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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Năm 2018
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin khái quát
Tên Công ty:

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Tên tiếng Anh:

HONG HA STATIONERY JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt:

HONG HA JSC

Logo:

Giấy đăng ký kinh doanh số 0100100216 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
lần đầu ngày 28/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 28/03/2018
Vốn điều lệ:
chẵn)

58.961.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ chín trăm sáu mươi mốt triệu đồng

Trụ sở chính:

25 Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Địa điểm 2:

672 Ngô Gia Tự - Quận Long Biên - Hà Nội

Điện thoại:

024 3652 3332 – Fax: 024 3652 4351

Website: http://www.vpphongha.com.vn
Mã cổ phiếu: HHA - Sàn giao dịch: UPCOM
2. Quá trình hình thành và phát triển
-

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Công ty) trước đây là Nhà máy Văn phòng
phẩm Hồng Hà, nhà máy sản xuất đồ dùng văn phòng đầu tiên của nước Việt Nam dân
chủ cộng hòa được thành lập theo Quyết định số 2406/BCN/TC ngày 21/10/1959 của Bộ
Công nghiệp.

-

Theo Quyết định số 1014QĐ/TCLĐ ngày 28/07/1995 của Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ
Công thương), Nhà máy văn phòng phẩm Hồng Hà chính thức đổi thành Công ty Văn
phòng phẩm Hồng Hà.

-

Ngày 02/08/1995, Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà chính thức gia nhập Tổng Công ty
Giấy Việt Nam. Từ đây, Công ty có điều kiện hội nhập với ngành Giấy, mở ra hướng phát
triển mới cho Công ty.

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ
Ký ngày: 16/4/2019 15:46:03
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-

Với tư duy năng động của lãnh đạo, lại được Tổng công ty Giấy Việt Nam giúp đỡ và tạo
điều kiện về cơ chế và vốn. Từ năm 1999, Công ty đã mạnh dạn tập trung nghiên cứu sản
xuất các mặt hàng giấy vở; từng bước hoàn thiện công nghệ, thiết bị cả về chiều rộng và
chiều sâu nên sản phẩm chủng loại trở nên đa dạng. Chỉ trong một thời gian ngắn, các dây
chuyền sản xuất vở, sổ các loại, đồ dùng văn phòng và các loại bút mới: bút bi, bút chì,
bút dạ kim,… được đưa vào hoạt động. Sản phẩm của Công ty liên tục được người tiêu
dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”; thương hiệu Hồng Hà đạt giải thưởng
“ Sao Vàng Đất Việt” và là một trong 100 thương hiệu mạnh toàn quốc.

-

Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà được phê duyệt phương án chuyển đổi thành Công ty
cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà theo Quyết định số 2721/QĐ-BCN ngày 25/8/2005
của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và chính thức đi vào hoạt động theo Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103010462 ngày 28/12/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu
tư Thành phố Hà Nội cấp.

-

Kể từ sau cổ phần hóa đến nay, với tư duy cởi mở, năng động, sáng tạo, chủ động trong
công tác điều hành, Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà đã có những tiến bộ vượt
bậc trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nếu như năm 2006, tổng doanh thu của
Công ty mới đạt 183,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 6,014 tỷ thì sang đến năm 2018,
tổng doanh thu của Công ty đã chạm mốc 679,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 43,8 tỷ
đồng. Cùng với hiệu quả SXKD, thu nhập của cán bộ công nhân viên trong Công ty cũng
được đảm bảo.

-

Ngày 21/10/2015, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã thực hiện chào bán thành công phần
vốn Nhà nước tại Công ty. Số lượng chào bán thành công là 2.450.085 cổ phần, tương
đương 41,55% vốn điều lệ Công ty. Như vậy, kể từ ngày 21/10/2015, Công ty cổ phần
Văn phòng phẩm Hồng Hà đã chính thức không còn vốn của cổ đông Nhà nước.

3. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh
-

Theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100100216 đăng ký lần đầu ngày
28/12/2005, thay đổi lần thứ 16 ngày 28/03/2018; theo Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13
ngày 26/11/2014 (có hiệu lực từ 01/07/2015); theo Điều lệ của Công ty đã được Đại hội
đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua. Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà kinh
doanh các ngành hàng:
·
·
·
·
·

-

Văn phòng phẩm và đồ dùng học sinh các loại.
Giấy và các sản phẩm từ giấy.
Nhựa và các sản phẩm từ nhựa.
Kim loại và các sản phẩm từ kim loại.
Kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà xưởng, văn phòng.

Theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100100216 đăng ký lần đầu ngày
28/12/2005, thay đổi lần thứ 16 ngày 28/03/2018, Công ty có trụ sở chính tại 25 Lý
Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và có các Chi
nhánh và Địa điểm kinh doanh, địa chỉ như sau:
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Tên chi nhánh

Địa chỉ

- Chi nhánh Công ty cổ phần Văn 23-25 đường Yên Thế, quận Cẩm Lệ, thành phố
phòng phẩm Hồng Hà tại Đà Nẵng – Đà Nẵng, Việt Nam
Mã số chi nhánh 0100100216-010
- Chi nhánh Công ty cổ phần Văn C12/1A ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh,
phòng phẩm Hồng Hà tại Thành phố TP. Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh - Mã số chi nhánh
0100100216-004
Tên địa điểm kinh doanh

Địa chỉ

- Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Số 672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận
Hồng Hà – Địa điểm 2
Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Ki ốt 14-15-16-17 Phạm Ngọc Thạch, phường
Hồng Hà – Địa điểm 3
Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội,
Việt Nam
- Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Tầng 1 - TTTM Vincom Center Long Biên,
Hồng Hà – Địa điểm 4
phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà
Nội, Việt Nam
- Công ty cổ phần Văn phòng phẩm 260 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận
Hồng Hà – Địa điểm 5
Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Số 81, ngõ 35, phố Cát Linh, phường Cát Linh,
Hồng Hà – Địa điểm 6
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Số 55, đường Trương Công Giai, phường Dịch
Hồng Hà – Địa điểm 7
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt
Nam

3. Cơ cấu tổ chức và cơ cấu Bộ máy quản lý
-

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh
nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực từ 01/07/2015) của Quốc hội nước
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh
nghiệp, các luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.
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Sơ đồ Cơ cấu tổ chức và Bộ máy quản lý
Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tại thời điểm 31/12/2018

Phân xưởng Giấy vở

Phó
TGĐ
Kế
hoạch
sản xuất
Ban
kiểm
soát

Phân xưởng Nhựa - LR
Phân xưởng Kim loại
Phòng KH – Vật tư
Phòng KT công nghệ
Phòng LĐ tiền lương

Phòng Kỹ thuật đầu tư
Đại hội
đồng
cổ
đông

Hội
đồng
quản
trị

Tổng
giám
đốc

Phòng Tài chính kế toán
Phòng Tổ chức HC

Phòng Marketing
Ban Quản lý tòa nhà
Phó TGĐ
Kinh
doanh

Phòng Dịch vụ Bán lẻ
Phòng Kinh doanh
Chi nhánh TP. Đà Nẵng
Chi nhánh TP. HCM

•

Đại hội đồng cổ đông:

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của
Công ty, quyết định những vấn đề được luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đại hội
đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) sẽ thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đã
được kiểm toán và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo.
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•

Ban kiểm soát:

Là cơ quan do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban kiểm soát (BKS) có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý,
hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát
hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Ban kiểm soát là cơ quan
giúp các cổ đông kiểm soát hoạt động quản trị và quản lý điều hành Công ty.
Tại thời điểm 31/12/2018, Ban kiểm soát Công ty bao gồm:
1. Ông Đinh Việt Phương

