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I. THÔNG TIN CHUNG:
1. Thông tin khái quát :
− Tên giao dịch: Công ty cổ phần Mirae
−

Giấy chứng nhận đầu tư mã số: 1030172375 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp
lần đầu ngày 06/07/2007 , cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 28/09/2015.

−

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3700393217 do Phòng Đăng Ký- Sở Kế hoạch
đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 06/07/2007 và cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 25/08/2015

−

Vốn điều lệ: 488.814.430.000 đồng

−

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 488.814.430.000 đồng

−

Địa chỉ: Khu Phố 1B, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

−

Số điện thoại: 0650 3791 038

−

Website: www.miraejsc.com

−

Mã cổ phiếu: KMR

Số fax: 0650 3791 037

2. Quá trình hình thành và phát triển:
−

Thành lập:
Công ty Cổ phần Mirae tiền thân là Công ty TNHH Mirae Fiber VN, chính thức thành lập ngày
15/11/2001. Công ty TNHH Mirae Fiber VN có chủ đầu tư là Công ty TNHH Mirae Fiber
Technology Co., Ltd. Điểm qua quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Mirae có
các cột mốc đáng nhớ như sau:

Ngày

Sự kiện

Vốn điều lệ

Vốn niêm yết

GCN đầu tư

Năm 2001 : THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MIRAE FIBER VN

15/11/2001

Thành lập Công ty TNHH Mirae Fiber VN (chủ đầu tư là
Công Mirae Fiber Tech của Hàn Quốc)

650.000 USD

130/GP-KCNBD

20/02/2002

Tăng vốn pháp định

950.000 USD

130/GPĐC1KCN-BD

18/06/2002

Tăng vốn pháp định

1.050.000 USD

130/GPĐC2KCN-BD

25/11/2004

Tăng vốn pháp định

2.500.000 USD

130B/GP-KCNBD

29/11/2005

Tăng vốn pháp định

3.760.000 USD

130B/GPĐC2 KCN-BD

Năm 2007 : CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
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06/07/2007

Chuyển đổi thành Công ty cổ phần Mirae.

28/11/2007

Tăng vốn điều lệ

116.820.660.000 đồng

461033000152

(7.260.000 USD)

461033000152

132.870.660.000 đồng
(8.260.000 USD)

điều chỉnh lần 1

Năm 2008: NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

23/06/2008

Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM

28/07/2008

Mở rộng nhà xưởng

26/12/2008

Bổ sung ngành nghề kinh doanh : sản xuất, gia công, lắp ráp
máy móc thiết bị làm gòn, đệm...

132.870.660.000 đồng

72.368.500.000

(8.260.000 USD)

đồng

132.870.660.000 đồng

72.368.500.000

461033000152

(8.260.000 USD)

đồng

điều chỉnh lần 2

132.870.660.000 đồng

72.368.500.000

461033000152

(8.260.000 USD)

đồng

điều chỉnh lần 3

Năm 2010: HỢP NHẤT VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE FIBER VIỆT NAM (KMF)

26/01/2010

Hợp nhất với CTCP Mirae Fiber Việt Nam tại Hưng Yên.
Công ty đã phát hành thêm 14.017.123 cổ phiếu để hoán đổi
cổ phiếu để sở hữu 100% giá trị tài sản thuần của Công ty Cổ
Phần Mirae Fiber.

273.041.890.000 đồng

212.539.730.000

461033000152

( 16.968.609 USD)

đồng

điều chỉnh lần 4

Năm 2010 - 2012: PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG
Tăng vốn điều lệ do phát hành 4.076.111 cổ phiếu thưởng
08/09/2010

cho cổ đông hiện hữu và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này
trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

15/03/2011

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính do Nhà nước thay đổi tên gọi
hành chính

06/11/2012

Tăng vốn điều lệ do phát hành 1.947.035 cổ phiếu thưởng
cho cổ đông hiện hữu và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này
trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

324.511.870.000 đồng
( 20.167.290 USD)

324.511.870.000 đồng
( 20.167.290 USD)

253.300.840.000
đồng.

461033000152
điều chỉnh lần 5

253.300.840.000
đồng.

