bằng khen của Đảng bộ 
Thàn phố

Bằng khen của Tổng Liên 
đoàn Lao động Thành phố

Bằng khen UBND Thành phố
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Sản xuất các cấu kiện kim loại
Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
Sản xuất nồi hơi
Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
Gia công cơ khí, xử lý tráng phủ kim loại

CÁC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY

Nguyên vật liệu đầu vào chính cho quá trình 
sản xuất ra sản phẩm của Công ty là Thép hóa 
tốt. Vì xuất phát từ những đăc tính của thép 
như: độ cứng, độ bền, độ dai và đập, khả 
năng gia công cắt gọt.Thép hóa tốt là loại thép 
có hàm lượng carbon nằm trong khoảng từ 
0,3 %-0,5%, là loại thép chuyên dùng để chế 
tạo các chi tiết chịu tải tĩnh và va đập cao, yêu 
cầu độ bền và đặc biệt là độ dai va đập cao 
(cơ tính tổng hợp cao) sẽ đạt được các yêu 
cầu trên.

Sản phẩm trục dập ngang Sản phẩm dập hình

Các loại bi quản cầu Sản phẩm mạ

Sản phẩm hàn Sản phẩm uốn gai

Sản phẩm trong động cơ Sản phẩm gia công động cơ



26 27

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Trong nước: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, TP. 
Hồ Chí Minh

Quốc tế: Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, Thụy 
Điển, Italia

Các đối tác của doanh nghiệp

TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ

Thiết bị dập liên hoàn nhiều bước trên cùng một khuôn cho các loại máy dập : 100; 110;150; 
300; 315; 400; 630 tấn.
Các loại máy dập ngang: 3 trạm, 4 trạm, 6 trạm, đảm bảo năng suất cao chất lượng ổn định 
,đáp ứng được nhiều sản phẩm có nguyên dạng phức tạp.
Các trung tâm gia công như : Máy tiện CNC, máy phay CNC, máy cắt dây, thiết bị mài vô tâm 
đáp ứng được độ chính xác cao của các sản phẩm như du sai kích thước độ nhám về mặt, độ 
tròn, độ chụm.
Dây truyền xử lý nhiệt: hệ thống carbon, nito rit, cơ bề mặt cơ tần đáp ứng yêu cầu rất cao về 
độ cứng bề mặt, tổ chức cấy vi cũng như cơ cứng của sản phẩm.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu chủ yếu

Mục tiêu doanh nghiệp hướng tới trong giai 
đoạn tới như sau:
- Hiện đại hóa dây chuyền sản xuất theo 
hướng tự động hóa: Công ty mạnh dạn đầu 
tư hệ thống gia công cơ khí với nhiều chủng 
loại  thiết bị đa dạng, hiện đại với mục tiêu 
nâng cao năng lực sản xuất thông qua đổi mới 
công nghệ theo hướng đầu tư công nghệ hiện 
đại, tự động hóa để sản xuất sản phẩm có độ 
chính xác cao đáp ứng yêu cầu hàng ngày càng 
cao của khách hàng, nâng cao năng suất, giải 
phóng sức lao động và cải tạo điều kiện, môi 
trường làm việc cho người lao động.
- Đầu tư nhà xưởng khang trang hiện đại đáp 
ứng yêu cầu sản xuất ngày càng mở rộng của 
Công ty
- Mở rộng mặt hàng của công ty sang các lĩnh 
vực khác: sản xuất ô tô, sản phẩm cơ khí ngoài 
xe máy
- Hướng tới việc cắt giảm chi phí hạ giá thành 
sản phẩm 4-5%/năm

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Để có được sức mạnh vượt qua những giai đoạn khó khăn, giữ được sự ổn định và phát triển 
bền vững, các cấp ủy và Ban giám đốc Công ty luôn thấm nhuần bài học kinh nghiệm rút ra từ 
thực tiễn quản lý gồm 5 nội dung sau:

Một là xây dựng 
chiến lược lâu dài 
trong công tác đầu 
tư đổi mới công 
nghệ, sản xuất sản 
phẩm mới đáp 
ứng yêu cầu khách 
hàng thì Công ty 
mới phát triển bền 
vững.

Năm là chăm 
lo vật chất, tinh 
thần cho CBCNV.

Bốn là luôn làm 
tốt công tác giáo 
dục tư tưởng 
chính trị

Ba là tập thể 
đoàn kết thống 
nhất thì mọi việc 
thành công

Hai là coi trọng công 
tác xây dựng quy 
hoạch, đào tạo cán 
bộ , bồi dưỡng nhân 
tài, xây dựng đội ngũ 
cán bộ, công nhân 
viên có đủ năng lực, 
đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ mới

Các mục tiêu phát triển bền vững

- Đóng góp cho ngân sách nhà nước
- Tuân thủ theo quy định đối với việc bảo vệ 
mội trường.
- Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống 
cháy nổ, tạo công ăn việc làm và chế độ phúc 
lợi cho người lao động.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

Cơ cấu tổ chưc

giới thiệu Ban lãnh đạo

Thông tin dành cho cổ đông

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin và tính minh bạch

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Giao dịch, thù lao HĐQT, BKS

Tăng cường quản trị Công ty

Quản trị rủi ro

03
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TỔNG GIÁM ĐỐC

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ do Hội 
đồng quản trị giao một các trung thực, cẩn 
trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp 
pháp tối đa của Công ty.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Giúp Tổng giám đốc điều hành công ty 
theo phân công và ủy quyền của Tổng giám 
đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc 
và trước pháp luật về nhiệm vụ được Tổng 
giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

Phòng 
Đảm 

bảo chất 
lượng 
(QC)

Phòng Tài 
chính kế 

toán

Phòng 
Kinh 

doanh

Phòng Kỹ 
thuật sản 

xuất

Phòng 
Tổ chức 

hành 
chính

Xí nghiệp 
phụ tùng

Phòng 
Bảo vệ

Phòng 
thiết bị 
đầu tư

PX 
Cơ 

điện

PX
Cơ 
khí

PX
Bi

PX
Mạ

PX
Xích

PX
Rèn, 
dập

PX
PT 5

PX
PT 3

PX
PT 2

PX
PT 1

PX
Nhiệt 
luyện

PX
Líp

PX
Lắp 
ráp

PX
Đột 
dập

Phòng 
tổng 
hợp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ DÔNG

Là cơ quan có quyết định cao nhất, có 
quyền thông qua định hướng phát triển 
công ty, quyết định các vấn đề tài chính, kế 
hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của 
Công ty, mức cổ tức thanh toán hằng năm 
cho mỗi loại cổ phần.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Do ĐHĐCĐ bầu ra, là cơ quan quản lý Công 
ty, có toàn quyền nhân danh công ty để 
quyết định, thực hiên các quyền và nghĩa 
vụ của công ty không thuộc thẩm quyền 
của Đại hội đồng cổ đông.

BAN KIỂM SOÁT

Do ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt đai hội đồng cô 
đông kiểm tra toàn bộ hệ thống tài chính 
và việc thực hiện các quy chế của Công ty, 
kiểm tra bất thường khi có yêu cầu của cổ 
đông hoặc nhóm cổ đông, can thiệp vào 
hoạt động của Công ty khi cần.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
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GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng cổ 
phiếu nắm giữ

Tỷ lệ cổ phiếu 
nắm giữ

1 Ông Phan Tấn Bình Chủ tịch HĐQT - Tổng 
Giám đốc 178.200 2,97%

2 Ông Phùng Quang Hải Thành viên HĐQT - 
Phó Tổng Giám đốc 71.300 1,19%

3 Ông Nguyễn Thanh Tùng Thành viên HĐQT– 
Giám đốc 22.600 0,38%

4 Ông Phạm Đức Hiếu Thành viên HĐQT – 
Kế toán trưởng 28.800 0,48%

5 Ông Nguyễn Minh Tuấn Thành viên HĐQT 315.600 5,26%

Năm sinh: 18/9/1961
Trình độ văn hóa: 10/10
Qúa trình công tác:
- Từ 9/1984-8/1998: Nhân viên Phòng Kỹ thuật sản xuất Công 
ty Xích líp Đông Anh.
- Từ 9/1998-6/2002: Phó Quản đốc Phân xưởng Công Ty Xích 
líp Đông Anh.
- Từ 7/2002-9/2004: Quản đốc – Trưởng Phòng Kỹ thuật sản 
xuất Công ty Xích líp Đông Anh
- Từ 10/2004-11/2007: Giám đốc Xí nghiệp Phụ tùng –Công ty 
TNHH MTV Xích líp Đông Anh
- Từ 12/2007-6/2009: Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Xí ng-
hiệp phụ tùng – Công ty TNHH MTV Xích líp Đông Anh
- Từ 7/2009-9/2017: Phó Bí thư Đảng ủy – Thành viên tổ quản 
lý vốn – Thành viên HĐQT – Giám đốc Xí nghiệp phụ tùng Công 
ty Cổ phần Xích líp Đông Anh.
- Từ 10/2017-nay: Phó Bí thư Đảng ủy – Thành viên HĐQT – 
Giám đốc Xí nghiệp phụ tùng Công ty Cổ phần Xích líp Đông 
Anh.
Số lượng cổ phần nắm giữ: 22.600 cổ phần

Năm sinh: 11/05/1960
Trình độ văn hóa: 10/10
Qúa trình công tác:
- Từ 12/1981-12/1988: Nhân viên Kỹ thuật XN Xích Líp Đông 
Anh
- Từ 01/1989-05/1991: Phó phòng kỹ thuật Sản xuất XN Xích 
Líp Đông Anh
- Từ 06/1991-12/1992: Quản đốc Phân xưởng Xích Líp-XN Xích 
Líp Đông Anh
- Từ 01/1993-05/1997: Phó giám đốc XN Xích Líp Đông Anh
- Từ 06/1997-03/1998: Q. Giám đốc Xí nghiệp Xích Líp Đông 
Anh
- Từ 04/1998-07/2005: Giám đốc Công ty Xích Líp Đông Anh
- Từ 08/2005 – 08/2009: TGĐ Công ty TNHH MTV Xích Líp 
Đông Anh.
- Từ 09/2009-09/2017: Bí thư Đảng ủy- Tổ trưởng tổ quản lý 
vốn- Chủ tịch HĐQT-TGĐ Công ty CP Xích líp Đông Anh
- Từ 10/2017- đến nay: Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT- TGĐ 
Công ty CP Xích líp Đông Anh
Số lượng cổ phần nắm giữ: 178.200 cổ phần

Năm sinh: 18/8/1963
Trình độ văn hóa: 10/10
Qúa trình công tác: 
Từ 3/1987-1988: Nhân viên phòng Kỹ thuật Công ty Xích líp 
Đông Anh.
Từ 1989-1992: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xí nghiệp Xích 
líp Đông Anh.
Từ 1989-1992: Phó Quản đốc PX Líp – Xí nghiệp Xích líp Đông 
Anh.
Từ 1992-1994: Quản đốc PX Líp – Xí nghiệp Xích líp Đông Anh.
Từ 1994-1996: Phụ trách tiếp thị - Xí nghiệp Xích líp Đông Anh.
Từ 1996-1998: Trưởng phòng KTSX – Xí nghiệp Xích líp Đông 
Anh.
Từ 1998-2001: Chủ tịch Công Đoàn Công ty CP Xích líp Đông 
Anh, Trưởng phòng KTSX – Xí nghiệp Xích líp Đông Anh.
Từ 2001-7/2009: Chủ tịch Công Đoàn Công ty CP Xích líp Đông 
Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xích líp Đông Anh.
Từ 7/2009-2013: Chủ tịch Công Đoàn Công ty CP Xích líp Đông 
Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xích líp Đông Anh, Thành 
viên tổ quản lý vốn, thành viên HĐQT Công ty CP Xích líp Đông 
Anh.
Từ 2013-đến T9/2017: Chủ tịch Công Đoàn Công ty CP Xích líp 
Đông Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xích líp Đông Anh, 
Thành viên tổ quản lý vốn, thành viên HĐQT Công ty CP Xích 
líp Đông Anh.
Từ 10/2017- đến nay: : Chủ tịch Công Đoàn Công ty CP Xích líp 
Đông Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xích líp Đông Anh, 
thành viên HĐQT Công ty CP Xích líp Đông Anh.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 71.300 cổ phiếu

Ông Phan Tấn Bình
Chủ tịch Hội đồng quản trị 

kiêm Tổng Giám đốc

Ông Phùng Quang Hải
Thành viên HĐQT kiêm 

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Tùng
Thành viên HĐQT kiêm 

Giám đốc

LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Năm sinh: 13/12/1973
Trình độ văn hóa: 12/12
Qúa trình công tác:
- Từ 1999-2005: Nhân viên Phòng kế toán Công ty TNHH NN 
MTV Xích líp Đông Anh
- Từ 2006-2008: Phó Phòng Kế toán Công ty TNHH MTV Xích 
líp Đông Anh
- Từ 2009-9/2017: Ủy viên BCH Công đoàn Công ty – Thành 
viên tổ quản lý vốn – Thành viên HĐQT – Trưởng phòng Tài 
chính Kế toán Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh
- Từ 10/2017-nay: Bí thư Chi bộ Kế toán - Ủy viên BCH Công 
đoàn Công ty – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty Cổ 
phần Xích líp Đông Anh.
Số lượng cổ phần nắm giữ: 28.800 cổ phần

Ông Phạm Đức Hiếu
Thành viên HĐQT kiêm Kế 

toán trưởng

Ông Nguyễn Minh Tuẫn
Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 21/3/1975
Trình độ văn hóa: 12/12
Qúa trình công tác:
- Từ 01/1998 – 06/1999: Công tác tại Công ty Cổ phần Xích líp 
Đông Anh
- Từ 07/1999 – 05/2004: Phó Bí thư Đoàn Công ty
- Từ 06/2004 – 06/2005: Nhân viên kinh doanh Phòng Kinh 
doanh Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh
- Từ 07/2005 – 08/2008: Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty – 
Phó phòng kinh doanh
- Từ 09/2008 – 06/2009: Phó CNUBKT Đảng ủy Công ty – Phó 
Phòng kinh doanh
- Từ 07/2009 – 07/2013: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó 
CNUBKT Đảng ủy – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty – Phó 
Phòng kinh doanh Công ty
- Từ 8/2013 – 01/2014: Thành viên Hôi đồng quản trị - Phó 
CNUBKT Đảng ủy Quyền Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty – 
Trưởng phòng Phòng Kinh doanh Công ty
- Từ 02/2014 – đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó 
CNUBKT Đảng ủy – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty – Trưởng 
phòng Kinh doanh Công ty 
Số lượng cổ phần nắm giữ: 315.600 cổ phần

LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  (TIẾP)
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  BAN KIỂM SOÁT

STT Họ và tên Chức vụ Số cổ phiếu nắm 
giữ

Tỷ lệ cổ phiếu 
nắm giữ

1 Bà Trần Thị Việt Hằng Trưởng Ban 
kiểm soát

4.300 0,07%

2 Ông Phạm Hồng Trung Thành viên BKS 600.000 10%

3 Bà Nguyễn Thị Mùi Thành viên BKS 2000 0,03%

Năm sinh: 14/10/1969
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại 
học Bách Khoa Hà Nội + 
Đại học Ngoại thương
Quá trình công tác: 
- Từ 2000 – 06/2009: 
Giám đốc Công ty TNHH 
Linh Trung ES 
- Từ 07/2009 – nay : Thành 
viên Ban Kiểm soát Công 
ty Cổ phần Xích Líp Đông 
Anh – Giám đốc Công ty 
TNHH Linh Trung ES.
Số lượng cổ phần nắm 
giữ: 600.000  cổ phiếu

Bà Trần Thị Việt Hằng
Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 01/11/1981
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Kinh tế - Trường ĐH Quản trị kinh 
doanh
Quá trình công tác: 
Từ 10/2003-3/2006: UV BCH Đoàn 
Công ty – Bí thư chi đoàn Khối Văn 
phòng –Nhân viên kế toán – Phòng 
Kỹ thuật sản xuất Công ty CP Xích 
Líp Đông Anh.
Từ 3/2006 – 02/2009 : Thường vụ 
Đoàn Công ty – Bí thư chi đoàn Kỹ 
thuật sản xuất –Nhân viên kế toán 
– Phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty 
CP Xích Líp Đông Anh.
Từ 3/2009 – 06/2009: Thường vụ 
Đoàn Công ty – Nhân viên kế toán 
– Phòng Kỹ thuật sản xuất – Công 
ty CP Xích Líp Đông Anh.
Từ 7/2009 – 10/2012 : Thành viên 
Ban kiểm soát – Thường vụ Đoàn 
Công ty – Nhân viên kế toán – 
Phòng Kỹ thuật sản xuất – Công ty 
CP Xích Líp Đông Anh
Từ 11/2012 – 03/2015 : Thành 
viên Ban kiểm soát – UV BCH Công 
đoàn Công ty – Nhân viên kế toán 
– Phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty 
CP Xích Líp Đông Anh.
Từ 04/2015 – đến nay : Trưởng 
Ban kiểm soát – UV BCH Công 
đoàn Công ty – Nhân viên kế toán 
– Phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty 
CP Xích Líp Đông Anh..
Số lượng cổ phần nắm giữ: 4.300 
cổ phiếu

Ông Phạm Hồng Trung
Thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Mùi
Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 6/08/1979
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại 
học Quốc gia Hà Nội – Khoa 
quản trị kinh doanh
Quá trình công tác: 
- Từ 2003-1/2015: Nhân viên 
kế toán Phòng Tổng hợp Xí 
nghiệp phụ tùng – Công ty cổ 
phần Xích líp Đông Anh
- Từ 02/2015-03/2015: Phó 
phòng phụ trách chung 
Phòng Tổng hợp - Xí nghiệp 
phụ tùng – Công ty cổ phần 
Xích líp Đông Anh
- Từ 04/2015-đến nay: Thành 
viên Ban kiểm soát – Trưởng 
phòng phụ trách chung 
phòng Tổng hợp – Xí nghiệp 
phụ tùng thuộc Công ty Cổ 
phần Xích líp Đông Anh
Số lượng cổ phần nắm giữ: 
2.000 cổ phiếu
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BAN ĐIỀU HÀNH

STT Họ và tên Chức vụ Số cổ phiếu nắm 
giữ

Tỷ lệ cổ 
phiếu nắm 

giữ
1 Ông Phan Tấn Bình Chủ tịch HĐQT – Tổng 

Giám đốc
178.200 2,97%

2 Ông Phùng Quang Hải Phó Tổng Giám đốc 71.300 1,188%
3 Ông Nguyễn Thanh Tùng Phó Tổng Giám đốc 

– Giám đốc Xí nghiệp 
phụ tùng

22.600 0,377%

4 Ông Ngô Vĩnh Tĩnh Phó Tổng giám đốc 5.900 0,098%
5 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Phó Tổng giám đốc 7.100 0,12%
6 Ông Phạm Đức Hiếu Kế toán trưởng 29.000 0,48%

Ông Ngô Vĩnh Tĩnh
Phó Tổng giám đốc

Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Phó Tổng giám đốc

Năm sinh: 25/12/1978
Trình độ văn hóa: 12/12
Quá trình công tác:
Từ 8/2001-10/2002: Cán bộ kỹ thuật Công ty cơ khí Đông Anh
Từ 10/2002-05/2005: Kỹ sư Công ty TNHH A.K Việt Nam
Từ 09/2005-2007: Kỹ sư cơ khí P.KTSX Công ty Xích líp Đông 
Anh
Từ 2007-2009: Phó phòng thiết bị đầu tư – Công ty CP Xích líp 
Đông Anh.
Từ 2009-05/2010: phụ trách chung Phòng Thiết bị đầu tư – 
Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh.
Từ 05/2010-03/2015: Trưởng Phòng Thiết bị đầu tư – Công ty 
Cổ phần Xích líp Đông Anh.
Từ 04/2015-09/2015: Đảng ủy viên – Trưởng Phòng Thiết bị 
đầu tư – Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh.
Từ 10/2015-nay: Đảng ủy viên – Phó Tổng Giám đốc Công ty 
CP Xích líp Đông Anh.
Số lượng cổ phần nắm giữ: 5.900 cổ phần

Năm sinh: 16/06/1976
Trình độ văn hóa: 12/12
quá trình công tác:
Từ 6/2000-5/2006: Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính Công 
ty Cp Xích líp Đông Anh
Từ 6/2006-9/2014: Phó phòng Tổ chức hành chính, Ủy viên 
BCH Công đoàn, trưởng Ban nữ CTCP Xích líp Đông Anh
Từ 10/2014-28/11/2016:Trưởng phòng Tổ chức hành chính 
Công ty Cổ Phần Xích líp Đông Anh
Từ 29/11/2016-nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Xích 
líp Đông Anh
Số lượng cổ phần nắm giữ: 7.100 cổ phần