- Trưởng Ban kiểm soát

2. Ông Nông Văn Quyết

- Thành viên Ban kiểm soát

3. Bà Bùi Thị Thủy

- Thành viên Ban kiểm soát

Ông Tạ Quốc Bình miễn nhiệm thành viên BKS Công ty từ ngày 24/4/2018.
Ông Đinh Việt Phương được ĐHĐCĐ bất thường ngày bầu làm thành viên từ ngày
25/10/2018, và được BKS thống nhất bầu là Trưởng ban từ ngày 27/10/2018.
•

Hội đồng quản trị:

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn
đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền
của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị (HĐQT) có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc (TGĐ)
và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp và Điều lệ
Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.
Tại thời điểm 31/12/2018, HĐQT Công ty bao gồm:
1. Ông Võ Sỹ Dởng

- Chủ tịch HĐQT

2. Ông Bùi Kỳ Phát

- Phó Chủ tịch HĐQT

3. Ông Trương Quang Luyến

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

4. Bà Đào Mai Hạnh

- Thành viên HĐQT

5. Ông Nguyễn Hưng

- Thành viên

Các ông Bùi Quốc Giang, Ông Phan Hưng miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty từ
ngày 24/4/2018.
•

Tổng giám đốc:

Tổng giám đốc là người điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty. Tổng giám đốc
do HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT và
pháp luật về kết quả hoạt động SXKD của Công ty.
•

Phó Tổng giám đốc:

Các Phó Tổng giám đốc Công ty giúp việc cho Tổng giám đốc và điều hành hoạt động
tại các lĩnh vực trong Công ty theo sự phân công và uỷ quyền của Tổng giám đốc. Các
Phó Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm
vụ được phân công và uỷ quyền. Đến 31/12/2018, Công ty có 02 Phó Tổng giám đốc
(trong đó có 01 Quyền Phó Tổng giám đốc) phụ trách các mảng kế hoạch sản xuất và
kinh doanh.
•

Ban điều hành:
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Ban điều hành (BĐH) là cơ quan điều hành mọi hoạt động SXKD cũng như các hoạt
động hàng ngày khác của Công ty. Chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp
luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Ban điều hành Công ty gồm
Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.
4. Định hướng phát triển
-

Các mục tiêu chủ yếu năm 2018:
· Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ thoả mãn nhu cầu và hàm chứa yếu
tố trách nhiệm xã hội, thân thiện với môi trường.
· Không ngừng đầu tư phát triển thương hiệu “Hồng Hà” gắn liền với đổi mới giáo dục,
gắn với việc học tập và vì sức khoẻ học đường. Không ngừng đầu tư nghiên cứu thị
trường văn phòng phẩm, phát triển các sản phẩm văn phòng phẩm phục vụ khối tổ chức,
doanh nghiệp.
· Tôn trọng và tạo cơ hội phát triển cho mọi thành viên trong Công ty, đồng thời nghiên
cứu sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự sao cho hiệu quả nhất.
· Coi các nhà cung cấp nguyên vật liệu, bán thành phẩm, công ty vệ tinh, nhà phân phối,
các đối tác đầu tư dự án ... là đối tác chiến lược của Công ty.
· Kế hoạch SXKD năm 2018:
+ Doanh thu

: 661 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế

: 38,5 tỷ đồng

· Áp dụng hệ thống quản lý phần mềm ERP và phần mềm quản lý bán hàng, đặc biệt là
hệ thống phần mềm cho hệ thống bán lẻ.
· Ổn định chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn đã công bố, tạo uy tín và sự phát triển bền
vững cho Công ty.
· Ổn định tổ chức phát triển thị trường, tăng độ bao phủ hàng hoá tại hai thị trường miền
Trung và miền Nam.
-

Các chiến lược phát triển trung và dài hạn:
· Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển ngành nghề SXKD chính, giữ vững mục
tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực SXKD văn phòng phẩm,
giấy vở và đồ dùng học tập. Không ngừng đa dạng hoá ngành hàng, đa phương hoá
nguồn hàng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.
· Tiếp tục đầu tư phát triển thương hiệu "Hồng Hà".
· Xác định việc kinh doanh bất động sản là một lợi thế, một nguồn lực lớn hỗ trợ hoạt
động SXKD chính của Công ty.

5. Các rủi ro
5.1. Rủi ro về kinh tế vĩ mô và kinh tế ngành
-

Việt Nam đã hoàn tất quá trình đàm phán và đang trong quá trình thực hiện một loạt các
hiệp định thương mại tự do (AEC, AVFTA), đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn
đối với các doanh nghiệp trong nước nói chung và với Công ty nói riêng. Trong đó, phải
kể đến 2 xu hướng sẽ có tác động lớn tới mục tiêu phát triển của Công ty gồm:
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· Các doanh nghiệp FDI sẽ gia nhập ngành hàng văn phòng phẩm và cạnh tranh trực tiếp
với các doanh nghiệp cùng ngành hiện tại, trong đó có Hồng Hà tại thị trường Việt Nam.
· Các sản phẩm văn phòng phẩm nhập ngoại sẽ xuất hiện nhiều hơn tại thị trường Việt
Nam và sức cạnh tranh ngày càng tốt hơn do được hưởng lợi từ các hiệp định thương
mại tự do.
-

Khi thị phần, doanh thu, lợi nhuận bị ảnh hưởng thì các đối thủ cùng ngành hàng sẽ ngày
càng tăng cường nguồn lực để tạo lợi thế trong cạnh tranh. Việc này sẽ khiến cho cuộc
chiến trong ngành văn phòng phẩm tại thị trường Việt Nam ngày càng khốc liệt trên các
khía cạnh như công nghệ, bán hàng, marketing ...

5.2. Rủi ro về luật pháp
-

Việt Nam đã chính thức là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới và đang từng bước
cải tổ hành lang pháp lý để phù hợp với thông lệ quốc tế. Nhưng do thời gian hoàn chỉnh,
hướng dẫn thực hiện các văn bản Luật kéo dài và có nhiều văn bản chồng chéo gây khó
khăn cho hoạt động của doanh nghiệp. Là một Công ty Cổ phần nên Hồng Hà một mặt
chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp, mặt khác còn phải tuân thủ đầy đủ các văn bản
có liên quan của Hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam như: các Luật thuế, Luật lao
động ... Vì vậy, những biến động về pháp luật sẽ đều tác động đến hoạt động SXKD của
Công ty. Tuy nhiên, với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế, Chính phủ cũng đang
từng bước hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật, tạo sự thông thoáng hơn về các thủ tục
hành chính để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

-

Nhằm hạn chế rủi ro, Công ty luôn cập nhật thường xuyên các chính sách có liên quan để
chủ động, linh hoạt trong điều hành hoạt động Công ty. Công ty luôn chú trọng nghiên
cứu, theo sát, thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương Nhà nước, nắm bắt kịp thời
các quy định mới của pháp luật, để từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển SXKD
dài hạn và phù hợp cho từng thời kỳ.

