CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
DAMSAN JSC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2018

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Ký ngày: 26/4/2019 16:17:43

MỤC LỤC
THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÔNG TIN CHUNG
Thông tin khái quát

Định hướng phát triển
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Cơ cấu tổ chức
Các rủi ro

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tổ chức và nhân sự
Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án
Tình hình tài chính
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Kế hoạch phát triển trong tương lai

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty
Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc
Kế hoạch định hướng của HĐQT

QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hoạt động của Hội đồng quản trị
Hoạt động của Ban Kiểm soát
Lương, thù lao của Ban lãnh đạo

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
4
7
8
12
14
18
24
26
32
33
36

HĐQT

Hội đồng quản trị

TGĐ

Tổng Giám đốc

BKS

Ban Kiểm soát

UBCKNN

Ủy ban chứng khoán nhà nước

GCN ĐKKD

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

NHTM

Ngân hàng thương mại

NHNN

Ngân hàng nhà nước

TT

Thông tư

40
42
44
44
50
52
53
56
58
60
62
70

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

3

THÔNG ĐIỆP
CỦA CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong bối cảnh kinh tế đó, Công ty Cổ phần Damsan luôn nỗ lực cố gắng tìm cách khắc phục các khó
khăn và thách thức. Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân, hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty Cổ phần Damsan trong năm 2018 đạt được kết quả đáng ghi nhận: Doanh thu
thuần đạt hơn 1.839 tỷ dồng, tăng 22,39 % so với năm 2017; tổng tài sản đạt 1.712 tỷ đồng, tăng 9,39%
so với năm 2017. Tuy nhiên trước những biến động khó lường của nền kinh tế, lợi nhuận sau thuế của
Công ty đạt hơn 62,5 tỷ đồng, giảm 10,21% so với năm 2017.
Năm 2019 sẽ là một năm đầy hứa hẹn của Công ty sau khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên
Thái Bình Dương (CPTPP). Vì vậy mục tiêu hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2019 sẽ là đạt
mức doanh thu 1.750 tỷ đồng và trả cổ tức 20% cho quý cổ đông.
Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Damsan, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng,
Quý cổ đông đã đóng góp tích cực, ủng hộ và tin tưởng Công ty trong suốt hơn 10 năm qua. Trong thời
gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được những đóng góp, hỗ trợ tích cực từ Quý vị. 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 của Quý vị, Công ty sẽ vượt qua được những khó khăn hiện tại và ngày càng phát
triển mạnh mẽ và bền vững.
Xin chân thành cảm ơn!

Kính thưa quý cổ đông, quý khách hàng, đối tác và người lao động,
Tôi rất hân hạnh được chia sẻ với Quý vị Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Damsan.
Chúng tôi hi vọng báo cáo này sẽ mang đến cho Quý vị những thông tin hữu ích về tình hình hoạt động
sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua và chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty trong
thời gian tới.
Năm 2018 đã khép lại với những kết quả khả quan của nền kinh tế. Kinh tế thế giới duy trì đà tăng
trưởng tương đối tốt, tiêu dùng cá nhân tăng, sự phát triển bền vững của đầu tư toàn cầu, sự cải thiện
của thị trường lao động. Tuy nhiên, căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn, nhất là chiến tranh
thương mại giữa Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp, cùng với sự gia tăng xu hướng bảo hộ mậu
dịch của các nước lớn, đặc biệt là những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ đã tác động đến
sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam và các nước trong khu vực. Điều này cũng gây ảnh hưởng đặc biệt
với những doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu từ các nước trên thế giới và xuất khẩu sản phẩm ra
nước ngoài như Công ty Cổ phần Damsan.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VŨ HUY ĐÔNG

Kinh tế trong nước đạt tốc độ tăng trưởng ổn định, môi trường đầu tư tốt đồng thời vị thế trên trường
quốc tế ngày càng được củng cố. Kinh tế Việt Nam năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực, GDP đạt 7,08%
cao nhất trong 10 năm qua. Ngành dệt may trong năm 2018 đã có bước tăng trưởng cao hơn cùng kỳ so
với năm 2017, có nhiều cơ hội và triển vọng phát triển. Tuy vậy, nguồn nguyên vật liệu chủ yếu vẫn phải
nhập khẩu, kéo theo hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành dệt may và của Damsan bị phụ thuộc rất
nhiều vào thị trường cung cấp nguồn nguyên liệu của nước ngoài.
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT
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Thông tin khái quát
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Tên công ty

:

Công ty Cổ phần Damsan

Tên tiếng anh

:

DAMSAN JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt

:

Damsan JSC

Logo

:

Địa chỉ

:

Lô A4, Ðường Bùi Viện, Khu công nghiệp Nguyễn Ðức
Cảnh, Thành phố Thái Bình

Số điện thoại

:

0363.642.311

Số fax

:

0363.642.312

Website

:

http://damsanjsc.vn

Giấy chứng nhận
ĐKKD số

:

1000389853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình
cấp lần đầu ngày 12/06/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9
ngày 07/03/2018

Mã cổ phiếu

:

ADS

Vốn điều lệ

:

255.178.010.000 đồng
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Giao dịch cổ phiểu
đầu tiên trên HOSE
với mã chứng khoán
là ADS

Trở thành doanh nghiệp toàn cầu đứng hàng đầu tiên phong trong ngành
sợi/dệt và phát triển đa ngành với cốt lõi là dệt may và bất động sản.

Chúng tôi ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, quản
trị hiện đại, đội ngũ chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp cầu tiến sáng
tạo, thông qua tiết giảm tiêu hao nguồn tài nguyên, năng lượng, bảo vệ
môi trường để đóng góp cho xã hội, mang đến cho cộng đồng những sản
phẩm dịch vụ hiện đại và thân thiện. Lấy tầng lớp thu nhập trung lưu và
thu nhập thấp làm trung tâm.

• Phục Vụ khách hàng: Trân trọng khách hàng, luôn có giải pháp hữu ích,
hợp lý để thỏa mãn nhu cầu khách hàng.
• Đồng Tâm Hiệp Lực: Mỗi người trong DamSan cần chung sức cùng
nhau hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
• Liên Tục Cầu Tiến: Không thỏa mãn với hiện trạng, luôn khát vọng cải
tiến kết quả công việc, hiệu quả làm việc và chất lượng cuộc sống.
• Cùng nhau Phát Triển: Gắn kết sự phát triển của DAMSAN với mọi
người trong xã hội và mỗi cán bộ công nhân viên DAMSAN

- Dự án Nhà máy
kéo sợi dệt may
hoàn tất.
- Thành lập Công
ty Cổ phần Dệt sợi
Damsan
- Xây dựng nhà máy
Damsan I

UBCKNN chấp
thuận trở thành
công ty đại chúng

CÁC CHIẾN LƯỢC VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
• Cung ứng sản phẩm chất lượng cao với mức giá cạnh tranh
• Vươn lên nhóm dẫn đầu thị trường về dệt may và bất động sản
• Đạt tốc độ tăng trưởng cao và duy trì tình hình tài chính lành mạnh
• Đầu tư vào cơ sở vật chất hiện đại tân tiến nhất tại mỗi thời điểm đầu tư
• Xây dựng đội ngũ lao động lành nghề và trung thành
• Tạo lập hệ thống quản trị hiện đại và văn hóa doanh nghiệp lành mạnh
• Hội nhập và phục vụ toàn cầu
• Công ty phát triển theo luật pháp và luôn vì lợi ích của cổ đông cùng toàn thể người lao động trong
công ty
• Trách nhiệm xã hội, từ thiện cùng cộng đồng chung tay để giải quyết khó khăn của xã hội
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Đầu tư nhà máy
Damsan II

- Tăng vốn điều lệ
lên 160,7 tỷ đồng.
- Đầu tư vào Công
ty Cổ phần Sợi EIFFEL
- Đổi tên thành
Công ty Cổ phần
Damsan
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CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Công ty đạt danh hiệu “ Doanh nghiệp Việt Nam vàng”

Thời gian phát hành

Mục đích phát hành

12/06/2006
10/08/2007
20/08/2010
21/06/2012
24/06/2013
23/10/2015
08/11/2016
13/12/2017

Vốn điều lệ đăng kí thành lập
Cổ đông hiện hữu
Cổ đông hiện hữu
Phát hành riêng lẻ
Phát hành riêng lẻ
Phát hành riêng lẻ
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ

Vốn sau phát hành
12.000.000
32.329.000
60.000.000
80.700.000
100.700.000
160.700.000
168.734.810
255.178.010

Giải thưởng Sao vàng Đất Việt
Top 100 Thương hiệu Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Tập thể CBCNV CTCP Damsan nhận được bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ
Top 500 Các doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận lớn nhất Việt Nam
Top 50 Công ty Việt Nam thịnh vuợng có tốc độ phát triển
nhanh nhất

Vốn sau phát hành

Top 60 thương hiệu, sản phẩm uy tín của ngành xây dựng
Việt Nam.
Được tặng cờ thi đua của Chính phủ
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
1. Sản xuất sợi
2. Sản xuất vải dệt thoi
3. Hoàn thiện sản phẩm dệt
4. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
5. Sản xuất thảm, chăn đệm
6. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
(Chi tiết: Bán buôn vải, hàng may sẵn)
7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: Bán buôn sợi dệt, bông)
8. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
(Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh)
9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng
ngành dệt may)
10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép; bán buôn kim loại màu (Trừ vàng)
11. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng
chuyên doanh
14. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
15. Xây dựng nhà các loại
16. Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ
(Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ)
17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
(Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng)
18. Hoàn thiện công trình xây dựng
19. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
20. Lắp đặt hệ thống điện

12

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Sản phẩm sợi của Công ty được tiêu thụ tại thị trường
nội địa Việt Nam và xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong
khi đó, mặt hàng khăn bông được sản xuất phục vụ mục
đích xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc là
chính.

Hoạt động kinh doanh nhà ở xã hội: Thái Bình
Toà nhà xã hội cho người thu nhập thấp tại Phường Quang Trung, Thành
phố Thái Bình; Khu Đô thị Phú Xuân Damsan tại Phường Lý Bôn, Thái
Bình.
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CƠ CẤU TỔ CHỨC
Mô hình quản trị

Đại hội đồng cổ đông
Ðại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Ðại hội đồng cổ đông thường
niên tổ chức hằng năm, trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ðại hội đồng cổ
đông quyết định những vấn đề được Luật pháp và Ðiều lệ Công ty quy định.

Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty có quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề
liên quan đến hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ðại hội đồng cổ đông.
HÐQT có trách nhiệm giám sát Ban Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ
của HÐQT do luật pháp và Ðiều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ÐHÐCÐ
quy định.

Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty tuân theo Ðiều lệ, các quy
định của Công ty, theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và tuân theo quy định
của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ
được giao. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ban Kiểm soát
Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Ðại hội đồng cổ đông do Ðại hội đồng cổ đông bầu. Ban kiểm soát
thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; kiểm tra
tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh
doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính và
thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Ðiều lệ Công ty và pháp luật.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Damsan hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo quy định của Luật
Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan. Mô hình quản trị của Công ty bao gồm Đại hội
đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng. Các
bộ phận thành lập và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể.
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Các công ty con, công ty liên kết
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Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL

Viện dệt may

• GCN ÐKKD số 1001067263 cấp ngày 12/06/2015
• Địa chỉ: Lô 159/14, KCN Gia Lễ, xã Ðông Xuân, huyện Ðông Hưng, Thái Bình.
• Vốn điều lệ: 75 tỷ đồng
• Tỉ lệ sở hữu: 80%
• Ngành nghề: Sản xuất kinh doanh sợi
• Quy mô của EIFFEL lên đến 40,000 cọc sợi, với năng lực sản xuất 6,000 tấn sợi cọc
CD một năm. Nhà máy của EIFFEL đi vào hoạt động từ quý III/2016 và được hưởng
nhiều ưu đãi về thuế, cụ thể:
- Miễn thuế trong 2 năm đầu từ khi có thu nhập chịu thuế từ 2016-2017
- Thuế suất 20% từ 2016-2025
- Giảm 50% thuế suất từ 2018-2020
- Miễn tiền thuê đất từ 2015-2017