Ông Phan Tấn Bình (đã nêu ở trên)

Ông Phùng Quang Hải (đã nêu ở trên)

Ông Nguyễn Thanh Tùng đã nêu ở trên (đã nêu ở trên)
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THÔNG TIN DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

Cổ phần
Tính đến hết ngày 31/12/2018, 
Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh 
đã phát hành 6.000.000 cổ phiếu. 
Trong đó:
- Số cổ phiếu phổ thông: 6.000.000 
cổ phiếu
- Số cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 
6.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

STT Đối tượng Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu/ Vốn điều lệ
1 Cổ đông Nhà nước 0 0
2 Cổ đông sáng lập 0 0

- Trong nước
- Nước ngoài

3 Cổ đông lớn (sở hữu >=5% vốn cổ 
phần)
- Trong nước 4.053.800 68%
- Nước ngoài 0 0

4 Cổ đông khác
- Trong nước 1.946.200 32%
- Nước ngoài 0 0

Bảng danh sách cổ đông lớn

STT Tên tổ chức/cá 
nhân

Số CMND/
Hộ chiếu/
ĐKKD

Địa chỉ Số lượng cổ 
phần

Tỷ lệ sở 
hữu/VĐL

1 Nguyễn Minh 
Tuấn

012095985 Tổ 21 – Thị trấn Đông 
Anh – Huyện Đông Anh 
– TP.Hà Nội

315.600 5,26%

2 Công ty TNHH 
Linh Trung ES

0900232860 Xã Lạc Đạo – Văn Lâm – 
Hưng Yên

600.000 10%

3 Lưu Văn Long 12095985 Thạch Đà, Mê Linh, Hà 
Nội

     450.000  7,500%

4 Đặng Thế 
Nguyện

Xóm Trong, Uy Nỗ, 
Đông Anh, Hà Nội

  1.450.425  24,174%

5 Phan Thị Hảo Xóm trong, xã Uy Nỗ, 
huyện Đông Anh, TP 
Hà Nội

665.000  11,083%

6 Bạch Quốc 
Trung

Nhà A33 tập thể TW 
Đoàn, Phường Quan 
Hoa, Quận Cầu Giấy Hà 
Nội

572.775  9,546%

Cơ cấu cổ đông theo loại hình sở hữu

STT Đối tượng Số cổ phần Số lượng cổ đông Tỷ lệ (%)
1 Cổ đông trong 

nước
- Tổ chức 600.000 1 10%
- Cá nhân 5.400.000 753 90%

2 Cổ đông nước 
ngoài

0 0 0

- Tổ chức 0 0 0
- Cá nhân 0 0 0
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Lịch sử tăng vốn: Công ty không có đợt tăng vốn nào kể từ khi thành lập

Lịch sử tăng vốn: Công ty không có đợt tăng vốn nào kể từ khi thành lập

STT Chỉ tiêu Nội dung
1 Gía đầu năm 38.520 đồng
2 Gía cuối năm 53.400 đồng
3 Tăng trưởng cổ phiếu DFC 239%
4 Gía cao nhất 80.300 đồng
5 Gía thấp nhất 30.000 đồng
6 Khối lượng giao dịch bình quan ngày 0

(Nguồn: www.fpts.com.vn)

THÔNG TIN DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

- Công ty tuân thủ đúng trình tự thủ tục tổ 
chức đại hội đồng: chốt danh sách cổ đông, 
công bố thông tin trước đại hội và sau đại hội
- Ngày 16/04/2018, Đại hội đồng cổ đông 
Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh đã được 
tổ chức với sự tham gia của 53 cổ đông và 
đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 
cho 4.740.400 cổ phần có quyền biểu quyết, 
chiếm 79% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết của Công ty. Đại hội đã thông qua 10 
nội dung biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% 
cho tất cả các nội dung.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Quyền tiếp cận thông tin của cổ đông:
Ngày 16/04/2018, DFC tổ chức ĐHĐCĐ 
thường niên 2018. Thư mời họp, chương 
trình họp, các báo cáo, tài liệu dự kiến tại 
cuộc họp được DFC gửi trực tiếp tới từng 
cổ đông qua đường thư có bảo đảm và công 
bố trên Website Công ty theo đúng quy 
định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. 
Toàn bộ biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ 
đều được đọc toàn văn công khai tại Đại 
hội trước khi lấy ý kiến biểu quyết thông 
qua. Biên bản và nghị quyết đại hội được 
công bố thông tin ngay sau khi kết thúc đại 
hội và được đăng tải trên trang điện tử của 
Công ty.
Quy chế và thủ tục tổ chức đại hội, quy 
chế bầu cử tại đại hội đảm bảo đối xử bình 
đẳng với cổ đông:
Điều lệ và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ hiện 
hành của Công ty đã đưa ra những nguyên 
tắc, trình tự đảm bảo đối xử công bằng giữa 
các cổ đông khi thực hiện quyền cổ đông. 
Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông 2018 
quy định về việc trong trường hợp cổ đông 
không tham dự trực tiếp có thể ủy quyền 
cho người khác thay mặt mình tham dự và 
biểu quyết tại Đại hội. Các quy chế tổ chức 
đại hội và quy chế bầu cử được thông qua 
ngay tại đại hội và được đăng tải trên mục 
thông tin cổ đông trên trang thông tin điện 
tử của Công ty. 

Biểu quyết tại đại hội:
Tại đại hội cổ đông ngày 16/04/2018, các cổ 
đông tham dự đã trực tiếp biểu quyết các nội 
dung quan trọng liên quan tới hoạt động kinh 
doanh của Công ty, cụ thể như sau:
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng 
quản trị Công ty;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 
2017 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 của Ban 
điều hành.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 
năm 2018
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm 
soát năm 2017
- Sửa đổi Điều lệ của Công ty
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám 
đốc Công ty.
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 ghi nhận 
chi tiết từng nội dung biểu quyết, số phiếu và 
tỷ lệ biểu quyết tán thành/không tán thành/
không có ý kiến tương ứng với từng nội dung 
và được trình bày công khai tại Đại hội cũng 
như công bố thông tin trong vòng 24h và hiện 
đang lưu trữ ở mục Thông tin cổ đông trên 
trang thông tin điện tử của Công ty.

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG IR
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Tại DFC, Công ty xây dựng một quy trình công 
bố thông tin chuẩn mực trên cơ sở tuân thủ 
quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC 
của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị 
trường chứng khoán và Quy chế tại các Sở 
giao dịch. Trang thông tin điện tử của Công ty 
là phương tiện công bố thông tin chính thống 
và hiệu quả, hỗ trợ đắc lực trong việc thực 
hiện nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty 
theo quy định. Tại chuyên mục Thông tin cổ 
đông, bên cạnh những thông tin và tài liệu 
căn bản như Điều lệ, quy chế quản trị, quy 
chế tổ chức ĐHĐCĐ, các báo cáo thường niên, 
báo cáo tài chính kiểm toán, thông tin về cổ 
đông và cổ phiếu Công ty cũng cập nhật đầy 
đủ, kịp thời thông tin liên quan đến tổ chức 
Đại hội đồng cổ đông như: Thư mời, các tài 
liệu liên quan tới họp ĐHĐCĐ, thông báo đề 
cử, ứng cử, dự thảo nghị quyết, biên bản họp 
ĐHĐCĐ…tối thiểu 10 ngày trước ngày tổ chức 
ĐHĐCĐ.

LỊCH CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2018

Tháng 01 Tháng 02
• 15/1/2018: CBTT Danh sách cổ 
đông nhà nước, cổ đông lớn.
• 16/1/2018: Báo cáo tình hình quản 
trị Công ty năm 2017

• 28/2/2018: Nghị quyết HĐQT Công 
ty Xích líp Đông Anh

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÍNH MINH BẠCH Tháng 03 Tháng 04

Tháng 05

• 5/3/2018: TB ngày đăng ký cuối 
cùng thực hiện quyển tham dự ĐHĐCĐ 
năm 2018
• 26/3/2018: (Thay đổi thời gian) 
Chương trình Đại hội Cổ đông năm 2018
• 30/3/2018:Báo cáo tài chính Công 
ty Xích líp Đông Anh 2017 đã được kiểm 
toán kèm theo báo cáo kiểm toán độc lập 
Công ty TNHH kiểm toán TTP

• 2/4/2018: Tài liệu Đại hội đồng cổ 
đông 2018
• 6/4/2018: Báo cáo thường niên 
năm 2017
• 17/4/2018: Tài liệu sau ĐHĐCĐ năm 
2018

• 23/5/2018: Thông báo ngày đăng 
ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ 
tức năm 2017
• 23/5/2018: Công bố thông tin bất 
thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện 
quyền nhận cổ tức năm 2017
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Về nhân sự:
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh bao gồm 5 thành viên:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Ông Phan Tấn Bình Chủ tịch HĐQT
2 Ông Phùng Quang Hải Thành viên HĐQT
3 Ông Nguyễn Thanh Tùng Thành viên HĐQT
4 Ông Phạm Đức Hiếu Thành viên HĐQT
5 Ông Nguyễn Minh Tuấn Thành viên HĐQT

Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 21 cuộc họp trực tiếp/ Các cuộc họp 
đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh 
nghiệp. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức quy định của pháp 
luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo ng-
hiên cứu theo đúng Điều lệ của Công ty.
Hoạt động của Hội đồng quản trị:

STT Thành viên Chức vụ Số buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ dự họp 
tham dự

1 Ông Phan Tấn Bình Chủ tịch HĐQT 21 21/21
2 Ông Phùng Quang Hải Thành viên HĐQT 21 21/21

3 Ông Nguyễn Thanh Tùng Thành viên HĐQT 21 21/21
4 Ông Phạm Đức Hiếu Thành viên HĐQT 21 21/21
5 Ông Nguyễn Minh Tuấn Thành viên HĐQT 21 21/21

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2018: 

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
1 01/2018/HĐQT-XLĐA 2/1/2018 Đánh giá kết quả SXKD quý 4/2017, mục tiêu 

SXKD quí 1/2018
2 02/2018/HĐQT-XLĐA 28/2/2018 Phê duyệt kế hoạch Đại hội cổ đông thường 

niên 2018
3 03/2018/HĐQT-XLĐA 2/4/2018 Đánh giá kết quả SXKD quý 1/2018, mục tiêu 

SXKD quí 2/2018
4 04/2018/HĐQT-XLĐA 2/7/2018 Đánh giá kết quả SXKD quý 2/2018, mục tiêu 

SXKD quí 3/2018
5 05/2018/HĐQT-XLĐA 23/7/2018 Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và 

phương án vay vốn
6 06/2018/HĐQT-XLĐA 2/10/2018 Đánh giá kết quả SXKD quý 3/2018, mục tiêu 

SXKD quí 4/2018

Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối 
với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của 
Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Trong năm 2018, các thành viên HĐQT đã 
tham gia tương đối đầy đủ các phiên họp của 
HĐQT và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được 
giao theo phân công nhiệm vụ, cụ thể:
- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo 
Điều lệ Công ty trong việc lập và thực hiện các 
chương trình công tác năm; phân công nhiệm 
vụ cho các thành viên HĐQT, tổ chức họp, 
ban hành các Nghị quyết, quản lý và giám sát 
Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của 
HĐQT, giao nhiệm vụ cho các đơn vị phát huy 
chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối 
với các vấn đề thuộc thẩm quyền; 
- Thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ 
theo phân công của HĐQT, có những đóng 
góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ 
thống quản trị nội bộ của Công ty, điều hành 
sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ 
tiêu sản xuất kinh doanh chung của Công ty 
năm 2018. 

Ngoài các phiên họp trên, HĐQT đã chỉ đạo 
Ban điều hành giải quyết các vấn đề có liên 
quan đến định hướng lớn về quản trị doanh 
nghiệp, mua sắm tài sản phục vụ SXKD theo 
thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo, giám sát hoạt 
động của Ban điều hành trong việc thực thi 
các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 
HĐQT, cụ thể như sau:
- Đầu tư xây dựng nhà xưởng 6000m2 đảm 
bảo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, 
tiến tới đáp ứng các điều kiện để trở thành 
nhà cung cấp phụ tùng ô tô.
- Cơ bản hoàn thành cải tạo và xây dựng mặt 
bằng toàn Công ty theo hướng hiện đại, đồng 
bộ, lâu dài.
- Đầu tư thiết bị hiện đại kịp thời đáp ứng yêu 
cầu sản xuất, góp phần tăng hiệu quả sản xuất. 
- Liên tục cải thiện điều kiện làm việc cho 
CBCNV.
- Đẩy mạnh việc quản trị mục tiêu, yêu cầu 
Ban điều hành kiểm soát chặt chẽ hoạt động 
tài chính và tiết kiệm chi phí để tối đa hóa lợi 
ích của cổ đông. Thực hiện nghiêm túc, đầy 
đủ công tác kiểm toán hàng năm.
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TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 25 tháng 4 năm 2014 đã bầu Ban kiểm soát Công 
ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 03 thành viên:
1. Bà Trần Thị Việt Hằng    
2. Ông Phạm Hồng Trung   
3. Bà Nguyễn Thị Mùi          
Ban kiểm soát đã họp kiện toàn và bầu bà Trần Thị Việt Hằng làm Trưởng ban.
Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã lập quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 
thành viên căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. Bên 
cạnh đó, với trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát đã có những hoạt động cụ thể như sau:
- Thực hiện giám sát thường xuyên công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động 
tài chính đảm bảo tính hợp pháp trong mọi hoạt động.
- Chỉ đạo thực hiện hoàn tất kế hoạch kiểm toán nội bộ năm, trong đó chú trọng đánh giá hệ 
thống kiểm tra, kiểm soát trong quá trình thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán, kiểm toán.
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật Doanh ng-
hiệp, Luật Chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo 
quyền lợi cho các cổ đông.
- Thực hiện xem xét các báo cáo hoạt động của HĐQT trước khi trình Đại hội đồng cổ đông, 
giám sát trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và giám sát chặt chẽ việc 
thực hiện những nội dung đã được thông qua Nghị quyết tại Đại hội.
- Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát tiến hành họp nhằm kiểm điểm, nắm bắt kịp thời tình hình 
và triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao. Bên cạnh đó, đại diện Ban kiểm 
soát cũng đã tham dự họp đầy đủ các cuộc họp với HĐQT trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông để nắm bắt các nội dung, đề xuất các ý kiến với HĐQT. Ban kiểm soát tham gia lựa chọn 
công ty kiểm toán dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và 
chi phí hợp lý.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

- Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty 
đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình 
hình sản xuất kinh doanh và các luồng lưu 
chuyển tiền tệ¬¬ trong mỗi năm tài chính 
phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam 
và các quy định pháp lý có liên quan. Báo 
cáo tài chính của Công ty được lập cho 
năm tài chính kết thúc tại thời điểm 31/12 
hàng năm với hệ thống kế toán thống kê 
đầy đủ, rõ ràng, các số liệu tài chính đảm 
bảo tính hợp lý, hợp pháp và chính xác.

- Trong quản lý điều hành, các Quyết định 
của HĐQT luôn theo sát đúng với Nghị 
quyết của Đại hội cổ đông, phù hợp với 
thực tiễn, các thông tin được công khai, 
minh bạch. Việc kiểm tra, phê duyệt chi 
phí đầu tư, chi phí kinh doanh luôn cẩn 
trọng nhằm tăng năng lực sản xuất, đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của khách 
hàng và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho 
các cổ đông. Trong nhiệm kỳ, tổng giá trị 
đầu tư thiết bị 105,1 tỷ đồng; đầu tư mở 
rộng diện tích, xây dựng nhà xưởng trị 
giá 108,64 tỷ đồng nhằm quy hoạch mặt 
bằng toàn Công ty, tạo môi trường làm 
việc chuyên nghiệp, hệ thống máy móc 
thiết bị hiện đại, đồng bộ và hiệu quả.

Một số chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2014-2018:

Năm Đơn vị 
tính

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế
Kế hoạch T h ự c 

hiện
Tỷ lệ % 
hoàn 
thành

Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ % hoàn 
thành

2014 Tỷ đồng 940 993 105,63 31,2 34,5 110,57
2015 Tỷ đồng 985 1.201 121,92 34,3 36,2 105,53
2016 Tỷ đồng 1.050 1.267 120,66 34,3 34,3 100
2017 Tỷ đồng 1.270 1.400 1.400 24,5 23,7 96,73
2018 Tỷ đồng 1.350 1.413 1.413 24,5 25,2 102,85

 
Mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định như lộ trình giảm giá định kỳ 4% hàng năm, sự phụ 
thuộc vào các khách hàng lớn, những biến động của giá mua nguyên vật liệu, sự cạnh tranh 
về giá bán, công nghệ, chất lượng sản phẩm giữa các đối thủ cùng ngành nghề... nhưng với 
mục tiêu, chiến lược được đặt ra từ đầu nhiệm kỳ, và nhờ sự triển khai quyết liệt, đúng đắn, 
kịp thời, hiệu quả của HĐQT, ban điều hành, doanh thu của chúng ta luôn vượt mục tiêu đề ra, 
năm sau luôn cao hơn năm trước. Điều đó cũng thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, sự năng động, 
sáng tạo, liên tục cải tiến quy trình công nghệ sản xuất và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể các 
cổ đông.
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VÓI THÀNH VIÊN HĐQT

- Trong nhiệm kỳ, các thành viên HĐQT, Ban 
điều hành, cán bộ quản lý đã hoạt động tích 
cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các 
chỉ đạo kịp thời trong công tác điều hành sản 
xuất kinh doanh, tuân thủ đúng Luật Doanh 
nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty 
và các quy định hiện hành khác của Pháp luật.
- Ban kiểm soát nhất trí cao với các chủ trương, 
chính sách, quy định và quyết định của Công 
ty. Tất cả đều mang tính đồng thuận, đúng 
đắn, kịp thời và phù hợp với tình hình của 
thực tiễn.
- Ban kiểm soát nhất trí với bản báo cáo, tờ 
trình của HĐQT, Ban điều hành trình tại Đại 
hội. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành đã 
phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động 
cũng như chỉ đạo, điều hành của Công ty và 
những kết quả đã đạt được trong các năm qua.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA 
BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
BAN ĐIỀU HÀNH, CỔ ĐÔNG

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác 
trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm 
vụ, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và 
đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với 
HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các 
Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT 
đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định 
của pháp luật và vì lợi ích chung của Công ty.
HĐQT đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp 
thông tin và luôn tạo điều kiện cho Ban kiểm 
soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính 
sát thực của thông tin và đưa ra được những 
tư vấn kịp thời. Các phiên họp định kỳ của 
HĐQT, UBKT và một số cuộc họp quan trọng 
khác đều có sự tham dự của Ban kiểm soát.
Đối với cổ đông: Trong cả nhiệm kỳ, Ban kiểm 
soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay 
khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông về các sai phạm của 
HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (tiếp)

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 - NHIỆM KỲ TIẾP THEO VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN 
KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH:

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, kinh tế thế giới và trong nước vẫn tiếp tục có những biến động, 
khủng hoảng ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 
Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Tuy nhiên dưới sự lãnh 
chỉ đạo kịp thời, linh hoạt của HĐQT, Ban điều hành, sự chung sức, chung lòng của toàn thể 
CBCNV, Công ty đã có những bước thay đổi đáng ghi nhận và mang tính bền vững. Các chỉ tiêu 
đặt ra luôn hoàn thành vượt mức, nguồn vốn bảo toàn và sử dụng có hiệu quả.
 Nhận thấy khó khăn trước mắt còn nhiều, nhưng với định hướng phát triển sản xuất, kinh do-
anh của Công ty năm 2019 và nhiệm kỳ tiếp theo, Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí, tin tưởng 
vào sự lãnh chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành và các CBQL.
Song song với đó, Ban kiểm soát xin được đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và kiến 
nghị với HĐQT, Ban điều hành như sau:

Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm 
kỳ tiếp theo: 

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp 
luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 
trong việc quản trị và điều hành.
- Tham mưu, tư vấn HĐQT, Ban điều hành 
trong việc hoàn thiện, sửa đổi và bổ sung các 
văn bản quy định phù hợp với quy mô phát 
triển của Công ty.
- Phối hợp với Ban điều hành, Cán bộ quản lý 
thực hiện thanh tra nghiệp vụ định kỳ tại các 
đơn vị, phòng ban chức năng, tạo hệ thống 
làm việc ngày càng chuyên nghiệp và hiệu 
quả.

Kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành:
- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Có chiến 
lược đầu tư thích hợp, khai thác mạnh các thị 
trường tiềm năng, đặc biệt là thị trường xuất 
khẩu.
- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý chất lượng, 
quản lý thiết bị nhằm tăng cường sức cạnh 
tranh trong quá trình hội nhập quốc tế.
- Cần có hệ thống đánh giá nhân viên, hoạch 
định và tinh gọn bộ máy quản lý nhằm nâng 
cao hiệu quả trong công việc, chất lượng 
nguồn nhân lực.
- Tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tham 
gia các khóa học trau dồi thêm trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ nhằm tuân thủ chặt chẽ theo 
quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 
khoán và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 
thực tiễn.
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STT Họ và tên Chức danh Thù lao
1 Hội đồng 

quản trị
Ông Phan Tấn Bình Chủ tịch HĐQT – Tổng 

giám đốc
2.000.000đ/tháng

Ông Phùng Quang Hải Thành viên HĐQT – Phó 
Tổng giám đốc

1.500.000 đ/tháng

Ông Nguyễn Thanh Tùng Thành viên HĐQT – Phó 
Tổng giám đốc – giám 

đốc xí nghiệp

1.500.000 đ/tháng

Ông Phạm Đức Hiếu Thành viên HĐQT – Kế 
toán trưởng – Trưởng 

Phòng Kế toán

1.500.000 đ/tháng

Ông Nguyễn Minh Tuấn Thành viên HĐQT – 
Trưởng Phòng kinh do-

anh

1.500.000 đ/tháng

Tổng: 8.000.000đ/tháng
2 Ban kiểm 

soát
Trần Thị Việt Hằng Trưởng Ban kiểm soát 1.500.000đ/tháng
Bà Nguyễn Thị Mùi Thành viên Ban kiểm 

soát
800.000đ/tháng

Ông Phạm Hồng Trung Thành viên Ban kiểm 
soát

800.000đ/tháng

Tổng: 3.100.000đ/tháng

GIAO DỊCH, THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS

THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

Tên người nội bộ Chức vụ Hình 
thức

Só 
lượng

Số cổ phiếu 
trước giao 

dịch

Số cổ phiếu 
sau giao dịch

Tỷ lệ 
sau giao 

dịch
Quan 

hệ
Chức 

vụ
Phạm Đức Hiếu Thành 

viên 
HĐQT

Mua 900 27.900 28.800 0,48%

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Từ khi tham gia thị trường chứng khoán đến 
nay, Công ty luôn chủ động nắm bắt các quy 
định pháp luật có liên quan và cập nhật kịp 
thời như:
- Tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ Công bố thông 
tin, xây dựng và ban hành Quy chế công bố 
thông tin theo thông tư 155/2015/TT-BTC – 
Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán và Quy chế công bố thông tin 
của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Định kỳ tổ chức Đại hội đồng cổ đông
- Rà soát, xây dựng Điều lệ, Quy chế quản 
trị bám sát theo Luật Doanh nghiệp 2014 và 
Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn quản 
trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng 
và thông tư 95/2017/TT-BTC Điều lệ mẫu, quy 
chế quản trị mẫu.
Những việc trên một mặt nâng cao hiệu quả 
quản lý, mặt khác thúc đẩy sự công bằng, minh 
bạch trong quá trình xử lý sự cố và những sai 
sót phát sinh. Qua đó giúp ổn định và nâng 
cao hiêu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.

TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty đã ứng dụng  một số phần mềm công nghệ vào hoạt động quản trị Công ty và vẫn 
đang tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp để làm sao có thể áp dụng công nghệ thông tin vào trong 
mọi hoạt động quản trị của Công ty giúp tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chỉ tiêu Tình hình thực hiện năm 2018
1. Quản trị tài 
chính – kế toán

Công ty có sử dụng phần mềm tài chính kế toán, hiệu quả sử dụng tốt

2. Quản trị nhân 
sự

Công ty có sử dụng phần mềm quản lý nhân sự, hiệu quả sử dụng tốt

3. Quản trị quan 
hệ khách hàng

Công ty đã có quy trình quản lý khách hàng, chưa có phần mềm quản 
lý.

4. Hệ thống quản 
trị khác

Công ty có sử dụng phầm mềm quản lý sản xuất, quản lý kho, hiệu quả 
sử dụng tốt.

Về đào tạo về quản trị Công ty:Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc lên kế hoạch tham dự đầy 
đủ các khóa học, tập huấn về quản trị Công ty do Uỷ ban chứng khoán nhà nước và Sở giao 
dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.
Về quan hệ nhà đầu tư, Công ty thực hiện nâng cấp website www.xichlipda.vn để có thể cung 
cấp thông tin kịp thời đến cộng đồng nhà đầu tư, khách hàng đối tác.

TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



56 57

HỆ THỐNG ISO ÁP DỤNG TẠI 
CÔNG TY

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG 
LƯỢNG 50001:2011

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT 
LƯỢNG ISO 9001:2015

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT 
LƯỢNG ISO 14001:2015

TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CÔNG TY (tiếp)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG 50001:2011

Hiện nay, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả là một trong những thách thức 
lớn đối với các doanh nghiệp nói chung và 
Công ty nói riêng. Thiết lập, áp dụng và duy 
trì Hệ thống Quản lý Năng lượng theo Tiêu 
chuẩn ISO 50001:2011 được coi là giải pháp 
hữu hiệu cho vấn đề quản lý năng lượng tại 
DFC. Thông qua việc đưa ra các yêu cầu đối 
với một Hệ thống Quản lý Năng lượng, Tiêu 
chuẩn ISO 50001:2011 góp phần quan trọng 
trong việc sử dụng năng lượng một cách tiết 
kiệm và hiệu quả, do đó mang lại những lợi 
ích đáng kể cho Công ty.

Plan (Lập kế hoạch): 
Xác định các yếu tố ảnh 
hưởng đến việc tiêu thụ 
năng lượng và thiết lập 
các chỉ số hoạt động năng 
lượng, mục tiêu, chỉ tiêu, 
các thủ tục kiểm soát và 
kế hoạch hành động cần 
thiết nhằm đạt được cam 
kết trong chính sách năng 
lượng và cải tiến hoạt 
động quản lý năng lượng 
tại Công ty

Check (Kiểm tra): 
Giám sát và đo lường các 
quá trình và các yếu tố cơ 
bản của các hoạt động 
tác nghiệp, giúp xác định 
các kết quả cụ thể của 
hoạt động quản lý năng 
lượng trong Công ty, 
chứng tỏ sự phù hợp với 
chính sách năng lượng và 
các mục tiêu năng lượng 
được thiết lập.

Act (Hành động):
Thực hiện các hành 
động cần thiết nhằm 
cải tiến liên tục hoạt 
động năng lượng 
và Hệ thống Quản 
lý Năng lượng của 
Công ty.

Do (Thực hiện): 
Tiến hành thực hiện các 
thủ tục, kế hoạch hành 
động về quản lý năng 
lượng đã được thiết lập.

Tiêu chuẩn ISO 50001:2011đưa ra khuôn khổ 
các yêu cầu, giúp tổ chức:
- Thiết lập, thực hiện và duy trì chính sách nhằm 
sử dụng năng lượng một cách hiệu quả hơn;
- Thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu nhằm hướng tới 
chính sách sử dụng năng lượng hợp lý và hiệu 
quả đã cam kết;
- Xác định các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác 
cần tuân thủ;
- Sử dụng các số liệu thu thập được để phân tích 
và đưa ra các quyết định liên quan tới tiêu thụ 
năng lượng tại doanh nghiệp;
- Đo lường các kết quả, kiểm kê tiêu thụ năng 
lượng cho các hoạt động, bao gồm cả việc tiêu 
thụ năng lượng trong quá khứ, hiện tại và tương 
lai;
- Xem xét tính hiệu lực và hiệu quả của chính 
sách đã cam kết;
- Cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Năng lượng.

Áp dụng Hệ thống Quản lý Năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001:2011 giúp doanh nghiệp đánh 
giá mức tiêu thụ và sử dụng năng lượng hiện tại, tìm kiếm các giải pháp cải tiến nhằm sử dụng một 
cách tốt hơn các thiết bị sử dụng năng lượng hiện tại, giúp nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng 
của các máy móc, thiết bị do đó giảm mức năng lượng được sử dụng và giảm được chi phí đáng kể 
cho doanh nghiệp. Ngoài ra, thông qua việc thiết lập và áp dụng các thủ tục kiểm soát điều hành liên 
quan tới sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn năng lượng, ISO 50001:2011 còn giúp doanh nghiệp 
tránh được các khoản tiền phạt theo các chế tài xử lý vi phạm trong việc sử dụng năng lượng. Bên 
cạnh đó, với mục đích sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả , ISO 50001:2011 còn tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc cải tiến quản lý năng lượng đối với các dự án giảm phát thải khí nhà 
kính.
Về mặt thị trường, Hệ thống Quản lý Năng lượng được chứng nhận phù hợp với Tiêu chuẩn ISO 
50001:2011 tạo cơ hội cho việc quảng bá, đồng thời đây cũng là công cụ cho doanh nghiệp vượt qua 
hàng rào kỹ thuật thương mại và giúp nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp đối với khách 
hàng và cộng đồng, do đó giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và cơ hội cho việc mở 
rộng thị trường, bao gồm cả việc gia nhập thị trường quốc tế.
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HỆ THỐNG QUÀN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

Ngành cơ khí chế tạo nước ta thời gian qua có 
bước phát triển nhanh chóng. Nhưng thực tế cho 
thấy các doanh nghiêp cơ khí trong nước ta lại gặp 
rất nhiều khó khăn trước yêu cầu phải liên tục đổi 
mới công nghệ. Các doanh nghiệp phải tự vượt qua 
khó khăn bằng chính năng lực của mình và Công ty 
cổ phần Xích líp Đông Anh là một ví dụ điển hình. 
Với hướng đi đúng đắn trong công tác quản lý 
chất lượng, Công ty không ngừng phát triển trong 
những năm qua và nhận được nhiều bằng khen 
của Đảng và Nhà nước. Các hệ thống quản lý chất 
lượng được áp dụng tại doanh nghiệp hiện nay:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN 
ISO 9001:2015

- Cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt 
nhất đến khách hàng và đáp ứng 
yêu cầu của các bên liên quan.
- Thường xuyên xem xét nguồn 
lực để đầu tư công nghệ và đào 
tạo nhân viên về chất lượng sản 
phẩm, bảo vệ, sử dụng hiệu quả, 
tiết kiệm và tái sử dụng nguồn 
tài nguyên.
- Nắm bắt chính xác, hạn chế tối 
đa ảnh hưởng và tác động đến 
môi trường trong các hoạt động 
của Công ty. Nỗ lực hoàn thành 
mục tiêu chất lượng, chỉ tiêu 
môi trường đã đề ra. Đồng thời 
điều chỉnh phù hợp với các yêu 
cầu thực tế.

Công ty đã soạn thảo và ban 
hành các bảng mô tả công việc, 
các tài liệu liên quan đến trách 
nhiệm của nhân viên đối với 
Công ty; triển khai các khóa 
huấn luyện, đào tạo định hướng; 
truyền đạt qua các phương tiện 
thông tin như mạng nội bộ, bản 
tin; hướng dẫn công nhân viên 
thực hiện nghiêm túc các sứ 
mệnh và chính sách của Công ty.

Công ty kiểm soát chặt chẽ việc 
thực hiện kế hoạch sản xuất 
thông qua phòng Kỹ thuật sản 
xuất. Phòng Kỹ thuật sản xuất 
có nhiệm vụ đôn đốc các đơn 
vị tăng cường sản xuất, yêu cầu 
các đơn vị khác hỗ trợ …Bên 
cạnh đó, luôn theo dõi và đánh 
giá mức độ hoàn thành công 
việc về chất lượng và tiến độ 
thực hiện sản xuất, lập báo cáo 
thống kê vào cuối tuần, như vậy 
luôn đảm bảo được việc kiểm 
soát sản xuất trong Công ty. Vào 
ngày 03 của tháng sau, phòng Kỹ 
thuật sản xuất có trách nhiệm 
tổng hợp đánh giá mức độ thực 
hiện kế hoạch tháng trước của 
các đơn vị trước cuộc họp giao 
ban, điều chỉnh và ban hành 
kế hoạch sản xuất tháng lần 2 
để các đơn vị thực hiện. Cuối 
mỗi quy, năm, thủ kho các đơn 
vị thực hiện kiểm kê số lượng 
theo mẫu báo cáo, thống kê 
các đơn vị căn cứ vào đó để lập 
bảng quyết toán vật tư nộp cho 
phòng Kỹ thuật sản xuất.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC TRIỂN KHAI SẢN XUẤT

Tất cả những sự không phù 
hợp từ thông tin khách hàng 
hay được tim thấy trong quy 
trình sản xuất đều được yêu 
cầu thực hiện hành động khắc 
phục phòng ngừa nhằm loại bỏ 
nguyên nhân của sự không phù 
hợp hay nguyên nhân của sự 
không phù hợp tiềm ẩn để đảm 
bảo điều đó không xảy ra lặp lại 
hoặc ngăn ngừa sự xuất hiện 
của chúng. Công ty đề ra đầy 
đủ và cụ thể các quy trình khắc 
phục, phòng ngừa cũng như cải 
tiến sản phẩm trong quá trình 
sản xuất.

Trong quá trình sản xuất không 
thể tránh khỏi việc sản phẩm 
của Công ty mắc lỗi cũng như 
không đáp ứng được yêu cầu 
của khách hàng. Do đó, Công ty 
đã lập ra thủ tục khiếu nại của 
khách hàng. Mục đích là ghi lại 
phản hồi và nhanh chóng giải 
quyết vấn đề một cách nhanh 
nhất cho khách hàng. Công ty 
đã lập ra QT15 về Quy trình Xử 
lý khiếu nại của khách hàng, 
cùng với đó là đơn khiếu nại, 
đơn phản hồi của Công ty và 
bảng theo dõi khiếu nại của 
khách hàng. Với việc lâp ra một 
quy trình rõ ràng như vậy sẽ 
giúp việc giải quyết các vấn đề 
của khách hàng được nhanh và 
chính xác, tạo lòng tin của khách 
hàng đối với doanh nghiệp.

KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA, 
CẢI TIẾN KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG
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Hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2004

yêu cầu pháp luật 
và yêu cầu khác

Thiết lập các mục 
tiêu, chỉ tiêu môi 

trường

xác định khía cạnh 
môi trường

Lập chương 
trình quản lý môi 

trường

Xem xét của lãnh 
đạo

Thiết lập chính 
sách môi trường

Kiểm tra và khắc 
phục phòng ngừa

Thực hiện và 
điều hành

Hình: Sơ đồ vận hành quản lý môi trường trong hệ thống

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN 
ISO 9001:2015

Hiện nay, việc lãng phí điện năng trong các 
Công ty sản xuất luôn là một vấn đề đau 
đầu đối với các nhà quản lý. Bản thân Công 
ty Xích líp Đông Anh là một doanh nghiệp 
sản xuất sử dụng điện năng trong hầu hết 
các quá trình sản xuất do đó Công ty luôn 
đề ra mục tiêu giảm lượng điện tiêu thụ 
của năm sau thấp hơn so với năm trước, 
và để thực hiện mục tiêu này thì Công ty 
đã đề ra các biện pháp cơ bản sau:
- Thay mới các đường dây cũ nát trong tất 
cả các phân xưởng
- Thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị 
điện trong sản xuất
- Tắt máy ngay khi không có nhu cầu sản 
xuất hoặc lúc nghỉ ngơi khi chờ sản xuất
- Phổ biến các quy định này tới tất cả các 
công nhân trong phân xưởng bằng cách 
dán thông báo quy định lên bảng hoặc 
trao đổi trực tiếp
- Sử dụng hợp lý các bóng đèn chiếu sáng 
trong phân xưởng
- Tuân thủ thời gian làm việc và nghỉ ngơi 
đã được quy định
- Hạn chế sử dụng các thiết bị không cần 
thiết vào giờ cao điểm 
- Thay hệ thống bóng đèn tiết kiêm năng 
lượng nếu có.

Mục tiêu của Công ty là phân loại 
quản lý rác thải từ đầu nguồn tại các 
phân xưởng và giảm lượng dầu công 
nghiệp thải, rác thải và nước thải ra ô 
nhiễm đất. Công ty có các biện pháp 
cơ bản sau:
- Cấp phát thùng đựng rác thải nguy 
hại và thùng đựng rác thải thông 
thường cho các phân xưởng sản xuất
- Tuân thủ đúng quy trình công nghệ 
sản xuất
- Đào tạo ý thức cho người lao động 
trong khi tham gia vào dây chuyền sản 
xuất
- Thu gom lượng dầu thải ra từ công 
nghệ sản xuất và tập trung tái sử dụng 
hoặc tái chế
- Định kỳ vệ sinh tất cả các phân xưởng 
để tránh dầu thấm lâu ô nhiễm đất
- Thu gom lượng dầu thải ra từ công 
nghiệp sản xuất về bể chứa dầu thải 
của Công ty.

- Đào tạo cho người vận hành phương 
pháp vận hành và quản lý Hệ thống 
nước thải.
- Phân tích định kỳ và đánh giá mức độ 
ô nhiễm để kiểm soát ô nhiễm nước
- Duy trì hệ thống thường xuyên

SỬ DỤNG ĐIỆN SẢN XUẤT
QUÁ TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI 

CÔNG NGHIỆP TỪ CÁC PHÂN 
XƯỞNG

KIỂM SOÁT CHỈ TIÊU Ô NHIỄM 
NƯỚC THẢI

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015
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QUẢN TRỊ RỦI RO

Với xu hướng toàn cầu hóa cùng với việc Việt Nam tham gia sâu rộng các hiệp định đối tác kinh 
tế trên thế giới đã giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội mở của hàng hóa của mình 
ra ngoài phạm vi lãnh thổ. Tuy nhiên việc này cũng làm cho các doanh nghiệp trong nước phải 
cạnh tranh gay gắt hơn để duy trì thị phần, doanh thu của họ khi mà sự thâm nhập của các 
doanh nghiệp FDI với tiềm lực kinh tế lớn mạnh đã và đang thâm nhập vào thị trường nội địa, 
Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh cũng không ngoại lệ khi mà DFC đang phải cạnh tranh gay 
gắt với những doanh nghiệp lớn trong nước.  Bên cạnh đó những khó khăn về nguồn nguyên 
vật liệu, lao động chất lượng cao, ảnh hưởng của các chính sách vĩ mô của Chính phủ là những 
rủi ro mà doanh nghiệp đã và đang phải đối mặt. DFC đã tự  đặt ra quy trình quản trị rủi ro và 
quản trị rủi ro theo cấp từ thực tiễn mà doanh nghiệp đã trải qua sau gần 45 năm hoạt động 
như sau:

QUẢN TRỊ RỦI RO THEO CẤP 

Rủi ro luôn luôn tiềm ẩn gắn chặt với hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp . Vì thế 
việc quy phân rõ trách nhiệm  cho từng cấp 
là điều cần thiết để mỗi cấp quản lý có trách 
nhiệm với công việc thuộc nghĩa vụ của họ. 
Tại DFC, chúng tôi thực hiện phân cấp trách 
nhiệm theo chiều dọc nhằm giảm thiểu rủi ro 
tối đa.

03

02

01

Ban giám đốc: Có trách nhiệm triển 
khai, giám sát và đánh giá quá trình 
thực hiện quản trị rủi ro, đảm bảo 
các quy trình quản trị tuân thủ liên 
quan, tạo lợi ích cho Công ty và cổ 
đông.

Các phòng ban: Có trách nhiệm 
thực hiện quản trị rủi ro có liên 
quan trực tiếp đến chức năng, lĩnh 
vực của phòng, định kỳ đánh giá và 
báo cáo với cấp trên về tình hình 
quản trị rủi ro.

Hội đồng quản trị: Có trách nhiệm 
định hướng chiến lược và quản lý 
Công ty. Thiết lập các khung quản 
trị rủi ro, chịu trách nhiệm tổng thể 
về quản trị rủi ro và quản trị rủi ro 
một cách hiệu quả.

QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI DFC

Quy trình quản tri rủi ro của DFC được xây dựng một cách đồng nhất và rõ ràng nhằm đảm 
bảo công tác quản trị và hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.