5.3. Rủi ro đặc thù
a. Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu đầu vào
-

Hồng Hà phải mua nguyên vật liệu như giấy, bìa, nhựa, mực ... Các nguyên liệu này chiếm
tỷ trọng cao trong giá thành sản phẩm (khoảng 78%-81%) nên sự biến động giá các nguyên
liệu này sẽ có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận gộp của Công ty. Thực tế trong năm 2018, giá
các nguyên vật liệu chính của Công ty như giấy, nhựa ... có xu hướng tăng, đặc biệt là giá
giấy. Giá giấy viết trong năm 2018 đã có thời điểm tăng hơn 19%, giá bìa nhập khẩu có
thời điểm tăng khoảng 9% so với năm 2017. Bên cạnh việc điều chỉnh tăng giá thì việc
khan hiếm nguồn cung giấy cũng là một rủi ro lớn đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Để khắc phục rủi ro này, Công ty đã chọn giải pháp ký hợp đồng cung cấp nguyên liệu
đầu vào lâu dài với các nhà cung cấp lớn nhằm mục đích có được nguồn nguyên liệu ổn
định và giá cả hợp lý. Mặt khác Công ty luôn theo dõi sát sao các biến động giá cả trên thị
trường để có những quyết định điều chỉnh kịp thời, tính toán kỹ lưỡng nhu cầu sản xuất
và tiêu thụ để có lượng nguyên vật liệu dự trữ hợp lý đáp ứng nhu cầu SXKD.

b. Rủi ro cạnh tranh trong cùng ngành
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-

Trên thị trường Việt Nam, ngoài Công ty Hồng Hà, hiện có một số công ty sản xuất và
cung cấp văn phòng phẩm, đồ dùng học tập lớn là Công ty Cổ phần tập đoàn Thiên Long,
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Bến Nghé, Công ty Cổ phần giấy Hải Tiến, Công
ty cổ phần Vĩnh Tiến, ... Bên cạnh đó còn rất nhiều các doanh nghiệp tư nhân nhỏ lẻ khác
cung cấp đồ dùng văn phòng phẩm, đặc biệt là các sản phẩm nhập khẩu theo đường tiểu
ngạch của Trung Quốc. Hơn nữa, trong thời gian gần đây, các Công ty văn phòng phẩm
nổi tiếng thế giới của Nhật Bản, Pháp, Đức, Thái Lan, Trung Quốc ... cũng đã và đang xây
dựng thương hiệu của mình trên thị trường Việt Nam như: Plus, Kokuyo, Maped, Deli ...
Thế mạnh vượt trội của Hồng Hà là Doanh nghiệp có gần 60 năm xây dựng và phát triển,
am hiểu thị trường và người tiêu dùng Việt. Hồng Hà đã xây dựng được một mạng lưới
phân phối sản phẩm sâu và rộng trên khắp cả nước với gần 100 Nhà phân phối và trên
10.000 điểm bán lẻ, đặc biệt là khu vực phía Bắc. Bên cạnh đó, để tăng cường lợi thế cạnh
tranh của mình, Hồng Hà không ngừng cải tiến mẫu mã, đầu tư công nghệ mới, tiên tiến
nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng, thân thiện với môi trường và bảo vệ
sức khỏe người tiêu dùng. Công ty cũng chú trọng đầu tư cho công tác xây dựng và phát
triển thương hiệu. Các thương hiệu sản phẩm giấy vở, dụng cụ học sinh, bút các loại,... đã
được thị trường đánh giá cao, tạo được lòng tin trong tâm trí người tiêu dùng.

c. Rủi ro từ yếu tố công nghệ:
-

Yếu tố công nghệ đóng vai trò quan trọng trong quản trị sản xuất của Công ty. Công nghệ
mới góp phần không nhỏ trong việc tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm và
phát triển các sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Trong những năm
gần đây, với sự tham gia thị trường của một số doanh nghiệp cùng ngành với vốn đầu tư
ban đầu lớn, cộng thêm ưu thế về công nghệ đã làm nóng thị trường văn phòng phẩm, đồ
dùng học sinh trong nước vốn đã cạnh tranh rất gay gắt. Thực tế này đặt ra cho Hồng Hà
bài toán về cải tiến công nghệ cũ và áp dụng công nghệ mới trong sản xuất nhằm tăng tính
cạnh tranh cho sản phẩm.

5.4. Rủi ro về tài chính
a. Rủi ro về tỷ giá
-

Nguồn nguyên vật liệu của Công ty chủ yếu mua trong nước và sản phẩm lại chủ yếu bán
cho người tiêu dùng Việt Nam nên trong quá trình hoạt động SXKD không phát sinh nhiều
ngoại tệ. Do đó, sự thay đổi trong việc điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá USD/VND và
EUR/VND liên tục biến động đã không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của Công ty.

b. Rủi ro về lãi suất
-

Mặc dù đã có sự tăng trưởng trong năm 2018 nhưng chất lượng tăng trưởng của nền kinh
tế Việt Nam không cao và vẫn chưa hoàn toàn hồi phục so với thời kì trước khủng hoảng
kinh tế.

-

Là doanh nghiệp sản xuất, Công ty cần sử dụng vốn vay để đáp ứng yêu cầu SXKD. Năm
2018, lãi suất đi vay có xu hướng tăng nhẹ so với những năm trước. Công ty luôn tận dụng
tối đa dòng tiền từ hoạt động SXKD của Công ty nên rủi ro lãi suất trong năm 2018 là
không nhiều. Tuy nhiên, do lãi suất cho vay của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam
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phụ thuộc rất nhiều vào chính sách lãi suất của Nhà nước nên việc quản trị tốt các rủi ro
về lãi suất luôn là một trong những chính sách tài chính quan trọng của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018
1. Tình hình hoạt động SXKD
Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2018:
TT

Chỉ tiêu

ĐVT

1

2

3

Năm 2018
Kế
Thực
hoạch
hiện
4
5

Th/hiện
năm
2017
6

So sánh (%)
TH2018/ TH/KH
TH2017
2018
7 = 5/6
8 = 5/4

1

Tổng doanh thu

Tr.đ

661.000

679.508

595.878

114,03%

102,80%

2

Giảm trừ CK giảm giá

Tr.đ

25.950

26.992

23.393

115,38%

104,02%

3

DT sau giảm trừ CK giảm giá

Tr.đ

635.050

652.516

572.485

113,98%

102,75%

4

Hàng trả lại

Tr.đ

-

4.028

12.358

32,59%

-

5

Tổng chi phí

Tr.đ

596.000

604.601

525.012

115,16%

101,44%

6

Lợi nhuận trước thuế

Tr.đ

38.500

43.886

35.115

124,98%

113,99%

7

Lợi nhuận sau thuế

Tr.đ

30.200

34.961

27.889

125,36%

115,76%

8

Tỷ suất LNST/DT

%

4,66%

5,15%

4,68%

110,04%

110,52%

9

Tỷ suất LNST/VĐL

%

52,24%

59,30%

47,30%

125,37%

113,51%

10

Lãi cơ bản/cổ phiếu

Đồng

4.700

5.633

4.254

132,42%

119,85%

11

Lao động BQ (người/tháng)

Người

450

453

430

105,35%

100,67%

12

Thu nhập BQ (trđ/người/tháng)

1000đ

9.600

10.047

8.850

113,53%

104,66%

13

Cổ tức

%

10%

20%

20%

100,00%

200,00%

Ghi chú: Tr.đ: Triệu đồng; CK: Chiết khấu; LNST: Lợi nhuận sau thuế; DT: Doanh thu;
VĐL: Vốn điều lệ; BQ: Bình quân;

