CTY COÅ PHAÀN MAY VIEÄT THÒNH
BAN KIEÅM SOAÙT

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

BAÙO CAÙO THAÅM TRA CUÛA BAN KIEÅM SOAÙT
VEÀ TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG VAØ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH CUÛA
COÂNG TY COÅ PHAÀN MAY VIEÄT THÒNH NAÊM 2020
Caên cöù vaøo chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa Ban Kieåm Soaùt ñöôïc quy ñònh trong Luaät doanh
nghieäp vaø Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng Coâng ty Coå phaàn May Vieät Thònh;
Caên cöù vaøo caùc quy ñònh Luaät keá toaùn vaø heä thoáng caùc chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam ñaõ
ban haøn;
Caên cöù keát quaû kieåm toaùn ñoäc laäp Baùo caùo taøi chính naêm 2020 ñaõ ñöôïc kieåm toaùn bôûi
Coâng ty TNHH Haõng Kiểm toán AASC.
Ban kieåm soaùt baùo caùo Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng keát quaû thaåm tra baùo caùo taøi chính vaø
keát quaû hoaït ñoäng cuûa Coâng ty Coå phaàn May Vieät Thònh naêm 2020 nhö sau :
I/ VEÀ TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH :
Ban kieåm soaùt ñaõ thöïc hieän vieäc thaåm tra Baùo Caùo Taøi Chính naêm 2020 cuûa Coâng ty
Coå Phaàn May Vieät Thịnh vaø thoáng nhaát xaùc nhaän keát quaû nhö sau :
- Baùo caùo taøi chính phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chính cuûa ñôn vò taïi
thôøi ñieåm 31/12/2020, ñoàng thôøi phuø hôïp vôùi caùc chuaån möïc, cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp
Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan.
- Caùc baùo caùo taøi chính naêm 2020 cuûa Coâng Ty ñöôïc laäp ñuùng theo bieåu maãu ban
haønh theo Thoâng tö soá 200/2014/TT-BTC ngaøy 22/12/2014 cuûa Boä Taøi Chính.
Caùc chæ tieâu chính veà tình hình taøi chính trong naêm 2020 nhö sau :
A.Voán vaø Taøi saûn cuûa Coâng ty taïi thôøi ñieåm 31/12/2020
NAÊM 2020

1/ TAØI SAÛN
a/ Taøi saûn ngaén haïn
- Tieàn + caùc khoaûn töông ñöông tieàn
- Ñaàu tö ngaén haïn
- Phaûi thu khaùch haøng, phaûi thu khaùc
- Traû tröôùc ngöôøi baùn
- Haøng toàn kho
- Taøi saûn ngaén haïn khaùc
b/ Taøi saûn daøi haïn
- Taøi saûn coá ñònh höõu hình
+ Nguyeân giaù
+ Giaù trò hao moøn luõy keá
- Taøi saûn coá ñònh voâ hình
+ Nguyeân giaù
+ Giaù trò hao moøn luõy keá
- Ñaàu tö daøi haïn

432,415,079,988
387,223,510,756
187,889,977,732
10,122,835,616
110,703,115,026
2,828,923,407
74,014,686,466
1,663,972,509
45,191,569,232
24,332,792,532
151,562,576,129
(127,229,783,597)
412,824,050

(412,824,050)
20,858,776,700
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2/ NGUOÀN VOÁN
a/ Nôï phaûi traû
- Vay ngaén haïn
- Phaûi traû ngöôøi baùn
- Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc
- Thueá phaûi noäp
- Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng + khaùc
- Qũy khen thưởng phuùc lợi
b/ Voán chuû sôû höõu
- Voán ñieàu leä
- Quyõ ĐTPT
- Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái

NAÊM 2020
432,415,079,988
339,117,268,813
86,994,086,686
80,184,653,111
55,008,710,502
1,151,468,105
109,175,896,466
6,602,453,943
93,297,811,175
52,000,000,000
34,300,368,012
6,997,443,163

B. Keát quaû kinh doanh :
NAÊM 2020

1/ Toång doanh thu + thu nhaäp

808,944,886,521

a/ Doanh thu
+ Doanh thu gia coâng
+ Doanh thu FOB XK
+ Doanh thu khaùc
b/ Thu nhaäp taøi chính, thu nhaäp khaùc

799,598,522,340
159,834,738,097
638,769,105,460
994,678,783
9,346,364,181

2/ Toång chi phí
+ Giaù voán
+ Chi phí quaûn lyù + baùn haøng
+ Chi phí taøi chính + chi phí khaùc
Tr ñoù : Chi phí laõi vay
3/ Lôïi nhuaän tröôùc thueá