Bước 2: 
Xác định các rủi ro 

gặp phải, có thể ảnh 
hưởng đến việc hoàn 
thành các mục tiêu 

của Công ty

 Bước 4: 
Đưa ra cách thức xử 

lý và ứng phó phù 
hợp nhất đối với 
từng loại rủi ro

Bước 6: 
Định kỳ báo cáo 
lên các cấp quản 

lý

Bước 6

Bước 1 Bước 2

Bước 5 Bước 4

Bước 3Q u y 
trình quản trị rủi 

ro

 Bước 1: 
Xác định bối 

cảnh của 
Công ty

 Bước 3: 
Đánh giá và đo lường 
các rủi ro và xác định 
đâu là rủi ro chủ yếu 
mà Công ty gặp phải

 Bước 5: Giám sát 
quá trình quản lý 

rủi ro
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Thông qua việc phân tích môi trường kinh doanh mà Công ty đang hoạt đông cùng với việc 
thống kê các số liệu lịch sử, DFC đã xác định những rủi ro trọng yếu mà Công ty phải quản lý 
chặt chẽ bao gồm cả những rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống:

CÁC RỦI RO GẶP PHẢI VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

Rủi ro khácRủi ro 
nguồn 

nhân lực

Rủi ro 
quản trị 
Công ty

Rủi ro 
nguyên 
vật liệu

Rủi ro giá 
cổ phiếu

Rủi ro môi 
trường

Rủi ro 
pháp lý

RỦI RO KINH TẾ
Sự phát triển của một nền kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng GDP, 
sự biến động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái. Các yếu tố trên có ảnh hưởng không nhỏ 
và tác động mang tính hệ thống đến toàn bộ nền kinh tế. Do đó, sự biến động bất thường của 
các yếu tố này có thể gây ra những rủi ro cho chủ thể tham gia vào nền kinh tế nói chung và 
Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh nói riêng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam:
Từ sau khi chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào ngày 11/01/2007, nền 
kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu. Sự phát triển của nền kinh tế 
Việt Nam ngày càng gắn kết chặt chẽ với xu thế phát triển chung của thế giới. 
Năm 2014, với mức tăng trưởng GDP 5,98%, Việt Nam đã chính thức trở thành nước có tốc độ 
tăng trưởng GDP cao thứ 02 thế giới sau Trung Quốc. Đến năm 2015, Việt Nam đã ghi nhận tốc 
độ tăng trưởng GDP 6,68%, vượt qua mục tiêu 6,2% của Chính phủ. Bước sang năm 2016, dù 
không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,8% nhưng tốc độ tăng trưởng GDP 6,21% cho thấy Việt Nam 
vẫn là một trong những nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất Châu Á. Năm 2016 là năm khởi đầu 
của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Đây cũng là năm khởi đầu một tiến 
trình hội nhập mới khi hàng loạt cam kết hội nhập có hiệu lực. Việc áp dụng các chính sách vĩ 
mô một cách hiệu quả của Chính phủ giúp giảm rủi ro về kinh tế đối với giới doanh nghiệp nói 
chung và các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp phụ trợ, trong đó có Công ty 
cổ phần Xích líp Đông Anh. Năm 2017, nền kinh tế phản ánh kết quả tốt trong các ngành xuất 
khẩu, nhu cầu trong nước và ngành nông nghiệp đang từng bước phục hồi. Lạm phát thấp và 
lòng tin của người tiêu dùng được giữ vững khiến cho tiêu dùng ở khu vực tư nhân tăng lên, 
và hoạt động đầu tư lại được hỗ trợ bởi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài kết hợp với 
tăng trưởng tín dụng cao. Năm 2018 kinh tế - xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế 
giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm hơn 
dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - 
Trung ngày càng diễn biến phức tạp. GDP cả năm 2018 tăng 7,08%, là mức tăng cao nhất kể từ 
năm 2008 trở về đây, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ 
ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng nỗ lực thực hiện. 

Rủi ro
kinh tế

 
QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp)
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Lãi suất
Để thực hiện sản xuất, ngoài vốn tự có và vốn huy động qua các hình thức phát hành chứng 
khoán, hầu hết các doanh nghiệp đều phải sử dụng đến nguồn vốn tín dụng của ngân hàng tuy 
nhiên việc vay vốn của ngân hàng không hoàn toàn dễ dàng cho các doanh nghiệp. Mặt khác, 
khi nền kinh tế xảy ra lạm phát cao, Nhà nước buộc phải thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt 
bằng cách tăng lãi suất cho vay thì các doanh nghiệp lại càng khó khăn hơn trong việc tiếp cận 
nguồn vốn của ngân hàng. Do đó, nhân tố lãi suất cũng có tác động không nhỏ đến hoạt động 
của doanh nghiệp. Theo số liệu của Tổng cục thống kê thống kê về tình hình kinh tế - xã hội 
năm 2018 thì lãi suất cho vay đồng Việt Nam phổ biến khoảng 6%-9%/năm đối với ngắn hạn 
và 9%-11% đối với trung và dài hạn. Tuy nhiên rủi ro lãi suất không ảnh hưởng đến Công ty 
nhiều vì lãi suất các khoản vay ngắn hạn, dài hạn trong năm vừa qua khá là thấp dao động từ 
5,8% đến 8,6%.

Lạm phát:
Các rủi ro trong tài chính doanh nghiệp thường gắn liền với hiện tượng lạm phát trong nền 
kinh tế. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, trong đó có Công ty 
cổ phần Xích líp Đông Anh, lạm phát tăng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp và làm gia tăng các chi phí 
đầu vào, bao gồm chi phí nhân công và các chi phí khác. Lạm phát cơ bản bình quân của năm 
2017 là 3,53% và lạm phát cơ bản bình quân năm 2018 tăng 1,48% so với bình quân năm 2017. 
Để giảm thiểu rủi ro lạm phát đối với hoạt động của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Xích 
líp Đông Anh thường xuyên cập nhật, chủ động dự báo sớm thời điểm phát sinh nhu cầu vốn, 
tăng cường công tác kiểm soát định mức chi phí, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất. Điều 
này góp phần duy trì biên lợi nhuận ở mức hiệu quả và làm giảm thiểu tối đa những rủi ro có 
thể phát sinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

Tỷ giá hối đoái: 
Tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Nếu tỷ giá gia tăng thì chi 
phí đầu vào của Công ty cũng sẽ tăng theo trong khi giá bán sản phẩm lại không thể điều chỉnh 
tăng tương ứng. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến doanh thu của Công ty vì nguyên liệu đầu 
vào của Công ty là Thép một phần được nhập khẩu từ nước ngoài.
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RỦI RO PHÁP LÝ

Rủi ro về luật pháp phát sinh khi có những 
thay đổi trong hệ thống các văn bản luật trực 
tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh các hoạt động 
của Công ty, và chiến lược phát triển ngành 
công nghiệp phụ trợ trong nước và thế giới. 
Hiện tại, hoạt động của Công ty chịu sự điều 
chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, 
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế 
giá trị gia tăng và các văn bản dưới luật liên 
quan khác. Ngoài ra, Công ty còn chịu sự điều 
chỉnh của Luật Chứng khoán và các văn bản 
hướng dẫn thi hành. Việc thay đổi, bổ sung 
các văn bản quy phạm pháp luật, các quy 
định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
sẽ có ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. 
Bất cứ sự thay đổi nào của các quy định nói 
trên cũng có nguy cơ tác động tiêu cực đến 
hoạt động của Công ty. Để kiểm soát rủi ro 
về mặt luật pháp, ban điều hành Công ty cổ 
phần Xích líp Đông Anh đã liên tục cập nhật 
những thay đổi trong môi trường luật pháp 
liên quan đến hoạt động của Công ty, từ đó 
đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh phù 
hợp. Để ngăn chặn các rủi ro phát sinh theo 
hướng tiêu cực, Công ty đã xây dựng hệ thống 
quản trị nội bộ chuẩn mực, đảm bảo tuân thủ 
các quy định của pháp luật.

RỦI RO MÔI TRƯỜNG

Ô nhiễm môi trường, khí thải là điều không thể 
tránh khỏi của nền công nghiệp sản xuất thép 
cũng như công nghiệp cơ khí. Bởi nếu các chất 
thải trong quá trình sản xuất sản phẩm không 
được xử lý theo đúng quy trình sẽ ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến đất đai, nguồn nước. Một 
ví dụ điển hình là vụ việc Formusa Hà Tĩnh xả 
thải làm cá chết hàng loạt ở Miền Trung. Các 
rủi ro xuất phát từ môi trường tuy không ảnh 
hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất cũng 
như vận hành của Công ty nhưng nó lại là yếu 
tố gián tiếp tác động đến sản lượng cũng như 
nguồn nguyên liệu đầu vào trên thị trường. 
Do đó, tính về lâu dài thì môi trường luôn là 
yếu tố được quan tâm hơn cả, đáp ứng các 
tiêu chí đặt ra về môi trường của cả xã hội 
cũng như yêu cầu đặt ra của Chính phủ sẽ 
tạo điều kiện tốt hơn cho Công ty trong hoạt 
động về sau.

RỦI RO GIÁ CỔ PHIẾU

Công ty phát hành cổ phiếu nhằm huy động 
vốn vào quá trình sản xuất kinh doanh. Giá 
cổ phiếu trên thị trường phụ thuộc rất lớn 
vào tình hình tài chính của công ty cũng như 
triển vọng phát triển của ngành. Bên cạnh 
đó không thể không kể đến tâm lý của các 
nhà đầu tư cũng như biến động của nền kinh 
tế vĩ mô không chỉ trong nước mà bao gồm 
cả những thay đổi của các nước lớn trên thế 
giới. Do vậy doanh nghiệp chỉ có thể làm tốt 
công việc kinh doanh của mình còn về những 
yếu tố như tâm lý nhà đầu tư doanh nghiệp 
không thể kiểm soát được. Do đó doanh ng-
hiệp luôn thực hiện tốt việc công bố thông 
tin với Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội và 
Trung tâm lưu ký chứng khoán để đảm bảo 
tâm lý các nhà đầu tư không bị xáo động quá 
mạnh.

RỦI RO VỀ NGUỒN NGUYÊN 
LIỆU

Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh là đơn vị 
chuyên sản xuất phụ tùng cho xe máy, xe đạp 
với nguyên liệu đầu vào chính là thép. Hiện 
nguyên phụ liệu cho ngành cơ khí chủ yếu là 
sắt thép và các loại hợp kim màu, tuy nhiên, 
hầu hết các nguyên phụ liệu nảy trong nước 
chưa sản xuất được buộc phải nhập khẩu. 
Năm 2018, chứng kiến một năm đầy biến 
động của ngành thép khi mà chủ nghĩa bảo 
hộ gia tăng bắt đầu từ việc Mỹ áp thuế nhập 
khẩu thép lên tới 25% ; điều này gây xáo trộn 
đến rất nhiều doanh nghiệp đặc biệt những 
doanh nghiệp cần nguyên liệu đầu vào chính 
để sản xuất ra sản phẩm là thép. Năm 2018, 
giá thép đầu vào của Công ty tăng từ 3-5%. 
Nắm bắt được những khó khăn đó, Công ty 
cổ phần Xích líp Đông Anh xác định sớm thời 
điểm phát sinh nhu cầu nguyên vật liệu để 
xây dựng dự toán khối lượng phục vụ cho sản 
xuất chính xác và kiểm soát được giá cả, chủ 
động trong việc tìm kiếm những nhà cung cấp 
nguyên vật liệu uy tín bảo đảm đáp ứng được 
nhu cầu sản xuất với giá thành hợp lý.

RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC

Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh hoạt động 
với nhiều phân xưởng sản xuất và sản phẩm 
sản xuất ra cần độ đẹp, độ chính xác cao do 
vậy đào tạo được đội ngũ lao động có trình 
độ tay nghề cao đáp ứng được yêu cầu công 
việc là điều hết sức cần thiết chưa kể đến xu 
hướng di chuyển lao động tay nghề cao giữa 
các doanh nghiệp trong nước, giữa các quốc 
gia trong khu vực và trên thế giới. Nhận thức 
được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có kỹ 
năng tay nghề cao là yếu tố quyết định mang 
lại thành công cho doanh nghiệp, Công ty cổ 
phần Xích líp Đông Anh luôn chú trọng đào 
tạo đội ngũ nhân viên theo đúng mục tiêu đã 
đặt ra thông qua các chương trình hỗ trợ phát 
triển kỹ năng nghề nghiệp và trình độ quản 
lý. Đồng thời, Công ty cũng tạo ra môi trường 
làm việc chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ thoả 
đáng cũng như quan tâm chăm sóc đời sống 
tinh thần để tạo điều kiện cho người lao động 
phát huy tối đa năng lực cá nhân và có cơ hội 
phát triển nghề nghiệp. Với chiến lược đó, 
Công ty đã xây dựng được một đội ngũ nhân 
viên có trình độ tay nghề cao, đáng tin cậy và 
gắn bó lâu dài để thực hiện các mục tiêuphát 
triển.

RỦI RO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Rủi ro xuất phát từ quản trị kém là rủi ro tiềm ẩn, 
nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lâu 
dài của doanh nghiệp, gây thiệt hại cho cổ đông 
như rủi ro về quản trị tài sản và nguồn vốn, rủi 
ro về nguồn nhân lực, rủi ro về quy trình và hệ 
thống…Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh luôn 
chủ động giảm thiểu tối đa các rủi ro về quản trị 
thông qua việc tăng cường xây dựng tính hiệu quả 
của hệ thống quản trị rủi ro, thực hiện nghiêm túc 
các quy định quản trị, thường xuyên tổ chức các 
chương trình đào tạo về kiểm soát nội nộ, kiểm 
toán nội bộ và kế toán,…Trên thực tế, kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh trong những năm qua 
của Công ty đã đạt được sự tăng trưởng ổn định, 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra và duy trì 
ổn định sản xuất kinh doanh. Điều đó có được một 
phần không nhỏ là nhờ sự đồng lòng và thống nhất 
trong phương hướng chỉ đạo từ ban điều hành 
Công ty, vốn là các thành viên đã có nhiều năm làm 
việc cùng nhau và đều gắn bó với Công ty từ những 
ngày đầu thành lập. Vì vậy rủi ro về quản trị công 
ty là không lớn.

RỦI RO KHÁC

Các rủi ro khác có thể kể đến như thiên tai, 
cháy nổ, bệnh dịch, chiến tranh… Các rủi ro 
này thường ít xảy ra và khó lường trước được. 
Nếu xảy ra, những rủi ro đó sẽ có thể gây thiệt 
hại về con người và tài sản của Công ty. Trong 
số các rủi ro được đề cập, rủi ro an toàn lao 
động là loại hình rủi ro thường trực nhất đới 
với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực này do đặc thù có nhiều máy móc, hóa 
chất dễ gây sát thương nếu không cẩn thận 
trong quá trình làm việc. Vì vậy, công ty luôn 
chú trọng trang bị cho công nhân trong phân 
xưởng đảm bảo đồ bảo hộ lao động đầy đủ 
cho công nhân nhằm giảm thiểu các tai nạn 
lao động đáng tiếc có thể xảy ra. Bên cạnh đó 
các rủi ro cháy nổ cũng không thể bỏ qua vì 
trong phân xưởng có nhiều vật dễ bắt lửa. Vì 
vậy, công tác phòng chống cháy nổ trong nhà 
máy luôn được ban lãnh đạo của Xích líp Đông 
Anh đặt lên hàng đầu. Không chỉ trang bị đầy 
đủ các thiết bị chữa cháy, Công ty còn quan 

tâm đến việc trang bị kiến thức, kỹ năng chữa cháy 
cũng như thoát nạn cho người lao động. Công ty đã 
thành lập đội chữa cháy cơ động riêng, và những 
thành viên trong đội PCCC đều được tập huấn về 
kiến thức PCCC, có nhiệm vụ kiểm tra, nhắc nhở 
người lao động về các biện pháp an toàn trong 
quá trình sản xuất và sau mỗi ngày làm việc. Bên 
cạnh đó, Công ty còn thường xuyên tổ chức diễn 
tập PCCC, góp phần nâng cao kiến thức cho người 
lao động khi tình huống xấu xảy ra. Về mặt trang bị 
PCCC, Công ty đã đầu tư, hoàn thiện các hệ thống, 
thiết bị PCCC như báo cháy, báo khói tự động, 
thoát hiểm, máy bơm, hồ chứa nước với dung tích 
lớn nằm ngay sát khu vực nhà máy; các trang thiết 
bị PCCC được Công ty thường xuyên bảo dưỡng và 
thay mới. Đối với những rủi ro khác dù ít hay nhiều 
cũng sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp 
đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Để 
giảm tối đa nguy cơ từ những tác động này, Công 
ty xây dựng các kế hoạch giảm thiểu thiệt hại khi có 
sự cố xảy ra, trích lập các quỹ dự phòng khi có điều 
kiện, đồng thời tập huấn cho nhân viên kỹ năng 
phòng đảm bảo an ninh, an toàn khác.
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TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ

“Ấn tượng” là cụm từ được Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam – ông Ousmane 
Dione nhấn mạnh khi nhắc tới mốc tăng trưởng 7,08% năm nay của Việt Nam trong bối cảnh 
kinh tế thế giới không mấy thuận lợi, trong nước trần nợ công, đầu tư trung hạn…làm hạn chế 
việc thực hiện nhiều dự án lớn và giải ngân các dự án đầu tư công chậm chạp. GDP Việt Nam 
năm 2018 được tổng kết tăng 7,08% theo số liệu của Tổng cục Thống kê (GSO) công bố. Đây 
là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây, chỉ số tăng CPI được kiềm ở dưới 4%. 
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định là điểm sáng của khu vực này và là 
động lực chính của tăng trưởng với mức tăng 12,98%, tuy thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm 
2017 nhưng cao hơn nhiều so với mức tăng các năm 2012-2016, đóng góp 2,55 điểm phần 
trăm. Lạm phát giữ ở mức cơ bản 1,48% so với năm 2017. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo tháng 12/2018 tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng 
kỳ năm trước. Tính chung năm 2018, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng 12,4% so với 
năm trước (năm 2017 tăng 10,2%).

TỔNG QUAN NGÀNH

Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên vật liệu, phụ kiện, phụ 
tùng linh kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, chế biến, lắp 
ráp các sản phẩm hoàn chỉnh là tư liệu sản xuất hoặc sản phẩm tiêu dùng.Theo khảo sát của 
Công ty Reed Tradex (Thái Lan), ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam ngày càng phát triển 
và có vai trò quan trọng trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng cũng như chuỗi giá trị toàn 
cầu. Các công ty, tập đoàn lớn của nước ngoài đã thiết lập nhiều nhà máy chế tạo và lắp ráp 
tại Việt Nam. Điều đó chứng tỏ họ kỳ vọng vào việc cắt giảm chi phí vận chuyển và rủi ro, vì 
thế nó sẽ tạo cơ hội lớn cho các nhà cung cấp phụ tùng trong nước phát triển sản xuất.Việc 
phát triển công nghiệp hỗ trợ được xem là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của 
Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp, góp phần đẩy nhanh quá trình 
công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, thực trạng ngành công nghiệp hỗ trợ Việt 
Nam còn yếu và cần những chính sách phù hợp để phát triển. Hiện nay chi phí nhân công Việt 
Nam đang tăng lên, đến một mức nhất định sẽ không còn là lợi thế cạnh tranh. Lúc này, khi các 
ưu đãi của chính phủ đã hết thời hạn, nếu CNHT trong nước không phát triển để cắt giảm giá 
thành sản phẩm, các Tập đoàn đa quốc gia sẽ di chuyển cơ sở sản xuất sang quốc gia khác hấp 
dẫn hơn và các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam không có đủ khả năng cạnh tranh và phát 
triển. Do đó, nếu không kịp thời tạo dựng sự lan tỏa từ sản xuất của các Tập đoàn đa quốc gia 
tại Việt Nam sang hệ thống doanh nghiệp nội địa, sớm hình thành các doanh nghiệp có quy 
mô khu vực và quốc tế để dẫn dắt nền công nghiệp và phát triển CNHT, Việt Nam sẽ mất cơ hội 
thúc đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Công nghiệp hỗ trợ ngành xe máy:
Việt Nam là quốc gia có lượng phương tiện giao thông chiếm tới 90% là xe máy. Dự báo đến 
năm 2020 lượng xe máy lưu hành trong cả nước sẽ khoảng 33 triệu xe. Chính vì vậy, số lượng 
doanh nghiệp tham gia vào thị trường sản xuất và lắp ráp xe máy cũng khá đông, khoảng gần 
60 doanh nghiệp, trong đó có những tập đoàn lớn đến từ Nhật Bản, Italia, Đài Loan. Từ chỗ 
phải nhập khẩu 100% từ nước ngoài, ngành công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực sản xuất và lắp 
ráp xe máy của Việt Nam đã có thể tự sản xuất được khoảng 70% các loại linh kiện, phụ tùng, 
góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm xe máy sản xuất tại Việt Nam. Tuy vậy, giá thành 
các linh kiện, phụ kiện sản xuất trong nước còn cao, chất lượng không ổn định.
Nổi lên trong làng công nghiệp hỗ trợ xe máy là doanh nghiệp Mạnh Quang, chuyên sản xuất 
nhông, đĩa, xích, phụ tùng xe máy các loại, chiếm gần 20% thị phần cung cấp sản phẩm cho các 
công ty sản xuất và lắp ráp xe máy trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trở thành đối tác lớn chuyên 
cung cấp phụ tùng xe máy cho các hãng lớn như Honda, SYM, SuFat, Detech, Lifan... 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018:

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
tính

Năm 2018 Thực hiện/Kế hoạch 
2018 (%)Kế hoạch Thực hiện

1 Doanh thu thuần Tỷ đồng 1.346,000 1.413,422 5,0%
2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 29,500 31,613 7,2%
3 ROE % 16,0% 17,1% 7,0%

Kết thúc năm 2018, Doanh thu thuần của Công ty đạt 1.413,422 tỷ đồng tăng 5,0% so với kế 
hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 31,613 tỷ đồng tăng 7,2% so với kế hoạch đã đề ra.