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100100294 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu
ngày 13/04/2011, cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 23/05/2017
Địa chỉ: 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng
Tỷ lệ sở hữu: 30%
Ngành nghề:
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
- Sản suất sợi
- Sản xuất vải dệt thoi
- Sản xuất, lắp đặt, bán buôn, bán lẻ các mặt hàng, thiết bị và phụ tùng ngành Dệt
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CÁC RỦI RO
Rủi ro kinh tế
Tăng trưởng kinh tế
Kinh tế thế giới duy trì đà tăng trưởng tốt trong nửa đầu năm 2018, sau đó đã xuất hiện những diễn biến
mới khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, mối quan hệ căng thẳng giữa các nước lớn, đặc biệt là cuộc
chiến thương mại Mỹ - Trung đang có dấu hiệu leo thang, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Nhìn chung, mức độ tăng trưởng vẫn còn mạnh mẽ ở các nền kinh tế phát triển, nhưng đã chậm lại ở
nhiều nước. Các tổ chức quốc tế lớn như IMF, WB và UN cùng chung nhận định kinh tế toàn cầu bắt
đầu tăng trưởng chậm lại, trong đó IMF dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới khả quan nhất, tăng 3,9%
(trong đó các nước công nghiệp phát triển tăng 2,3%; các nước đang phát triển tăng 4,9%). Tổ chức
Thương mại thế giới (WTO) dự đoán thương mại toàn cầu đang chững lại trong thời gian tới.
Giá dầu tăng cao, đồng đô la Mỹ biến động mạnh dẫn đến giá một số mặt hàng thiết yếu có xu hướng
tăng trở lại. Căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn, nhất là chiến tranh thương mại Mỹ Trung ngày càng diễn biến phức tạp, cùng với sự gia tăng xu hướng bảo hộ mậu dịch của các nước lớn,
đặc biệt là những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ đã tác động đến sản xuất và xuất khẩu
của Việt Nam và các nước trong khu vực. Điều này cũng gây ảnh hưởng đặc biệt với những doanh
nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu từ các nước trên thế giới và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài như
Công ty Cổ phần Damsan. Ban lãnh đạo công ty luôn theo dõi tình hình tăng trưởng kinh tế cũng như
môi trường kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước để đưa ra những định hướng hoạt động phù hợp với từng
giai đoạn phát triển của công ty.
Kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm 2018
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2008-2018
đạt nhiều kết quả tích cực và vẫn đang
trong giai đoạn mở rộng trong chu kỳ 25
22,97
tăng trưởng. Tính chung năm 2018,
GDP ước tính đạt 7,08%, cao hơn chỉ 20
18,58
số 6,41% của năm 2017 và là mức tăng
trưởng cao nhất tính từ năm 2008 trở về 15
đây. Nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng
trưởng cao, kinh tế vĩ mô ổn định, tiêu 10
9,21
9,19
dùng tăng cao, lạm phát được kiểm soát
6,88
6,6
5
dưới mục tiêu của Quốc hội. Tình hình
4,09
3,53 3,54
thực hiện vốn đầu tư có chuyển biến
5,66 5,32 6,42 6,24 5,25 5,42 5,98 6,68 6,21 2,666,81 7,08
0,63
0
tích cực với nhiều năng lực sản xuất mới
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
được bổ sung. Môi trường kinh doanh
tiếp tục được cải thiện. Cùng đó, trong
GDP (%)
CPI (%)
năm 2018, Việt Nam tham gia thành
công hiệp định CPTPP mở ra vô vàn cơ
hội cho kinh tế Việt Nam năm 2019, đặc biệt là ngành dệt may, ngành nghề chủ lực của Công ty Damsan.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, nền kinh tế còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt
trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng gia tăng, tạo áp lực lớn đến điều hành
chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất, lạm phát và sản xuất trong nước.
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Lãi suất
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng, tỷ giá đồng
dollar tăng mạnh, dẫn tới lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam cũng bị ảnh
hướng. Yếu tố tâm lý thường thấy ở người dân là đi rút tiền để tích trữ hoặc mua USD, do vậy các
NHTM đã tăng lãi suất để giữ chân khách hàng. Bên cạnh đó, Thông tư 16/2008/TT-NHNN sẽ có hiệu
lực vào ngày 01/01/2019, đề xuất rằng các ngân hàng sẽ chỉ được sử dụng 40% nguồn vốn ngắn hạn
để cho vay trung, dài hạn thay vì mức 45% như hiện nay. Việc tăng lãi suất sẽ giúp ngân hàng thu hút
thêm nhiều vốn hơn.
Việc tăng lãi suất ngân hàng vào nửa cuối năm là giai đoạn các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất
kinh doanh để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực đến nền kinh tế nói
chung, đặc biệt nếu xu hướng tăng duy trì đến hết năm. Lãi suất tăng sẽ gây khó khăn cho các doanh
nghiệp trong việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh do tăng chi phí vốn. Việc tăng lãi suất trong
một giai đoạn dài cũng sẽ khiến VNĐ mạnh lên tương đối, từ đó tác động tiêu cực đến hàng xuất
khẩu. Do vậy, các doanh nghiệp phải chủ động đa dạng hóa nguồn vốn, tránh phụ thuộc quá nhiều
vào vốn vay ngân hàng. Các doanh nghiệp cũng cần cập nhật thường xuyên thông tin về tình hình lãi
suất để có những phản ứng nhanh, kịp thời.

Tỷ giá hối đoái
Rủi ro biến động tỷ giá là rủi ro có tác động đáng kể đến các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh
liên quan đến xuất nhập khẩu hay các giao dịch ngoại tệ như Damsan. Thị trường ngoại hối năm 2018
đang có nhiều biến động mạnh kể từ đầu năm, khi có 2 đợt sóng tăng tỷ giá VND/USD vào nửa cuối
tháng 5 và nửa cuối tháng 6, biến động mỗi đợt tăng vào khoảng 100 - 150 đồng/USD. Dệt may là một
nhóm ngành xuất khẩu, đồng thời có vốn vay bằng ngoại tệ, theo đó biến động thất thường của tỷ giá
thời gian qua là một sức ép không nhỏ đối với ngành. Ngoài ra, dự trữ ngoại hối được củng cố và duy
trì ở mức khá (63,5 tỷ USD), khi NHNN đã kịp thời mua vào 11 tỷ USD trong năm 2018 tạo điều kiện
giữ ổn định tỷ giá.
Đồng tiền của các thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam (như Trung Quốc, Hàn Quốc) mất giá
mạnh, và đồng tiền ở các quốc gia Việt Nam xuất khẩu tăng giá (điển hình là Mỹ). Điều này sẽ tạo điều
kiện giúp các doanh nghiệp Việt Nam sẽ nhập được hàng hóa đầu vào rẻ hơn tương đối, trong khi xuất
khẩu vẫn đảm bảo được sức cạnh tranh. Mặc dù vậy, hàng hóa của Việt Nam vẫn phải cạnh tranh với
hàng hóa đến từ các quốc gia khác có cùng nhóm hàng xuất khẩu do đồng tiền nhiều quốc gia đang
mất giá mạnh hơn so với VND.
Ðể hạn chế ảnh huởng và rủi ro của biến động tỷ
giá đến lợi nhuận, Công ty đã đề ra chính sách
quản lý chặt chẽ, đa dạng hóa nguồn cung cấp
nguyên vật liệu từ các nuớc và có kế hoạch tăng
cuờng việc xuất khẩu hàng hóa, thu nhiều ngoại
tệ về hơn để cân đối nguồn ngoại tệ chi ra.
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Rủi ro về pháp luật

Rủi ro từ cạnh tranh

Là một công ty cổ phần đại chúng đang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí
Minh, ngoài việc chịu ảnh hưởng duới sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp còn chịu sự điều chỉnh
của Luật Chứng khoán cùng với hệ thống pháp luật chung. Không chỉ có vậy, Công ty hoạt động trong
hai lĩnh vực dệt may, bất động sản phải chịu sự quản lý ngành và tác động của các chính sách đặc thù
trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty nên bất kỳ việc ban hành hoặc thay đổi chính sách, quy định
mới… của Nhà nước, nhất là những điều chỉnh liên quan đến hoạt động của ngành đều có thể ảnh
hưởng tới Công ty. Mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng một môi trường pháp
lý tương đối ổn định, cơ sở pháp lý về hoạt động đặc thù ngành cũng như các quy định trên thị trường
chứng khoán cũng đuợc điều chỉnh hoàn thiện hơn, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều bất cập và vẫn đang
tiếp tục được điều chỉnh đòi hỏi Công ty phải thường xuyên theo dõi, cập nhật để kịp thời áp dụng các
quy định mới, đảm bảo tuân thủ pháp luật. Song song đó, những sự thay đổi về chính sách ưu đãi đối
với ngành dệt may và bất động sản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra,
các chuẩn mực kế toán, kiểm toán mới vẫn đang từng bước xây dựng và hoàn thiện nên Công ty phải
thường xuyên theo dõi, cập nhật để kịp thời áp dụng các quy định mới, đảm bảo công tác hạch toán
theo đúng pháp luật.

Rủi ro cạnh tranh là rủi ro mất khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Ðể duy trì được
năng lực cạnh tranh so với với các đối thủ cùng ngành không chỉ ở trong nước mà còn ở toàn cầu.

Rủi ro về đặc thù ngành
Rủi ro từ biến động giá cả nguyên liệu đầu vào
Với lĩnh vực sản xuất sợi, bông là nguyên liệu đầu vào chiếm tỷ trọng 70% giá thành sợi thành phẩm
và cũng là nguồn nguyên liệu chính của Công ty Cổ phần Damsan trong sản xuất sợi. Tuy nhiên, bông
là sản phẩm nông nghiệp do đó chất lượng, số lượng và giá cả bông phụ thuộc vào vụ mùa, thời tiết,
chính sách điều tiết sản luợng cung ứng của các khu vực lớn trên thế giới như Trung Quốc, Mỹ, Châu
Phi…..Sản lượng sản xuất bông hiện nay của Việt Nam là thấp, do đó chưa đáp ứng được nhu cầu cung
cấp nguồn nguyên vật liệu cho ngành dệt may. Nguồn nguyên vật liệu của ngành chủ yếu vẫn phải
nhập khẩu, kéo theo hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành và của Damsan bị phụ thuộc rất nhiều
vào thị truờng cung cấp nguồn nguyên liệu của nước ngoài. Do đó, Công ty có thể gặp phải rủi ro khi
giá nguyên vật liệu trên thế giới có những biến động bất thường dẫn dến việc gia tăng chi phí đầu vào.

Biểu đồ cho thấy giá bông đã tăng mạnh
trong nửa đầu năm 2018 so với năm
2017, trung bình vào khoảng 0,85 USD/
pound nửa đầu năm 2018 so với khoảng
0,72 USD/pound năm 2017 (+18%). Theo
Hiệp hội Bông sợi Việt Nam, giá bông
trong năm 2019 dự báo tăng giá toàn cầu.

Trong những năm gần đây, Việt Nam là một trong rất ít quốc gia tại châu Á đã mở rộng hoạt động sản
xuất của ngành kéo sợi. Không chỉ có các nhà đầu tư nuớc ngoài như Texthong Group (Hồng Kông),
Kyung Bang Việt Nam (Hàn Quốc), Itochu (Nhật Bản) mà cả các doanh nghiệp trong nước như Vinatex, Ðại Cường, Phú Bài, Thiên Nam cũng đã tăng vốn đầu tư vào ngành công nghiệp này. Hầu hết các
doanh nghiệp xuất khẩu phần lớn luợng sợi sản xuất ra, tình hình cạnh tranh về chất lượng sản phẩm,
giá bán diễn ra gay gắt.
Không chỉ thế, các hiệp định thương mại tự do sẽ không chỉ tạo ra cơ hội mà cũng thêm nhiều thách
thức đối với các doanh nghiệp dệt may vì họ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh
nghiệp mới thành lập hoặc mở rộng nhà máy tại Việt Nam để được huởng lợi ích từ các hiệp định này.
Là doanh nghiệp dệt sợi lớn tại phía Bắc, Công ty cổ phần Damsan cũng đang phụ thuộc lớn vào thị
trường xuất khẩu Trung Quốc. Các công ty của Việt Nam không chỉ cạnh tranh với nhau mà đang dần
phải đối mặt với sự cạnh tranh từ chính các doanh nghiệp sợi Trung Quốc nhờ những chính sách ưu
đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất sợi tại nước này. Ngoài ra, khả năng mở rộng phát triển các thị
trường xuất khẩu mới chưa được khai thác phát huy tối đa do thiếu nguồn lực nhân sự chất lượng cao,
am hiểu ngành nghề, gắn bó với Công ty cũng là nguyên nhân khiến thị trường xuất khẩu của Công
ty hiện nay chỉ tập trung vào Trung Quốc. Chính vì vậy, doanh nghiệp này ý thức rõ những rủi ro khi
hoạt động xuất khẩu bị phụ thuộc hoàn toàn vào một thị trường. Ðể hạn chế những ảnh huởng từ thị
trường Trung Quốc, Ban lãnh đạo Công ty luôn nỗ lực mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng suất
và sức cạnh tranh của mặt hàng sợi Damsan.