461033000152
điều chỉnh lần 6

343.982.220.000 đồng

268.498.540.000

461033000152

(21.102.106 USD)

đồng

điều chỉnh lần 7

Năm 2014: CHÀO BÁN RIÊNG LẺ , PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ
NIÊM YẾT BỔ SUNG

09/06/2014

08/10/2014

Niêm yết bổ sung 7.548.368 cổ phiếu của các cổ đông sáng
lập nước ngoài trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

343.982.220.000 đồng
(21.102.106 USD)

343.982.220.000
đồng

Tăng vốn điều lệ do chào bán riêng lẻ 6.000.000 cổ phiếu và
niêm yết bổ sung số cổ phiếu này trên Sở Giao Dịch Chứng

403.982.220.000 đồng

403.982.220.000
đồng

Khoán TP. HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
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23/12/2014

25/08/2015

Tăng vốn điều lệ do phát hành 4.039.678 cổ phiếu thưởng
cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm
yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM
Tăng vốn điều lệ do phát hành 4.443.543 cổ phiếu thưởng
cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm
yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

444.379.000.000 đồng

444.379.000.000

461033000152

(25.828.885 USD)

đồng

điều chỉnh lần 9

488.814.430 đồng

488.814.430 đồng

1030172375

(27.879.152 USD)

(27.879.152 USD)

điều chỉnh lần 10

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
−

Ngành nghề kinh doanh

•

Sản xuất, gia công và kinh doanh sản phẩm gòn, tấm chần gòn, gòn kim, vải địa kỹ thuật nguyên
phụ liệu may mặc;

•

Sản xuất, gia công và kinh doanh túi ngủ, chăn, khăn trãi giường, gối, nệm;

•

Sản xuất, gia công và kinh doanh nguyên phụ liệu ngành dệt may;

•

Lắp ráp máy móc thiết bị các loại làm gòn, nệm, chần gòn, nệm, lò xo, máy thêu;

•

Sản xuất nệm lò xo;

•

Thực hiện quyền nhập khẩu nệm lò xo và máy móc thiết bị làm gòn, nệm, chần gòn, nệm lò xo.

−

Địa bàn kinh doanh:
Sản phầm của Công ty được sản xuất tại 2 nhà máy ở Bình Dương và Hưng Yên và được cung
cấp trên toàn quốc và xuất khẩu đến các thị trường may mặc lớn của Việt Nam như Hàn Quốc,
Châu Âu và Mỹ.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:
−

Mô hình quản trị:
Công ty hoạt động theo mô hình quản trị của một công ty cổ phần đại chúng theo qui định của
Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng Khoán bao gồm:
o

