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CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ 

 

Số: /       TT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                           Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021 

 

B¸O C¸O CñA BAN KIÓM SO¸T 

C¤NG TY Cæ PHÇN MAY THANH TR× 

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 

 

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2021 

  

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy 

định trong Điều lệ Công ty cổ phần May Thanh Trì; 

 Căn cứ vào báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán cho kỳ hoạt 

động từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020 do Công ty cổ phần May 

Thanh Trì cung cấp cho Ban Kiểm soát.  

 Ban Kiểm soát báo cáo quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 

Ban kiểm soát và thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau: 

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát: 

Ban kiểm soát công ty được Đại hội cổ đông bầu ngày 25 tháng 5 năm 

2018 nhiệm kỳ 2018-2023 , gồm có 3 thành viên, Ban kiểm soát hoạt động 

theo Điều lệ công ty. 

Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thực hiện 

nhiệm vụ được qui định tại Điều lệ công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát 

thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công để thực hiện nhiệm vụ của Ban, 

trong đó Trưởng ban Kiểm soát theo dõi công tác kế toán, tài chính chung toàn 

công ty, theo dõi, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, kiểm tra báo cáo tài 

chính. 

 Được sự giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện của HĐQT, Ban Giám đốc 

công ty và các phòng chức năng, Ban Kiểm soát đã hoàn thành các nội dung đề 
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ra của kế hoạch kiểm soát trong năm 2020 của công ty và báo cáo HĐQT công 

ty. 

  II. Đánh giá quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị:  

HĐQT công ty có 5 thành viên, HĐQT hoạt động theo luật doanh 

nghiệp, Điều lệ công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2020. 

HĐQT đã phân công các vị trí quản lý điều hành và thông qua chương 

trình hoạt động trong năm 2020. HĐQT công ty gồm có các thành viên có 

năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành sản xuất kinh 

doanh. HĐQT  đã xây dựng thành một tập thể đoàn kết trong công việc. 

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, HĐQT đã duy trì nghiêm túc chương 

trình làm việc đã đưa ra từ phiên họp đầu tiên, tất cả các cuộc họp đều có sự 

chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, định kỳ có đánh giá kết quả sản xuất kinh 

doanh để có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp trong công tác quản lý điều 

hành 

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch SXKD đã đề 

ra. Đồng thời chỉ đạo Ban giám đốc công ty thực hiện kiện toàn các quy chế tài 

chính, quy chế điều hành của Ban giám đốc, quy định về báo cáo định kỳ của 

Ban giám đốc công ty cho HĐQT về tình hình hoạt động SXKD của công ty.  

  HĐQT Công ty đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan quản lý Công ty, thực 

hiện các nhiệm vụ của mình, thực hiện việc tổ chức quản lý chặt chẽ, mang lại 

hiệu quả cho Công ty.  

Về tổng quan, công tác điều hành của HĐQT có sát sao,hiệu quả được 

phản ánh bằng kết quả kinh doanh, tuy nhiên cũng có những yếu tố khách quan 

và bất lợi về dịch bệnh Covid chưa từng xảy ra trong quá khứ đã làm Kết quả 

kinh doanh chưa đạt được như kế hoạch đã đề ra 
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III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho kỳ hoạt động từ 

ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 đã được kiểm toán:  

Theo báo cảo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán 

An Việt 

1.Về tình hình tài chính 

Tài sản Số cuối năm Số đầu năm 

Tỷ lệ tăng 

( giảm) 

 

Tài sản ngắn hạn 10.320.654.791 18.810.992.916 -45,14% 

Tài sản dài hạn 4.537.616.633 6.319.130.622 -28,19% 

Tổng cộng tài sản 14.858.271.424 25.130.123.538 -40,87% 

Nguồn vốn    

Nợ phải trả 4.980.323.711 3.479.700.775 43,13% 

Nguồn vốn chủ sở hữu 9.877.947.653 21.650.422.763 -54,38% 

Tổng cộng nguồn vốn 14.858.271.424 25.130.123.538 -40,87% 

Tổng cộng tài sản năm nay giảm 40,87%. Tài sản ngắn hạn giảm 45,14% , tài 

sản dài hạn giảm 28,19%. Cụ thể như : 