Rủi ro khác
Hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng bởi những rủi ro khác như: Rủi ro thiên tai, biến động
giá cả, sự ảnh hưởng của biến động chính trị, xã hội trên thế giới, chiến tranh, bệnh dịch…. làm giảm
lợi nhuận của Công ty hoặc làm cho các khách hàng truyền thống có thể bị giảm sút và các thị trường
tiềm năng có thể mất ổn định. Những rủi ro này dù ít hay nhiều cũng sẽ có những tác động trực tiếp
hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, rủi ro này cũng được giảm nhẹ bởi Công ty luôn mở rộng nguồn cung cấp nguyên vật liệu
từ nhiều nước trên thế giới, để không phụ thuộc quá nhiều vào một nhà cung cấp. Bên cạnh đó, giá bán
sản phẩm cũng được Công ty điều chỉnh linh hoạt theo giá nguyên vật liệu đầu vào tại từng thời điểm.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tổ chức và nhân sự
Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án
Tình hình tài chính
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Cơ cấu doanh thu

Đánh giá khái quát
Tình hình kinh tế năm 2018 trong và ngoài nước với những tác động tích cực và tiêu cực đối với ngành
dệt may đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần
Damsan. Cùng với sự nỗ lực và đoàn kết của cán bộ nhân viên, Công ty đã phát huy những điểm thuận
lợi và khắc phục những khó khăn để đạt được kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2018.

STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Chỉ tiêu
Tổng tài sản
Vốn chủ sở hữu
Doanh thu thuần
Chi phí tài chính
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

Năm 2017
(Tỷ đồng)

Năm 2018
(Tỷ đồng)

% tăng giảm
2018/2017

72,22

53,92

-25,34%

-1,18
71,04
62,85

7,59
61,5
56,4

743,22%
-13,87%
-10,26%

1.565
430,8
1.503
39,43

1.712
451,9
1.839
62,51

9,39%
4,90%
22,36%
58,53%

STT

Doanh thu

1
2
3

Doanh thu bán hàng
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu kinh doanh Bất động sản

Tổng

Cơ cấu doanh thu năm 2017
0,23%
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88,35%
0,23%
11,42%
100,00%

1.674.031
16.022
147.057
1.837.110

91,12%
0,87%
8,00%
100,00%

Cơ cấu doanh thu năm 2018
8,00%
0,87%

11,42%

88,35%

Vốn chủ sở hữu tăng 21,1 tỷ đồng trong năm 2018, tương ứng tăng 4,90% so với năm 2017. Trong đó
nguồn tăng đến chủ yếu từ quỹ đầu tư phát triển (tăng 1,89 tỷ đồng tương ứng 21,82%) và lợi ích cổ
đông không kiểm soát (tăng 22,92 tỷ đồng tương ứng 115%).
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1.328.278
3.434
171.666
1.503.378

Nhìn chung cơ cấu doanh thu của Công ty trong năm 2018 không có sự thay đổi đáng kể so với năm
2017. Doanh thu đến từ hoạt động bán hàng tăng 2,77% so với năm 2017, đóng vai trò trọng yếu trong
cơ cấu doanh thu. Năm 2018, Damsan tập trung một phần nguồn nhân lực vào mảng cung cấp dịch
vụ góp phần cải thiện tỷ trọng của hoạt động cung cấp dịch vụ trong cơ cấu doanh thu (tăng 0,64% so
với năm 2017). Hoạt động trong mảng kinh doanh bất động sản có dấu hiệu giảm so với năm 2017.
Như vậy trong năm 2018, doanh thu của Công ty đến chủ yếu từ hoạt động bán hàng và cung cấp
dịch vụ.

Năm 2018, giá trị tổng tài sản đạt 1.712 tỷ đồng tăng 147 tỷ đồng tương ứng tăng 9,39% so với năm
2017. Trong đó tài sản ngắn hạn tăng 180,98 tỷ đồng tương ứng 16,49% so với năm 2017.

Trước tình hình kinh tế với nhiều dấu hiệu khởi sắc trong năm 2018, Damsan đạt doanh thu ở mức
1.839 tỷ đồng, tăng 336 tỷ đồng tương ứng 22,36% so với năm 2017. Nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt
động kinh doanh khăn, sợi – các sản phẩm chủ lực của Công ty. Tuy nhiên, lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh của Công ty giảm đáng kể so với năm 2017. Nguyên nhân chính đến từ việc tăng
đột biến của chi phí tài chính từ 39,43 tỷ đồng năm 2017 lên 62,51 tỷ đồng năm 2018, tăng tương ứng
58,53% so với năm 2017. Với sự biến động tăng giá của đồng USD trong năm 2018, Công ty đã chịu
thiệt hại không nhỏ do chênh lệch tỷ giá hối đoái gây ra. Điều này dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận thuần
của Công ty (giảm 18,3 tỷ đồng tương ứng 25,34% so với năm 2017) dù doanh thu của Công ty tăng
so với năm 2017.

Năm 2017
Năm 2018
Doanh thu Tỷ trọng Doanh thu Tỷ trọng
(Tr.đ)
(%)
(Tr.đ)
(%)

91,12%

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu kinh doanh Bất động sản
Tình hình
thực hiện chỉ tiêu các kế hoạch đề ra

Chỉ tiêu

Doanh thu thuần
Lợi nhuận trước thuế
Mức cổ tức

ĐVT

Tỷ đồng
Tỷ đồng
%

KH 2018

1.750
85
20

Doanh thu kinh doanh Bất động sản

TH 2018

1.839
61,51
20

TH 2018/ KH2018

105,09%
72,36%
100,00%

Nền kinh tế năm 2018 chứa đựng vô vàn cơ hội cũng như thách thức, trước tình hình đó Công ty Cổ
phần Damsan đã nỗ lực không ngừng để hoàn thành mục tiêu kế hoạch ban đầu đề ra. Doanh thu
thuần đạt 1.839 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch đạt ra ban đầu là 1.750 tỷ đồng, đạt 105,09% so với kế
hoạch. Tuy nhiên, với những diễn biến khó lường của đồng USD trên thị trường đã ảnh hưởng không
nhỏ đến lợi nhuận công ty đạt được trong năm 2018. Chỉ đạt 72,36% so với kế hoạch ban đầu đề ra,
dù vậy đó là sự nỗ lực và đoàn kết của tập thể cán bộ nhân viên để đạt được mức lợi nhuận trước thuế
61,51 tỷ đồng.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Ông Đỗ Văn Khôi

Hội đồng quản trị
STT

Họ và tên

Chức vụ

1
2
3
4
5

Vũ Huy Đông
Đỗ Văn Khôi
Nguyễn Lê Hùng
Vũ Huy Đức
Lê Văn Tuấn

Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT

Số lượng cổ
phiếu sở hữu

4.308.730
945.000
1.279.666
1.270.666
420.000

Tỉ lệ sở hữu
(%)

16,%
3,7%
5,0%
5,0%
1,6%

Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ngày sinh: 07/04/1956
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
kinh tế

Ông Nguyễn Lê Hùng
Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ngày sinh: 30/08/1973
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây
dựng

Ông Vũ Huy Đức
Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ngày sinh: 17/10/1979
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
kinh tế

Ông Vũ Huy Đông
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng giám đốc
Ngày sinh: 21/06/1955
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
kinh tế

-

-

1977 - 2015: Nhân viên Công ty CP XNK thủ công
mỹ nghệ
2006 đến nay: Thành viên HÐQT Công ty Cổ phần
Damsan

Quá trình công tác:
1995 đến nay: Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Minh
Trí

Quá trình công tác:
-

-

2000-2005: Cán bộ quản lý tại Công ty TNHH
Minh Trí
2005-2010: Giám đốc Nhà máy sợi Ðông Phong
2010-2016: Giám đốc Công ty TNHH Ðông Phong

Quá trình công tác:
-
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Quá trình công tác:

1976-1979: Học Ðại học Ngoại thương
1980-1989: Nhân viên Phòng Kế hoạch Công ty
CTMNXK Thái Bình
1990-2004: Cửa hàng Trưởng Công ty XNK Thái
Bình
2005-2007: Giám đốc Công ty thương mại đầu tư
Thái Bình kiêm Giám đốc Công ty CP dệt sợi Dam
San
2006-2015: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng
Giám đốc Công ty CP Dệt sợi DamSan
2015 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm
Tổng Giám đốc Công ty CP Damsan
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Ông Lê Văn Tuấn
Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ngày sinh: 01/07/1961
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
kinh tế

Quá trình công tác:
-

1985-1990: Công ty Dầu lửa Trung Ương.
1991- 1995: Công ty XNK Nacenimex.
1996- nay: Chủ tịch HÐQT kiêm TGÐ Công ty cổ
phần Thanh Bình Hà Nội.
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Ban kiểm soát

Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

STT

Họ và tên

Chức vụ

1
2
3

Vũ Thùy Linh
Phạm Thị Hồi
Tạ Thị Thu Hiền

Trưởng ban Kiểm soát
Thành viên BKS
Thành viên BKS

Bà Vũ Thùy Linh
Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát
Ngày sinh: 12/03/1986
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Kinh tế

Bà Phạm Thị Hồi
Chức vụ: Thành viên BKS
Ngày sinh: 20/08/1981
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế
toán Học viện Tài chính

Bà Tạ Thị Thu Hiền
Chức vụ: Thành viên BKS
Ngày sinh: 24/04/1984
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Kinh tế
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Số lượng cổ
phiếu sở hữu

15.750
3.150
202.057

Tỉ lệ sở hữu
(%)

0,06%
0,01%
0,8%

Quá trình công tác:
-

-

2011-2015: Nhân viên Phòng kinh doanh Công ty
CP Dệt sợi Damsan
2015 - nay: Thành viên BKS Công ty CP Damsan
3/2016 – nay: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty
Cổ phần Damsan

Quá trình công tác:
2004-2006: Nhân viên kế toán - Công ty TNHH
Kiến trúc Rồng Việt Ðà Nẵng
2006-2008: Nhân viên kế toán - Công ty CP Dệt
sợi Damsan
2008-2012: Phó phòng kinh doanh – Công ty CP
Dệt sợi Damsan
2013 – nay: Nhân viên kế toán Công ty TNHH
Thương mại và Ðầu tư Xây dựng ACC
2013-2016: Phó phòng tổ chức nhân sự Công ty
Cổ phần dệt sợi Damsan
2016-2018: Phó giám đốc Ban quản lý dự án –
Công ty Cổ phần Damsan

Ông Vũ Huy Đông

Quà trình công tác: Đã trình bày ở trên

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng giám đốc

Ông Lê Xuân Chiến

Quá trình công tác:
-

Chức vụ: Giám đốc Tài chính kiêm
Kế toán trưởng
Ngày sinh: 09/10/1983
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Kế toán Học viện
Số lượng cổ phiếu nắm giữ:
745.300
Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu: 2,9%

-

2005-2006: Công ty CP Ðầu tư và Phát triển Nhà 		
Tây Hồ
2006-2007: Công ty Cổ phần Sông Ðà 12
2007-2008: Nhân viên kế toán - Công ty CP Dệt 		
sợi Damsan
2008-2009: Phó phòng Kế toán - Công ty CP Dệt 		
sợi Damsan
2009-2014: Truởng phòng Kế hoạch tài chính
kiêm Phó Phòng kế toán - Công ty CP Dệt sợi
Damsan
2014-2015: Kế toán truởng kiêm Trưởng Phòng kế 		
hoạch Tài chính - Công ty CP Dệt sợi Damsan
2016 - nay: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng
Công ty CP Damsan

Những thay đổi nhân sự trong Ban Điều hành năm 2018
Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Vũ Văn Hiệu kể từ ngày 14/04/2018.
Bà Vũ Thùy Linh là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 20/04/2018.
Bổ sung Bà Tạ Thị Thu Hiền làm thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016- 2021 kể từ ngày
14/04/2018.

Quá trình công tác:
Hiện nay là Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính - Công
ty Cổ phần Damsan

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

29

Thống kê nhân sự
Chỉ tiêu

Số lượng năm
2018 (người)

Tỷ trọng năm
2018 (%)

Theo trình độ Đại học
Trình độ Đại học và trên Đại học
Trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp
Lao động phổ thông

74
106
722

8,20%
11,75%
80,04%

789
113

87,52%
12,48%

Nam
Nữ

491
411

54,40%
45,60%

Tổng

902

100%

Theo đối tượng lao động
Lao động trực tiếp
Lao động gián tiếp

Theo giới tính

Chính sách đối với người lao động
Nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định thành công của mọi doanh nghiệp. Do vậy, Công ty luôn
đặt vấn đề đào tạo nhân lực và thực hiện chính sách thu hút và đào tạo lao động giỏi lên vị trí hàng
đầu trong hoạch định chiến lược doanh nghiệp.