Kết quả kinh doanh qua các năm:
Chỉ tiêu Năm 

2014
(Tỷ đồng)

Năm 
2015

(Tỷ đồng)

Năm 
2016

(Tỷ đồng)

Năm 2017
(Tỷ đồng)

Năm 2018
(Tỷ đồng)

Năm 
2018/2017

(%)

Tăng 
trưởng 

TB 2014-
2018 

(CARG)(%)
Doanh 
thu 
thuần

 993,030 1.201,759 1.267,368 1.400,619 1.413,422 0,90% 9,23%

Gía vốn 
hàng 
bán

896,469 1.089,218 1.148,815 1.288,265 1.298,473 0,80% 9,70%

Lợi 
nhuận 
trước 
thuế

44,353 46,581 43,029     30,614       31,911 4,24% -8,12%

Lợi 
nhuận 
sau 
thuế

34,508 36,275 34,370 23,776 25,529 7,40% -7,54%

Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2014-2018:

Nhìn chung, các chỉ tiêu về tình hình hoạt động của Công ty không có biến động lớn trong 
thời gian qua, Công ty vẫn duy trì tăng trưởng ở mức ổn định.
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PHÂN TÍCH SWOT

- Có bề dày lịch sử về sản xuất thiết bị phụ 
tùng nên có mối quan hệ bạn hàng thân thiết 
truyền thống như: Honda, Yamaha, Piaggo, 
SYM..
- Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao 
và lao động có tay nghề cao và thái độ cầu tiến 
trong công việc.
- Máy móc tiên tiến đáp ứng yêu cầu về chất 
lượng sản phẩm cũng như nhiều hình dạng 
phức tạp.

- Sản phẩm của doanh nghiệp chưa được đối 
tác đánh giá cao về chất lượng.
- Những khó khăn chủ quan mà Công ty chưa 
khắc phục được: Sự phụ thuộc nhiều vào các 
khách hàng lớn gây áp lực về giá bán, sản 
lượng sản xuất trong năm.

- Chính phủ ban hành Nghị định 111/2015/
NĐ-CP  về phát triển công nghiệp hỗ trợ giúp 
các doanh nghiệp trong ngành và thông tư 29 
về hướng dẫn sử dụng, quản lý và sử dụng 
kinh phí chương trình phát triển CNHT: ứng 
dụng và chuyển giao công nghệ, phát triển 
nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế về công ng-
hiệp hỗ trơ, hỗ trợ phát triển thị trường,..
- Các khách hàng của công ty như: Honda, Ya-
maha, Piaggio đều là những thương hiệu lớn 
về sản phẩm xe máy (riêng Honda chiếm 70% 
thị phần trong nước; Yamaha, Piaggio, Suzu-
ki,.. chiếm 30% thị phần còn lại. 

- Nguồn nguyên liệu đầu vào chính là Thép. 
Trong năm 2018 tình hình giá Thép nhiều biến 
động do làn sóng bảo hộ từ các nước gia tăng 
(Chi phí cho NVL Thép đầu vào năm 2018 tăng 
…% so với năm 2017)

STRENGTHS WEAKNESSĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU

THREAT OPPORTUNITIES THÁCH THỨCCƠ HỘI

CHIẾN LƯỢC SO
- Chủ động tìm hiểu nghiên cứu các văn bản 
quy phạm pháp luật có ảnh hưởng đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
để chủ động đón nhận những thuận lợi từ 
những chính sách này mang lại.
- Tìm hiểu kỹ lượng về luật để tận dụng được 
các chính sách của nhà nước đang ưu tiên 
những doanh nghiệp trong ngành công nghiệp 
phụ trợ như: ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác quốc 
tế về công nghiêp hỗ trơ, hỗ trợ phát triển thị 
trường,..

- Tận dụng các thế mạnh vốn có để duy trì mối 
quan hệ truyền thống với những đối tác lâu 
năm, tìm kiếm thêm các khách hàng mới nhằm 
mở rộng thị phần.

CHIẾN LƯỢC WO
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên 
cứu, chế tạo thử sản phẩm nhằm nâng cao 
chất lượng sản phẩm, phát triển thêm các 
sản phẩm mới với mẫu mã đa dạng đáp ứng 
yêu cầu càng cao của các đối tác.

- Tận dụng những ưu đãi của chính phủ dành 
cho những doanh nghiệp trong ngành CNHT 
để đẩy mạnh hoạt động: ứng dụng và chuyển 
giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, 
hợp tác quốc tế về CNHT…

CHIẾN LƯỢC ST
Với uy tín lâu năm trong ngành, Công ty lựa 
chọn sẵn những đơn vị uy tín cung cấp nguyên 
liệu đầu vào để quá trình sản xuất kinh doanh 
không bị gián đoạn khi có sức ép từ nhà cung 
cấp.

CHIẾN LƯỢC WT
Công ty luôn lựa chọn những đối tác có uy 
tín trong việc cung ứng nguyên vật liệu đầu 
vào cho doanh nghiệp đảm bảo sản phẩm sản 
xuất ra luôn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng 
mà đối tác, khách hàng đặt ra

                 VỊ THẾ CỦA DOANH NGHIỆP
Hiện nay trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung có rất nhiều các doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất công nghiệp, cụ thể trong lĩnh vực cơ khí chế tạo 
và sản xuất ra các sản phẩm phụ tùng xe máy, máy công nghiệp,… phải kể đến các doanh ng-
hiệp tên tuổi như Công ty CP cơ khí Hồng Nam thuộc Tổng công ty công nghiệp Việt Nam, Công 
ty Xuất nhập khẩu cơ khí Mecanimex, Công ty sản xuất cơ khí CNC Việt Nam,…Tuy nhiên, với bề 
dày kinh nghiệm cũng như uy tín trên thị trường Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh tự hào là 
một trong số các đơn vị dẫn đầu trong sản xuất cơ khí chế tạo, luôn được các đối tác tin tưởng 
và ký kết hợp đồng lâu dài như các hãng lớn HONDA, YAMAHA,…Bên cạnh đó chất lượng sản 
phẩm, chính sách về giá, hậu mãi cũng được chú trọng và được người tiêu dùng đón nhận.
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DỰ ÁN ĐẦU TƯ

01

02

- Diện tích xây dựng: 5640m2
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 2 – tháng 
12/2018
- Tổng chi phí: 42 tỷ đồng

- Chi phí: 13,3 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 – tháng 
9/2019

DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ CƠ KHÍ TRUNG TÂM (CK3) VÀ CÁC CÔNG TRÌNH 
PHỤ TRỢ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ MÁY DẬP, KHUÔN DẬP 400T FINE BLANKING
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PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2017 Năm 2018 Tăng/giảm 
(%)

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh 
toán 
- Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,18 1,18 0,00%
- Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,70 0,60 -16,30%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
- Hệ số nợ/Tổng tài sản % 231,73% 241,15% 4,06%
- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 69,86% 70,70% 1,20%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt 
động
- Vòng quay hàng tồn kho Vòng 9,85 8,85 -10,20%
- Doanh thu thuần/Tổng tài 
sản Vòng 2,90 2,85 -0,10%

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh 
lời
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/
Doanh thu thuần % 1,70% 1,78% 5,13%

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/
Vốn chủ sở hữu % 16,47% 17,10% 3,89%

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/
Tổng tài sản % 4,84% `5,08% 5,05%

- Hệ số lợi nhuận từ hoạt 
động kinh doanh/Doanh thu 
thuần

% 1,95% 1,93% -0,75%

ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH:

Về chỉ tiêu năng lực hoạt động

9,15 
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Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

Vòng quay Hàng tồn 
kho 

Doanh thu thuần/Tổng 
tài sản 

Các chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho năm 2018 đã 
giảm 0,95 vòng đạt 8,85 vòng/năm, chỉ tiêu doanh thu 
thuần/tổng tài sản giảm từ 2,9 lần xuống 2,85 lần. 
Vòng quay hàng tồn kho năm 2018 là 8,86 vòng giảm 
nhẹ so với năm 2017 giảm 9,6%. Vòng quay hàng tốn 
kho được xác định bằng cách lấy giá vốn hàng bán chia 
cho hàng tồn kho bình quân. Vòng quay hàng tồn kho 
trong năm 2018 giảm là do hàng tồn kho bình quân 
mạnh 26,32% trong khi đó giá vốn hàng bán chỉ tăng 
0,8%.

Về khả năng sinh lời
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Hệ số khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu năm 2018 là 
17,1% tăng 3,89% so với năm 2017. ROE tăng là do tốc 
độ tăng của vốn chủ sở hữu là 4,2% không đuổi kịp tốc 
độ tăng của lợi nhuận sau thuế 6%. Hệ số này năm 2018 
là 17,3% có nghĩa là cứ một đồng vốn của chủ sở hữu bỏ 
ra mang lại 0,173 đồng lợi nhuận sau thuế. Hệ số này là 
tỷ số quan trọng nhất đối với các cổ đông, giúp theo dõi 
xem một đồng vốn cổ đông bỏ ra đã tích lũy được bao 
nhiêu đồng lời. 
Hệ số khả năng sinh lợi của tài sản năm 2018 là 5,08% 
tăng 5,05% so với năm 2017. ROA tăng là do tốc độ tăng 
của tổng tài sản 0,6% không theo kịp tốc độ tăng của lợi 
nhuận sau thuế 7,4%. Hệ số này trong năm 2018 là 5,08% 
tức là cứ cứ một đồng tài sản đem đi đầu tư sẽ mang lại 
cho doanh nghiệp 0,052 đồng lợi nhuận sau thuế.
ROA và ROE năm nay đều tốt hơn năm trước cho thấy 
khả năng sinh lời từ hoạt động sản xuất kinh doanh đang 
ngày càng tốt hơn.

Về cơ cấu nguồn vốn
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Công ty có khả năng chiếm dụng vốn khá cao khi tỷ lệ 
tổng nợ/tổng tài sản là 69,86% năm 2017 và tăng lên 
70,7% năm 2018. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức cao 
vượt hơn 2. Chính sách sử dụng vốn của doanh nghiệp 
đang nghiêng về việc sử dụng đòn bẩy nhiều hơn và do-
anh nghiệp đã sử dụng đòn bẩy khá hiệu quả khi khuếch 
đại được tỷ suất sinh lời của vốn chủ năm 2018 là 17,1% 
tăng 3,89% so với năm 2017.

Về chỉ tiêu khả năng thanh toán
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Chỉ tiêu khả năng thanh toán nợ ngắn hạn ở mức an 
toàn 1,18 lần và không có biến động so với năm 2017. 
Chỉ số khả năng thanh toán nhanh năm 2018 là 0,6 lần 
và 0,7 lần trong năm 2017 giảm 16,3%. Nguyên nhân 
của sự biến động mạnh này là do hàng tồn kho hàng 
tồn kho năm 2018 là 163,736 tỷ đồng tăng 26,32% so 
với năm 2017. Hàng tồn kho tăng là do trong năm 2018 
thị trường thép thế giới diễn biến khó lường, vì vậy 
Công ty đã chủ động tích trữ sẵn nguyên vật liệu (thép) 
để phòng ngừa rủi ro biến động giá. Bên cạnh đó với 
việc ký kết được hợp đồng với hai khách hàng lớn là 
Huyndai và Vinfast nên Công ty đã chủ động dự trữ 
nguyên vật liệu để đáp ứng kịp thời những đơn đặt 
hàng của khách hàng.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản, nguồn vốn
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2017 Năm 2018 Tăng/giảm(%)

Tổng giá trị tài sản Tỷ đồng 478,951 513,239 7,20%
Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 144,379 150,445 4,20%
Tổng nợ phải trả Tỷ đồng         334,572 362,793 8,40%
Doanh thu thuần Tỷ đồng 1.400,619 1.413,422 0,90%
Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh Tỷ đồng 27,247 27,290 0,20%

Lợi nhuận khác Tỷ đồng 3,366 4,332 28,70%
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 30,614 31,613 3,30%
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 23,776 25,223 6,10%

Trong năm 2018 tổng giá trị tài sản là 513,239 tỷ đồng tăng 7,2% so với năm 2017 trong đó: 
Hàng tồn kho năm 2018 là 163,736 tỷ đồng tăng 26,32% so với năm 2017 ( trong đó tồn kho 
nguyên vật liệu chiếm tới 51%). Hàng tồn kho tăng là do trong năm 2018 thị trường thép thế 
giới diễn biến khó lường, vì vậy Công ty đã chủ động tích trữ sẵn nguyên vật liệu (thép) để 
phòng ngừa rủi ro biến động giá. Bên cạnh đó với việc ký kết được hợp đồng với hai khách 
hàng lớn là Huyndai và Vinfast nên Công ty đã chủ động dự trữ nguyên vật liệu để đáp ứng kịp 
thời những đơn đặt hàng của khách hàng.

Tổng nợ phải trả năm 2018 là 362,793 tỷ đồng tăng 8,4 % so với năm 2017 trong đó: 
Phải trả người bán ngắn hạn năm 2018 là 94,443 tỷ đồng tăng 1,4% so với năm 2017. Trong 
đó khoản phải trả người bán lớn nhất đến từ Công ty TNHH Linh Trung chiếm tới 25,54%. Các 
khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn năm 2018 là 133,299% tăng 8,1% so với năm 2017 
trong đó nguồn vay đến từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đông Anh chiếm tỷ 
trọng lớn nhất khoảng 48% trong nợ ngắn hạn. Các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn năm 
2018 là 84,472 tỷ đồng tăng 38,6% so với năm 2017 nguồn vay chi tiết đến từ Ngân hàng TMCP 
Công Thương  Việt Nam – CN Đông Anh chiếm tỷ trọng lớn nhất 98,3% trong nợ dài hạn. Năm 
2018 do nhu cầu đầu tư máy dập, khuôn dập 400T fine blanking, dự án xây dựng nhà cơ khí 
trung tâm (CK3) và các công trình phụ trợ nên nhu cầu vay tài chính cả ngắn hạn và dài hạn của 
doanh nghiệp đều tăng. Trong những năm gần đây, Công ty bắt đầu nghiêng về việc sử dụng 
nợ cho hoạt động sản xuất sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Nợ phải trả 342,851 347,372 380,041           334,572 362,793
Vốn chủ sở 

hữu
      148,716 144,930 123,480 144,379 150,445

Tổng nguồn 
vốn

491,568 492,303 503,522 478,951 509,094

Bảng thống kê nguồn vốn giai đoạn 2014-2018 (đơn vị tính: tỷ đồng)

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (tiếp)
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

 
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2018 Hội đồng quản trị điều hành Công ty trong bối cảnh ngày càng nhiều khó khăn, 
thách thức:

- Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, trong đó 
vật tư chính tăng 3-5% làm tăng giá thành sản 
phẩm. Nhưng ngược lại, Công ty vẫn phải chịu 
áp lực giảm giá bán sản phẩm theo lộ trình 
hàng năm là 4%.
- Các thách thức mà Hội đồng quản trị nêu 
ra từ đại hội cổ đông các năm trước thì nay 
tác động ngày một rõ rệt đến Công ty. Đó là 
thị trường xe máy có xu hướng bão hòa dẫn 
tới khó khăn trong phát triển sản xuất. Áp lực 
cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất 
cùng chủng loại mặt hàng ngày càng tăng dẫn 
đến Công ty mất thị phần sản xuất đối với một 
số sản phẩm.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT 
ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của ban điều hành thông qua việc:

- Theo dõi kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI 
quan trọng trong năm.
- Phối hợp với Ban kiểm soát nắm bắt tình 
hình Công ty để có những can thiệp, kiến nghị 
kịp thời giúp Ban điều hành hoàn thành tốt 
mục tiêu được giao.
Năm 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều 
khó khăn khách quan, Ban điều hành đã hoàn 
thành các mục tiêu quan trọng trong nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ các 
qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết 
của Hội đồng quản trị. 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI 
ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2018 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2018: 1.413 
tỷ đồng, bằng 101% so với năm 2017.
- Nộp ngân sách: 55,3 tỷ đồng, bằng 92% so 
với năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế: 31,58 tỷ đồng, bằng 
103% so với năm 2017.
- Thu nhập bình quân: 11 triệu đồng/người/
tháng, bằng 100% so với 2017.
- Số lao động: 1.530 người, bằng 99% so với 
năm 2017.
Trong năm 2018, công tác đầu tư được chỉ 
đạo hết sức trọng điểm, tập trung. Chi phí đầu 
tư thiết bị: 24,96 tỷ đồng để đầu tư 11 thiết bị 
phục vụ sản xuất.
Chi phí cho công tác xây dựng cơ bản: 42 tỷ 
đồng để xây dựng và hoàn thiện nhà cơ khí 3 
diện tích 6000m2 đảm bảo chất lượng, tiến 
độ đề ra. 
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TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2014-2019

Trong 5 năm của nhiệm kỳ, HĐQT điều hành Công ty trong điều kiện khách quan nhiều thách 
thức, bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động, cùng với sự cạnh tranh 
mạnh mẽ của các đối thủ cùng ngành nghề và áp lực giảm giá theo lộ trình 4%/năm của khách 
hàng. Cuối năm 2017, Nhà nước thoái 100% phần vốn góp tại Công ty tương đương 60% tổng 
số cổ phần, Công ty chính thức chuyển đổi hình thức sở hữu sang Công ty cổ phần với 100% 
vốn góp của các pháp nhân, tư nhân. Trong quá trình trước, trong và sau khi thay đổi chủ sở 
hữu, Hội đồng quả trị đã chỉ đạo Ban điều hành giữ ổn định bộ máy tổ chức, nhân sự, đảm bảo 
hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển. Hội đồng quản trị đã bám sát, chỉ đạo 
tăng cường công tác quản lý bằng nhiều biện pháp:
- Đẩy mạnh thực hiện quản trị mục tiêu và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban 
điều hành và cán bộ quản lý nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt tăng cường 
kiểm soát cắt giảm chi phí thông qua kiểm soát mục tiêu KPI hàng tháng đã đem lại hiệu quả 
rõ rệt.
- Quản lý chặt chẽ các chi phí, công nợ, giá cả nguồn vốn, thực hiện nghiêm túc các quy định, 
pháp luật Nhà nước.
- Đầu tư thiết bị máy móc và xây dựng cơ bản theo hướng quy mô, tập trung, hiện đại nhằm 
tăng năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường để từng bước tham gia thị trường sản 
xuất ô tô. Trong nhiệm kỳ 2014-2019 Hội đồng quản trị đã hoàn thành thay thế, cải tạo toàn 
bộ nhà xưởng cũ bằng hệ thống nhà xưởng hiện đại, đồng bộ với đường giao thông, đường 
điện, đường khí.
- Đẩy mạnh các biện pháp tăng năng lực cạnh tranh, năng suất lao động của Công ty như đầu 
tư thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, giảm giờ làm việc... 
- Thường xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định phù hợp về nhân sự thuộc thẩm 
quyền của HĐQT. 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp)

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC NHƯ SAU:

- Về doanh thu: Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,5% vượt mục tiêu đề ra là tăng 
trưởng bình quân 5%/năm.
- Về sản phẩm: Tiếp tục tập trung cho lĩnh vực sản xuất hàng công nghiệp phụ trợ, đồng thời 
tăng dần số lượng các sản phẩm ngoài xe máy. Tuy nhiên, mục tiêu tăng dần tỉ lệ sản phẩm 
ngoài xe máy phấn đấu đạt 18% tổng doanh thu vào năm 2019  kết quả đạt được còn rất thấp 
(năm 2018 đạt 1,84%) mặc dù kết quả năm sau có cao hơn năm trước.
- Về công tác đầu tư: Từ năm 2014 đến hết năm 2018, tổng giá trị đầu tư là 213,3 tỷ đồng so 
với dự kiến ban đầu là 57 tỉ đồng. Trong đó:
+ Đầu tư mở rộng diện tích thêm 3,4 ha  : 33,6 tỷ đồng
+ Đầu tư máy móc thiết bị    : 105,06 tỷ đồng
+ Đầu tư sửa chữa, xây dựng nhà xưởng  : 74,64 tỷ đồng
Các hạng mục đầu tư chủ yếu nhằm tăng năng lực sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và giá trị 
đầu tư được xem xét và điều chỉnh hàng năm để phù hợp với tính hình sản xuất kinh doanh và 
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.
Kết quả một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

STT Chỉ tiêu Năm Tỷ lệ 
2018/2014 

(%)
Đơn vị 

tính
2014 2015 2016 2017 2018

1 Doanh thu Tỷ đồng 993 1.201 1.267 1.400 1.413 142%
2 Lợi nhuận 

trước thuế
Tỷ đồng 44,3 46,5 43 30,6 31,6 71%

3 Lợi nhuận 
sau thuế

Tỷ đồng 34,5 36,2 34,2 23,7 25,2 73%

4 Nộp ngân 
sách

Tỷ đồng 53 53 61,2 57,7 53,3 101%

5 Tổng mức 
đầu tư

Tỷ đồng 55,44 30,2 34,8 25,9 66,96 120%

6 Thu nhập 
bình quân

Triệu 
đồng

6,2 8,8 8,8 11 11 177%

7 Lao động 
bình quân

Người 1.550 1.485 1.485 1.542 1.530 98%

8 Số lao động 
đóng BHXH 
theoQĐ 
của Luật  
bảo hiểm

Tỷ lệ % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kết quả trên cho thấy Công ty đang triển khai có hiệu quả những giải pháp đã đề ra, khẳng định các 
giải pháp của HĐQT và Ban điều hành là phù hợp, kịp thời, thể hiện sự cố gắng, đồng lòng và quyết 
tâm cao của tập thể lãnh đạo và người lao động của Công ty.
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PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014_2019

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Thuận lợi
- Việc chuyển đổi chủ sở hữu của Công ty sang 
100% là các pháp nhân và tư nhân phần nào 
đem lại thuận lợi cho HĐQT trong các quyết 
sách được chủ động, kịp thời.
- Hội đồng quản trị nhận được sự đồng thuận, 
ủng hộ của các cổ đông. Công ty có được sự 
đoàn kết, thống nhất từ HĐQT, Ban điều hành 
và CBCNV.