Tài sản ngắn hạn giảm 45,14% 

Tài sản ngắn hạn thay đổi với những chỉ tiêu tăng, giảm nổi bật như 

  - Khoản mục tiền giảm từ 12,547 tỷ còn 1,569 tỷ 

- Khoản mục phải thu của khách hàng tăng từ 2,343 tỷ lên 4,451 tỷ 

- Khoản mục phải thu ngắn hạn khác tăng từ 0,552 tỷ lên 1,026 tỷ 

- Khoản mục dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng từ - 0,454 tỷ lên -

-0,965 tỷ 

- Khoản mục hàng tồn kho tăng từ 2,819 tỷ lên 3,517 tỷ 
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Các khoản mục khác tăng giảm không đáng kể 

Vậy nguyên nhân chính dẫn đến Tài sản ngắn hạn giảm do khoản mục 

tiền giảm đến 87,49% 

Tài sản dài hạn giảm 28,19 % 

Tài sản dài hạn thay đổi với những chỉ tiêu tăng giảm nổi bật như  

 Duy nhất khoản mục giá trị hao mòn lũy kế thay đổi tăng từ -25,828 tỷ  lên        

-27,558 tỷ là không có gì bất thường 

Cụ thể Số dư tài sản tại thời điểm 31/12/2020: 

  Đơn vị tính: VNĐ 

STT Chỉ tiêu 31/12/2020 31/12/2019 % 

1 Tiền và các khoản 

tương đương tiền 

1.569.215.083 12.547.303.633 -87,49% 

2 Hàng tồn kho 3.241.823.660 2.635.108.512 23,02% 

3 Tài sản cố định: 

Tài sản cố định hữu 

hình: 

- Nguyên giá 

- Hao mòn luỹ kế   

- Chi phí XDCB dở 

dang                                                               

4.179.948.500 

4.179.948.500 

 

31.737.508.595 

(27.557.560.095) 

89.158.225 

5.909.931.892 

5.909.931.892 

 

31.737.508.595 

(25.827.576.703) 

89.158.225 

 

-29,27% 

 

0% 

6,70% 

0 % 

4 Tài sản ngắn hạn khác 706.380.442 819.146.552 13,77% 

5 Tài sản dài hạn khác 22.709.908 74.240.505 69,41 % 

Về tổng quan khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền thay đổi 

quá lớn giảm 87,49% ( Năm 2019 Tiền gửi ngân hàngcó số dư đến 31/12/2019 

là 12.383.801.503 đồng . Trong đó Lãi tiền gửi, tiền cho vay Năm 2019 là 

3.051.754 đồng ) 

Tài sản cố định không tăng giảm, đầu tư thêm trong kỳ kế toán , không 

nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị 

Cụ thể công nợ phải thu  thời điểm 31/12/2020:                 Đơn vị tính: VNĐ 



 5 

STT Chỉ tiêu 31/12/2020 31/12/2019 % 

 Công nợ phải thu: 

- Phải thu khách hàng  

- Trả trước cho người 

bán   

- Các khoản phải thu 

khác     

- Dự phòng các khoản 

phải thu khó đòi                                                                                                

 4.803.235.606 

4.450.928.354 

50.000.000 

 

1.025.607.057 

 

(965.324.205) 

2.809.434.219 

2.342.964.571 

127.000.000 

 

551.875.794 

 

     (454.430.546)  

 

 

70,97% 

89,97% 

-60,63% 

 

85,84% 

 

112,43% 

Tổng cộng nguồn vốn năm nay giảm 40,87%. Nợ phải trả tăng 43,13%, nguồn 

vốn chủ sở hữu giảm 54,38% 

Nợ phải trả 

Nợ phải trả thay đổi với những chỉ tiêu tăng giảm nổi bật như  

- Khoản mục phải trả người lao động tăng từ 1,390 tỷ lên 2,144 tỷ 

- Khoản mục phải trả ngắn hạn khác tăng từ 1,353 tỷ lên 2,071 tỷ 

Các khoản mục khác tăng giảm không đáng kể 

Nguồn vốn chủ sở hữu 

 Nguồn vốn chủ sở hữu thay đổi với những chỉ tiêu tăng giảm nổi bật như  

   - Khoản mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này giảm từ 0,082 

tỷ thành - 11.772 tỷ 

Đây là nguyên nhân chủ yếu cần lưu ý ảnh hưởng đến giảm Nguồn vốn chủ sở 

hữu và giảm Tổng cộng nguồn vốn 

Cụ thể công nợ phải trả  thời điểm 31/12/2020:                 Đơn vị tính: VNĐ 

STT Chỉ tiêu 31/12/2020 31/12/2019 % 

 Công nợ phải trả: 