Năm 2018, Công ty ghi nhận tăng trưởng tốt cả doanh thu và lợi nhuận so với năm 2017.
Tổng doanh thu năm 2018 tăng 14,03 % so với cùng kỳ năm 2017, và tăng 2,8% so với
kế hoạch.
2. Tổ chức và nhân sự
2.1. Danh sách Ban điều hành
Đến thời điểm 31/12/2018, Ban điều hành Công ty gồm 04 thành viên. Cụ thể:
· Ông Trương Quang Luyến - Tổng giám đốc
+ Sinh năm: 1977
+ Nguyên quán: Yên Bình - Yên Bái
+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
+ Quá trình công tác:
Là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty từ tháng 05/2008;
Là Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty từ tháng 12/2012;
Là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty từ tháng 07/2014;
Là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty từ ngày 14/11/2016 đến nay.
+ Số cổ phần HHA nắm giữ (thời điểm 31/12/2018): 21.515 cổ phần
· Ông Hoàng Mạnh Ánh - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh
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+ Sinh năm: 1976
+ Nguyên quán: Ninh Bình
+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược
marketing.
+ Quá trình công tác:
Là Trưởng phòng Kinh doanh từ tháng 05/2009;
Là Phó Tổng giám đốc Kinh doanh từ 01/07/2014 đến nay.
+ Số cổ phần HHA nắm giữ (thời điểm 31/12/2018): 0 cổ phần
· Ông Phạm Trung Kiên - Quyền Phó Tổng giám đốc Kế hoạch sản xuất
+ Sinh năm: 1983
+ Nguyên quán: Hải Dương
+ Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ quản trị kinh doanh
+ Quá trình công tác:
Là Trưởng phòng Marketing từ năm 2014;
Là Quyền Phó Tổng giám đốc từ ngày 01/10/2018 đến nay.
+ Số cổ phần HHA nắm giữ (thời điểm 31/12/2018): 0 cổ phần
· Ông Nguyễn Quang Vũ- Kế toán trưởng
+ Sinh năm: 1980
+ Nguyên quán: Hưng Yên
+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
+ Quá trình công tác:
Là Phó Phòng Tài chính kế toán Công ty từ tháng 04/2010 đến 31/12/2014
Là Kế toán trưởng Công ty từ tháng 01/2015 đến nay
+ Số cổ phần HHA nắm giữ (thời điểm 31/12/2018): 0 cổ phần
Bà Đào Mai Hạnh miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty từ 01/10/2018.
2.2. Lực lượng lao động và chính sách nhân sự
-

Thời điểm 31/12/2018, Công ty có khoảng hơn 470 lao động, trong đó lao động nữ chiếm
gần 45%. Lao động thường xuyên có trình độ trên đại học chiếm 1,26%; trình độ đại học
chiếm 28,42%; trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm 50,95%; lao động phổ thông chiếm
13,26%, còn lại là lao động mùa vụ và thử việc.

-

Công ty luôn quan tâm đến đời sống của người lao động. Công tác tiền lương được triển
khai đúng tiến độ và quy định của Nhà nước và Công ty. Thu nhập bình quân năm 2018
đạt 10,05 triệu đồng/người/tháng, tăng ~14% so với năm 2017.

-

Công tác đào tạo cũng được triển khai theo kế hoạch.

3. Công tác quản lý kỹ thuật, đầu tư thiết bị - XDCB và thực hiện các dự án
3.1. Công tác quản lý kỹ thuật, đầu tư thiết bị - XDCB
Về Kỹ thuật công nghệ:
-

Năm 2018, công tác kỹ thuật công nghệ tập trung hoàn thiện quy trình sản xuất và tiêu
chuẩn sản phẩm làm căn cứ cho hoạt động xuất/nhập hàng hóa và vật tư.
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-

Hoàn thiện và nâng cao quy trình kiểm soát chất lượng theo công đoạn hướng tới mục tiêu
phát hiện sớm và kiểm soát sai hỏng trên từng công đoạn.

-

Xây dựng và đánh giá định mức vật tư phù hợp với thực tế nhằm giảm tiêu hao trong quá
trình sản xuất.

-

Nâng cao quy trình KCS giúp giảm tỷ lệ hàng hỏng, lỗi.

Về Kỹ thuật đầu tư:
-

Trong năm 2018, công tác kỹ thuật đầu tư được thực hiện theo các Nghị quyết của Hội
đồng quản trị. Tổng số đầu tư năm 2018 đạt hơn 5,4 tỷ đồng.

-

Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế thiết bị đã được triển khai theo kế hoạch và
phát sinh thực tế. Các hoạt động sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng cũng đã đáp ứng được yêu
cầu SXKD của Công ty.

3.2. Kết quả triển khai các dự án
Dự án 25 Lý Thường Kiệt:
Tính đến 31/12/2018, Công ty đã lấp đầy được toàn bộ diện tích cho thuê. Bên cạnh đó,
các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ tại toà nhà cũng được chú trọng triển khai
nhằm đáp ứng lượng khách thuê tăng và nâng cao hình ảnh chung của dự án.
Dự án 94 Lò Đúc:
Trong năm 2018, dự án 94 Lò Đúc vẫn chưa được triển khai. Thực hiện Nghị quyết của
ĐHĐCĐ ngày 25/10/2018, HĐQT và Tổng giám đốc đã tiến hành nhiều biện pháp để xem
xét đánh giá lại quá trình hợp tác đầu tư, cũng như xem xét năng lực triển khai của đơn vị
đối tác là Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng. Theo đánh giá của HĐQT cũng như
của Tổng giám đốc, đến thời điểm hiện tại, Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng chưa
chứng minh được năng lực tài chính, cũng như năng lực tiếp tục thực hiện Dự án, chưa
đưa ra được các biện pháp cụ thể khắc phục các vi phạm về tiến độ đã ký kết.
4. Tình hình tài chính
4.1. Tình hình tài chính
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2018

Năm 2017

%

Tổng giá trị tài sản

đồng

469.846.023.620

438.701.220.669

107,10%

Doanh thu (chưa trừ CK giảm giá)

đồng

679.507.547.175

595.878.166.220

114,03%

Doanh thu (đã trừ CK giảm giá)

đồng

652.515.678.376

572.485.276.950

113,98%

Lợi nhuận thuần

đồng

43.805.563.128

34.607.157.001

126,58%

Lợi nhuận khác

đồng

80.886.766

508.131.401

15,92%

Lợi nhuận trước thuế

đồng

43.886.449.894

35.115.288.402

124,98%

Lợi nhuận sau thuế

đồng

34.961.471.247

27.889.376.511

125,36%

20%

20%

100,00%

Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ

%
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4.2.Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Chỉ tiêu
- Khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn
+ Hệ số thanh toán nhanh
- Cơ cấu vốn
+ Nợ / Tổng tài sản
+ Nợ / Vốn chủ sở hữu
- Năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho
+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản
- Khả năng sinh lời
+ Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần
+ Lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu
+ Lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản

Năm 2018

Năm 2017

1,74
0,32

1,59
0,35

0,67
2,03

0,69
2,19

2,68
1,38

2,52
1,28

0,07
0,28
0,09

0,06
0,26
0,08

Về cơ bản, tình hình tài chính năm 2018 của Công ty là tương đối tốt. Các chỉ tiêu tài
chính liên quan đến thanh toán cũng như năng lực hoạt động hầu hết đều có tăng trưởng.
Cơ cấu nợ được Công ty giữ ở mức ổn định phù hợp với điều kiện SXKD thực tế của Công
ty. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời luôn ở mức ổn định.
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
5.1. Cổ phần
-

Vốn điều lệ: 58.961.000.000 đồng

-

Số cổ phần: 5.896.100 cổ phần

-

Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

-

Số cổ phần tự do chuyển nhượng: 5.896.100 cổ phần

5.2. Cơ cấu cổ đông
STT
Diễn giải
Phân chia theo tỷ lệ sở hữu
1
Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên
2
Cổ đông sở hữu dưới 5%
Phân chia theo tổ chức, cá nhân
1
Cổ đông tổ chức
2
Cổ đông cá nhân
Phân chia theo lãnh thổ
1
Cổ đông trong nước
2
Cổ đông nước ngoài
Phân chia theo vốn
1
Cổ đông Nhà nước
2
Cổ đông khác