806,452,939,720
745,675,018,484
56,082,187,256
4,695,733,980
2,322,470,749
2,491,946,801

4/ Thueá thu nhaäp doanh nghieäp

234,951,635

5/ Lôïi nhuaän sau thueá
II/ VEÀ TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN ÑAÀU TÖ :

2,256,995,166
12.586.066.107 đ

a/ Đầu tư trong năm:

3.881.149.000 đ

+ 28ch MMTB chuyeân duøng vaø 32ch nồi hơi điện:

2.497.095.000 đ

+ Thiết bị khaùc:

1.384.054.000 đ

(Camera, mạng LAN, Điện thoại, Maùy chaám coâng, Quạt coâng nghiệp/thoâng gioù)
b/ Sửa chữa, cải tạo naâng cấp nhaø xưởng:

8.704.917.107 đ

Bao goàm: Caûi taïo vaø môû roäng toaøn boä 3 xöôûng cuûa XN May 2, caûi taïo heä thoáng laøm
maùt XN May 2, caûi taïo taàng löûng XN May 2 thaønh xöôûng nhoài vaø chaàn haøng Down; Söûa
chöõa vaø caûo taïo XN May 1; Caûi taïo vaø môû roäng nhaø aên; Caûi taïo khu vöïc phoøng cô ñieän vaø
xöôûng caét daây vieàn; Caûi taïo khu vöïc loø hôi; Caûi taïo vaø naâng caáp ñöôøng oáng caáp hôi khí neùn,
laép môùi toaøn boä heä thoáng laïnh Chiller coâng suaát lôùn cho xöôûng Down, xöôûng theâu, khu vöïc
vaên phoøng XN May 2 vaø phoøng saáy.
Trang 2

Theo Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng naêm 2020 vôùi toång möùc ñaàu tö laø 30 tyû ñoàng,
thöïc teá Coâng ty ñaõ thöïc hieän ñaàu tö 12,59 tyû ñoàng.
III/ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH :

Các Chỉ Tiêu Tài Chính
1/ Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu :
+ Tỷ suất LN trước thuế trên tổng DT
+ Tỷ suất LN sau thuế trên tổng DT
2/ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ:
3/ Khả năng thanh toán :
+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn ( lần )
+ Khả năng thanh toán nhanh ( lần )
+ Nợ phải trả / Vốn CSH ( lần )
4/ Tỷ số hiệu quả hoạt động :
+ Vòng quay khoản phải thu ngắn hạn ( lần )
+ Kỳ thu tiền bình quân ( ngày)
+ Vòng quay hàng tồn kho ( lần )
+ Số ngày tồn kho ( ngày )
+ Vòng quay Vốn lưu động

Năm 2019

Năm 2020

2.86%
2.31%
41.09%

0.31%
0.28%
4.34%

1.14
0.39
3.19

1.14
0.58
3.63

11.29
32
10.82
33
3.14

6.59
55
9.78
37
2.22

Caùc hệ số taøi chính đều nằm trong mức an toaøn cho pheùp, tuy nhieân ngoaøi tỷ suất lôïi
nhuận thấp thì kỳ thu tiền bình quaân năm 2020 laø 55 ngaøy nhiều hơn so với năm trước 23 ngaøy,
Số ngaøy tồn kho laø 37 ngaøy nhiều hơn so với năm trước 4 ngaøy.
IV/ NÔÏ VAY :