- Phải trả cho người 

bán 

- Người mua trả tiền 

trước    

- Thuế và các khoản 

4.980.323.771 

221.669.350 

 

93.573.969 

 

328.674.898 

3.479.700.775 

216.780.945 

 

39.882.444 

 

381.159.674 

43,13% 

2,25% 

 

134,62% 

 

-13,77% 
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phải nộp Nhà nước      

- Phải trả người lao 

động     

- Các khoản phải trả 

ngắn hạn khác 

- Quỹ khen thưởng 

phúc lợi 

 

 

2.143.921.147 

 

2.070.541.239 

 

93.269.335 

 

 

 

1.389.717.333 

 

1.352.542.043 

 

93.269.335 

 

 

 

54,27% 

 

53,09% 

 

0% 

Các khoản công nợ phải trả chủ yếu đều tăng . 

  - Người mua trả tiền trước tăng 134,62% 

  -Phải trả người lao động tăng 54,27% 

  - Các khoản phải trả ngắn hạn khác tăng 53,09% 

Cụ thể Vốn chủ sở hữu: 

Đơn vị tính: VND 

STT Chỉ tiêu 31/12/2020 31/12/2019 %  

1 Vốn đầu tư chủ sở hữu                                                        20.000.000.000 20.000.000.000 0% 

2 Quỹ đầu tư phát triển 1.766.597.342 1.766.597.342 0% 

3 Quỹ dự phòng tài chính                                                            

4 Lợi nhuận sau thuế chưa 

phân phối 
(11.388.690.569) 383.784.541 N/A 

5 Cổ phiếu quỹ (499.959.120) (499.959.120) 0% 

 Cộng 9.877.947.653 21.650.422.763 -54,38% 

Lợi nhuận sau thuế âm dẫn đến giảm nguồn vốn chủ sở hữu 54,38% so 

với năm 2019. Nguồn vốn chủ sở hữu đã thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu là 

điều đáng lưu tâm Ban quản trị và điều hành cần khắc phục. 
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2.Kết quả sản xuất kinh doanh: 

Đơn vị tính: VNĐ 

 

STT 

 
  Chỉ tiêu 

 

 

Thực hiện 2020 

 

Thực hiện 2019 

Tăng 

Giảm 

% 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
26.044.732.235 46.919.260.854 - 44,49% 

2 Giá vốn hàng bán 28.159.643.057 36.054.656.074 -21,90% 

3 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
(2.114.910.822) 10.864.604.780 N/A 

4 Doanh thu hoạt động tài chính 15.789.101 16.274.284 -2,98% 

5 Chi phí tài chính 16.586.438 32.961.786 -49,68% 

 Trong đó: Chi phí lãi vay    

6 Chi phí bán hàng 410.624.343 931.775.330 -55,93% 

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 9.029.043.580 10.381.975.131 -13,03% 

8 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 
(11.555.376.082) (465.833.183) -2.380,58% 

9 Thu nhập khác 150.682.425 581.234.839 -74,08% 

10 Chi phí khác 367.781.453 9.600.000 3.731,06% 

11 Lợi nhuận khác  (217.099.028) 571.634.839 NA 

12 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11.772.475.110) 105.801.656 NA 

13 Chi phí thuế TNDN hiện hành  23.319.757 -100% 

14 Lợi nhuận sau thuế TNDN  (11.772.475.110) 82.481.899 NA 

15 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (6.037) 42 NA 

Trên đây, chúng ta thấy có nhiều điểm cần xem xét và phân tích kỹ 

- Doanh thu giảm 44,49%, đồng thời giá vốn giảm tỷ lệ nhỏ hơn là 

21,90% dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đã lỗ 
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- Doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoặt động tài chính đều giảm, 

nhưng chiếm tỷ trọng nhỏ nên không ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh 

- Chi phí bán hàng giảm 55,93% , tỷ lệ giảm nhiều hơn doanh thu bán 

hàng là phù hợp. Tuy nhiên chi phí quản lý tỷ trọng gấp 22 lần chi phí bán 

hàng lại chỉ giảm 13,03% làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh là nguyên nhân gây lỗ trong hoạt động kinh doanh là 11,555 tỷ 