Số lượng

Số cổ phần

Tỷ lệ

4
85

5,682,121
213,979

96,37%
3,63%

1
88

3,069,613
2,826,487

52,06%
47,94%

88
1

5,894,900
1,200

99,98%
0,02%

89

5,896,100

0,00%
100,00%

Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 27/02/2019 của Trung tâm lưu ký
chứng khoán Việt Nam (VSD)
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5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Từ khi thành lập tới thời điểm 31/12/2018, Công ty đã có 4 lần phát hành cổ phần tăng
vốn điều lệ, cụ thể như sau:
Đợt 1: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
1. Số lượng cổ phần phát hành:

286.000 cổ phần

2. Mệnh giá cổ phiếu:

10.000 đồng

2. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:

2.860.000.000 đồng

3. Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ
10%
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành:

28.600.000.000 đồng

5. Vốn điều lệ sau khi phát hành:

31.460.000.000 đồng

Đợt 2: Phát hành cổ phiếu ra công chúng
1. Số lượng cổ phần phát hành:

1.573.000 cổ phần

2. Mệnh giá cổ phiếu:

10.000 đồng

3. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:

15.730.000.000 đồng

4. Hình thức phát hành: chào bán 1.573.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu
5. Giá phát hành:

20.000 đồng/cổ phần

6. Vốn điều lệ trước khi phát hành:

31.460.000.000 đồng

7. Vốn điều lệ sau khi phát hành:

47.190.000.000 đồng

Đợt 3: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
1. Số lượng cổ phần phát hành:

943.800 cổ phần

2. Mệnh giá cổ phần:

10.000 đồng

3. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:

9.438.000.000 đồng

4. Hình thức phát hành: chào bán 943.800 cổ phần cho cổ đông hiện hữu
5. Giá phát hành:

12.000 đồng/ cổ phần

6. Tổng giá trị chào bán:

11.325.600.000 đồng

7. Tỷ lệ phát hành: 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng
quyền sẽ được thưởng quyền mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
8. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được
tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu
lẻ phát sinh (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác với giá không
thấp hơn 12.000 đồng/ cổ phiếu.
9. Vốn điều lệ trước khi phát hành:

47.190.000.000 đồng

10. Vốn điều lệ sau khi phát hành:

56.628.000.000 đồng

Đợt 4: Chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động
1. Số lượng cổ phần phát hành:

233.300 cổ phần

2. Mệnh giá cổ phiếu:

10.000 đồng

14

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

3. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:

2.333.000.000 đồng

4. Hình thức phát hành: chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao
động.
5. Giá phát hành:

10.000 đồng/cổ phần

6. Tổng giá trị chào bán:

2.333.000.000 đồng.

7. Vốn điều lệ trước khi phát hành:

56.628.000.000 đồng.

8. Vốn điều lệ sau khi phát hành:

58.961.000.000 đồng.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018
a) Thuận lợi
-

Tình hình kinh tế chung:
•

-

Về kinh tế vĩ mô: năm 2018, kinh tế vĩ Việt Nam tiếp tục có sự tăng trưởng ấn tượng.
Đáng kể nhất là GDP tăng hơn 7% so với năm 2017, đây là mức tăng cao nhất kể từ
năm 2008. GDP bình quân đầu người cũng đạt 2.587 USD, tăng 198 USD so với năm
2017. Chỉ số CPI tăng 3,54% so với năm 2017.

Tình hình Công ty:
•

Công ty đang từng bước thực hiện tái cơ cấu về chiến lược, nhân sự và thiết bị nhằm
tạo sự bứt phá trong thời gian tới.

•

Thương hiệu Hồng Hà không ngừng được đầu tư các nguồn lực để giữ vững uy tín
trong lòng người tiêu dùng.

•

Hệ thống phân phối ổn định và ngày càng chuyên nghiệp.

•

Nhận được sự đầu tư và hỗ trợ từ các cổ đông chiến lược, giúp hoạt động Công ty
được ổn định và thêm nguồn lực cho phát triển.

b) Khó khăn
-

Giá nguyên liệu: trong năm 2018, giá các nguyên vật liệu chính của Công ty như giấy,
nhựa ... có xu hướng tăng, đặc biệt là giá giấy. Giá giấy viết trong năm 2018 đã có thời
điểm tăng hơn 19%, giá bìa nhập khẩu có thời điểm tăng khoảng 9% so với năm 2017.

-

Sự cạnh tranh từ các thương hiệu nước ngoài: các thương hiệu văn phòng phẩm nước
ngoài đang tích cực mở rộng thị trường trong đó Việt Nam được xem là thị trường tiềm
năng. Dự kiến 2019, các hãng văn phòng phẩm từ Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn
Quốc, Nhật, Châu Âu sẽ tiếp tục chiến lược xâm nhập và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

-

Sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp nội địa: sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp cùng ngành
ngày càng lớn. Trong năm 2018, không chỉ các doanh nghiệp nước ngoài và các doanh
nghiệp mới gia nhập ngành đầu tư lớn cho thị trường, mà chính các doanh nghiệp trong
nước với thương hiệu lâu năm cũng bắt đầu tái đầu tư, đẩy mạnh triển khai các biện pháp
cạnh tranh bằng giá nhằm mục tiêu tăng độ phủ trên thị trường.

-

Nhân sự còn yếu và thiếu, tính ổn định không cao làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng
công việc. Năm 2018, nhân sự của Công ty tiếp tục biến động nhiều ở lao động phổ thông,
công nhân và đội ngũ nhân viên kinh doanh.
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c) Tình hình hoạt động SXKD năm 2018
Về hoạt động kế hoạch sản xuất
Năm 2018, Công ty vẫn tiếp tục đẩy sớm kế hoạch sản xuất ngay từ đầu năm nên năm
2018 hầu như không còn tình trạng thiếu hàng. Sản lượng sản xuất năm 2018 đều có tăng
trưởng, riêng ngành bút có giảm so với năm 2017 do Công ty cân đối lại kế hoạch tồn kho,
đồng thời cũng do chủ trương giảm bớt hàng bút chì thuê gia công ngoài trong năm 2018.
Về tiêu thụ, trong năm 2018, ngoại trừ ngành hàng bút sản lượng tiêu thụ giảm, các ngành
hàng chính khác như giấy vở, dụng cụ học sinh và văn phòng phẩm đều có tăng trưởng
tốt.
Cùng với việc tăng sản lượng xuất bán, lượng tồn kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm cũng
được dự phòng và kiểm soát tốt.
Về hoạt động kinh doanh – marketing
Năm 2018, Công ty tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công tác bán hàng, từ nhân sự, hệ thống
quản trị cho đến các chương trình hỗ trợ bán hàng. Tuy nhiên, công tác bán hàng còn gặp
rất nhiều khó khăn, chủ yếu đến từ áp lực thị trường. Trong năm 2018, các đối thủ trong
cùng phân khúc sản phẩm và trong ngành hàng tiếp tục gia tăng; nhiều đối thủ bắt đầu
triển khai mở rộng ngành hàng cạnh tranh trực tiếp với Công ty; hệ thống phân phối mặc
dù cũng có nhiều thay đổi tích cực, tuy nhiên hầu hết các nhà phân phối đều làm đại lý
cho nhiều hãng khác nhau nên bị phân tán về nguồn lực.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng do Công ty vẫn phối hợp triển khai tốt giữa các bộ
phận kế hoạch, thị trường và marketing, từ đó giúp doanh thu các khu vực thị trường cũng
như tổng doanh thu vẫn có sự tăng trưởng so với năm 2017. Cụ thể, tổng doanh thu sản
xuất chính tăng 13,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thị trường Miền Bắc tăng 8,5%, thị
trường Miền Trung tăng 29,8%, thị trường Miền Nam tăng 61,02%.
Năm 2018, Công ty tiếp tục triển khai chiến lược marketing về tái cấu trúc khách hàng và
sản phẩm nhằm đáp ứng ngày càng chuyên sâu hơn cho nhóm khách hàng mục tiêu và
phù hợp với định hướng của ngành giáo dục cũng như đáp ứng mục tiêu phát triển giai
đoạn 2016-2020 của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng bắt đầu xúc tiến công tác nghiên
cứu, thiết kế nhận diện thương hiệu mới và sẽ triển khai ứng dụng trên sản phẩm cho năm
2019. Các hoạt động truyền thông và sự kiện, hoạt động xúc tiến bán hàng hướng tới hệ
thống phân phối cấp 1, cấp 2 và người tiêu dùng trực tiếp cũng được đẩy mạnh.
2. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài sản
Bảng cân đối kế toán (tóm tắt) thời điểm 31/12/2018
ĐVT: đồng
TT
I
II
III
IV