Khó khăn
- Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra thách thức đối với Công ty, đòi hỏi Công ty phải có 
những chuyển biến mạnh mẽ về Công nghệ, về trình độ người lao động và cần nguồn lực đầu 
tư lớn để tránh rơi vào thế tụt hậu, không cạnh tranh được với các doanh nghiệp cùng ngành 
nghề.
- Chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội ngày càng tăng (riêng từ tháng 1/2019 tăng 11,6%).
- Sức ép giảm giá sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại đòi hỏi Công ty phải nỗ 
lực nhiều.
- Dự báo dài hạn: Doanh thu từ thị trường xe máy trong nước khó tăng trưởng. Muốn tăng 
trưởng sản xuất phải tập trung vào thị trường phụ tùng xuất khẩu và đẩy mạnh phát triển sản 
phẩm ngoài xe máy. Tuy nhiên Công ty còn hạn chế về năng lực phát triển sản phẩm mới, đặc 
biệt là các sản phẩm ngoài xe máy.
- Những khó khăn chủ quan mà Công ty chưa khắc phục được như: sự phụ thuộc nhiều vào các 
khách hàng lớn gây lên áp lực cho Công ty về yếu tố giá bán, sản lượng sản xuất trong năm; khả 
năng cạnh tranh về giá cả, công nghệ, chất lượng của Công ty còn yếu.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp)

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2019-2024:

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Hội đồng quản trị dự kiến định hướng như sau:
- Về doanh thu: Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm từ 1-3%
- Về sản phẩm: Tiếp tục tập trung cho lĩnh vực sản xuất hàng công nghiệp phụ trợ, duy trì sản 
xuất phụ tùng xe máy. Đẩy mạnh phát triển sản phẩm phụ tùng ô tô và sản phẩm ngoài xe máy, 
mục tiêu tăng trưởng bình quân hằng năm từ 10-15%.
- Về công tác đầu tư: Tổng giá trị dự kiệ 175 tỷ. Trong đó, đầu tư 140 tỷ đồng để mua mới thiết 
bị máy móc phục vụ sản xuất và sửa chữa thay thế định kỳ, 35 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng 
5.000m2 và duy tu, sửa chữa nhà xưởng và các công trình phụ trợ.
- Về kỹ thuật công nghệ: không ngừng cải tiến công nghệ để nâng cao năng suất , chất lượng 
sản phẩm.
- Về công tác quản lý: Thực hiện nhiều biện pháp để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản 
phẩm, đặc biệt giảm chi phí quản lý, phục vụ nhằm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
- Về mặt bằng Công ty: Sẽ phải quy hoạch lại cho phù hợp với quy hoạch chung của thành phố.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 2019:

HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của 
Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:
- Tổng doanh thu : 1.312 tỷ đồng, bằng 93% so với 2018 trong đó doanh thu sản xuất: 1.200 
tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 48 tỷ đồng, bằng 90% so với 2018
- Lợi nhuận trước thuế: 29,75 tỷ đồng, bằng 90% so với 2018
- Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 16,5% bằng 99% so với 2018.
- Thu nhập bình quân : 11 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% so với 2018.
- Số lao động: 1.450 người, bằng 95% so với 2018.
Chấp hành nghiêm túc các qui định hiện hành của pháp luật đối với doanh nghiệp.
Về công tác quản lý: năm 2019, HĐQT duy trì họp định kỳ tối thiểu 1 lần/quí theo quy định, tổ 
chức các phiên họp khác để triển khai thực hiện thẩm quyền, nghĩa vụ của HĐQT, thực hiện 
công tác quản trị Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, phát huy vai 
trò của các đơn vị trực thuộc để tham mưu cho HĐQT về tổ chức bộ máy, nhân sự, chiến lược 
kinh doanh, các hoạt động đầu tư; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt 
động kiểm soát nội bộ, quản trị mục tiêu KPI, quản trị rủi ro, tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn.
Về công tác đầu tư thiết bị và xây dựng cơ bản: Tổng giá trị đầu tư dự kiến là 12,4 tỷ đồng cụ 
thể như sau:
+ Đầu tư máy móc thiết bị: 10,7 tỷ đồng để bổ sung năng lực sản xuất, thay thế các thiết bị đã 
lạc hậu.
+ Xây dựng cơ bản 1,69 tỉ đồng để sửa chữa, nâng cấp các công trình hiện có.
HĐQT và Ban điều hành chủ động nghiên cứu, lập phương án mở rộng sản xuất các sản phấm 
phụ tùng ô tô. 
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6. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 
2018

Năm 2018 nền kinh tế trong nước tương đối ổn định, tuy nhiên thị trường xe máy không tăng 
trưởng. Được sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành Công ty cùng với các tổ chức đoàn thể đã 
tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, giảm 
chi phí sản xuất, điều chỉnh kế hoạch linh hoạt, phù hợp với điều kiện khó khăn. Doanh thu đạt 
mức của Công ty năm 2018 được duy trì ổn định so với năm 2017.

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Ban điều hành nhận được sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của HĐQT thông qua các cuộc họp định 
kỳ hàng tháng và họp chuyên đề.
- Cơ sở hạ tầng: đường giao thông, đường điện, đường khí, hệ thống thoát nước được đầu tư 
quy mô, đồng bộ và hiện đại đã hỗ trợ rất nhiều cho sản xuất kinh doanh.
- Công ty đầu tư nhiều thiết bị hiện đại, công nghệ mới giúp giảm ách tắc về công nghệ, kế 
hoạch.
- Nhiều vướng mắc về chất lượng sản phẩm vẫn chưa khắc phục được, phải tạm chấp nhận 
giao hàng.
- Yêu cầu của khách hàng ngày càng khắt khe về chất lượng, thời gian giao hàng, đặc biệt là 
hàng xuất khẩu và đặc thù sản xuất theo chu kỳ gây khó khăn trong điều hành sản xuất, đòi hỏi 
cả hệ thống phải linh hoạt, các bộ phận phải phối hợp nhịp nhàng, chính xác.

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:
STT Các chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 

2017
Thực hiện 2018 Tăng/giảm (%)

1 Tổng doanh 
thu

Tỷ đồng 1.400 1.413 101

2 Lợi nhuận 
trước thuế

Tỷ đồng 30,6 31,6 103

3 Lợi nhuận 
sau thuế

Tỷ đồng 23,7 25,2 106

4 Tỷ suất lợi 
nhuận sau 
thuế/vốn chủ 
sở hữu

% 16,4 16,7 102

5 Nộp ngân 
sách

Tỷ đồng 57,7 55,3 92

6 Thu nhập 
bình quân/
người/tháng

Triệu đồng 11 11 100

7 Số lao động Người 1.545 1.530 99

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và chế tạo, quản lý thiết bị
Theo kế hoạch năm 2018, tổng chi phí cho công tác đầu tư thiết bị và xây dựng cơ bản là: 
71,7 tỷ đồng. Trong đó chi cho công tác đầu tư máy móc, thiết bị: 32,9 tỷ đồng, chi cho công 
tác xây dựng cơ bản: 38,8 tỷ đồng. Kết quả thực hiện: 
+ Đầu tư thiết bị: 24,96 tỷ đồng (tăng 10,4% so năm 2017) bao gồm: máy dập fine blanking 
400T, trung tâm gia công tiện Hyundai, máy tiện thủy lực cấp phôi tự động, máy chấn tôn, 
máy chà sàn...
+ Xây dựng cơ bản: 22,8 tỷ đồng gấp 6,9 lần năm 2017 để xây dựng nhà cơ khí trung tâm với 
diện tích ~6000m2, xây dựng kho chứa dầu, hóa chất, cải tạo nền nhà xưởng và đường thoát 
nước tại XNPT...
Công tác đầu tư thiết bị chưa hoàn thành kế hoạch đề ra, do việc xây dựng kế hoạch chưa 
phù hợp với thực tế và triển khai thực hiện không bám sát kế hoạch năm.
Công tác xây dựng cơ bản: chưa thực hiện đúng tiến độ do có nhiều thay đổi trong thiết kế 
phát sinh trong quá trình thi công. 
Năm 2018, các chỉ tiêu KPI về thiết bị đều đạt mục tiêu. Tuy nhiên, công tác dự phòng phụ 
tùng cho các thiết bị quan trọng chưa đầy đủ, công tác bảo dưỡng vẫn mang tính hình thức, 
giám sát bảo dưỡng chưa chặt chẽ, việc đánh giá dự báo tình trạng thiết bị còn yếu, chủ yếu 
vẫn tập trung vào “chữa” chứ chưa có “phòng”.
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KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH (tiếp)

Công tác kế hoạch-điều hành sản xuất:

Nhìn chung, công tác kế hoạch sản xuất có 
tiến bộ hơn các năm trước: tỷ lệ bình quân 
hoàn thành kế hoạch Công ty năm 2018 đạt 
101,7%. Các đơn vị trong công ty đã thích ứng 
được với việc sản lượng tăng/giảm nhiều giữa 
các tháng trong năm để chủ động đôn đốc các 
đơn vị khác cấp phôi bán thành phẩm đảm 
bảo tiến độ sản xuất và giao hàng. 
Tuy nhiên, một số sản phẩm mới đưa vào sản 
xuất loạt chưa đạt chất lượng và tiến độ giao 
hàng do công đoạn luân chuyển dài, công 
nghệ phức tạp. Sự phối hợp giữa các đơn vị 
chưa tốt trong việc thực hiện kế hoạch sản 
xuất, đặc biệt là các đơn vị  triển khai sản xuất 
tại các nguyên công đầu.
Một số khách hàng thường xuyên bổ sung 
đơn hàng (Honda, Nam Việt, Piaggio...) dẫn 
đến việc bố trí sản xuất bị động; nhiều sản 
phẩm đòi hỏi độ chính xác cao và chất lượng 
nghiêm ngặt phải làm lại nhiều lần. 

Công tác chế thử sản phẩm và đưa vào sản 
xuất

Trong năm đã triển khai chế thử 205 chi tiết, 
đưa vào sản xuất loạt 114 sản phẩm (tăng 
96% so với năm 2017). Sản phẩm chế thử 
chủ yếu hướng đến thị trường xuất khẩu, sản 
phẩm ô tô vì vậy các yêu cầu về ngoại hình, 
kích thước... đều được khách hàng quản lý rất 
nghiêm ngặt. 
Đặc biệt, trong năm 2018, Công ty đã chế thử 
thành công 64 sản phẩm ngoài xe máy (sản 
phẩm ô tô cho Công ty Hyundai). Doanh thu 
từ những sản phẩm ngoài xe máy đạt 23,7 
tỷ đồng, chiếm 1,84% tổng doanh thu 2018, 
tăng 16% so với năm 2017.

Công tác quản lý chất lượng sản phẩm:
Công tác chất lượng sản phẩm được quan tâm, việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng được thực 
hiện từ đầu vào, trên công đoạn và lưu kho, xuất hàng. Từ năm 2017 công ty bắt đầu  triển khai 
hoạt động “Công nhân chất lượng”, “Tổ chất lượng” trong đội ngũ công nhân sản xuất trực tiếp 
nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBCNV đối với công tác chất lượng sản phẩm. . Đến 
nay số Cán bộ công nhân viên được công nhận là công nhân chất lượng là 344 người chiếm 
33,07% công nhân công.
+ Tỷ lệ sai hỏng theo số lượng toàn công ty năm 2018: 0,308% không đạt so với mục tiêu đề ra, 
Không đạt so với  mục tiêu nhưng giảm 0,049% so với năm 2017. 
+ Sai hỏng sản phẩm tập trung ở các lỗi sai kích thước và lỗi ngoại hình.

Công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ:
Năm 2018, số sáng kiến đạt 189 sáng kiến (bằng 109% 
so mục tiêu, tăng 10,5% so với năm 2017). Giá trị làm 
lợi từ sáng kiến đạt 1,1 tỷ đồng (bằng 57% so mục 
tiêu, giảm 37% so năm 2017).
Năm 2018 là năm thứ 2 Hội đồng sáng kiến công ty 
hoạt động theo phương thức giao chỉ tiêu tới các 
đơn vị để triển khai, đánh giá hàng tháng, đồng thời 
nhắc nhở các đơn vị nếu không hoàn thành kế hoạch 
trong 2 tháng liên tiếp. Tiếp tục rà soát các sản phẩm 
dạng dập đơn chiếc, nhiều bước công nghệ đưa lên 
dập trên khuôn liên hoàn để tăng năng suất lao động, 
giảm chi phí sản xuất. 
Trong năm 2018, tiếp tục triển khai dự án “Khuôn dập 
hai hàng” đưa tất cả các sản phẩm dập một hàng lên 
khuôn dập một lần được hai hàng. Triển khai thêm 
được hai dự án mới: Dự án “Kiểm soát và quản lý 
tiêu thụ điện”, nhằm quản lý lượng điện tiêu thụ theo 
công suất thực tế của máy, từ đó gắn được tiêu hao 
điện cho từng công đoạn sản xuất sản phẩm; và dự án 
“Dập cấp phôi tự động cho các sản phẩm dập” nhằm 
đảm bảo an toàn lao động cho người lao động.

Công tác An toàn lao động, 5S - Đời sống - Phong trào:
Công tác 5S được đẩy mạnh, đặc biệt là ý thức thực 
hiện5S trong CBCNV được nâng cao. Trong năm 2018, 
hoạt động 5S có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét 
đã làm thay đổi bộ mặt Công ty theo hướng hiện đại, 
chuyên nghiệp. Các vị trí làm việc, máy móc thiết bị, 
vệ sinh được tiêu chuẩn hóa. Bước đầu đã tạo được 
văn hóa 5S trong hoạt động sản xuất tại Công ty. 
Số vụ tai nạn lao động giảm 55% so với năm 2017. Tuy 
nhiên, vẫn xảy ra 5 vụ tai nạn lao động. Nguyên nhân 
chủ yếu do ý thức CBCNV không tuân thủ nghiêm ngặt 
quy trình vận hành thiết bị.

Trong năm, Công ty đã động viên, khen thưởng kịp 
thời cho 45 lượt tập thể, 4.042 lượt cá nhân có thành 
tích xuất sắc với tổng số tiền 567,5 triệu đồng. 
Tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện do 
địa phương và thành phố phát động với tổng số tiền 
637,2 triệu đồng. Đặc biệt, trong năm Công ty đã hỗ 
trợ xây nhà tình nghĩa cho 01 gia đình CBCNV có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 100 triệu đồng. 
Với những cố gắng trên, tập thể Công ty được tặng 
Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội, Đảng ủy Công 
ty được Đảng bộ thành phố HN tặng Bằng khen, Công 
đoàn Công ty được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao 
động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Công ty được nhận 
Cờ Thi đua dẫn đầu Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Công tác quản lý Lao động - Tiền lương - Chế độ chính 
sách cho người lao động:
Công ty đảm bảo việc làm cho trên 1500 CBCNV với 
mức thu nhập ổn định bình quân 11 triệu đồng/
người/tháng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chế độ chính 
sách, phúc lợi đối với người lao động, đóng bảo hiểm 
xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho 100% 
CBCNV, mua bảo hiểm nhân thọ VietinBank Aviva cho 
CBCNV có nhiều đóng góp, gắn bó với Công ty và toàn 
bộ CBCNV làm công việc nặng nhọc độc hại; duy trì 
các chế độ, quyền lợi của CBCNV như các năm trước.
Công ty tiếp tục linh hoạt trong việc bố trí thời gian 
lao động, cân đối lao động giữa các đơn vị thừa năng 
lực hỗ trợ các đơn vị thiếu năng lực, đối với khối văn 
phòng nghỉ thêm ngày thứ bảy góp phần tiết kiệm chi 
phí. 

Công tác quản lý tài chính:
Năm 2018, tình hình tài chính công ty ổn định, các 
biện pháp nhằm giảm chi phí, giá thành luôn được 
công ty ưu tiên hàng đầu.
Tuy nhiên, để nâng cao năng lực cạnh tranh và đặc 
biệt là các tiêu chuẩn về nhà xưởng, chất lượng sản 
phẩm... từ phía khách hàng ngày càng cao. Trong vài 
năm gần đây, Công ty đã đầu tư mở rộng mặt bằng, 
mua sắm các thiết bị mới, xây dựng thêm nhà xưởng 
sản xuất chủ yếu từ nguồn vốn vay và vốn lưu động 
của Công ty, chính vì vậy làm cho vốn lưu động bị 
thiếu, hạn mức vay của ngân hàng luôn ở kịch trần, 
chi phí đi vay cao, ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận.
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MỘT SỐ DỰ BÁO CHO NĂM 2019

Thuận lợi:
Chất lượng máy móc thiết bị được đầu tư 
theo hướng tiên tiến hiện đại, nhà xưởng, 
cơ sở hạ tầng được đầu tư mới tạo điều kiện 
thuận lợi cho sản xuất.

Khó khăn:
-Yêu cầu của khách hàng ngày càng khắt khe 
về chất lượng, thời gian giao hàng, đặc biệt là 
hàng xuất khẩu.
- Các khách hàng lớn như HVN, YMVN... giảm 
đơn hàng gây ảnh hưởng tới doanh thu của 
Công ty và công ăn việc làm cho CBCNV.
- Áp lực giảm giá bán theo lộ trình của khách 
hàng trong khi giá cả vật tư có xu hướng tăng.
- Chi phí đóng bảo hiểm xã hội cho CBCNV 
tăng 11,6% kể từ tháng 1/2019 làm tăng chi 
phí thường xuyên của Công ty.