Chính sách đào tạo, tuyển dụng

Công ty Cổ phần Damsan luôn đánh giá yếu tố con người là nhân tố hàng đầu trong sự thành công
của Công ty. Chính sách đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên là một trong những chính sách được
ưu tiên phát triển hàng đầu của Damsan.
• Về tuyển dụng:
Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút được lao động có năng lực và trình độ chuyên môn phù
hợp, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cơ chế tuyển dụng của
Công ty luôn đảm bảo cơ hội bình đẳng, khách quan, minh bạch cho tất cả các ứng viên.
Theo từng vị trí cụ thể, công ty đề ra các yêu cầu cơ bản về trình độ chuyên môn cơ bản, ý thức phát
triển nghề nghiệp và tính kỷ luật, trách nhiệm công việc. Ðối với các vị trí quản lý, lãnh đạo, việc
tuyển dụng chặt chẽ hon với các yêu cầu về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích, tác nghiệp
độc lập, quyết đoán và các tiêu chí riêng khác của Công ty.
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• Về đào tạo:
Bên cạnh các quy định, quy trình tuyển dụng, Công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn
nhân lực thông qua chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ chuyên
môn. Hàng năm, Công ty đều xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo cho cán bộ công nhân viên thông
qua các hình thức đào tạo nội bộ và sử dụng các chương trình đào tạo từ bên ngoài ở trong và ngoài
nước. Các chương trình đào tạo cho cán bộ công nhân viên như: đào tạo về hội nhập, dịch vụ khách
hàng, nghiệp vụ kế toán, thuế, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo...
• Chế độ làm việc:
Thời gian làm việc: Công ty thực hiện làm việc theo chính sách ca kíp. Công ty chia làm 03 ca/ngày.
Công nhân làm việc theo ca với 8 giờ/ngày và 5,5 ngày/tuần. Ngoài ra, khi cần yêu cầu nhân viên làm
thêm giờ, Công ty thực hiện các chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho nguời lao động theo đúng quy định
của pháp luật.
Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, ốm đau, thai sản: Nhân viên được nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, ốm đau thai sản
thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.
Văn phòng làm việc, nhà xưởng được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ cho công việc. Ðối
với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh
lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi
Công ty xây dựng chính sách lương, thưởng phù hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng, trình độ
chuyên môn của cán bộ công nhân viên nhằm đánh giá đúng năng lực và kết quả công việc của từng
cá nhân trong Công ty, đồng thời tạo động lực khuyến khích cán bộ công nhân viên phát huy năng
lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Ngoài các chính sách lương,
thưởng, phúc lợi theo quy định của pháp luật, cán bộ công nhân viên Công ty còn được hưởng một
số quyền lợi ưu đãi khác như ưu tiên mua cổ phiếu, trái phiếu của Công ty. Mức độ ưu đãi tùy thuộc
vào mức độ đóng góp của từng cá nhân cho Công ty và do Ðại hội đồng cổ đông quy định.
Hàng năm, Công ty đều tổ chức đánh giá năng lực, hiệu quả làm việc, mức độ đóng góp của cán bộ
công nhân viên vào kết quả kinh doanh của toàn Công ty để có chính sách khen thưởng phù hợp.
Công ty có chính sách lương, thưởng đặc biệt đối với các nhân viên giỏi, nhiều kinh nghiệm để thu
hút nhân lực giỏi làm việc tại Công ty.
Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động về bảo hiểm y tế, bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,... theo quy định hiện hành của pháp luật lao động và mua Bảo hiểm sức
khỏe, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
Về hoạt động đoàn thể, hàng năm, Công ty tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi tham quan nghỉ
mát, dã ngoại và thực hiện đầy đủ các chế độ thăm hỏi đối với nhân viên ốm đau, thai sản, hiếu,
hỷ,...Ðồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm tăng cường sức mạnh đoàn kết tập thể, tạo môi
trường giao tiếp, gắn kết, khuyến khích nhân viên phát huy năng lực.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN LỚN
Đấu giá thành công cổ phiếu Viện dệt may
Ngày 30/09/2018, Công ty cổ phần Damsan đã thực hiện mua đấu giá thành công 1,5 triệu cổ phần
của Viện Dệt May ( chiểm 30% cổ phần) với giá trung bình quân 21,050đ/cp, thấp hơn mức đấu giá
thành công bình quân là 21,749đ/cp.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài chính năm 2018
Chỉ tiêu

Tổng giá trị tài sản
Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

ĐVT
Tr.đ
Tr.đ
Tr.đ
Tr.đ
Tr.đ
Tr.đ

Năm 2017

1.565.132
1.502.645
72.219
-1.181
71.038
62.859

Năm 2018

1.712.908
1.839.106
53.922
7.587
61.508
56.440

2018/2017

109,44%
122,39%
74,66%
642,42%
86,58%
89,79%

Tổng giá trị tài sản năm 2018 là 1.712.908 triệu đồng, tăng 147.776 triệu đồng, đạt 109,44% so với
năm 2017. Trong đó giá trị tài sản ngắn hạn tăng 180.980 triệu đồng tương ứng 16,49% so với năm
2017.
Năm 2018, doanh thu thuần của Công ty đạt 1.839.106
triệu đồng, tăng 22,39% so với năm 2017. Nguồn thu đến
chủ yếu từ hoạt động chính của Công ty – kinh doanh
sản xuất sợi, khăn. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
có sự giảm rõ rệt, chỉ đạt 53.922 triệu đồng tương ứng
74,66% so với năm 2017.

Đầu tư Xây dựng Nhà máy chăn ga tại Cụm công nghiệp An Ninh
Qua khảo sát thị trường cùng với kinh nghiệm nhiều năm, Công ty Cổ phần Damsan quyết định đầu
tư Đầu tư Xây dựng Nhà máy chăn ga tại Cụm công nghiệp An Ninh gồm 1 nhà máy dệt, 1 nhà máy
may chăn ga và kho.
Damsan dự định sẽ đầu tư 75% vốn cho dự án và dự kiến triển khai từ quý III/2019.
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Tuy nhiên nhờ lợi nhuận từ các nguồn khác đã cải thiện
lợi nhuận của Damsan trước và sau thuế đáng kể, lần
lượt là 61.508 triệu đồng và 56.440 triệu đồng tương ứng
86,58% và 89,79% so với năm 2017. Nguyên nhân chính
đến từ những diễn biến của nền kinh tế thế giới ảnh
hưởng đáng kể đến nền kinh tế trong nước. Đó là sự tăng
giá mạnh của đồng USD gây ra khó khăn không nhỏ cho
Công ty do nguồn nguyên liệu chủ yếu đến từ hoạt động
nhập khẩu. Thêm vào đó giá bông có xu hướng tăng và
có thể tiếp tục tăng trong năm 2019 theo Hiệp hội Bông
sợi Việt Nam.
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Chỉ tiêu

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Đơn
vị

Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Hệ số thanh toán ngắn hạn
Hệ số thanh toán nhanh

lần
lần

1,1
0,87

0,92
0,68

1,18
0,86

1,14
0,79

Hệ số nợ/ Tổng tài sản
Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu

lần
lần

0,78
3,51

0,8
3,93

0,72
2,63

0,74
2,79

vòng
lần

7,21
1,23

5,38
0,87

5,55
0,96

4,93
1,07

%

0,9

3,22

4,19

3,07

%

5,02

13,84

14,62

12,49

%

1,11

2,81

4,03

3,30

%

0,92

3,39

4,79

2,93

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho
Doanh thu thuần/ Tổng tài sản

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu
thuần
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở
hữu
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất
kinh doanh/ Doanh thu thuần

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán trong năm
2018 đều có sự giảm nhẹ so với năm 2017. Hệ
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1,4
số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán
1,2
nhanh năm 2018 lần lượt là 1,14 lần và 0,79
1
lần. Nguyên nhân chính đến từ việc Công ty
0,8
tăng các khoản nợ ngắn hạn trong năm 2018
0,6
lên 1.119 tỷ đồng, tăng 186 tỷ đồng tương ứng
0,4
19,95% so với năm 2017. Giá trị tổng tài sản
0,2
năm 2018 đạt 1.713 tỷ đồng, tăng 148 tỷ đồng
0
tương ứng 9,46% so với năm 2017. Bên cạnh
2015
2016
2017
2018
đó, mức hàng tồn kho của Công ty năm 2018
Hệ số thanh toán ngắn hạn
Hệ số thanh toán nhanh
đạt 400,1 tỷ đồng, tăng 36,13% so với năm
2017. Những điều này dẫn đến nhóm các chỉ
số về khả năng thanh toán giảm so với năm 2017. Tuy nhiên, 1,14 và 0,79 vẫn là những mốc an toàn đối
với khả năng thanh toán các khoản nợ trong ngắn hạn của Damsan.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Cơ cấu vốn nợ/ tổng tài sản của công ty giai đoạn
2015 – 2018 không có sự biến động lớn. Công ty sử
dụng nợ là nguồn vốn chủ yếu cho hoạt động sản
xuất kinh doanh. Hệ số nợ/ Tổng tài sản năm 2018
là 0,74 lần, tăng nhẹ so với năm 2017.
Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu đã có sự thay đổi cơ
cấu qua các năm. Từ 2015 – 2016 Damsan sử dụng
chủ yếu nguồn vốn nợ thay vì vốn chủ sở hữu cho
các hoạt động kinh doanh. Điều này tiềm ẩn một
phần rủi ro lớn đối với chi phí tài chính (cụ thể là
các khoản lãi vay). Từ năm 2017, Công ty đã có sự
cải thiện rõ rệt trong cơ cấu giữa nguồn vốn nợ và
vốn chủ sở hữu, đã có sự cân bằng hơn trong cơ
cấu vốn của Công ty. Năm 2018, hệ số này là 2,79
lần, tăng nhẹ so với năm 2017. Dù nguồn vốn nợ
vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vốn của Công
ty nhưng với sự cải thiện trong cơ cấu, Công ty đã
phần nào giảm bớt các chi phí tài chính liên quan
đến lãi vay.

Vòng quay hàng tồn kho năm 2018 là 4,93 vòng,
giảm 0,62 vòng so với năm 2017. Nguyên nhân đến
từ việc Công ty trong năm 2018 tăng lượng hàng
tồn kho lên hơn 400,1 tỷ đồng, tăng 106,2 tỷ đồng
tương ứng 36,13% so với năm 2017. Điều này đã
ảnh hưởng một phần đến vòng quay hàng tồn kho
của Công ty trong năm 2018.
Năm 2018, chỉ số Doanh thu thuần/ Tổng tài sản
là 1,07 lần, tăng 0,11 lần so với năm 2017. Doanh
thu thuần năm 2018 của Công ty đạt 1.839,11 tỷ
đồng, tăng 22,39% so với năm 2017. Tổng tài sản
năm 2018 là 1.712,91 tỷ đồng, tăng 9,44% so với
năm 2017. Năm 2018, Công ty đã sử dụng hiệu quả
hơn các tài sản của Công ty vào các hoạt động sản
xuất kinh doanh và đạt được kết quả khả quan so
với năm 2017.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2018 đều
giảm so với năm 2017. Các chỉ số ROE và ROA lần
lượt là 12,49 lần và 3,3 lần. Việc đồng loạt giảm
của nhóm chỉ số sinh lời là do lợi nhuận sau thuế
của Công ty năm 2018 đạt 56.440 triệu đồng, giảm
10,21% so với năm 2017. Năm 2018 là một năm
chứng kiến sự tăng giá của đồng USD trên thị
trường hối đoái thế giới. Chính điều này đã ảnh
hưởng rất nhiều đến lợi nhuận của Công ty, kéo
theo các chỉ số về khả năng sinh lời giảm so với
năm 2017.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn

Thông tin cổ phiếu
Mã cổ phiếu
Vốn điều lệ
Số cổ phần phổ thông
Số cổ phần ưu đãi
Số cổ phần đang lưu hành
Số cổ phiếu quỹ
Mệnh giá cổ phiếu

:
:
:
:
:
:
:

Tên cổ đông

ADS
255.178.010.000 đồng
25.517.801 cổ phần
0 cổ phần
25.517.801 cổ phần
0 cổ phiếu
10.000 đồng

Vũ Huy Đông
Vũ Huy Đức
Nguyễn Lê Hùng
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
Tổng

1

2
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Cổ đông trong nước
Tổ chức
Cá nhân
Cổ đông nước ngoài
Tổ chức
Cá nhân
Tổng

4.308.730
1.368.000
1.270.666
2.099.923
9.047.319

Tỷ lệ nắm giữ

16,9%
5,4%
5,0%
8,2%
35,5%

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Cơ cấu cổ đông
STT Đối tượng

Số lượng cơ phần

Năm 2018, Công ty Cổ phần Damsan không có giao dịch cổ phiếu quỹ.