Nội dung
Tài sản ngắn hạn
Tài sản dài hạn
Tổng tài sản
Nợ phải trả
Vốn chủ sở hữu

31/12/2018
233.467.234.794
236.378.788.826
469.846.023.620
314.935.554.035
154.910.469.585

01/01/2018
Chênh lệch
187.014.430.181
46.452.804.613
251.686.790.488 (15.308.001.662)
438.701.220.669
31.144.802.951
301.391.084.680
13.544.469.355
137.310.135.989
17.600.333.596

%
124,84%
93,92%
107,10%
104,49%
112,82%
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Nội dung
Trong đó:- Vốn điều lệ
Tổng nguồn vốn

31/12/2018
58.961.000.000
469.846.023.620

01/01/2018
58.961.000.000
438.701.220.669

Chênh lệch
31.144.802.951

%
100,00%
107,10%

Chỉ tiêu Tổng tài sản (Tổng nguồn vốn) trên Bảng cân đối kế toán thời điểm 31/12/2018
tăng so với đầu năm 2018 chủ yếu là do hàng tồn kho tăng, tiền và các khoản tương đương
tiền tăng, và đặc biệt là do lợi nhuận tăng.
b) Tình hình nợ phải trả
Chi tiết Nợ phải trả tại Bảng cân đối kế toán thời điểm 31/12/2018
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu
C. Nợ phải trả
I. Nợ ngắn hạn
1. Phải trả người bán ngắn hạn
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn
3. Thuế & các khoản phải nộp NN
4. Phải trả người lao động
5. Chi phí phải trả ngắn hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
7. Phải trả ngắn hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi
II. Nợ dài hạn
1. Chi phí phải trả dài hạn
2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
3. Phải trả dài hạn khác

31/12/2018
314.937
133.857
44.966
435
17
14.562
4.309
4.365
7.622
48.081
9.500
181.080
46.643
74.152
60.285

01/01/2018 Chênh lệch
301.389
13.548
117.462
16.395
40.364
4.602
598
(163)
49
(32)
15.243
(681)
4.415
(106)
3.866
499
6.779
843
38.289
9.792
7.859
1.641
183.927
(2.847)
47.415
(772)
76.127
(1.975)
60.385
(100)

%
104,50%
113,96%
111,40%
72,74%
34,69%
95,53%
97,60%
112,91%
112,44%
125,57%
120,88%
98,45%
98,37%
97,41%
99,83%

Trong nhóm nợ phải trả, tổng nợ phải trả ngắn hạn tăng 13,96% so với thời điểm cuối năm
2017. Nợ phải trả ngắn hạn tăng chủ yếu ở các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
tăng, do cuối năm 2018, Công ty tăng vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động để tăng dự trữ
tồn kho vật tư cho sản xuất Quý I/2019. Nợ dài hạn giảm nhẹ chủ yếu từ việc hạch toán
doanh thu chưa thực hiện dài hạn giảm.
3. Kế hoạch năm 2019
3.1. Một số chỉ tiêu tài chính dự kiến năm 2019
T
T
1
1
2
3
4
5
6
7

Chỉ tiêu

ĐVT

2

3
Tr.đ

Vốn điều lệ
Tổng doanh thu
(chưa trừ CK giảm giá)
Tổng doanh thu
(đã trừ CK giảm giá)
LN SXKD trước thuế
Lao động BQ
(người/tháng)
Thu nhập BQ
(người/tháng)
Cổ tức

Năm 2018
Kế hoạch
Thực hiện
4
5
58.961
58.961

Kế hoạch
2019

SS với TH
18 (%)

6
58.961

(7)=6/5
100,00%

Tr.đ

661.000

679.508

755.000

111,11%

Tr.đ

634.500

652.516

725.000

111,11%

Tr.đ

38.500

43.886

45.000

102,54%

Người

450

453

486

107,28%

1000đ

9.600

10.047

11.500

114,46%

%

10%

20%

10%

50,00%
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3.2. Các biện pháp thực hiện
a) Công tác tổ chức nhân sự - tiền lương:
-

Công tác tuyển dụng: thực hiện ngay từ đầu năm nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự của các
phòng ban. Bên cạnh đó, ưu tiên phương án luân chuyển nhân sự giữa các bộ phận nhằm
tránh tăng quy mô lao động.

-

Công tác đào tạo: chú trọng đào tạo nội bộ cho người lao động trực tiếp nhằm nâng cao
năng lực kiểm soát chất lượng theo công đoạn. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch đào tạo
bên ngoài sát với nhu cầu của từng đơn vị, đáp ứng được mục tiêu của Công ty.

-

Tiếp tục tuyển dụng thêm cán bộ quản lý cấp trung nhằm nâng cao chất lượng nhân sự và
tăng cường khả năng thực hiện kế hoạch của Công ty.

-

Liên tục rà soát đơn giá tiền lương, xây dựng lại quy chế tính lương để nâng cao hiệu quả
sử dụng lao động, tạo điều kiện cho việc tuyển dụng lao động mới cũng như đảm bảo giữ
chân những lao động cũ, đặc biệt là ở các vị trí đòi hỏi chuyên môn cao.

b) Đầu tư - Kỹ thuật:
-

Năm 2019, công tác đầu tư tiếp tục được triển khai hướng đến mở rộng ngành hàng sản
xuất và hoàn thiện các quy trình công nghệ cho thiết bị và sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu
thị trường và gia tăng tỷ lệ doanh thu ngành hàng bút các loại và nhựa trong tổng doanh
thu Công ty.

-

Nâng cao năng lực quản trị chất lượng sản phẩm đối với sản phẩm sản xuất tại Công ty,
sản phẩm gia công trong nước và sản phẩm gia công ở nước ngoài.

-

Rà soát chặt chẽ định mức vật tư tránh lãng phí, giảm giá thành sản phẩm.

c) Công tác tài chính:
-

Đảm bảo quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo cung cấp đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty. Đảm bảo thanh toán đủ, đúng hạn các khoản lương, thưởng cho người
lao động.

-

Hoàn thiện áp dụng phần mềm quản lý tài chính trong toàn Công ty, đặc biệt là phần mềm
cho hệ thống bán lẻ.

d) Kế hoạch - Thị trường:
Về công tác kế hoạch:
-

Triển khai các quy trình mới trong công tác dự kiến và quản trị kế hoạch nhằm tăng năng
lực sản xuất và đáp ứng dự kiến tiêu thụ của Công ty.

-

Triển khai kế hoạch sản xuất ngay từ đầu năm với mục tiêu đáp ứng 70% kế hoạch sản
xuất năm 2019 trong 6 tháng đầu năm.