Đại hội đồng cổ đông

o

Hội đồng quản trị

o

Ban kiểm soát

o

Ban giám đốc

o

Các cán bộ quản lý
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−

Cơ cấu bộ máy quản lý:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT

Phòng
Hành chính
Nhân sự

CHI NHÁNH HƯNG YÊN

TRỤ SỞ CHÍNH BÌNH DƯƠNG

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phòng Tài
chính kế
toán

Phân xưởng
tấm bông chần
các loại

Phòng KD
và điều
hành SX

Phân xưởng
tấm bông –
đệm

Phòng
Marketing

Xưởng sản
xuất mấy
đệm

Phòng Xuất
nhập khẩu

kho

Phòng
Hành chính
Nhân sự

Phòng Tài
chính kế
toán

Phân xưởng
tấm bông chần
các loại

Phòng KD
và điều
hành SX

Phân xưởng
tấm bông –
đệm

Phân xưởng tấm bông các loại

Phòng
Marketing

Phòng Xuất
nhập khẩu

Kho

Phân xưởng đệm

−

Các công tyy con, công tyy liên kết : khôông có

5. Định hướn
ng phát triển::
− Các mục tiêêu chủ yếu của Công ty
Trải qua quuá trình 10 năm
m hình thànhh và phát triển
n, Công ty Cổổ phần Mirae đã dần khẳngg định
được vị trí của mình tron
ng ngành sảnn xuất nguyên
n vật liệu cunng ứng cho nggành may mặặc. Từ
vị thế là mộ
ột chi nhánh của
c Công ty ccổ phần Miraee Fiber Tech ccủa Hàn Quốc tại Việt nam
m, chỉ
sản xuất theeo các đơn hààng cung cấp nnguyên liệu gòn
g của Côngg ty mẹ, đến nay,
n Công ty đã
đ trở
thành một công
c
ty độc lập,
l
là một trrong những nhà
n cung cấp nguyên liệu gòn lớn nhấất cho
ngành may mặc Việt Nam
m, đồng thời xuất khẩu sanng các nước kkhác. Hơn nữ
ữa, tận dụng cáác lợi
thế nguyện phụ liệu đầuu vào, Công tyy đã bắt đầu phát triển ngành hàng chăăn, ga, gối, đệệm từ
năm 2008.
Sau khi hoààn thiện việc sáp nhật với Công ty cổ phần
p
Mirae F
Fiber tại tỉnh Hưng Yên ở Phía
Bắc, Công ty
t trở thành công
c
ty hàng đầu cung cấpp sản phẩm paadding lớn nhhất Việt Nam
m. Với
qui mô hoạtt động mở rộng và các nguuồn lực dồi dào,
d lãnh đạo Công ty đã mạnh
m
dạn đề ra
r các
mục tiêu phhát triển cao hơn để đưa Mirae trở thàành một doannh nghiệp hààng đầu trongg mọi
ngành nghềề hoạt động củủa Công ty, bbao gồm khônng chỉ có ngàành chủ lực làà sản xuất gònn, mà
còn cả các ngành sản xuuất chăn, ga, gối, đệm và đặc
đ biệt là nggành sản xuấtt máy móc thhiết bị
và cung cấpp bông sợi ch
ho các nhà mááy sản xuất đệm
đ
và tấm bbông nhằm tốii đa hóa lợi nhuận
n
cho Công tyy và các cổ đôông.
−

Chiến lược phát
p
triển truung và dài hạn:

−

Các mục tiêêu đối với môi trường, xã hội
h và cộng đồng
đ
của Côngg ty:
Công ty luôôn hướng đến mục tiêu pháát triển bền vữ
ững. Bên cạnhh mục tiêu tốii đa hóa lợi nhhuận,
Công ty luôôn đảm bảo tuuân thủ các quui định về bảoo vệ môi trườnng, ý thức tráách nhiệm xã hội
và quan tâm
m đến lợi ích của
c cộng đồng thông qua các
c hoạt độngg như:

•

Đầu tư cải tiến
t công nghhệ , xây dựng và đảm bảo chất
c lượng hệệ thống xử lý nước thải , giiữ gìn
môi trường làm việc sạcch sẽ, hiện đđại cho công nhân viên vàà bảo vệ môii trường cho công
đồng dân cư
ư nơi nhà máy
y hoạt đông
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•

Tổ chức, hỗ trợ và tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên của Công ty thực hiện các công
tác xã hội và công tác từ thiện.

•

Các lãnh đạo người Hàn Quốc của Công ty cũng giúp kêu gọi sự quan tâm, giúp đỡ cho các tổ
chức từ thiện từ phía các đối tác, các tổ chức nhân đạo tại Hàn Quốc.

6. Các rủi ro:
• Cùng với những dự báo khả quan của ngành may mặc Việt nam trong năm 2015 là những khó
khăn đến từ sự cạnh ngày càng khốc liệt có thể ảnh hưởng đến thị phần của Mirae. Rủi ro cạnh
tranh đến từ các đối thủ khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nguyên
phụ liệu may mặc. Hơn nữa, ngay cả các khách hàng của Công ty cũng đang đầu tư máy móc
thiết bị để tự chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào cho mình.
•

Sự bất ổn chính trị ở một số khu vực trên thế giới cũng đem đến những rủi ro có thể khiến tăng
trưởng kinh tế và sức mua từ các thị trường lớn có thể thấp hơn kỳ vọng

•

Mặt khác, hiệp định TPP cũng có những quy định khắt khe hơn về nguồn gốc xuất xứ, công
nghệ và lao động có khả năng làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

•

Hơn nữa, khi hội nhập sâu với thị trường thế giới, Công ty phải đáp ứng được các yêu cầu
khắt khe về trách nhiệm xã hội, nhãn mác sinh thái, bảo vệ môi trường…

I.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:
− Kết quả hoạt động sản xuất trong năm:
•

Doanh thu theo các nhóm sản phẩm của Công ty trong năm 2015

Stt
1
2
3
4
5
6

•

Nhóm sản phẩm
Tấm bông (padding)
Tấm chần (quilting)
Chăn, ra, gối ..(bedding)
Nệm lò xo (spring mattress)
Máy móc thiết bị (machine)
Khác (others)
Tổng cộng

Doanh thu 2015 (đồng)
281.660.785.557
54.248.030.082
3.070.735.801
3.753.831.574
1.228.270.000
11.152.943.786
355.114.596.800

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015:

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
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Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

•

Khoản mục
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
Thu nhập khác
Chi phí khác
Lợi nhuận khác
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Năm 2015 (đồng)
355.273.612.758
159.015.958
355.114.596.800
276.392.320.931
78.722.275.869
3.235.799.286
9.177.781.436
21.760.330.176
33.573.667.833
17.446.295.710
570.957.980
3.160.787.367
-2.589.829.387
14.856.466.323
5.687.154.309
7.251.093.758
1.918.218.256
40