Noäi Dung

Ñvt : Tỷ ñoàng

01/01/20

31/12/20

Cheânh leäch

Ghi Chuù

I/ Vay Ngaén Haïn
1/ Ngaân haøng ACB
2/ Ngaân haøng VCB

22,59
0,84
21,75

86,99
24,07
62,92

64,41
23,24 Vay USD. Laõi 2,5 %/naêm.
41,17 Vay USD. Laõi 2.2 %/naêm,

TOÅNG COÄNG

22,59

86,99

64,41

Coâng ty vay ngắn hạn Ngaân haøng để ổn định doøng tiền cho hoạt động SXKD trong bối
cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp laøm cho haøng hoùa tồn kho laâu hơn, khaùch haøng trả
tiền haøng chậm hơn.
V/ ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG :
1/ Naêm 2020, HÑQT ñaõ toå chöùc caùc cuoäc hoïp nhaèm trieån khai thöïc hieän Nghò quyeát Ñaïi
hoäi ñoàng coå ñoâng, ñaùnh giaù keát quaû SXKD ñònh kyø. Ñoàng thôøi, HÑQT cuõng ñeà ra caùc chieán
löôïc vaø giaûi phaùp nhaèm thöïc hieän muïc tieâu oån ñònh saûn xuaát, duy trì việc laøm cho người lao
động trong tình hình mới.
Tuy nhieân trước sự taùc động mạnh mẽ vaø keùo daøi cuûa đại dịch Covid -19 đến nền kinh tế,
trong ñoù ngaønh deät may chòu taùc ñoäng raát lôùn. Một số đơn haøng bị hủy, tạm dừng sản xuất
hoặc hoaõn ngaøy xuất haøng dẫn đến thieáu hụt đơn haøng để sản xuất, tình hình sản xuất gặp
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nhiều khoù khăn khieán cho caùc chæ tieâu SXKD năm 2020 đều khoâng đạt kế hoạch vaø giảm suùt
so với năm 2019:
STT
1
2
3
4

CHÆ TIEÂU
Toång doanh thu & thu nhaäp
Lôïi nhuaän tröôùc thueá
Soá lao ñoäng bình quaân
- Lao ñoäng giao kế hoạch
Thu nhaäp bình quaân

ÑVT
Tyû ñoàng
Tyû ñoàng
Ngöôøi
"
Tr Ñ

TH
2019
929.99
26.38
2,211
1,971
9.72

Naêm 2020
Tyû leä So Saùnh
KH
TH
CuøngKyø
K.H
950.00
808.95
86.98% 85.15%
25.00
2.49
9.44%
9.96%
2,200
2,123 96.02% 96.50%
2,000
1,911 96.96% 95.55%
10.00
9.21 94.74% 92.05%

Toång doanh thu vaø thu nhaäp laø 808,95 tyû giảm 13,02 % so vôùi cuøng kyø chỉ ñaït 85,15 %
keá hoaïch do ÑHÑCÑ giao.
Naêm 2020, Ña soá caùc khaùch haøng nöôùc ngoaøi ñeàu giaûm ñôn haøng khieán doanh thu suït
giaûm, thaäm chí coù khaùch haøng khoâng kyù ñôn haøng trong caû naêm 2020. Trong doanh thu gia
công thì doanh thu chủ lực là khách hàng NIKE giảm 33 % so với năm 2019.
Coâng ty cuõng ñaõ tìm kieám theâm nhöõng ñôn haøng FOB môùi nhưng việc gia tăng thêm
các đơn hàng của các khách hàng FOB không đủ để bù đắp sự sụt giảm đột ngột doanh thu của
khách hàng truyền thống như Nike …… cuõng ñaõ laøm aûnh höôûng trực tiếp ñeán naêng suaát vaø
hieäu quaû cuûa coâng ty.
Lôïi nhuaän naêm 2020 laø 2,49 tyû đạt 9,4 % so vôùi cuøng kyø vaø chỉ ñaït 9,9 % keá hoaïch caû
naêm.
2/ Coâng taùc ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa Coâng Ty ñöôïc thöïc hieän theo ñuùng Ñieàu Leä vaø
Nghò Quyeát cuûa Hoäi Ñoàng Quaûn Trò vaø ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng . Caùc Nghò Quyeát cuûa Hoäi
Ñoàng Quaûn Trò vaø caùc quyeát ñònh cuûa Ban Giaùm Ñoác phuø hôïp vôùi thöïc teá hoaït ñoäng saûn xuaát
kinh doanh cuûa Coâng ty .
Trong quaù trình quaûn lyù vaø ñieàu haønh, BKS nhaän thaáy Coâng Ty chöa coù bieåu hieän naøo
traùi vôùi quy ñònh cuûa luaät phaùp, Ñieàu Leä hoaït ñoäng cuûa Coâng Ty vaø Nghò Quyeát cuûa Ñaïi Hoäi
Ñoàng Coå Ñoâng.
Treân ñaây laø baùo caùo veà tình hình hoaït ñoäng vaø keát quaû taøi chính naêm 2020 cuûa Coâng
Ty Coå Phaàn May Vieät Thònh, Ban Kieåm Soaùt ñeà nghò Ñaïi Hoäi thoâng qua.
TP.HCM, ngaøy 22 thaùng 03 naêm 2021.
TM. BAN KIEÅM SOAÙT
TRÖÔÛNG BAN

Nguyễn Traâm Anh
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