-

Tìm kiếm thêm nhà cung cấp để có được sự cạnh tranh về giá, chất lượng, tiến độ cung
cấp vật tư, hàng hóa.

-

Tác nghiệp chặt chẽ với hệ thống nhà cung cấp, nhà gia công nhằm đáp ứng về tiến độ và
chất lượng đầu vào cho Công ty.
Về công tác thị trường, marketing:

-

Triển khai các ứng dụng công nghệ trong chiến lược thương hiệu mới.
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-

Xác định và tập trung đầu tư cho 2 động lực tăng trưởng trong giai đoạn 2017-2020 là hoạt
động phát triển kênh phân phối và hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).

-

Công ty bắt đầu áp dụng bộ nhận diện thương hiệu mới, đáp ứng mục tiêu hướng tới sự
chuyên nghiệp và thân thiện với khách hàng.

-

Công ty triển khai và tổ chức các sự kiện, truyền thông hướng tới kỷ niệm 60 năm thành
lập Công ty.

-

Từng bước xây dựng hệ thống thương mại điện tử.

-

Tiếp tục hoàn thiện việc quản lý điểm bán bằng phần mềm trên quy mô khu vực miền bắc,
nghiên cứu triển khai áp dụng trên quy mô toàn quốc.

e. Dự án 94 Lò Đúc và 25 Lý Thường Kiệt
Về dự án 25 Lý Thường Kiệt:

Hoàn thiện quyết toán công trình 25 Lý Thường Kiệt. Nâng cao công tác chăm sóc khách
hàng hiện tại thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ.
Về dự án 94 Lò Đúc:

Nên tiến hành chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư đã ký với đối tác là Công ty CP Đầu tư
Phát triển Văn phòng trước khi triển khai các bước tiếp theo của Dự án.
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty
a) Đặc điểm tình hình chung năm 2018
Năm 2018, kinh tế Việt Nam cũng ghi nhận một năm tăng trưởng cao với mức tăng GDP
hơn 7%, mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ CPI bình quân năm 2018 dưới 4% đã đạt được.
Đây là những dấu hiệu tích cực đối với nền kinh tế nói chung và thị trường tiêu dùng nói
riêng.
Trong nội tại Công ty, bên cạnh những thuận lợi như thương hiệu Hồng Hà vẫn giữ được
uy tín trong lòng người tiêu dùng; công trình 25 Lý Thường Kiệt đưa vào khai thác từ giữa
năm 2013 đã góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty; sự hỗ trợ của cổ đông
chiến lược; sự đoàn kết nhất trí từ HĐQT đến Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân
viên trong Công ty..., trong năm qua, Công ty vẫn phải đối mặt với những khó khăn. Khó
khăn chủ yếu phải kể đến là tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường tới từ
những doanh nghiệp cùng ngành trong nước và nguy cơ gia nhập thị trường của các thương
hiệu nước ngoài.
Năm 2018, Công ty Hồng Hà cũng như các doanh nghiệp ngành giấy nói chung đối mặt
với nhiều biến động về giá nguyên liệu giấy, giá giấy viết tăng liên tục ngay từ đầu năm
cho đến khoảng giữa năm 2018 mới có xu hướng chững lại. Có thời điểm giá giấy viết
tăng hơn 19%, giá bìa nhập khẩu tăng 9% so với năm 2017. Sự không ổn định này ảnh
hưởng không ít đến chỉ đạo SXKD chung của Công ty.
Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng lậu vẫn tràn lan trên thị trường làm ảnh hưởng tới
thương hiệu, uy tín của Công ty.
b) Kết quả hoạt động SXKD 5 năm gần đây
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Các chỉ tiêu cơ bản giai đoạn 2014-2018
TT
1
2
3
4
5
6
7

Chỉ tiêu
Vốn điều lệ
Doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Cổ tức
Lãi cơ bản trên CP
Thu nhập BQ (người/tháng)

ĐVT
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
%VĐL
Đồng
Ng.đồng

2014
58.961
698.680
107.751
83.937
20%
13.951
5.653

2015
58.961
520.115
55.494
43.209
25%
6.082
7.013

2016
58.961
553.717
34.699
27.165
30%
3.686
8.031

2017
58.961
595.878
35.115
27.889
20%
3.784
8.850

2018
58.961
679.508
43.886
34.961
20%
5.633
10.047

Số liệu trong chỉ tiêu "Doanh thu" của các năm 2013-2014 là số liệu đã được phân loại lại để có thể so
sánh được với số liệu tương ứng của các năm sau. Từ năm 2015, Công ty thực hiện hạch toán theo Thông tư
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính (áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày
01/01/2015).

Như vậy, trong giai đoạn 5 năm từ 2014 đến 2018, doanh thu từ SXKD của Công ty đã
tăng trung bình ở mức trên 5% một năm, trong khi lợi nhuận từ SXKD tăng trung bình ở
mức trên 10% một năm. Đây là mức tăng doanh thu, lợi nhuận tương đối khả quan của
Công ty trong bối cảnh nền kinh tế chung có nhiều biến động.
2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành Công ty
Ban điều hành Công ty gồm có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.
Ban điều hành Công ty được HĐQT bổ nhiệm theo đúng pháp luật, Điều lệ của Công ty
và năng lực của cá nhân. Thành viên Ban điều hành Công ty đều là những người đã gắn
bó lâu năm với Công ty, có hiểu biết về hoạt động SXKD của Công ty và có tinh thần
trách nhiệm với công việc được giao phó.
Năm 2018, Ban điều hành Công ty đã tham mưu cho HĐQT trong tất cả các mặt liên quan
đến hoạt động SXKD của Công ty, góp phần quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu mà
ĐHĐCĐ đã thông qua.
3. Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị
Năm 2019, tình hình cạnh tranh riêng trên thị trường văn phòng phẩm, giấy vở sẽ ngày
càng khốc liệt. Công ty đứng trước thách thức phải đổi mới để giữ vững và phát triển
thương hiệu Hồng Hà 60 năm. Trong tình hình này, HĐQT sẽ phải tiếp tục tăng cường
công tác quản trị, giám sát chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành nhằm thực hiện có hiệu
quả nghị quyết của ĐHĐCĐ.
Định hướng của HĐQT sẽ tập trung vào một số mặt sau:
3.1. Các chỉ tiêu chủ yếu
- Doanh thu kế hoạch năm 2019:

755 tỷ đồng

(chưa trừ CK giảm giá)
- Doanh thu kế hoạch năm 2019:

725 tỷ đồng

(đã trừ CK giảm giá)
- Lợi nhuận kế hoạch năm 2019:

45 tỷ đồng

- Lương trung bình dự kiến năm 2019: 11,5 triệu đồng/người/tháng
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10% vốn điều lệ

- Dự kiến cổ tức 2019:
3.2. Về triển khai các dự án
Về dự án 25 Lý Thường Kiệt:

Theo dõi và chỉ đạo sát sao việc hoàn thiện quyết toán công trình 25 Lý Thường Kiệt. Ban
Tổng giám đốc phải có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ cung cấp tại tòa
nhà đồng thời có biện pháp để duy trì khách thuê tại tòa nhà.
Về dự án 94 Lò Đúc:

Cần tiến hành chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư cùng các Phụ lục/Thỏa thuận có liên
quan đã ký với đối tác là Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng trước khi triển khai các
bước tiếp theo của Dự án.
3.3. Phương hướng SXKD của Công ty giai đoạn 2016-2020
Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2016-2020
Đơn vị tính: triệu đồng
TT
1
2
3
4
5