Sỗ lượng cổ phần
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15.215.037
11.506.015
3.709.022
33.341
20.848
12.493
25.517.801

Tỷ lệ nắm giữ

59,6%
45,1%
14,5%
0,1%
0,1%
0,0%
100%
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý
Kế hoạch phát triển trong tương lai
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2018 được coi là năm có tốc độ tăng trưởng tốt của Damsan trên mọi phương diện, cả về quy mô
tổng tài sản, vốn sở hữu, doanh thu và lợi nhuận. Tốc độ tăng trưởng của Damsan trong năm 2018 tăng
cao so với năm 2017. Năm 2018, doanh thu thuần đạt hơn 1.839 tỷ đồng, tăng 22,39 % so với năm 2017;
lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt hơn 56,44 tỷ đồng, giảm 10,21% so với năm 2017. Như vậy, so với
kế hoạch đề ra trong năm 2018, Doanh thu thuần của Công ty đạt 105,9% doanh thu theo kế hoạch đặt
ra; Lợi nhuận trước thuế đạt 72,36% kế hoạch.
Ðể đạt được những thành quả này, bên cạnh những thuận lợi từ môi truờng kinh doanh, quản trị điều
hành...v.v còn có sự đóng góp rất lớn từ sự tin tưởng của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, kết quả hoạt động
sản xuất kinh doanh năm 2018 của Damsan cũng chịu ảnh hưởng của một số yếu tố bất lợi.

Thuận lợi
Kinh tế thế giới duy trì đà tăng trưởng tương đối
tốt trong năm 2018, tiêu dùng cá nhân tăng, sự
phát triển bền vững của đầu tư toàn cầu, sự cải
thiện của thị trường lao động. Nhu cầu tiêu dùng
tại các thị trường tiêu thụ hàng may mặc hàng
đầu trên thế giới như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản đều
có sự tăng trưởng tốt, thúc đẩy việc tiêu thụ các
nguyên liệu dệt may, trong đó có sợi cotton.

Các dự án bất động sản triển khai thuận lợi. Dự án
Khu đô thị Phú Xuân Damsan tính đến đầu năm
2019 cơ bản hoàn thành. Các lô đất hiện Công ty
đã bán 95%, tiền bán đất cơ bản đã thu theo đúng
tiến độ.

Tòa nhà xã hội cho người thu nhập thấp 16 tầng tại
Phường Quang Trung đã đi vào khai thác, trong
đó có 64 căn hộ tái định cư và 130 căn hộ bán cho
Kinh tế trong nước luôn đạt tốc độ tăng trưởng, người thu nhập thấp. Chất lượng công trình tốt,
ổn định, môi trường đầu tư tốt, vị thế trên trường kiến trúc cảnh quan đẹp tạo điểm nhấn cho cửa
quốc tế ngày càng được củng cố. Kinh tế Việt Nam ngõ Thành phố Thái Bình.
năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực và vẫn đang
trong giai đoạn mở rộng trong chu kỳ tăng trưởng.
Bên cạnh đó, Công ty cũng được hưởng những
Năm 2018, tăng trưởng GDP đạt mức kỷ lục
thuận lợi từ cơ chế chính sách: Các cơ chế chính
7,08%. Nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng
sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp kinh doanh
cao, kinh tế vĩ mô ổn định, tiêu dùng tăng cao, lạm
XNK vẫn được nhà nuớc tiếp tục duy trì. Damphát được kiểm soát dưới mục tiêu Quốc hội.
san có nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu tiếp tục
được thực hiện vay vốn ngoại tệ để phục vụ sản
Trong bối cảnh đó, Damsan gặp nhiều thuận lợi
xuất kinh doanh nên công ty có điều kiện tiếp cận
trong hoạt động sản xuất cốt lõi của Công ty là sợi:
nguồn vốn với chi phí hợp lý, trung bình khoảng
9 tháng đầu năm 2018 giá nguyên liệu bông ổn
3-3.5%/năm.
định với mức trung bình khoảng 1,7-1,8 USD/kg.
Giá sợi tại thị trường Trung Quốc ổn định, kinh
doanh sôi động, nhiều khách hàng tìm đến các sản
phẩm của Công ty. Sản xuất khăn bông xuất khẩu
đã xác lập mức cao tăng dần so với các năm trước
bình quân từ 120 tấn – 160 tấn/tháng.
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Khó khăn
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung nổ ra từ
tháng 6/2018 đến đầu tháng 9/2018 đã ảnh hưởng
trực tiếp tới Công ty. Tình hình nguyên phụ liệu
biến động như giá bông có xu hướng tăng nhẹ do
nhu cầu bông tăng cao tại Pakistan, Bangladesh
và Việt Nam cũng gây thêm khó khăn cho toàn
ngành. Giá bông nguyên liệu năm 2018 tăng hơn
18% so với năm 2017, trong khi giá sợi đang từ
3,3 USD/kg từng tháng giảm giá xuống 3,2 ; 3,1 ;
3,0 ; 2,9 ; 2,7 USD/kg. Giá nguyên vật liệu Công ty
đã chốt trên thị trường New York từ tháng 7/2018
kết thúc luôn việc giao dịch bông cho cả năm. Từ
thực tế đặn thù của ngành bông sợi đã ảnh hưởng
tới toàn ngành sản xuất sợi của các nước đều bị
khủng hoảng và thua lỗ. Từ các nhà sản xuất của
Ấn Độ, Thái Lan, Philipin, Việt Nam... kèm theo
các nhà kinh danh bông nguyên liệu cũng chung
cảnh thua lỗ.

Dự án khu dân cư tổ 39-40 Quang Trung đã giải
phóng được 1/2 còn 1/2 chưa thể giải phóng được
với 2 lý do: 11 hộ dân phản ánh giá đền bù 17,5
Trđ/m2 mặt đường thấp, 17 hộ dân IDICO thuê
nhà và nhảy dù đòi cơ chế 1 đổi 1 tại chỗ nhưng
Nhà nước không đồng ý, dự kiến sớm nhất cũng
phải chờ đến cuối năm mới giải quyết xong. Thêm
vào đó, khu dân cơ HTX Hữu Nghị còn đang kiện
tụng tại tòa, dự kiến xong trong quý II/2019.
Những khó khăn kể trên làm công ty mất rất
nhiều năng lực, thời gian và tiền bạc, tạo áp lực
cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt công ty về sản xuất
kinh doanh, lợi nhuận, thị trường, khách hàng và
kế hoạch cổ tức năm 2018.

Kết quả sản xuất cốt lõi của Công ty Damsan bắt
đầu bị lỗ tháng 11 – 12 gần 18 tỷ đồng và dự kiến
quý I/2019 lỗ 15 tỷ đồng.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với kế hoạch và cùng kỳ
Với tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do những tác động trực tiếp từ nguyên liệu,
thị trường tiêu thụ, nội tại sản xuất của công ty…vv, Ban điều hành đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập
trung sự chỉ đạo tích cực triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện kiện toàn bộ máy tổ
chức và tìm hướng tháo gỡ những khó khăn trong năm 2018.

Sản xuất sợi và xuất khẩu sợi

Sản xuất khăn và xuất khẩu khăn

Tổng doanh số: 2.113 tỷ

Doanh thu thuần
Doanh thu từ KD sợi, khăn
Doanh thu từ BĐS
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Mức cổ tức

ĐVT

TH 2017 TH 2018

Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
%

Năm 2018, Công ty cùng với toàn thể cán bộ công
nhân viên đã nỗ lực thực hiện hoàn thành kế
hoạch do HĐQT đề ra. Doanh thu của công ty đạt
hơn 1.839 tỷ đồng, tăng 336 tỷ đồng so với năm
trước, tương đương tăng 22.36%, trong đó chủ yếu
là doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh sợi,
khăn chiếm hơn 1.692 tỷ đồng, tăng hơn 361 tỷ tương đương 27.12% so với cùng kỳ. Doanh thu từ
mảng BĐS trong năm đạt 147 tỷ đồng do ghi nhận
doanh thu từ dự án khu đô thị Phú Xuân.
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Năm 2017
Giá trị
Tỷ trọng
(Tr.đ)
(%)
1.097.379
467.752
1.565.131

70,11
29,89
100

Năm 2018
Giá trị
Tỷ trọng % 2018/2017
(Tr.đ)
(%)
1.278.356
434.552
1.712.908

74,63
25,37
100

116,49%
92,90%
109,44%

Tổng tài sản năm 2018 là 1.172.908 triệu đồng, tăng 9,44% so với năm 2017. Trong đó tài sản ngắn hạn
đạt 1.278.356 triệu đồng, tăng 180.977 triệu đồng tương ứng 16,49%. Tài sản dài hạn đạt 434.552 triệu
đồng, giảm 33.200 triệu đồng tương ứng 7,1% so với năm 2017.

+ Khăn cao cấp : 626.7 tấn
+ Khăn thủ công : 891.7 tấn

1
Trong
đó
2
3
4

Chỉ tiêu
Tài sản ngắn hạn
Tài sản dài hạn
Tổng tài sản

+ Sản lượng sợi CD : 10.182 tấn
+ Sản lượng sợi OE : 5.505 tấn

STT Chỉ tiêu

Tình hình tài sản
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1.503
1.331
172
71,04
62,85
20

1.839
1.692
147
61,5
56,4
20

% 2018/
2017

122,36%
127,12%
85,47%
86,57%
89,74%
100,00%

% +/22,36%
27,12%
-14,53%
-13,43%
-10,26%
0,00%

Tài sản ngắn hạn tăng so với năm 2017 là do các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho có sự tăng
mạnh so với năm 2018 (đây là hai tài khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản ngắn hạn). Các
khoản phải thu ngắn hạn năm 2018 tăng lên 506.430 triệu đồng, tăng 153.777 triệu đồng tương ứng
43,61% so với năm 2017. Hàng tồn kho năm 2018 là 400.103 triệu đồng, tăng 106.196 triệu đồng tương
ứng 36,13% so với năm 2017.
Tài sản dài hạn có sự giảm nhẹ so với năm 2017. Nguyên nhân chính do Công ty tiến hành thanh lý một
số máy móc thiết bị đã hết khấu hao và không có nhu cầu sử dụng.

Tình hình nợ phải trả
Chỉ tiêu
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Tổng nợ phải trả

Năm 2017
Giá trị Tỷ trọng
(Tr.đ)
(%)
933.050
201.253
1.134.303

82,26
17,74
100

Năm 2018
Giá trị Tỷ trọng % 2018/2017
(Tr.đ)
(%)
1.118.680
142.252
1.260.932

88,72
11,28
100

119,89%
70,68%
111,16%

Năm 2018, nợ phải trả của Công ty Damsan là 1.260.932 triệu đồng, tăng 11,16% so với năm 2017.
Trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 1.118.680 triệu đồng, tăng 185.630 triệu đồng tương ứng 19,89% so
với năm 2017. Cùng đó nợ phải trả dài hạn có xu hướng giảm so với năm 2017. Nợ phải trả dài hạn năm
2018 là 142.252 triệu đồng, giảm 29,32% so với năm 2017. Năm 2018, Công ty có sự gia tăng nợ ngắn
hạn trong cơ cấu nguồn vốn nợ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
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ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHÍNH SÁCH VÀ TỔ CHỨC

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ MỚI NĂM 2019

Năm 2018 là năm Damsan tiếp tục áp dụng mô hình 5S vào quản lý sản xuất, đã tạo được những kết
quả khả quan nhất định, hiệu suất tăng, tỷ lệ lãng phí đuợc cắt giảm, ý thức cán bộ công nhân viên được
nâng cao... Phong trào thi đua đóng góp ý tưởng sáng kiến trong quản lý sản xuất, vận hành máy móc
được phát huy tối đa, nhiều sáng kiến đã được kiểm nghiệm đưa vào sử dụng thực tế, tiết kiệm chi phí
sản xuất tại đơn vị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của công ty.

Kế hoạch triển khai cụm công nghiệp An Ninh

Tuy nhiên công ty cũng gặp một số khó khăn khi nhân sự tại các nhà máy của công ty trong năm 2018
có sự biến dộng khá mạnh, nhiều công nhân và nhân sự quản lý xin nghỉ việc vì các lý do riêng phù
hợp khiến việc vận hành máy móc bị ảnh huởng, năng suất máy chưa đạt yêu cầu. Ngoài ra một số dây
chuyền máy móc được đầu tư đã hết khấu hao sử dụng nay vẫn tiếp tục vận hành khiến năng suất không
cao, ảnh huởng tới sản lượng của nhà máy, tiêu hao năng lượng và vật tư tăng, giảm hiệu quả sản xuất
kinh doanh.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
STT
1
2
3
4

Kế hoạch năm
2019 (Tỷ đồng)

Chỉ tiêu
Doanh thu thuần
Lợi nhuận trước thuế
Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)
Lao động bình quân (người)

2.000
68
15-20%
7 Trđ/người

% +/- so với
năm 2018

+ 8,7%
+ 10%
0%
+ 8%

Chỉ tiêu về doanh thu dự kiến đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 8.7% so với năm 2018 – tương đương tăng 161 tỷ
đồng, chủ yếu đến từ doanh thu BĐS thu được từ bán nhà liền kề và biệt thự tại khu đô thị Phú Xuân
– Damsan.
Ban điều hành xây dựng kế hoạch LNST đạt 68 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018, tỷ lệ chi trả cổ tức dự
kiến 15-20% và lương lao động bình quân đạt khoảng 7 triệu đồng/người – tăng 8% so với năm 2018.

Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019
Sản xuất kinh doanh sợi, khăn

Năm 2019 với năng lực sản xuất đã đầu tư công ty
chỉ đạo tất cả các nhà máy tiếp tục vận hành sản
xuất hết công suất 2 nhà máy sợi cọc công suất 900
tấn/tháng, 1 nhà máy OE công suất 300 tấn/tháng.
So với năm 2018, lượng sợi giảm 200 tấn/tháng.
Bởi năm 2018 sản xuất sợi OE không thuận lợi,
5 máy đã hết khấu hao công ty bán thanh lý cho
nước ngoài thu về 350.000usd. Hiện phía người
mua đã thanh toán tiền đủ nhưng còn 2 máy chưa
dỡ.
Về khăn bông năm 2019 Công ty sẽ nâng công
suất lên so với năm 2018 khoảng 300 tấn nhằm
phục vụ tối đa cho nhu cầu khách hàng.
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Bất động sản

Để tiếp tục đà phát triển của ngành hàng bất động
sản công ty tập trung chỉ đạo:
-Hoàn thiện việc đầu tư khu đô thị Phú Xuân
Damsan để sớm bàn giao hạ tầng cho thành phố
Thái Bình.
-Bàn giao giai đoạn 1 toà nhà XH cho người thu
nhập thấp tại tổ 39-40 phường Quang Trung,
thành phố Thái Bình.
-Tập trung giải phóng mặt bằng 2 khu dân cư tổ
39-40 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình
và HTX Hữu Nghị Phường Bồ Xuyên, thành phố
Thái Bình. Mục tiêu xong trong năm 2019.
-Tập trung quyết toán dự án toà nhà BT và các
khu đất đối ứng nhà nước trả nhà đầu tư để tính
toán đối trừ với UBND thành phố Thái Bình.
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- Cụm công nghiệp An Ninh 50 ha đã hoàn thiện
hồ sơ 35ha, dự kiến giải phóng mặt bằng xong trong
quý II/2019. Hiện tại các nhà đầu tư vào Việt Nam
nói chung và Thái Bình nói riêng đang rất tiềm năng.
Do quỹ đất hạn chế, công ty có 1 cụm công nghiệp
trong lúc này rất thuận lợi. Tuy nhiên việc giải phóng
mặt bằng chắc chắn sẽ có những khó khăn nhất định
song công ty sẽ vượt qua và dự kiến sẽ san lấp làm hạ
tầng từ quý III/2019. Bắt đầu chào mời quảng cáo từ
quý II/2019 với các nhà đầu tư. Hiện tại có các nhà
đầu tư đã quan tâm và đến làm việc với Công ty.

Nghiên cứu đầu tư ngành hàng mới

Phát triển công ty và nhu cầu đầu tư là mục tiêu
lớn thúc đẩy công ty trong 3 năm gần đây, nó phù
hợp với sự phát triển chung của cả nước. Song việc
đầu tư phát triển phải được nghiên cứu và tính
toán rất thận trọng đảm bảo an toàn tiền vốn, uy
tín, thương hiệu . Hiện nay công ty đã và đang nghiên cứu vì các ngành hàng sản xuất cốt lõi của
công ty là sản xuất sợi xuất khẩu sang Trung Quốc
với mức đầu tư lớn, thị trường tiêu thụ ổn định,
dễ quản lý. Song qua hơn 10 năm đầu tư, thực tế
lợi nhuận ròng rất thấp, bởi ngành sản xuất mang
tính sản xuất gia công nên giá trị gia tăng không
- Nguồn vốn đầu tư dự kiến 240 tỷ đồng, công ty vay cao.
từ ngân hàng Nông nghiệp khoảng 75%, còn lại là
vốn tự có của công ty cổ phần sợi EIFFEL.
Công ty Cổ phần Viện dệt may Hà Nội
Theo thông báo tại buổi họp HĐQT Công ty CP
Đầu tư 1 nhà máy dệt và 1 nhà máy may chăn ga Viện dệt may ngày 20/03/2019: Bộ công thương
Ngành hàng chăn ga là mặt hàng rất phổ thông và giao cho Công ty CP Viện dệt may thuê tư nhân
thông dụng ở thị trường quốc tế và ở Việt Nam thoái vốn nhà nước là 20% còn lại nhà nước sẽ
chúng ta. Khối lượng tiêu thụ đại trà cũng rất lớn cho giữ ổn định là 36% để đảm bảo quản lý nghiên
nhu cầu người tiêu dùng cá nhân và các cơ sở khách cứu khoa học phục vụ cho ngành dệt may cả nước.
sạn…Đối với công ty Damsan là mặt hàng mới yêu Phương thức bán và thời gian bán đấu giá trong
cầu sản xuất từ sợi-dệt-tẩy nhuộm và may hoàn tất năm nay. Hiện công ty Damsan nắm giữ cổ phiếu
là chu trình dài và rất công phu. Qua khảo sát thị tại công ty này là 35%.
trường và nhiều năm kinh doanh với khách hàng
Nhật Bản. Công ty đã làm việc với sự hỗ trợ của 1 Về đầu tư bất động sản
công ty Nhật Bản. Công ty ký kết sản xuất độc quyền * Với hợp đồng BT toà nhà hiện đã được bàn giao
chăn ga cho công ty Nhật Bản bắt đầu giao hàng từ đợt 1 vào đầu tháng 4/2019
tháng 3/2020.
* Các dự án đối ứng đã trình bày ở trên qua tổng
hợp dự kiến nhà nước sẽ trả tiếp công ty 1 dự án
Sản lượng năm đầu từ 500.000 – 800.000 bộ sản khu đất trị giá khoảng 75 tỷ đồng. Công ty nghiên
phẩm và sẽ tăng dần lên hàng năm. Ngoài thị trường cứu chọn và tìm địa điểm cho thích hợp.
Nhật Bản công ty sẽ mở ra thị trường nội địa với quy * Các dự án toà nhà ở thành phố Hồ Chí Minh,
mô từ nhỏ tới lớn và sau này mặt hàng này sẽ từng thành phố Thái Bình đang trong giai đoạn làm hồ
bước đưa quy mô lên thành ngành hàng sản xuất lớn. sơ pháp lý, Tổng giám đốc sẽ báo cáo sau.
Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị chủ trương
tách mặt hàng khăn bông, gộp với chăn ga thành một
công ty con chuyên ngành. Địa điểm đặt tại Cụm
công nghiệp An Ninh. Dự kiến công ty con chăn ga
sẽ ra đời vào cuối năm 2019.
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KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
Tổng tài sản công ty tuy lớn nhưng vốn điều lệ công ty còn rất khiêm tốn, công ty vừa đầu tư sản xuất
kinh doanh ngành dệt may vừa đầu tư mở rộng, trong đó bất động sản cần vốn rất lớn. Hiện mức
vay ngân hàng của Công ty khá cao gấp 2 lần vốn hiện có. Thực tế tính toán việc vay vốn sẽ rẻ hơn là
nâng vốn điều lệ. Để chuẩn bị cho đầu tư công ty đưa ra kế hoạch phát hành trái phiếu phục vụ cho
nhu cầu đầu tư tại cụm công nghiệp An Ninh là 200 tỷ đồng, số lượng trái phiếu là 2.000 trái phiếu,
mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu thời hạn là 5 năm tính từ ngày phát hành. Lãi suất trái phiếu
theo thoả thuận giữa công ty với đối tác có nhu cầu.

GIẢI PHÁP VÀ BIỆN PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU
KẾ HOẠCH KINH DOANH
Nhằm tối đa hóa lợi nhuận năm 2019, Ban Điều hành công ty đã có kế hoạch và các biện pháp giải
pháp thực hiện các mục tiêu đề ra ngay từ đầu năm, cụ thể:
- Tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh theo hướng khai thác công suất cao nhất của các
nhà máy sợi, máy dệt, xưởng khăn, đảm bảo chất lượng tốt nhất và chi phí giảm tối đa, nhằm duy trì
sản lượng ổn định và thực hiện bảo dưỡng máy móc thiết bị ở mức an toàn.
- Theo dõi thị trường để có những điều chỉnh về giá cả, kế hoạch vật tư phù hợp, đảm bảo
hiệu quả kinh doanh cao nhất.
- Đẩy mạnh bán hàng tại khu đô thị Phú Xuân – Damsan, phấn đấu năm 2019 thu được 85%
tổng giá trị toàn bộ dự án.
- Bám sát các cơ quan nhà nước để hoàn thiện thủ tục hồ sơ các dự án, kịp thời giải đáp và
cung cấp các hồ sơ liên quan để các cơ quan chức năng phê duyệt hồ sơ để triển khai theo kế hoạch.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty
Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đóc
Kế hoạch, định hướng của HĐQT
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Tình hình kinh tế vĩ mô
Kinh tế thế giới năm 2018 duy trì đà tăng trưởng
tốt. Trong năm 2018, các tổ chức quốc tế có uy
tín, như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã dự báo
rằng kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,9% năm
2018. Hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có
xu hướng cải thiện rõ rệt, niềm tin của nguời tiêu
dùng tăng kỷ lục. Đây là các yếu tố tác động tích
cực đến sản xuất trong nước. Tuy nhiên, những
tháng cuối năm 2018 tiềm ẩn những rủi ro gây
bất lợi cho nền kinh tế thế giới, trong đó chiến
tranh tiền tệ và thương mại đang dần hiện hữu
và đáng lo ngại.

cao nhất trong vòng 11 năm trở lại đây. Xét về
góc độ sử dụng GDP năm 2018, CPI bình quân
cả năm tăng khoảng 3,73% - 3,95%; Tích lũy tài
sản tăng 8,22%; Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ
tăng 14,27%; Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ
tăng 12,81%. Ngoài ra, vốn đầu tư toàn xã hội
thực hiện theo giá hiện hành năm 2018 ước tính
đạt 1.856,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng
kỳ năm trước (quý IV đạt 606,9 nghìn tỷ đồng,
tăng 12,5%) bằng 33,5% GDP. Kim ngạch hàng
hóa xuất khẩu năm 2018 ước tính đạt 244,72 tỷ
USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Kinh tế Việt Nam trong năm 2018 đã đạt được
những dấu ấn tăng trưởng ấn tượng, phải kể đến
như GDP với mức tăng trưởng kỷ lục đạt 7,08%,

Tình hình kinh tế ngành
Dệt may của Việt Nam là một ngành phát triển
tương đối tốt mặc dù một vài năm trước gặp
một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên, trong
năm 2018 ngành dệt may đã có những bước tăng
trưởng rõ rệt. Với những bước phát triển vượt bậc
của ngành dệt may Việt Nam, Việt Nam đã vươn
lên là một trong năm nước sản xuất và xuất khẩu
dệt may lớn nhất trên thế giới. Chỉ riêng 6 tháng
đầu năm 2018 ngành dệt may đã có những bước
tăng trưởng nhanh chóng so với cùng kỳ năm
2017. Không những thế việc ký kết hiệp định
thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên
Thái Bình Dương (CPTPP) trong năm 2018 là
cơ hội để giúp cho ngành dệt may Việt Nam có
thể mở rộng thị trường ra các nước trên thế giới.
Hiện nay Mỹ đang là nước nhập khẩu sản phẩm
dệt nay lớn nhất tại thị trường dệt may Viêt Nam

Campuchia tạo thêm kim ngạch cho ngành dệt
may đồng thời tạo điều kiện cho ngành dệt may
Việt Nam phát triển mạnh hơn.
Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết,
năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt
may, xơ sợi,… ước tính đạt 36,1 tỷ USD, tăng
16,01% so với năm trước. VITAS nhận định từ
đầu năm đến nay, các thị trường trọng điểm như
Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) vẫn đạt tốc độ tăng
trưởng tốt và các thị trường như Hàn Quốc,
Trung Quốc... cũng tăng trưởng mạnh, vượt trội
so với tốc độ tăng trưởng cùng kỳ. Cùng với đó,
chiến tranh thương mại Trung - Mỹ được xem là
cơ hội lớn cho ngành dệt may với các mặt hàng
bứt phá mạnh là áo thun, quần, áo jacket , váy,
vest…Có thể thấy động lực cho sự tăng trưởng
của ngành dệt may một phần đến từ sự tích cực
trong hoạt động xuất khẩu. Theo thống kê, dệt
may hiện là mặt hàng xuất khẩu đứng thứ hai, chỉ
sau xuất khẩu điện thoại và linh kiện. Bên cạnh
đó, diễn biến tỷ giá cũng đang có lợi cho doanh
nghiệp dệt may. Nguyên nhân, tỷ giá VND/USD
đã tăng mạnh trong năm 2018 và tiếp tục neo ở
mức cao. Nhập khẩu nguyên liệu bằng các ngoại
tệ khác (chủ yếu là nhân dân tệ) đang giảm giá so
với USD, trong khi xuất khẩu thu về bằng USD.
Bên cạnh những thuận lợi đã nêu trên thì ngành vẫn đang đứng trước nhiều thách thức lớn do nhu cầu
mua sắm của người tiêu. Mức cung dệt may trên toàn thế giới chỉ tăng 1-2% và có thể là giữ nguyên
không thay đổi. Ngoài ra ngành dệt may trên thị trường đối diện với sự cạnh tranh hết sức gay gắt. Trong
khi Campuchia và Myanmar chỉ phải chịu mức thuế 0% đối với hàng dệt may thì Việt Nam phải chịu
một mức thuế tương đối cao là 17,5% đối với thị trường Mỹ và 9,6% đối với thị trường EU. Đó cũng là
một trong những thách thức lớn của thị trường dệt may Việt Nam.