KẾ HOẠCH NĂM 2019

Các chỉ tiêu tài chính:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 
2018

Kế hoạch 
2019

Tăng/giảm

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.413 1.312 92,65
2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 31,6 29,7 94,2
3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 25,2 23,8 94,2
5 Nộp ngân sách Tỷ đồng 55,3 48 90
6 Thu nhập BQ/người/

tháng
Triệu đồng 11 11 100

7 Số lao động Người 1.530 1.530 100

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, 
chế tạo thiết bị:
    Năm 2019, dự kiến tổng chi phí đầu là: 25,9 
tỷ (Trong đó có 13,5 tỷ đồng là hạng mục 
đầu tư của các dự án nhà xưởng cơ khí và và 
các công trình phụ trợ của năm 2018 chuyển 
sang), ngoài ra còn có:
+ Đầu tư thiết bị: 10,7 tỷ đồng tập trung vào 
đầu tư các thiết bị gia công hiện đại như: máy 
cắt dây, máy mài vô tâm, trung tâm tiện CNC, 
máy uốn dây, máy hàn, máy chà sàn, xe nâng, 
cầu nâng hạ, máy văng dầu, máy tarô, máy cán 
ren, máy tiện vát mini, máy tiện vát 2 đầu trục, 
máy dập 80T, máy khoan đứng 2 đầu trục.
+ Đầu tư xây dựng cơ bản: 1,7 tỷ đồng để sửa 
chữa, cải tạo Nhà Truyền thống, PKTSX (cũ) 
thành phòng họp, sửa chữa mái nhà PX Mạ 
-XNPT; sửa chữa nâng cấp nhà ăn, nhà QC cũ 
thành nhà ăn cho CBCNV, sửa chữa mái nhà 
xe, cải tạo vườn hoa trung tâm, sửa chữa nhà 
vệ sinh trung tâm. 
Công tác quản lý thiết bị sẽ thực hiện theo 
hướng chủ động và kịp thời không làm ảnh 
hưởng tới sản xuất, lập kế hoạch chăm sóc đặc 
biệt với các thiết bị quan trọng, tăng cường 
bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, bám sát công 
nghệ mới, sản phẩm thiếu năng lực để cải tiến 
và chế tạo thiết bị.

Công tác điều hành sản xuất - kỹ thuật công 
nghệ:
Trong năm 2019 sẽ tăng cường công tác kiểm 
soát, cân đối kế hoạch sản xuất hợp lý, phấn 
đấu 100% sản phẩm mới đưa vào sản xuất 
loạt được lập tiến độ chi tiết ngày.
Đặc biệt, tập trung cải tiến công nghệ các sản 
phẩm dạng dập đơn chiếc, nhiều bước công 
nghệ đưa lên dập trên khuôn dập hai hàng, 
khuôn dập liên hoàn, để tăng năng suất lao 
động, giảm chi phí sản xuất. 
Rà soát lại công nghệ các sản phẩm vẫn còn 
tồn tại chất lượng để cải thiện chất lượng đối 
với các sản phẩm đang tạm chấp nhận giao 
hàng.
Tiếp tục kế thừa triển khai dự án “Khuôn dập 
hai hàng”, Dự án “Kiểm soát và quản lý tiêu 
thụ điện”, dự án “Dập cấp phôi tự động cho 
các sản phẩm dập” để tăng hiệu quả trong sản 
xuất kinh doanh của Công ty.

Công tác Tổ chức Lao động - Tiền lương - Đào 
tạo nguồn nhân lực
Đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho 
CBCNV. Thực hiện đầy đủ các chế độ và cải tiến 
công tác nâng bậc, nâng lương cho CBCNV. 
Sửa đổi và kiện toàn các quy chế quản lý lao 
động, tiền lương đặc biệt là việc trả lương 
theo chất lượng, hiệu quả công tác để nâng 
cao ý thức làm việc, bố trí thời gian lao động 
hợp lý để tăng năng suất lao động, rà soát việc 
thanh toán tiền lương và định mức lao động, 
phát hiện các điểm bất hợp lý để điều chỉnh 
kịp thời đảm bảo động viên, khuyến khích 
CBCNV. 
Trong năm 2019 để đảm bảo việc làm và ổn 
định thu nhập cho CBCNV, Công ty không 
tuyển dụng thêm lao động thay thế cho lao 
động nghỉ chế độ và chấm dứt HĐLĐ
Dự kiến năm 2019 tổng số lượt người được 
đào tạo là trên 17.666 lượt. Trong đó chú 
trọng đào tạo nâng cao kỹ năng cho kỹ thuật 
viên và công nhân sản xuất.

Công tác chất lượng sản phẩm:
Năm 2019 Công ty chọn là “Năm chất lượng 
và tiết kiệm năng lượng” để toàn thể CBCNV 
nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong 
quản lý chất lượng sản phẩm, đặt biệt khi yêu 
cầu của khách hàng về chất lượng ngày càng 
khắt khe nhất là khách hàng YMVN.
Đẩy mạnh hoạt động “Công nhân chất lượng”, 
“Tổ chất lượng” và cấp giấy chứng nhận chính 
thức cho 118 công nhân, 03 “Tổ chất lượng”. 
Triển khai thực hiện hoạt động “Nhân viên 
chất lượng của PQC” nhằm nâng cao ý thức, 
trách nhiệm của CBCNV đối với công tác chất 
lượng.
Mục tiêu giảm tỷ lệ sai hỏng sản phẩm theo 
số lượng toàn công ty là 0,271% (giảm 12% 
so với năm 2018). Các đơn vị tập trung đăng 
ký cải tiến các sản phẩm có tỷ lệ sai hỏng cao, 
giá trị lớn và xây dựng mục tiêu GQI của phân 
xưởng tới từng tổ, từng cá nhân,…
Cải tiến công tác công tác thanh tra hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chí thanh tra, 
thanh tra theo chủ đề,….
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KẾ HOẠCH NĂM 2019 (tiếp)

Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật:
Năm 2019, Công ty phấn đấu có trên 189 sáng 
kiến với giá trị làm lợi đạt ≥ 1,1 tỷ đồng. 
Hội đồng sáng kiến tiếp tục giao chỉ tiêu sáng 
kiến theo tháng tới các đơn vị, tập trung vào 
các sản phẩm có sai hỏng lớn, các sản phẩm 
đang vướng mắc về chất lượng, đồng thời 
phân công các phòng ban chức năng hỗ trợ 
các đơn vị khi gặp khó khăn vướng mắc trong 
quá trình thực hiện.

Công tác chế thử sản phẩm:
Năm 2019 dự kiến chế thử 98 sản phẩm mới, 
phấn đấu 100% số sản phẩm chế thử đạt chất 
lượng để đưa vào sản xuất loạt. 

Công tác An toàn lao động - Đời sống - Phong trào:
Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thường xuyên nghiên cứu để thay đổi chủng loại một số loại 
bảo hộ lao động để phù hợp với điều kiện làm việc của CBCNV; đảm bảo các quyền lợi, đời 
sống của CBCNV đặc biệt là những CBCNV có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2019, Công ty hỗ trợ 
100 triệu đồng để xây nhà nhân ái cho gia đình 01 CBCNV có hoàn cảnh khó khăn tại Phân 
xưởng Rèn dập.
Tiếp tục siết chặt kỷ luật 5S, đặc biệt trong vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị, đẩy mạnh các biện pháp 
cụ thể, thiết thực để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. 
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thông điệp phát triển bền vững

Mục tiêu phát triển bền vững

Trách nhiệm với môi trường

Trách nhiệm với xã hội

05
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THÔNG ĐIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
“ Chiến lược phát triển bền vững là hướng tới việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn liền với các 
hoạt đông bảo vệ môi trường, chia sẻ với cộng đồng, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước.”

Chủ nghĩa khủng bố gia tăng, ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng, khoảng cách giàu ng-
hèo ngày càng gia tăng, căng thẳng chính trị 
leo thang giữa các nước lớn…..là những vấn 
đề mà các nước trên thế giới đang phải đối 
mặt. Trong hoàn cảnh đó từ khóa phát triển 
bền vững luôn được chính phủ và các doanh 
nghiệp sản xuất quan tâm. Đặc biệt những 
nội dung của phát triển bền vững tại doanh 
nghiệp như Xích líp Đông Anh luôn được đặt 
lên hàng đầu; phát triển kinh tế không xa rời 
những mục tiêu phát triển bền vững. Vì vậy 
Ban lãnh đạo doanh nghiệp xác định chiến 
lược phát triển bền vững là hướng tới việc 

thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế 
gắn liền với hoạt động bảo vệ môi trường, 
chia sẻ với cộng đồng, phục vụ các mục tiêu 
phát triển kinh tế của đất nước.
Với hơn 45 năm hình thành và phát triển 
chúng tôi hiểu rằng sẽ không thể đi xa được 
nếu không gắn các mục tiêu tăng trưởng kinh 
tế với môi trường, xã hội và cộng đồng. Chúng 
tôi tin rằng nếu mỗi doanh nghiệp đặc biệt là 
doanh nghiệp sản xuất khi đã xác định rõ ràng 
mục tiêu phát triển bền vững của bản thân họ 
thì sẽ làm tạo nên được những thay đổi lớn 
cho toàn xã hội và tích lũy được những điều 
tốt đẹp cho thế hệ mai sau.

- Đối với khách hàng: Cung cấp các sản phẩm chất lượng

- Đối với cổ đông: 
     • Thực hiện công bố thông tin công khai minh bạch 
     • Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông
     • Đảm bảo cổ tức ổn định bền vững ( Năm 2018 thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ:    
29%/cổ phiếu tức 1 cổ phiếu nhận được 2900 đồng và ngày thanh toán 18/06/2018)

- Đối với Nhà nước
     • Tuân thủ chính sách Nhà nước trong hoạt động kinh doanh
     • Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thuế (đóng góp ngân sách nhà nước 55,3 tỷ đồng tiền thuế)

- Đối với người lao động (Thu nhập trung bình đối với người lao động 12,5 triệu đồng/người/
năm)
     • Xây dựng chính sách lương thưởng hiệu quả, hợp lý với mức thu nhập cạnh tranh
     • Đảm bảo sức khỏe và điều kiện làm việc an toàn với người lao động
     • Chăm lo đời sống tinh thần của người lao động

- Đối với cộng đồng xã hội (đóng góp hơn 600 triệu đồng)
     • Chia sẻ chung tay với các hoạt động cộng đồng
     • Có trách nhiệm với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG
Sử dụng Nguyên vật liệu

Tên nguyên 
vật liệu chính

Sử dụng năm 2017 Sử dụng trong năm 2018 Nguồn cung 
cấpKhối lượng 

(Kg)
Chi phí

(Triệu đồng)
Khối lượng 

(Kg)
Chi phí (Triệu 

đồng)
Thép các loại 19.926.156 442.811 20.147.493 526.948 Nội địa, nhập 

khẩu

Sử dụng năng lượng
Tên năng 

lượng
Sử dụng trong năm 2017 Sử dụng trong năm 2018 Nguồn 

cung cấpKhối lượng Chi phí (đồng) Khối lượng Chi phí (đồng)
Than (Kg) 135.836 787.848.800 112.275 651.195.000 Linh Anh
Gas (Kg) 33.132 731.935.202 33.225 789.277.271 Petrolimex
Dầu 
diezen(Lít)

15.778 202.055.262 19.320 306.168.327 Licogi

Dầu hỏa 
(Lít)

9.061 103.380.584 8.407 118.476.086 Xăng dầu 1

Điện( kW) 14.695.932 23.822.105.772 15.037.707 25.278.385.467 Điện lực 
Đôn g Anh

Sử dụng nước

Tên

Sử dụng trong năm 2017 Sử dụng trong năm 2018 Nhà 
cung 
cấp

Tái chế 
và xử 

lý nước 
thải

Các 
sáng 
kiến 
tiết 

kiệm 
nước

Khối lượng Chi phí Khối lượng Chi phí

Sử 
dụng 
nước

43.694m3 302.095.927 đồng 35.189 m3 132.304.944 đồng Nước 
sạch, 
nước 
ngầm

Không 
tái chế

3

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để 
sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ 
chính của tổ chức: các sản phẩm thép tấm, 
cuộn, thép tròn các loại.
Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên liệu được tái 
chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và 
dịch vụ của tổ chức:0%

Tiêu thụ năng lượng

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 
2126,2 TOE (Điện: 15.037.707  KWH, than: 
112 tấn, dầu: 19.320  lít; ga: 33 tấn).
Năng lượng tiết kiệm được thông qua các 
sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: 
88.301 KWH.
Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng 
(cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm 
năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); 
báo cáo kết quả các sáng kiến này.

Tiêu thụ nước

Trong năm 2018, Công ty đã có 3 sáng kiến 
tiết kiệm nước giúp tiết kiệm 8505m3 và giảm 
169.790.983 đồng chi phí.

         Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi 
trường

Số lần bị xử phạt do không tuân thủ luật pháp 
và các quy định về môi trường: Không;
Tổng số tiền bị xử phạt do không tuân thủ luật 
pháp và các quy định về môi trường.
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TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI

LAO ĐỘNG

Cơ cấu lao động:
Tiêu chí Năm 2017 Năm 2018

Số lượng (người) Tỷ trọng (%) Số lượng (người) Tỷ trọng (%)
I. Phân theo 
trình độ lao 
động
- Trình độ Đại 
học và trên Đai 
học

193 11,86% 201 16,50%

- Trình độ Cao 
đẳng, Trung cấp 
chuyên nghiệp

543 18,07% 529 43,50%

- Sơ cấp và công 
nhân kỹ thuật

671 61,6% 682 30,20%

- Lao động phổ 
thông

138 8,47% 118 9,80%

II. Theo đối 
tượng lao động
- Lao động trực 
tiếp

341 22,07% 309 20,20%

- Lao động gián 
tiếp

1.204 77,93% 1221 79,8%

III. Phân theo 
giới tính
- Nam 1.069 69,2% 1.046 68,40%
- Nữ 476 30,80% 484 31,60%
IV. Theo độ tuổi
- Dưới 25 78 5,02% 101 6,60%
- Từ 25-35 789 50,70% 726 47,5%
- Trên 35 678 44,20% 703 45,90%
V. Theo thời gian 
làm việc tại Công 
ty
- Từ 0-2 năm 153 9,90% 148 9,67%
- Từ 2-5 năm 77 4,90% 57 3,70%
- Từ 5-10 năm 301 19,5% 282 18,4%
- Trên 10 năm 1.014 65,70% 1.043 68,23%

Thống kê lao động  qua các năm:

STT Tiều chí Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
1 Số lượng lao động 

(người)
1.667 1.507 1.497 1.545 1.530

2 Thu nhập/lương 
trung bình (triệu 
đồng/người /
tháng)

6,2 8,5 8,8 11,2 12,5

3 Số giờ đào tạo 600 630 660 700 750

Chương trình đào tạo lao động
Trong năm 2018, Công ty cổ phần Xích líp 
Đông Anh đã tổ chức các chương trình đào 
tạo dành cho người lao động như:
       •    Đào tạo nâng bậc
       • Đào tạo 5S
       • Đào tạo Quản lý lô, quản lý vật phẩm 

đầu, quản lý bất thường
       • Đào tạo vẽ 3D trên phần mềm Cima-

tron…
       • Đào tạo công nhân chất lượng
       • Đào tạo an toàn lao động, PCCC

1.667 

1.507 
1.497 

1.545 

1.530 

1.400

1.450

1.500

1.550

1.600

1.650

1.700

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

Số lượng lao động (người) 
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CHÍNH SÁCH ĐỚI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI (tiếp)

Số lượng lao động: 1542 người
Mức lương trung bình đối với người 
lao động: 11  triệu đồng

Chính sách đào tạo

Nhìn chung, Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh 
có đội ngũ lãnh đạo và quản lý được đào tạo 
chính quy, cơ bản, nhiều kinh nghiệm chuyên 
môn về sản xuất các cấu kiện, phụ tùng bằng 
kim loại, gia công cơ khí, sản xuất phụ tùng 
xe máy,…nhanh nhạy trong cơ chế thị trường; 
đội ngũ công nhân lao động lành nghề trong 
các thao tác nghiệp vụ, có tính kỷ luật đảm 
nhận được các chức danh cụ thể trong dây 
chuyền sản xuất, tạo năng suất cao để đáp 
ứng được khối lượng khai thác, tăng trưởng.
Lao động của Công ty cổ phần Xích líp Đông 
Anh đều thông qua đào tạo để đáp ứng công 
việc theo kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và 
huấn luyện. Công tác đào tạo và đào tạo lại 

hằng năm được thực hiện chủ yếu tại doanh 
nghiệp cho lực lượng lao động trực tiếp giản 
đơn. Riêng lao động cần nâng cao tay nghề khi 
phát sinh quy trình công nghệ mới đều được 
gửi đi đào tạo nâng cao tay nghề trực tiếp tại 
các Công ty bạn có trang thiết bị kỹ thuật phù 
hợp, đây là chính sách nổi bật của Công ty cổ 
phần Xích líp Đông Anh trong chiến lược quản 
lý phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm theo nhân 
viên và theo phân loại nhân viên: 281h/năm

Chính sách lương thưởng, trợ cấp

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính 
sách đối với người lao động theo đúng quy 
định của pháp luật, đảm bảo công ăn việc 
làm ổn định cho người lao động, cải thiện 
thu nhập, quan tâm đến đời sống vật chất, 
tinh thần cán bộ công nhân viên. Công ty đã 
xây dựng Qũy khen thưởng, phúc lợi để thăm 
hỏi động viên người lao động một cách kịp 
thời khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Hằng 
năm, Công ty tổ chức sơ kết, tổng kết, khen 
thưởng đột xuất để khuyến khích động viên 
người lao động đã có đóng góp cho Công ty. 

Mức khen thưởng phụ thuộc vào hiệu quả sản 
xuất của Công ty và hiệu quả kinh tế của tập 
thể, của người lao động. Những cá nhân, đơn 
vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao làm 
tổn hại đến kinh tế, vật chất, uy tín của Công 
ty sẽ được xem xét cụ thể và phải chịu các 
hình thức kỷ luật, phạt tiền, bồi thường bằng 
vật chất theo nội dung thỏa ước lao động tập 
thể, nội quy lao động của Công ty ban hành.

HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG

Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh luôn mong 
muốn đóng góp, chia sẻ giúp đỡ những vùng, 
gia đinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
trên địa bàn cả nước. Công ty đã tổ chức các 
chương trình tình nguyện như:
• Hành trình tình nguyện: “Mùa đông ấm trên 
quê hương cách mạng Cao Bằng”
• Chương trình: “ủng hộ các gia định bị lũ lụt 
ở tỉnh Quảng Ninh”
Trong năm 2018 nhằm tiếp nối truyền thống 
tương thân tương ái đã thực hiện trong suốt 
những năm qua, Công ty cổ phần Xích líp Đông 
Anh có các hoạt động vì cộng đồng như sau:

STT Các chương trình 
cộng đồng - xã hội 

tham gia 

Số tiền (đơn vị 
tính: đồng)

1 Xây dựng nhà 
nhân ái cho 01 
CBCNV Công ty 
có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn

100.000.000

2 ủng hộ các quỹ từ 
thiện xã hội trên 
địa bàn huyện và 
thành phố

537.200.000 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
 

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài

chính của Công ty Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018.

CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh (gọi tắt là: Công ty) chuyển đổi mô hình từ Xí nghiệp Xích líp xe 

đạp Hà Nội sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối từ năm 

2009. 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc thoái vốn Nhà nước giai đoạn 2017-2020, trong năm 2017, 

Công ty đã hoàn thành việc thoái 3.600.000 cổ phần Nhà nước, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương 

ứng 36.000.000.000 đồng, chiếm 60% vốn điều lệ tại Công ty.

Việc thoái vốn được thực hiện trên cơ sở được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội 

bằng văn bản số 1569/UBND-KT ngày 05/4/2017. Theo đó, Nhà nước đã hoàn thành việc thoái toàn bộ 

phần vốn Nhà nước tại Công ty vào tháng 9/2017.

Địa chỉ của Công ty tại: Số 11, tổ 47, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).

Mệnh giá cổ phần là 10.000 đ/cp,  tương đương 6.000.000 cổ phần.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh của công ty là:

- Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị);

- Sản xuất xe có động cơ;

- Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic;

- Sản xuất kim loại;

- Sản xuất phương tiện vận tải khác (không bao gồm thiết kế phương tiện vận tải);

- Sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu;

- Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm);

- Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học;

- Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác;

- Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);

- Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải (trừ vận tải hàng không);

- Dịch vụ lưu trữ;

- Dịch vụ ăn uống;

- Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn 

tài chính);

- Quảng cáo và nghiên cứu thị trường;
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- Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho 

thuê tài sản vô hình phi tài chính;

- Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm (không bao gồm giới thiệu tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho 

các tổ chức, doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động);

- Hoạt động hành chính hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác;

- Giáo dục và đào tạo;

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Công ty chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 

định của pháp luật.

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Họ và Tên Chức danh

Ông Phan Tấn Bình Chủ tịch HĐQT

Ông Phùng Quang Hải Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Minh Tuấn Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Tùng Thành viên HĐQT

Ông Phạm Đức Hiếu Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này 

bao gồm:

Họ và Tên Chức danh

Ông Phan Tấn Bình Tổng Giám đốc

Ông Phùng Quang Hải Phó Tổng Giám đốc

Ông Ngô Vĩnh Tĩnh

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm: 
 

Họ và Tên Chức danh

Bà Trần Thị Việt Hằng Trưởng BKS

Ông Phạm Hồng Trung Thành viên BKS

Bà Nguyễn Thị Mùi Thành viên BKS
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh (gọi tắt là: Công ty) có quá trình hình thành và phát triển như sau:

Công ty tiền thân là Xí nghiệp Xích líp xe đạp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 222/QĐ-UB 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày 17/07/1974.