Chỉ tiêu
Doanh thu
LN từ SXKD
Vốn điều lệ
Cổ tức
Tỷ suất LN/DT

TT 2016
553.717
34.699
58.961
30%
6,27%

TT 2017
595.878
35.115
58.961
20%
5,89%

TT 2018
679.508
43.886
58.961
20%
6,46%

2019
755.000
45.000
58.961
10%
5,96%

2020
900.000
60.000
100.000
20%
6,67%

Như vậy, mục tiêu đến hết năm 2020, doanh thu của Công ty sẽ chạm mốc 900 tỷ đồng,
lợi nhuận chạm mốc 60 tỷ đồng. Cùng với việc tăng doanh thu và lợi nhuận, Công ty sẽ
có lộ trình tăng vốn điều lệ tương ứng để giảm bớt sức ép về chi phí và tăng tốc độ quay
vòng vốn từ đó tăng hiệu quả SXKD của Công ty.
HĐQT Công ty nhất quán với chủ trương:
· Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển ngành nghề SXKD chính, giữ vững mục
tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực SXKD văn phòng phẩm,
giấy vở và đồ dùng học tập.
· Đẩy mạnh công tác đầu tư, đặc biệt là đầu tư cho ngành hàng bút và văn phòng phẩm,
coi đây là giải pháp cốt lõi để thực hiện mục tiêu của Công ty.
· Tiếp tục đầu tư phát triển thương hiệu "Hồng Hà".
· Xác định việc kinh doanh bất động sản là một lợi thế, một nguồn lực lớn hỗ trợ hoạt
động SXKD chính của Công ty.
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Hội đồng quản trị
1.1. Danh sách Hội đồng quản trị (đến thời điểm lập báo cáo này)
TT
1
2
3
4

Họ và tên
Võ Sỹ Dởng
Bùi Kỳ Phát
Trương Quang Luyến
Đào Mai Hạnh

Chức vụ
Chủ tịch HĐQT
Phó CT HĐQT
TV HĐQT
TV HĐQT

Loại
thành viên
TV độc lập
TV độc lập
TV độc lập

Số cổ phần
HHA sở hữu
0
0
21.515
0

Tỷ lệ
sở hữu
0%
0%
0,36%
0%
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TT
5

Họ và tên
Nguyễn Hưng
Tổng cộng

Chức vụ
TV HĐQT

Loại
thành viên
TV độc lập

Số cổ phần
HHA sở hữu
0
21.515

Tỷ lệ
sở hữu
0%
0,36%

1.2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2018
-

Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành 10 cuộc họp định kỳ/mở rộng. Các thành viên
HĐQT đều trực tiếp tham dự đầy đủ các cuộc họp này.

-

Năm 2018, HĐQT đã ban hành 31 Nghị quyết và 6 Quyết định để thông qua và quyết định
các vấn đề như: Thông qua Kế hoạch cũng như tình hình SXKD hàng quý năm 2018; Tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2018; Các Phương án huy động vốn và
phương án triển khai đối với các dự án đầu tư; Bổ nhiệm cán bộ quản lý; ... Các Nghị
quyết và Quyết định do HĐQT ban hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của HĐQT
quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

1.3. Các hoạt động giám sát của HĐQT với Ban điều hành
-

Tổ chức họp và thẩm định các Báo cáo và Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty về việc
tổng kết cũng như kế hoạch hoạt động SXKD, phương án vay vốn Ngân hàng, tiến độ và
phương án triển khai đối với các dự án đầu tư.

-

HĐQT đã trao đổi, thảo luận với Ban điều hành về việc thực hiện các chiến lược, mục tiêu
đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 24/04/2018 để đưa ra các giải pháp tháo gỡ
khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của
Ban điều hành.

-

Kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty để nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của
Công ty, đóng góp ý kiến với Tổng giám đốc cũng như Ban điều hành Công ty để hoàn
thành các chỉ tiêu SXKD đã đề ra. HĐQT luôn trao đổi cởi mở và bàn bạc chi tiết với
những ý kiến đóng góp cũng như đề xuất của Ban kiểm soát. Các ý kiến đóng góp đều
được tôn trọng và cân nhắc khi HĐQT hoặc Tổng giám đốc ra quyết định.

-

HĐQT luôn đưa ra Nghị quyết sau mỗi buổi họp thường kỳ hoặc bất thường để thông qua
tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty, kế hoạch SXKD của quý tiếp theo và
các biện pháp triển khai để Tổng giám đốc có cơ sở triển khai thực hiện.

1.4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Công ty không thành lập các tiểu ban. HĐQT phân công công việc cho từng thành viên
HĐQT phụ trách riêng về các vấn đề như sản xuất, lương thưởng, nhân sự, tài chính, đầu
tư, kinh doanh ... Các thành viên đã nỗ lực hết sức để đảm nhận tốt nhiệm vụ đã được
HĐQT phân công.
2. Ban kiểm soát
2.1. Danh sách Ban kiểm soát (đến thời điểm lập báo cáo này)
STT
1
2
3

Họ và tên
Đinh Việt Phương
Nông Văn Quyết
Bùi Thị Thuỷ
Tổng cộng

Chức vụ
Trưởng BKS
TV BKS
TV BKS

Số cổ phần
HHA sở hữu
0
4.408
3.644
8.052

Tỷ lệ sở hữu
0%
0,07%
0,06%
0,14%
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2.2. Các hoạt động của Ban kiểm soát
-

Ban kiểm soát thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên trong ban và
hoạt động theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

-

Ban kiểm soát đã duy trì họp hàng quý theo quy định với sự tham gia đầy đủ của các thành
viên Ban kiểm soát; mặt khác thường xuyên liên hệ với bộ máy quản lý điều hành để nắm
tình hình hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện trao đổi trực tiếp và đề xuất, kiến nghị
trong các cuộc họp HĐQT các vấn đề có liên quan đến xây dựng các quy chế, tăng cường
các biện pháp quản lý điều hành hoạt độngcủa Công ty.

-

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành đã giúp Ban kiểm
soát hoàn thành được những nhiệm vụ được giao, đóng góp những kết quả thiết thực trong
công tác tổ chức quản lý doanh nghiệp.

-

Chương trình hoạt động của Ban kiểm soát tập trung vào những nội dung chính sau đây:
·
·
·
·
·

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
Thẩm định các Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm.
Rà soát việc xây dựng và thực hiện các quy định trong quản lý nội bộ của Công ty.
Đánh giá các lĩnh vực trong hoạt động SXKD.
Theo dõi việc thực hiện những khuyến nghị của Ban kiểm soát đã đưa ra.

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
a) Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty
-

Ban kiểm soát đã theo dõi việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công
ty. Cùng Công ty kiểm toán rà soát quy trình kiểm toán và các yếu tố loại trừ nhằm ngăn
ngừa những sai sót trong quá trình kiểm toán.

-

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty được lập ngày 26/03/2019 theo quy
định của Chế độ kế toán Việt Nam, kiểm toán viên có trách nhiệm đưa ra ý kiến độc lập
về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả kiểm toán được thực hiện theo Chuẩn mực kiểm
toán Việt Nam.

-

Theo ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và
hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018
cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính
kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh
nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

b) Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành
-

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành phù hợp với quy định của pháp
luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

-

HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động SXKD. Ban điều hành đã nghiêm
túc thực hiện các quy chế và nghị quyết mà HĐQT đã ban hành. HĐQT đã chỉ đạo Ban
điều hành Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính trong hoạt động SXKD mà
ĐHĐCĐ năm 2018 đã thông qua. Tuy nhiên, Công ty cũng cần nghiên cứu, tìm ra những
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