- Thu nhập khác giảm 74% và chi phí khác tăng 3.731% là nguyên nhân 

Lợi nhuận khác lỗ là -217, 099 triệu 

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế lỗ 11,772 tỷ 

- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là - 6.037 đồng là tỷ lệ lớn, mất hơn 60% 

vốn điều lệ 

Cụ thể các khoản mục chi phí dưới đây 

STT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2019 Tăng 

giảm % 

I Chi phí quản lý doanh nghiệp 9.029.043.580 10.381.975.131 -13,03% 

1 Chi phí nhân viên 4.787.278.014 4.344.441.637 10,19% 

2 Chi phí vật liệu quản lý 77.985.418 26.515.909 194,11% 

3 Chi phí khấu hao TSCĐ 583.458.556 621.323.800 -6,09% 

4 Thuế, phí và lệ phí 36.538.227 19.011.904 92,19% 

5 Chi phí dự phòng 510.893.659 18.000.000 2738 % 

6 Chi phí dịch vụ mua ngoài 1.696.279.206 2.850.228.722 -40,49% 

7 Chi phí bằng tiền khác  1.336.610.500 2.502.453.159 -46,59% 

II Chi phí bán hàng 410.624.343 931.775.330 -55,93% 

1 Chi phí khấu hao TSCĐ 72.066.364 72.066.364 0% 
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2 Chi phí xuất hàng mẫu 109.838.903  NA 

3 Chi phí dich vụ mua ngoài 228.719.076 859.708.966 -73,40% 

Quản trị phần chi phí bán hàng giảm 55,93% tốc độ giảm lớn hơn tốc độ 

giảm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tích cực , tuy nhiên phần chi 

phí quản lý doanh nghiệp chỉ giảm 13,03% là tốc độ giảm nhỏ hơn doanh thu 

bán hàng và cung cấp dịch mà lại chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí bán hàng và 

chi phí quản lý doanh nghiệp. Tỷ lệ tăng giảm như bảng trên ta thấy 

- Chi phí nhân viên chiếm tỷ trọng 53,02 % của Chi phí quản lý doanh 

nghiệp mà tăng 10,19%  trong khi giảm Doanh thu. Đây là một trong những 

nguyên nhân chủ yếu làm Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 

âm 

- Chi phí vật liệu quản lý tăng, nhưng chiếm tỷ trọng nhỏ trong chi phí 

quản lý doanh nghiệp nên ảnh hưởng không đáng kể 

- Chi phí khấu hao TSCĐ là chi phí bất biến nên tăng giảm không đáng 

kể. Cụ thể giảm 6,09% 

- Thuế,  phí lệ phí và chi phí dự phòng chiếm tỷ trọng nhỏ trong chi phí 

quản lý doanh nghiệp nên ảnh hưởng không đáng kể 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài chiếm tỷ trọng 18,79 % của Chi phí quản lý 

doanh nghiệp giảm 40,49% . Tuy giảm lớn hơn mức giảm chung của Chi phí 

quản lý doanh nghiệp là 13,03% nhưng vẫn giảm ít hơn tỷ lệ giảm Doanh thu 

làm cơ cấu Chi phí quản lý doanh nghiệp có tốc độ giảm ít hơn doanh thu 

- Chi phí bằng tiền khác chiếm tỷ trọng 14,80% của Chi phí quản lý 

doanh nghiệp giảm 46,59 % tương ứng tốc độ giảm doanh thu 

Nhìn ở góc độ Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố, ta thấy bảng 

sau 

STT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2019 Tăng 

giảm % 
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1 Chi nguyên vật liệu 1.152.551.580 1.476.711.714 -21,95% 

2 Chi phí nhân công 28.795.444.046 34.758.732.224 -17,16% 

3 Chi phí khấu hao TSCĐ 1.729.983.392 2.056.055.152 -15,86% 

4 Chi phí dự phòng 602.386.665 86.760.121 594,31% 

5 Chi phí dịch vụ mua ngoài và 

bằng tiền khác 

5.989.015.842 9.331.583.046 -35,82% 

 CỘNG 38.269.381.525 47.709.242.257 -19,79% 

 Chi phí nguyên vật liệu giảm so với năm trước 21,95% không tương 

ứng tốc độ giảm doanh thu. 