Ngoài thị phần lớn ở Mỹ, các doanh nghiệp Việt
Nam còn xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu,
Nhật Bản và Hàn Quốc. Không những thế doanh nghiệp dệt may Viêt Nam còn xuất khẩu sang
các thị trường mới khác như Trung Quốc, Nga và
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018
STT Chỉ tiêu
1
2
3
Trong
đó
4
5

Tổng tài sản
Vốn chủ sở hữu
Doanh thu thuần
Doanh thu từ KD sợi, khăn
Doanh thu từ BĐS
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

Năm 2017
(Tỷ đồng)

1.565
430,8
1.503
1.331
172
71,04
62,85

Năm 2018
(Tỷ đồng)

1.712
451,9
1.839
1.692
147
61,5
56,4

% +/- năm
2018/2017

9,39
4,90
22,36
27,12
-14,53
-13,87
-10,26

Về quy mô tổng tài sản của công ty, năm 2018 giá trị tổng tài sản của công ty đạt mức 1.712 tỷ đồng,
tăng gần 147 tỷ đồng, tương đương tăng 9.39% so với năm 2017, trong đó đầu tư tăng xây dựng cơ bản
dự án nhà ở Phú Xuân gần 100 tỷ đồng, số còn lại là các tài sản ngắn hạn khác (phải thu, tồn kho).
Doanh thu của công ty đạt hơn 1.839 tỷ đồng, tăng 336 tỷ đồng so với năm trước, tương đương tăng
22.36%, trong đó chủ yếu là doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh sợi, khăn chiếm hơn 1.692 tỷ
đồng, tăng hơn 361 tỷ - tương đương 27.12% so với cùng kỳ. Doanh thu từ mảng BĐS trong năm đạt
147 tỷ đồng do ghi nhận doanh thu từ dự án khu đô thị Phú Xuân.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc
Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành, HĐQT giao quyền cho Ban TGĐ quyết định
công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch
kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho. Thông qua cơ chế kiểm
tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động
Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá TGĐ/Ban TGĐ đã thực hiện các
quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết
định của ĐHĐCĐ và HĐQT đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung
thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.
Năm 2018 mặc dù kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra chưa đạt song Ban điều hành công
ty đã rất nỗ lực trong các công tác triển khai các hoạt động quản trị điều hành. Đồng thời cũng thực
hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công
tác quản trị Công ty, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

hoạch hành động để khắc phục và giảm thiểu rủi ro; báo cáo các cuộc kiểm toán đã thực hiện trong
quý, trong đó nêu các phát hiện kiểm toán và giải pháp khắc phục. Qua đó HĐQT và BKS đánh giá kế
hoạch hành động cũng như các giải pháp khắc phục có phù hợp với thực tế chưa để từ đó đưa ra các
kiến nghị mang tính chất thực tiễn hơn.
- Định kỳ nghe các Giám đốc/ điều hành đơn vị thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản
xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu được giao trong các cuộc họp HĐQT, kịp thời phát
hiện những bất cập, khó khăn để đưa ra hướng giải quyết.
- HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu để thông qua kết quả
hoạt động kinh doanh từng quý, nhận định tình hình thị trường để từ đó rà soát lại kế hoạch kinh
doanh quý tiếp theo và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT để TGĐ/Ban TGĐ
có cơ sở triển khai thực hiện.

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2019
Mục tiêu
- Xây dựng Công ty Công ty cổ phần Damsan vững mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử
dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính,
công nghệ và thị trường.
- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản
lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.

Định hướng thực hiện
- Về tài chính: đa dạng hóa nguồn vốn, đảm bảo chi phí vốn ở mức thấp, cân đối sử dụng dụng
an toàn, hiệu quả, bền vững.
- Về nhân sự: xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng công tác tuyển dụng và đào
tạo, nâng cao các lớp đào tạo kỹ năng cho cán bộ quản lý. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp rõ nét, nâng
cao ý thức và kỷ luật người lao động, tăng năng suất lao động.
- Về kinh doanh: bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt trong xử lý tình huống, đa dạng thị
trường tiêu thụ và phát triển khách hàng.
- Về công nghệ: Đối với những dây chuyển cần thay thế hoặc các dự án đầu tư mới, thực hiện
đầu tư công nghệ mới, hiệu suất cao, sử dụng năng lượng thấp, tính năng tự động hóa cao.
- Về quản trị điều hành: Nâng cao năng lực quản trị điều hành, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế,
ban hành các quy chế, quy trình rõ ràng, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả,
bền vững.

Trong năm 2018, HĐQT công ty CP Damsan đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành khi
thực hiện triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT như sau:
- HĐQT kết hợp chặt chẽ với BKS và các giám đốc, người điều hành các đơn vị nắm rõ tình hình
hoạt động của công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp TGĐ/Ban TGĐ hoàn thành tốt
nhiệm vụ ĐHĐCĐ và HĐQT giao.
- Định kỳ đại diện BKS báo cáo tại các cuộc họp HĐQT: tình hình quản lý sản xuất kinh doanh tại
các bộ phận/đơn vị trong công ty; các rủi ro trọng yếu được phát hiện trong quý đồng thời đưa ra kế
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ
Hoạt động của Hội đồng quản trị
Hoạt động của Ban kiểm soát
Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và BGĐ
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2018

Thành viên Hội đồng quản trị
STT

Họ và tên

1

Vũ Huy Đông

2

Đỗ Văn Khôi

3

Nguyễn Lê Hùng

4

Vũ Huy Đức

5

Lê Văn Tuấn

Chức vụ
Chủ tịch
HĐQT
Thành viên
HĐQT
Thành viên
HĐQT
Thành viên
HĐQT
Thành viên
HĐQT

Số lượng
CP sở hữu

Tỷ lệ
sở hữu

Thành viên độc lập/
Thành viên điều hành

STT

Số nghị quyết/
quyết định

Ngày

4.308.730

16,9%

TV điều hành

1

12012018/NQ/HĐTQ

12/01/2018

945.000

3,7%

TV điều hành

2

2602/2018-NQ/HĐQT

26/02/2018

1.270.666

5,0%

TV điều hành

1.279.666

5,0%

TV điều hành

420.000

1,6%

TV không điều hành
3

1404/2018/NQĐHĐCĐ

14/04/2018

Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

Hoạt động của HĐQT năm 2018
STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

1
2
3
4
5

Vũ Huy Đông
Đỗ Văn Khôi
Nguyễn Lê Hùng
Vũ Huy Đức
Lê Văn Tuấn

Chủ tịch HĐQT
Ủy viên HĐQT
Ủy viên HĐQT
Ủy viên HĐQT
Ủy viên HĐQT

Số buổi họp
tham dự

06
06
06
06
06

Tỷ lệ
tham dự họp

100%
100%
100%
100%
100%

4
5
6

0405/2018-NQ/HĐQT
0405.2/2018/NQHĐQT

04/05/2018

1804/NQ-HĐQT

18/04/2018

11/04/2018

Nội dung
- Quyết định tạm ứng trả cổ tức năm 2017 (15%/
cổ phiếu)
- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội
đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018
- Thông qua Báo cáo phát hành tăng vốn năm 2017
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm
2017
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm
2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018
- Thông qua tờ trình đầu tư dự án chung cư cao cấp
tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Thông qua Tờ trình Phương án mua cổ phần Viện
Dệt may Việt Nam
- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung Thành
viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Thông qua bầu bổ sung Bà Tạ Thị Thu Hiền làm
thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016 – 2021
kể từ ngày 14/04/2018
Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
- Quyết định trả cổ tức còn lại năm 2017 (5%/cổ
phiếu)
-Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn trong đợt tăng
vốn từ 168 tỷ lên 255 tỷ

Năm 2018, HĐQT công ty đã có nhiều nỗ lực, 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, cụ thể:
- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo
yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả
cuộc họp.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên được thể hiện rõ đảm
bảo tối đa quyền lợi của cổ đông.
- HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- HĐQT định hướng và giám sát việc triển khai các dự án quan trọng của công ty như quản lý
rủi ro, kiểm toán, cải thiện quy trình nghiệp vụ kinh doanh.
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đánh già của BKS đối với hoạt động của HĐQT và BGĐ
Với Hội đồng quản trị

Thành viên Ban Kiểm soát
STT

Họ và tên

Chức vụ

1
2
3

Vũ Thùy Linh
Phạm Thị Hồi
Tạ Thị Thu Hiền

Trưởng Ban Kiểm soát
Thành viên BKS
Thành viên BKS

Số lượng CP
sở hữu

15.750
3.150
202.057

Tỷ lệ sở
hữu

0,06%
0,01%
0,8%

Hoạt động của Ban Kiểm soát
Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản
lý điều hành Công ty đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực căn cứ vào Điều lệ của Công
ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quy định pháp lý
hiện hành. Cụ thể, Ban kiểm soát đã triển khai những công việc sau:
- Tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và đạo
đức nghề nghiệp. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng,
nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông của Công ty.
- Tổ chức họp hàng tháng để kiểm điểm, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng
được giao.
- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và hệ thống quản
lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch của Công ty năm 2017
đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban tổng giám đốc, tổ chức kiểm tra hoạt động sản
xuất kinh doanh và tài chính của đơn vị thành viên trong Công ty. Trực tiếp làm việc với ban lãnh
đạo trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, hoặc những thiếu sót để kiến nghị những giải
pháp phù hợp đối với ban lãnh đạo, điều hành Công ty và các đơn vị.
- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng Quy chế, Quy định của Công ty và việc thực hiện các
quy chế, quy định đã ban hành.
- Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự thủ tục hồ sơ các Dự án đầu tư của Công ty.
- Năm 2018 lựa chọn Công ty Kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính
Quốc tế theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thẩm định báo cáo Tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh theo (Quý, sáu
tháng, và một năm) của Công ty.
- Cử Trưởng BKS tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Tham gia hội nghị CNV người lao động, các cuộc họp do Tổng giám đốc chủ trì.
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Các hoạt động của HĐQT năm 2018 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như
các quy định của Pháp luật hiện hành, tổ chức họp thường xuyên, họp định kỳ hàng quý, họp bất
thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Trưởng ban kiểm soát tham dự và
triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu
của Công ty, thực hiện nguyên tắc tập chung dân chủ, công khai minh bạch. Đề xuất giải quyết tháo
gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác những cơ hội thuận
lợi, đầu tư phát triển hiệu quả, bảo toàn vốn, giải quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với
người lao động. Các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của
Pháp luật và Điều lệ công ty. Các quyết định của HĐQT mang tính tập trung và có sự thống nhất cao.
Việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD của Công ty đều thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã
được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Phương án đầu tư và Dự án đầu tư cơ bản thực hiện đúng quy
trình đầu tư với Điều lệ Công ty, đáp ứng chỉ đạo kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các
giải pháp về thị trường, triển khai thực hiện đảm bảo tính nguyên tắc và hiệu quả.

Với Ban Giám đốc

Hoạt động của Công ty đã được ban điều hành triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết, Quyết định
của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Điều lệ Công ty.
Ban Tổng giám đốc đã chủ động khắc phục những khó khăn của nền kinh tế và thực trạng tình hình
tài chính của doanh nghiệp, phân công cơ cấu theo lĩnh vực và sát sao theo tình hình thực tế công
việc. Công tác quản lý, điều hành của các đơn vị thành viên đã được cơ cấu theo hướng tích cực, năng
động trong thực hiện nhiệm vụ SXKD về tài chính và nghĩa vụ quyền lợi rõ ràng hơn.

Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và BGĐ
Nhìn chung năm 2018 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh
doanh và tình hình tài chính của Công ty.
Trong năm 2018 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông về sai phạm của HĐQT,
BKS và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
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GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH
CỦA HĐQT, BKS VÀ BGĐ
Lương, thù lao của HĐQT, BKS và BGĐ năm 2018
STT
1
2
3
4

Chức danh

Thù lao/ tháng (VNĐ)

Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT
Trưởng Ban kiểm soát
Thành viên Ban kiểm soát

10.000.000
7.000.000
3.000.000
2.000.000

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan
Trong năm 2018, Công ty không có giao dịch cổ phiếu phát sinh.