Năm 2009, Công ty hoàn thành công tác chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, 

Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Xích Líp 

Đông Anh theo Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 01/07/2009 của UBND thành phố Hà Nội và hoạt 

động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103040295 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố 

Hà Nội cấp ngày 27/08/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 19/11/2014.

Tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản số 1569/UBND-KT thông báo về 

việc thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh. Theo đó, nhà nước sẽ thoái toàn bộ 

3.600.000 cổ phần, tương ứng 36.000.000.000 đồng, chiếm 60% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần xích 

líp Đông Anh theo phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Việc thoái  toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty đã thực hiện xong trong tháng 9 năm 2017.

Địa chỉ của Công ty tại: Số 11, tổ 47, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Vốn điều lệ của Công ty: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).

Mệnh giá cổ phần là 10.000 đ/cp,  tương đương 6.000.000 cổ phần.

2. Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh của công ty là:

- Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị);

- Sản xuất xe có động cơ;

- Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic;

- Sản xuất kim loại;

- Sản xuất phương tiện vận tải khác (không bao gồm thiết kế phương tiện vận tải);

- Sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu;

- Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm);

- Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học;

- Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác;

- Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);

- Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải (trừ vận tải hàng không);

- Dịch vụ lưu trữ;
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- Dịch vụ ăn uống;

- Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn 

tài chính);

- Quảng cáo và nghiên cứu thị trường;

- Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho 

thuê tài sản vô hình phi tài chính;

- Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm (không bao gồm giới thiệu tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho 

các tổ chức, doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động);

- Hoạt động hành chính hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác;

- Giáo dục và đào tạo;

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Công ty chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 

định của pháp luật.

3. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

Chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không  

quá 12 tháng.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

Trong năm tài chính 2018, Công ty không có biến động đặc biệt gì trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty con: Không có

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: Không có

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách phát nhân hạch toán phụ thuộc: Không có

6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

Báo cáo so sánh là báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 
hàng năm. 

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 của Bộ Tài chính.
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2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà 

nước đã ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, 

thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Công cụ tài chính

Ghi nh n ban đầu

Tài sản tài chính

Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách 

hàng và phải thu khác, các khoản cho vay, các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Tại thời điểm ghi nhận 

ban đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh khác 

liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài chính đó.

Nợ phải trả tài chính

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả người bán và phải trả

khác, chi phí phải trả. Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định 

theo giá phát hành cộng các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài chính 

đó.

Giá trị sau ghi nh n ban đầu

Hiện tại chưa có các quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

2. Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ:

- Tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá được quy định trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giữa Công ty và ngân 

hàng thương mại. 

- Tỷ giá khi góp vốn hoặc nhận góp vốn là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản 

để nhận vốn của nhà đầu tư tại ngày góp vốn; 

- Tỷ giá khi ghi nhận nợ phải thu là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi Công ty chỉ định khách 

hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh; 

- Tỷ giá khi ghi nhận nợ phải trả là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi Công ty dự kiến giao dịch 

tại thời điểm giao dịch phát sinh; 

- Tỷ giá khi mua sắm tài sản hoặc thanh toán ngay bằng ngoại tệ là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại 

nơi Công ty thực hiện thanh toán.

Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo 

cáo tài chính:

- Đối với khoản mục phân loại là tài sản áp dụng tỷ giá mua ngoại tệ; 

- Đối với tiền gửi ngoại tệ áp dụng tỷ giá mua của chính ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản ngoại tệ;

- Đối với khoản mục phân loại là nợ phải trả áp dụng tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi 

Công ty thường xuyên có giao dịch.
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- Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch do đánh giá lại số dư các 

khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế

toán. 

- Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ

có gốc ngoại tệ cuối kỳ được phản ánh lũy kế trên Bảng cân đối kế toán và phân bổ dần vào chi phí tài 

chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Số phân bổ khoản lỗ tỷ

giá tối thiểu trong từng kỳ không nhỏ hơn mức lợi nhuận trước thuế trước khi phân bổ khoản lỗ tỷ giá 

(sau khi phân bổ lỗ tỷ giá, lợi nhuận trước thuế của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bằng không).

3. Tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, vàng tiền tệ sử dụng với các chức năng 

cất trữ giá trị không bao gồm các loại vàng được phân loại là hàng tồn kho sử dụng với mục đích là 

nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm hoặc hàng hóa để bán.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá 03 tháng, có 

tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều 

rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

4. Các khoản đầu tư tài chính 

Chứng khoán kinh doanh được ghi sổ kế toán theo giá gốc, bao gồm: Giá mua cộng các chi phí mua 

(nếu có) như chi phí môi giới, giao dịch, cung cấp thông tin, thuế, lệ phí và phí ngân hàng. Giá gốc của 

chứng khoán kinh doanh được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm giao 

dịch phát sinh. 

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao 

gồm cả các loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại 

thời điểm nhất định trong tương lai và các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi 

hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác. 

Giá trị ghi sổ của các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết được xác định theo 

giá gốc. 

Giá trị ghi sổ của các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác không có quyền kiểm soát, đồng 

kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư được xác định theo giá gốc nếu là đầu tư 

bằng tiền hoặc giá đánh giá lại nếu là đầu tư bằng tài sản phi tiền tệ. 

Cổ tức nhận bằng cổ phiếu chỉ thực hiện ghi nhận số lượng cổ phiếu được nhận, không ghi nhận tăng giá 

trị khoản đầu tư và doanh thu hoạt động tài chính. 

Cổ phiếu hoán đổi được xác định giá trị cổ phiếu theo giá trị hợp lý tại ngày trao đổi. Giá trị hợp lý đối 

với cổ phiếu của công ty niêm yết là giá đóng cửa niêm yết trên thị trường chứng khoán, đối với cổ 

phiếu chưa niêm yết giao dịch trên sàn UPCOM là giá giao dịch đóng cửa trên sàn UPCOM, đối với cổ 

phiếu chưa niêm yết khác là giá thỏa thuận theo hợp đồng hoặc giá trị sổ sách tại thời điểm trao đổi.

Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm cụ thể như sau: 
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- Đối với các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh: căn cứ trích lập dự phòng là số chênh lệch giữa giá 

gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời 

điểm lập dự phòng.

- Đối với khoản đầu tư nắm giữ lâu dài (không phân loại là chứng khoán kinh doanh) và không có ảnh 

hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư: nếu khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết hoặc giá trị hợp lý của 

khoản đầu tư được xác định tin cậy thì việc lập dự phòng dựa trên giá trị thị trường của cổ phiếu; nếu 

khoản đầu tư không xác định được giá trị hợp lý tại thời điểm báo cáo thì việc lập dự phòng căn cứ vào 

Báo cáo tài chính tại thời điểm trích lập dự phòng của bên được đầu tư.

Đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được đánh giá khả năng thu hồi để lập dự phòng 

phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật.

5. Các khoản nợ phải thu 

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải 

thu, và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty. 

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản: nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong 

hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ và nợ phải thu chưa đến hạn 

thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi. Trong đó, việc trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh 

toán được căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn 

nợ giữa các bên và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản 

hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn.

6. Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá 

gốc thì hàng tồn kho được ghi nhận theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao 

gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn 

kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. 

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ: 

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được tập hợp chi phí nguyên vật liệu chính cho từng loại sản phẩm 

chưa hoàn thành.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối kỳ căn cứ theo số chênh lệch giữa giá gốc 

của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

7. Tài sản cố định, Tài sản cố định thuê tài chính và Bất động sản đầu tư 

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, 

tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá 

trị còn lại. Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng.

Tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của 

khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (trường hợp giá trị hợp lý cao hơn giá trị hiện tại của khoản thanh 

toán tiền thuê tối thiểu) cộng với các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài 
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chính (không bao gồm thuế GTGT). Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định thuê tài chính được ghi 

nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. Khấu hao của tài sản cố định thuê tài chính 

được trích căn cứ theo thời gian thuê theo hợp đồng và tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh, đảm bảo 

thu hồi đủ vốn.

Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình cho thuê hoạt động, bất động sản đầu 

tư được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. Đối với bất động sản đầu tư nắm 

giữ chờ tăng giá không thực hiện trích khấu hao.

- Nhà cửa, vật kiến trúc 5 - 50 năm

- Máy móc thiết bị 3 - 15 năm

- Phương tiện vận tải 6 - 30 năm

- Thiết bị văn phòng 3 - 10 năm

8. Chi phí trả trước 

Các chi phí đã phát sinh liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán được 

hạch toán vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các kỳ kế toán 

sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ kế toán được căn 

cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí 

trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng. 

Lợi thế kinh doanh phát sinh khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được phân bổ dần tối đa không 

quá 3 năm.

9. Các khoản nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và 

các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

10. Vay và nợ phải trả thuê tài chính

Giá trị khoản nợ phải trả thuê tài chính là tổng số tiền phải trả được tính bằng giá trị hiện tại của khoản 

thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị hợp lý của tài sản thuê.

Các khoản vay và nợ phải trả thuê tài chính được theo dõi theo từng đối tượng cho vay, từng khế ước 

vay nợ và kỳ hạn phải trả của các khoản vay, nợ thuê tài chính. Trường hợp vay, nợ bằng ngoại tệ thì 

thực hiện theo dõi chi tiết theo nguyên tệ.

11. Chi phí đi vay 

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay 

liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài 

sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi 
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phí đi vay”. Ngoài ra, đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng tài sản cố định, bất động sản đầu 

tư, lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng.

Đối với các khoản vốn vay chung, trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất một 

tài sản dở dang thì số chi phí đi vay có đủ điều kiện vốn hoá trong mỗi kỳ kế toán được xác định theo tỷ 

lệ vốn hoá đối với chi phí luỹ kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất 

tài sản đó. Tỷ lệ vốn hoá được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả 

trong kỳ, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích có một tài sản dở dang.

12. Chi phí phải trả

Các khoản phải trả cho hàng hóa dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã được cung cấp cho người 

mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ 

báo cáo. 

Việc ghi nhận các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ được thực hiện theo 

nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ. Các khoản chi phí phải trả sẽ được 

quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế được 

hoàn nhập.

13. Các khoản dự phòng phải trả

Các khoản dự phòng phải trả chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự 

kiện đã xảy ra;

- Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ;

- Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền 

sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Chỉ những khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng 

khoản dự phòng phải trả đó.

Dự phòng phải trả được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ kế toán. Khoản chênh lệch 

giữa số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự phòng phải trả lập ở 

kỳ báo cáo được  hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ trừ khoản chênh lệch lớn 

hơn của khoản dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được hoàn nhập vào thu nhập khác 

trong kỳ.

14. Doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: số tiền của khách hàng đã trả trước cho một 

hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản, khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ 

nợ và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác như: chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp 

theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, khoản doanh thu tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc số 

phải chiết khấu giảm giá cho khách hàng trong chương trình khách hàng truyền thống...
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Doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển vào Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc Doanh 

thu hoạt động tài chính theo số tiền được xác định phù hợp với từng kỳ kế toán.

15. Vốn chủ sở hữu 

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

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát 

hành cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là 

thặng dư dương (nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành 

cổ phiếu) hoặc thăng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc 

phát hành cổ phiếu).

Vốn khác thuộc Vốn chủ sở hữu phản ánh số vốn kinh doanh được hình thành do bổ sung từ kết quả 

hoạt động kinh doanh hoặc do được tặng, biếu, tài trợ, đánh giá lại tài sản (nếu được phép ghi tăng giảm 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu).

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và được Công ty mua lại, cổ phiếu này không bị hủy bỏ 

và sẽ được tái phát hành trở lại trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Cổ 

phiếu quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tế mua lại và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một 

khoản ghi giảm Vốn đầu tư của chủ sở hữu. Giá vốn của cổ phiếu quỹ khi tái phát hành hoặc khi sử 

dụng để trả cổ tức, thưởng... được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.

Chênh lệch đánh giá lại tài sản được phản ánh trong các trường hợp: khi có quyết định của Nhà nước về 

đánh giá lại tài sản, khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, và các trường hợp khác theo quy 

định của pháp luật.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty. Việc phân phối lợi nhuận được thực 

hiện khi Công ty có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa 

phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất sau khi đã loại trừ ảnh hưởng của các khoản lãi do ghi nhận 

từ giao dịch mua giá rẻ. Trường hợp trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu quá mức số lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối được ghi nhận như trường hợp giảm vốn góp. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể 

được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội cổ đông/Hội đồng quản trị phê 

duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công 

ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty và thông báo ngày chốt quyền nhận 

cổ tức của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

16. Doanh thu 

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
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- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho 

người mua;

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

hàng hóa;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

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

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc 

hoàn thành. 

Doanh thu bán bất động sản

Doanh thu bán bất động sản được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Bất động sản đã hoàn thành toàn bộ và bàn giao cho người mua, Công ty đã chuyển giao rủi ro và lợi 

ích gắn liền với quyền sở hữu bất động sản cho người mua;

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý bất động sản như người sở hữu bất động sản hoặc quyền 

kiểm soát bất động sản;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán bất động sản;

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán bất động sản. 

Trường hợp bán hàng hóa bất động sản theo hình thức khách hàng tự hoàn thiện hoặc Công ty hoàn 

thiện theo yêu cầu của khách hàng thì được ghi doanh thu khi hoàn thành bàn giao phần xây thô cho 

khách hàng.

Đối với bất động sản phân lô bán nền đã chuyển giao nền đất cho khách hàng, Công ty được ghi nhận 

doanh thu với phần nền đất đã bán khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sử dụng đất cho người mua;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán nền đất;

- Công ty đã thu hoặc chắc chắn thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán nền đất.

Doanh thu hợp đồng xây dựng

- Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả 

thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu của hợp đồng xây 

dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do Công ty tự xác định vào ngày lập 
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Báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hóa đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch đã lập hay chưa và 

số tiền ghi trên hóa đơn là bao nhiêu.

- Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, 

khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác 

nhận, thì doanh thu, chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã 

hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ phản ánh trên hóa đơn đã lập.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt 

động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi  kinh tế từ giao dịch đó;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

17. Các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ gồm: Chiết khấu thương 

mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.

Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại phát sinh cùng kỳ tiêu thụ sản 

phẩm, hàng hóa dịch vụ được điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ phát sinh. Trường hợp sản phẩm, hàng 

hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau mới phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu thì được

ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc: nếu phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì ghi 

giảm doanh thu trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo (kỳ trước), và nếu phát sinh sau thời điểm 

phát hành Báo cáo tài chính thì ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau). 

18. Giá vốn hàng bán 

Giá vốn hàng bán phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ.

19. Chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính; 

- Chi phí đi vay vốn;

- Chi phí lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán;

- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát 

sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái... 

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài 

chính.
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20. Thuế thu nhập doanh nghiệp

20.1. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được xác định dựa trên tổng chênh lệch tạm thời được khấu trừ và giá trị 

được khấu trừ chuyển sang năm sau của các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng. Thuế thu 

nhập hoãn lại phải trả được xác định dựa trên các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ. 

Tài sản thuế TNDN hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất thuế 

TNDN hiện hành, dựa trên các mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kỳ kế toán.

20.2. Chi phí thuế TNDN hiện hành và Chi phí thuế TNDN hoãn lại

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế 

TNDN trong năm hiện hành.

Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh 

lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

21. Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu bên đó có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên 

kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên liên quan của Công ty bao 

gồm:

- Các doanh nghiệp trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Công ty 

hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty, bao gồm cả công ty mẹ, 

công ty con và công ty liên kết;

- Các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối 

với Công ty, những nhân sự quản lý chủ chốt của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình 

của các cá nhân này;

- Các doanh nghiệp do các cá nhân nêu trên nắm trực tiếp hoặc gián tiếp phần quan trọng quyền biểu 

quyết hoặc có ảnh hưởng đáng kể tới doanh nghiệp.

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan, cần chú ý tới bản chất của mối quan hệ chứ 

không chỉ hình thức pháp lý của các quan hệ đó.
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
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5. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá tài sản cố định cầm cố, thế chấp tại ngày 31/12/2018: 126.801.098.258, giá trị còn lại tại ngày 
31/12/2018: 100.696.334.657

6. Tăng giảm tài sản cố định vô hình
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c) Phải trả người bán là các bên liên quan
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13. Vay và nợ thuê tài chính (thuyết minh chi tiết tại 13.1)

a) Vay ngắn hạn

(*)Hợp đồng cho vay hạn mức số 39/2018-HĐCVHM/NHCT144-XLĐA ngày 29/08/2018, lãi suất tại thời điểm 

vay cuối cùng trong năm là 7%/năm.

(**) Hợp đồng cho vay hạn mức số 18172/HM/HĐTD.DAH ngày 25/10/2018, lãi suất tại thời điểm vay cuối 

cùng trong năm là 5.8%/năm.

b) Vay dài hạn

(***) Hợp đồng tín dụng số 12/2015-HĐTD TDH/NHCT144-XLDA ngày 21 tháng 07 năm 2015 của Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh, lãi vay 8.6%/năm

(****) Hợp đồng tín dụng số 17175/DH/HĐTD.DAH ngày 24 tháng 05 năm 2017 của Ngân hàng Thương mại 

Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh, lãi vay 8.6%/năm.
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15. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Lợi nhuận năm 2017 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc phân phối như sau:

+ Chi cổ tức mức 2.900 đồng/cổ phần;

+ Trích quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi: tỷ lệ lần lượt: 15%-10% 

+ Trích quỹ thưởng ban điều hành: 500.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đang được tạm phân phối vào các quỹ Đầu tư phát triển, quỹ thưởng Ban điều 

hành với tỷ lệ lần lượt là 15%-3%, tạm trích khen thưởng phúc lợi 1.000.000.000 trên lợi nhuận sau thuế năm 

2018 . Mức trích và tỷ lệ trích cụ thể sẽ được quyết định thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
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c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận được chia
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16. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

17. Công cụ tài chính

Các công cụ tài chính của Công ty bao gồm:

Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chưa được đánh giá theo giá trị hợp lý tại ngày kết thúc kỳ kế toán do 

Thông tư 210/2009/TT-BTC và các quy định hiện hành yêu cầu 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 

giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính, ngoại trừ các khoản trích lập dự phòng nợ phải 

thu khó đòi và dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán đã được nêu chi tiết tại các Thuyết minh liên 

quan.

Quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Công ty đã xây 

dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản 

lý rủi ro. Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo sự cân bằng hợp lý 

giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro.
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Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về giá, tỷ giá hối đoái và lãi suất.

Rủi ro về giá

Công ty chịu rủi ro về giá của các công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn do 

tính không chắc chắn về giá tương lai của cổ phiếu đầu tư. Các khoản đầu tư cổ phiếu dài hạn được nắm giữ với 

mục đích chiến lược lâu dài, tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán Công ty chưa có kế hoạch bán các khoản đầu tư

này.

Rủi ro về tỷ giá hối đoái

Công ty chịu rủi ro về tỷ giá do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ 

biến động theo những thay đổi của tỷ giá ngoại tệ khi các khoản vay, doanh thu và chi phí của Công ty được 

thực hiện bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam.

Rủi ro về lãi suất

Công ty  chịu rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ 

biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường khi Công ty có phát sinh các khoản tiền gửi có hoặc không 

có kỳ hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nổi. Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình 

hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty.

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng 

thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng từ 

hoạt động động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính 

(bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác).

Rủi ro thanh khoản
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Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro 
thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm 
đáo hạn khác nhau.
Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng 
(trên cơ sở dòng tiền của các khoản gốc) như sau:

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là có thể kiểm soát được. Công ty có khả năng thanh 
toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ 
KINH DOANH.
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VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU 

CHUYỂN TIỀN TỆ.

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Địa chỉ: Số 11, tổ 47, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Các thuyết minh kèm theo là một bộ ph n hợp thành của Báo cáo tài chính
41

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Công ty không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công 

bố trên Báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc tại ngày 31/12/2018.

3. Báo cáo bộ phận

Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý (Phân loại hoạt động trong nước và ngoài nước) Công ty chỉ hoạt 

động trong khu vực địa lý Việt Nam.

Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh.Các bộ phận kinh doanh chính của Công ty như sau:

4. Giao dịch với các bên liên quan

Giao dịch với các bên liên quan đã được thuyết minh tại các phần thuyết minh nêu trên, ngoài ra còn có một số 

giao dịch sau:

b) Giao dịch mua bán trong kỳ
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5. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
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