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Kế hoạch năm
2015

Chỉ tiêu

Thực hiện năm
2015

So sánh Thực
hiện / Kế hoạch

Doanh thu thuần (đồng)

401.170.650.000

355.114.596.800

88,52%

Vốn điều lệ (đồng)

488.814.430.000

488.814.430.000

100,00%

Lợi nhuận sau thuế (đồng)

18.361.000.000

1.918.218.256

10,45%

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế /
Doanh thu thuần

4,58%

0,54%

11,80%

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế /
Vốn điều lệ

3,76%

0,39%

10,45%

2. Tổ chức và nhân sự:
−

Danh sách ban điều hành:
Stt
1
2
3
4
5
6

Họ tên
Shin Young Sik
Shin Dong Jin
Kim Chul Soo
Choi Young Ho
Park Hee Sung
Nguyễn Ngọc Liên

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Chức vụ
Tổng giám đốc
Phó tổng giám đốc
Phó tổng giám đốc
Phó tổng giám đốc
Phó tổng giám đốc
Kế toán trưởng

Tỷ lệ sở hữu CP
đến ngày
31/12/2015
36,83%

0,01%
0,71%
0,15%
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−

Lý lịch các thành viên ban điều hành:

•

Ông SHIN YOUNG SIK - Tổng giám đốc
-

Năm sinh: 1958
Quốc tịch: Hàn Quốc
Trình độ : Cử nhân kinh tế - Đại học Inchon
Thạc sỹ QTKD - Đại học Chung Ang
Quá trình công tác:
1978 – 1987
Trường Sỹ quan lục quân Seoul
1978 – 1984
Trường Quản lý kinh tế Seoul
1980 – 1987
Trung úy quân đội Seoul
1987 – 1997
Phó giám đốc Công ty MOOLSAM, Seoul, Hàn Quốc
Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH Mirae
1998 – 2007
Fiber Tech, Seoul, Hàn Quốc
2001 – 9/2007
Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mirae Fiber Hưng Yên.
10/2007 đến nay
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mirae.

-

•

Số cổ phần nắm giữ đến ngày 31/12/2015: 18.003.085 cổ phần
· Trong đó: Sở hữu cá nhân: 5.177.077cổ phần
· Đại diện sở hữu: 12.826.008 cổ phần
Ông SHIN DONG JIN – Phó tổng giám đốc

-

Năm sinh: 1966
Quốc tịch: Hàn Quốc
Trình độ : Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác :
1993 – 1994
Nhân viên phòng kinh doanh , Công ty Korea Moolsan
1994 – 2003
Giám đốc kinh doanh Công ty Viko Glowin
Phó tổng giám đốc, Thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
2004 – Nay
Mirae.
- Số cổ phần nắm giữ tại ngày 31/12/2015: 0 cổ phần

•

Ông KIM CHUL SOO – Phó tổng giám đốc
-

-

•

Năm sinh: 1966
Quốc tịch: Hàn Quốc
Trình độ văn hoá: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:
1985 – 1986
Nhân viên phòng xuất hàng. Công ty World Wide Express & Tour
1989 – 1993
Phó giám đốc Công ty TNHH Poong Lim
Phó giám đốc. phòng tài chính. Công ty Xây dựng và Điều hành
1993 – 1995
máy móc
1995 – 1997
Giám đốc Công ty TNHH Korea Symons
11/1997 – 03/1998
Phó giám đốc tài chính Công ty Korea Moolsan
03/1998 – . 7/2006
Trưởng phòng quản lý xuất nhập khẩu. Công ty Dong Yang Menics
08/2005 – 05/2007
Giám Đốc Phòng quản lý Công ty Yeilbiotech
09/2007– Nay
Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị CTCP Mirae
Số cổ phần nắm giữ tại ngày 31/12/2015: 7.158 cổ phần
· Trong đó: Sở hữu cá nhân: 7.158 cổ phần
· Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Ông CHOI YOUNG HO – Phó tổng giám đốc
-

Năm sinh: 1968
Quốc tịch: Hàn Quốc

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
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-