 Chi phí nhân công chiếm tỷ trọng lớn nhất là 75,24% của chi phí sản 

xuất kinh doanh ,chỉ giảm 17,16% so với năm trước 

 Tương ứng tỷ lệ giảm chi phí khấu hao TSCĐ là 15,86% , chi phí dịch 

vụ mua ngoài và bằng tiền khác giảm 35,82% đều nhỏ hơn tốc độ giảm doanh 

thu dẫn đến lợi nhuận kế toán trước thuế âm 

 Thu nhập khác giảm,  chi phí khác tăng là nguyên nhân lợi nhuận khác 

âm 0,217 tỷ. Tuy nhiên do chiếm tỷ trọng không lớn nhưng cũng góp phần làm 

tổng lợi nhuận kế toán thêm âm 

 Cụ thể lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lỗ 11.772.475.110 

đồng tương ứng Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là - 6.037 đồng 

3. Công tác kế toán : 

 Công ty thực hiện việc ghi chép kế toán, báo cáo kế toán và lưu trữ  theo 

đúng chế độ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán và các qui định 

khác về kế toán Việt Nam. báo cáo kế toán được Công ty thực hiện trung thực 

và hợp lý theo quy định hiện hành. 

 

IV. Nhận xét và kiến nghị:  
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 Năm 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid chưa từng có trong lịch sử 

làm đảo lộn kinh doanh, cuộc sống của rất nhiều doanh nghiệp và người lao 

động. Là năm có rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp nói chung, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và ngành dệt may nói 

riêng. Công ty CP May Thanh Trì cũng có rất nhiều những khó khăn trong 

năm 2020 và cả trong năm 2021 sắp tới bởi vì đặc thù ngành dệt may là tỷ lệ 

chi phí nhân công chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí. Công ty cần xem xét 

tìm kiếm được đơn hàng có giá tốt, quản lý chi phí nhân công sao cho phù hợp, 

giảm tối đa các chi phí khác . 

 Trước tình hình khó khăn, HĐQT và Ban Giám đốc cần có những chỉ đạo 

kịp thời, sát sao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh đã đề ra. Tuy nhiên kết quả đạt được chưa được như mong đợi của 

cổ đông, HĐQT, Ban giám đốc và người lao động 

 Cùng với sự lãnh đạo của Ban Lãnh đạo là sự cố gắng không mệt mỏi, 

chăm chỉ và đoàn kết của tập thể người lao động trong công ty. Tuy nhiên năm 

2020 khép lại, công ty đã có nhiều chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch đề ra 

theo nghị quyết Đại hội cổ đông.  

STT Nội dung Thực hiện Kế hoạch 
Thực hiện/ Kế 

hoạch Tăng/ giảm 

1 Số Lao động 245 295 -16,95% 

2 Doanh thu 26.045 35.000 -25,59% 

3 Lợi nhuận - 11.555 0 N/A 

4 Thu nhập bình quân 6.242.000 7.000.000 -10,83% 

 Các chỉ tiêu cơ bản đã không thực hiện được so với kế hoạch, đều giảm 

- Doanh thu giảm 25,59% so với kế hoạch 

- Lợi nhuận lỗ   
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- Lao động bình quân giảm 16,95% so với kế hoạch ( Cần lưu ý để duy 

trì ổn định và phát triển sản xuất ) 

- Tiền lương bình quân giảm 10,83% so với kế hoạch 

 Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc đánh giá và phân tích sâu kết quả sản 

xuất kinh doanh năm 2020 nhằm tìm ra những mặt ưu điểm và lợi thế để phát 

huy, những tồn tại và đặc biệt làm rõ nguyên nhân không hoàn thành chỉ tiêu 

đề ra của Nghị quyết đại hội năm 2019 để khắc phục. Qua đó để rút kinh 

nghiệm phát huy lợi thế và nội lực, khắc phục những mặt còn hạn chế và 

nhược điểm để năm 2020 thực hiện thành công, hiệu quả Nghị quyết Đại hội 

và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 

 Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần may 

Thanh trì năm 2020. 

  Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua 

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý 

cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./. 

        TM.BAN KIỂM SOÁT 

              TRƯỞNG BAN 

 

                                                                                     

 

 

Phan Lê Hà 