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty
Từ khi tham gia thị trường chứng khoán đến nay, Công ty luôn chủ động năm bắt các quy định pháp
luật có liên quan và cập nhật kịp thời như:
- Tuân thủ đầu đủ nghĩa vụ về Công bố thông tin
- Định kỳ tổ chức Đại hội đồng cổ đông
- Xây dựng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty bám sát theo Luật Doanh nghiệp 2017,
Nghị định 71/2017/NĐ – CP về hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và
Thông tư 95/2017/TT – BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017.
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 hiệu quả sản
xuất kinh doanh cho Công ty.

Tăng cường hiệu quả quản trị Công ty
Tiêu chí Quản trị

Kế hoạch đào tạo/học tập về quản trị
công ty
Quan hệ nhà đầu tư
Quản trị tài chính – kế toán
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Giải pháp tăng cường hiệu quả

Các thành viên HĐQT, BKS và BGĐ lên kế hoạch để
tham gia đầy đủ các khóa học/ tập huấn về quản trị
công ty do UBCKNN/ HSX tổ chức
Cập nhật Quy trình công bố thông tin theo Quy chế
Công bố thông tin của Sở GDCK TP Hồ Chí Minh
Nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm kế toán trong
quản trị tài chính – kế toán
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
NĂM 2018
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TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Song song với những nỗ lực về kinh doanh, công ty cổ phẩn Damsan vẫn luôn kiên định với các mục
tiêu phát triển bền vững, ưu tiên lồng ghép phát triển bền vững vào các chiến lược kinh doanh ngắn,
trung và dài hạn. Với những ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi truờng, quản trị hiện
đại, đội ngũ chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp cầu tiến sáng tạo, thông qua tiết giảm tiêu hao
nguồn tài nguyên, năng lượng, bảo vệ môi trường để đóng góp cho xã hội, Công ty cổ phần Damsan
mong muốn mang đến cho cộng dồng những sản phẩm dịch vụ hiện đại và thân thiện.

Chi phí nguyên vật liệu của Công ty chủ yếu đến từ việc nhập bông để phục vụ hoạt động sản xuất và
kinh doanh sợi và khăn. Chi phí nguyên vật liệu trên số liệu báo cáo Công ty mẹ chiếm khoảng 45% chi
phí giá vốn hàng bán và 44% tổng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nguồn nguyên
liệu chính đầu vào của quá trình sản xuất các sản phẩm công ty là bông nguyên liệu hay còn gọi là bông
xo. Bông được Công ty nhập từ thị trường Mỹ, châu Phi, Pakistan, Ấn Ðộ, Singapore... Nguyên liệu sản
xuất khăn của công ty bao gồm các loại sợi OE, sợi cọc, sợi xe, do Công ty tự sản xuất.
Nguồn bông nhập về vừa cung cấp nguyên liệu cho
hai nhà máy Damsan I và Damsan II, đồng thời dùng
để bán trong thị trường nội địa. Nhu cầu bông nguyên
liệu nhập khẩu hàng tháng cho hai nhà máy Damsan I
và Damsan II khoảng 700 tấn/tháng. Khối lượng bông
bán ở thị truờng nội địa trung bình khoảng 100 tấn/
tháng. Nguyên liệu bông cotton được trồng tự nhiên
nên mang tính mùa vụ, ví dụ bông Tây Phi có vụ mùa
từ tháng 2 dến tháng 4, bông Ðông Phi mùa vụ từ
tháng 5 đến tháng 8, bông Mỹ từ tháng 10 đến tháng
12 hàng năm. Do đó, giá cả và chất lượng bông cotton phụ thuộc nhiều vào mùa vụ, sản luợng thu hoạch,
thời điểm giao hàng hay chính sách bán/ xuất khẩu
bông của các nước trồng bông lớn trên thế giới.

Tiêu thụ điện năng
Ðiện năng được công ty sử dụng chủ yếu cho hai mục đích là vận hành máy móc và chiếu sáng tại
công xưởng. Công ty luôn ý thức việc sử dụng tiết kiệm điện năng theo chương trình mục tiêu Quốc
gia về tiết kiệm năng lượng đồng thời cũng để cắt giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp.

Tiêu thụ nước
Do đặc thù của ngành doanh nghiệp sử dụng một lượng lớn nước để phục vụ hoạt động sản xuất
khăn bông, đồ may mặc. Công ty tiến hành quy trình tái chế và xử lý nuớc thải thải đúng quy định,
không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường xung quanh.

Giá bông có thể thay đổi nhanh chóng theo ngày do dây là hàng hóa kỳ hạn nên chịu ảnh hưởng nhiều
bởi các yếu tố về niềm tin, chính sách... Luôn ý thức được tầm quan trọng của sự ổn định của nguồn
cung cấp nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất, vì vậy Công ty không ngừng tăng cường tìm kiếm và
bổ sung thêm các nhà cung cấp mới. Ðồng thời trong quá trình sản xuất, Công ty cố gắng hạn chế tối
đa hao hụt nguyên vật liệu sản xuất nhằm làm
giảm sự lãng phí nguồn vật liệu. Hơn nữa, Công
ty cũng chủ động nhập nguyên vật liệu khi dự
đoán giá nguyên vật liệu tăng để hạn chế những
rủi ro về tăng giá nguyên vật liệu.
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CÔNG TÁC NHÂN SỰ
Nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định thành công của mọi doanh nghiệp. Do vậy, Công ty luôn đặt
vấn đề đào tạo nhân lực và thực hiện chính sách thu hút và đào tạo lao động giỏi lên vị trí hàng đầu
trong hoạch định chiến lược doanh nghiệp.

Chính sách đào tạo tuyển dụng
Công ty Cổ phần Damsan luôn đánh giá yếu tố con người là nhân tố hàng đầu trong sự thành công
của Công ty. Chính sách đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên là một trong những chính sách được
ưu tiên phát triển hàng đầu của Damsan.

Về tuyển dụng

Công ty xây dựng chính sách lương, thưởng phù hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng, trình độ
chuyên môn của cán bộ công nhân viên nhằm đánh giá đúng năng lực và kết quả công việc của từng
cá nhân trong Công ty, đồng thời tạo động lực khuyến khích cán bộ công nhân viên phát huy năng
lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Ngoài các chính sách lương,
thưởng, phúc lợi theo quy định của pháp luật, cán bộ công nhân viên Công ty còn được huởng một số
quyền lợi ưu dãi khác như ưu tiên mua cổ phiếu, trái phiếu của Công ty. Mức độ ưu đãi tùy thuộc và
mức độ đóng góp của từng cá nhân cho Công ty và do Ðại hội dồng cổ dông quy định.

Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút được lao động có năng lực và trình độ chuyên môn phù
hợp, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cơ chế tuyển dụng của
Công ty luôn đảm bảo cơ hội bình đẳng, khách quan, minh bạch cho tất cả các ứng viên.
Theo từng vị trí cụ thể, công ty đề ra các yêu cầu cơ bản về trình độ chuyên môn cơ bản, ý thức phát
triển nghề nghiệp và tính kỷ luật, trách nhiệm công việc. Ðối với các vị trí quản lý, lãnh đạo, việc tuyển
dụng chặt chẽ hơn với các yêu cầu về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích, tác nghiệp độc lập,
quyết đoán và các tiêu chí riêng khác của Công ty.

Hàng năm, Công ty đều tổ chức đánh giá năng lực,
hiệu quả làm việc, mức độ đóng góp của cán bộ
công nhân viên vào kết quả kinh doanh của toàn
Công ty để có chính sách khen thưởng phù hợp.
Công ty có chính sách lương, thưởng đặc biệt đối
với các nhân viên giỏi, nhiều kinh nghiệm để thu
hút nhân lực giỏi làm việc tại Công ty.

Về đào tạo

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách
đối với người lao dộng về bảo hiểm y tế, bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,... theo quy định hiện
hành của pháp luật lao động và mua Bảo hiểm sức
khỏe, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người
lao động.

Bên cạnh các quy định, quy trình tuyển dụng, Công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân
lực thông qua chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ chuyên môn.
Hàng năm, Công ty đều xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo cho cán bộ công nhân viên thông qua
các hình thức đào tạo nội bộ và sử dụng các chương trình đào tạo từ bên ngoài ở trong và ngoài nước.
Các chương trình đào tạo cho cán bộ công nhân viên như: đào tạo về hội nhập, dịch vụ khách hàng,
nghiệp vụ kế toán, thuế, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo...

Chế độ làm việc
Thời gian làm việc: công ty thực hiện làm việc theo chính sách ca kíp. Công ty chia làm 03 ca/ngày.
Công nhân làm việc theo ca với 8 giờ/ngày và 5,5 ngày/tuần. Ngoài ra, khi cần yêu cầu nhân viên làm
thêm giờ, Công ty thực hiện các chế độ đãi
ngộ thỏa đáng cho nguời lao động theo đúng
quy định của pháp luật.
Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, ốm đau, thai sản: Nhân
viên được nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, ốm đau thai
sản thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao
động.
Văn phòng làm việc, nhà xưởng được trang
bị đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ cho công
việc. Ðối với lực lượng lao động trực tiếp,
Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo
hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc
an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt.
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Về hoạt động đoàn thể, hàng năm, Công ty tổ chức
cho cán bộ công nhân viên đi tham quan nghỉ mát,
dã ngoại và thực hiện đầy đủ các chế độ thăm hỏi
đối với nhân viên ốm đau, thai sản thai sản, hiếu,
hỷ,...Ðồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa
nhằm tăng cường sức mạnh đoàn kết tập thể, tạo
môi trường giao tiếp, gắn kết, khuyến khích nhân
viên phát huy năng lực.
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TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
Chia sẻ giá trị với cộng đồng được chúng tôi coi như một trong những sứ mệnh của mình và là một
tiêu chí đo lường mức độ thành công của tổ chức. Thành công được sẻ chia mới có thể là thành
công bền vững.
Xây dựng một môi trường làm việc đảm bảo mọi người lao động đều được an toàn, khỏe mạnh, có
cơ hội phát triển, nuôi sống được bản thân, gia đình...tạo công an việc làm ổn định cho lao động
địa phương là một trách nhiệm xã hội lớn mà Công ty cổ phần Damsan đã làm được. Bên cạnh
những nỗ lực, cố gắng trong sản xuất kinh doanh, Công ty xác định rõ trách nhiệm của doanh
nghiệp với xã hội. Hàng năm, công ty luôn dành một phần lợi nhuận của mình để thực hiện các
hoạt động mang tính cộng đồng, góp phần cải thiện đời sống xã hội trên tinh thần giúp đỡ, chia
sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống...cùng góp phần xây dựng một xã hội
tốt đẹp, nhân văn. Bên cạnh những đóng góp vào sự phát triển cộng đồng, chúng tôi cũng làm tốt
trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo môi trường sống của cộng đồng địa phương bằng việc
thực hiện nghiêm túc và tự giác các quy định và giải pháp về môi trường.
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TRÁCH NHIỆM VỚI NHÀ ĐÀU TƯ
Là một doanh nghiệp đã niêm yết trên sở giao dịch
chứng khoán, Công ty luôn ý thức được tầm quan
trọng của mối quan hệ với nhà đầu tư. Ban lãnh đạo
Công ty luôn công bố thông tin một cách kịp thời,
minh bạch, truyền tải thông tin tới nhà đầu tư thông
qua chuyên mục “ Quan hệ cổ đông” trên website của
Công ty và qua kênh thông tin của Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành
phố Hồ Chí Minh. Bộ phận phụ trách công bố thông
tin của Công ty luôn cập nhật các văn bản mới nhất về
Quản trị công ty, công bố thông tin đảm bảo thực hiện
tốt nghĩa vụ đối với cổ đông của Công ty cũng như các
nhà đầu tư quan tâm tới Công ty.
Ðối với chính sách cổ tức dành cho cổ đông, Công ty thực hiện căn cứ theo Luật doanh nghiệp, Ðiều
lệ công ty và được Hội đồng quản trị Công ty trình Ðại hội đồng cổ đông phê duyệt. Theo đó:
• Công ty chỉ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn
thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy dịnh của pháp luật. Ðã trích lập các quỹ
công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Ðiều lệ công ty. Ngay sau khi trả hết
số cổ tức đã định, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
• Cổ đông được chia cổ tức căn cứ theo phần vốn góp tại Công ty. Tỷ lệ chi trả cổ tức do Ðại
hội đồng cổ đông quyết định căn cứ trên đề xuất của Hội đồng quản trị và căn cứ kết quả hoạt động
kinh doanh của năm hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh của các năm tiếp theo.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2018
Báo cáo của Ban Giám đốc
Báo cáo của kiểm toán độc lập
Bảng Cân đối kế toán
Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh Báo cáo tài chính
Phụ lục
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NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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