-

•

Ông PARK HEE SUNG – Phó tổng giám đốc
-

•

Trình độ văn hoá: Cử nhân
Quá trình công tác:
1994 – 2006
Trưởng phòng, phòng nghiên cứu công nghệ thực phẩm Seoul
Phó Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
2007 – nay
Mirae.
Số cổ phần nắm giữ tại ngày 31/12/2015: 347.890 cổ phần
· Trong đó: Sở hữu cá nhân: 347.890 cổ phần
· Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Năm sinh: 1973
Trình độ văn hoá: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:
Năm 1998 – Năm 2003
Trưởng phòng kinh doanh. Công ty Viko Glowin. Hàn Quốc
Phó Tổng giám đốc, Thành viên hội đồng quản trị Công ty
Năm 2003 – Nay
Cổ phần Mirae
Số cổ phần nắm giữ tại ngày 31/12/2015: 0 cổ phần

Ông NGUYỄN NGỌC LIÊN – Kế toán trưởng
-

-

Năm sinh: 1981
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ văn hoá: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:
Năm 1999 – Tháng 6/2004
Nhân viên kế toán, Công ty Cổ phần xây lắp Công
nghịêp thực phẩm Hà Nội
Tháng 7/2004- Tháng 6/2007
Nhân viên kế toán công ty Cổ phần Hà Phát, Hưng
Yên
Tháng 9/2007 – 2010
Thành viên Ban kiểm soát CT cổ phần Mirae Fiber
Tháng 04/2011 – nay
Kế toán trưởng Công ty cổ phần Mirae
Số cổ phần nắm giữ đến ngày 31/12/2015: : 71.206 cổ phần
Trong đó:
· Sở hữu cá nhân: 71.206 cổ phần
· Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

−

Những thay đổi trong ban điều hành : không có

−

Số lượng cán bộ, nhân viên: tại thời điểm 31/12/2015, tổng số lao động trong Công ty là 384
người.

−

Chính sách đối với người lao động:

•

Chế độ làm việc :
-

Người lao động trong công ty đều có hợp đồng lao động theo đúng luật lao động và được
hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật về Luật lao động và các
khoản trợ cấp, thưởng, được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…

-

Công ty thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho người lao
động, thực hiện nghiêm túc công tác an toàn và bảo hộ lao động. Hàng năm công ty tổ
chức khám sức khoẻ định kỳ để phân loại lao động, sắp xếp hợp lý, thực hiện các biện
pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp và thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động.

-

Công ty giải quyết đầy đủ kịp thời các chế độ khác đối với người lao động như chế độ
nâng lương, nâng bậc, chế độ ốm đau thai sản, chế độ nghỉ hưu và chăm lo việc hiếu hỉ
cho cán bộ công nhân viên… Bên cạnh đó, công ty luôn quan tâm giúp đỡ các gia đình có
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hoàn cảnh khó khăn…

•

-

Công ty thực hiện chế độ làm việc 6 ngày làm việc/tuần với thời gian trung bình là 48
giờ/tuần. Mỗi ngày làm việc chia thành 2 ca, giờ làm việc gồm 8 tiếng làm chính và có thể
4 tiếng tăng ca tùy theo sức khoẻ công nhân.

-

Hợp đồng lao động thông thường được ký theo lộ trình: 1-2 tháng thử việc, kỳ hạn 6
tháng, kỳ hạn 1 năm, không xác định thời hạn.

-

Công ty đặt trụ sở sản xuất tại Hưng Yên và Bình Dương, do vậy đối với công nhân viên ở
xa nơi làm việc, Công ty có xe đưa đón tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công nhân
viên Công ty.

Chính sách tuyển dụng đào tạo:
Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực, trong định hướng phát triển của Công ty,
Công ty đặc biệt chú trọng tới các giải pháp về nhân lực:

•

-

Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về mọi mặt, đủ về số lượng, mạnh
về chất lượng. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật giỏi về chuyên môn,
nghiệp vụ, đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, lao động với năng suất, chất
lượng, hiệu quả cao;

-

Hàng năm tổ chức tuyển chọn và hỗ trợ kinh phí thích đáng để cử cán bộ công nhân viên
có thành tích, triển vọng phát triển tốt và nguyện vọng gắn bó lâu dài với công ty trong
những lĩnh vực cần thiết đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn tại Hàn Quốc;

-

Kiện toàn bộ máy chuyên môn nghiệp vụ theo hướng tinh giảm tối đa, sắp xếp biên chế
theo chức năng nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh;

-

Tất cả các công nhân viên được tuyển dụng phải thông qua hình thức thi tuyển có quy chế
rõ ràng, không tuyển dụng thông qua giới thiệu;

-

Đảm bảo đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chế độ bảo trợ khác
đối với người lao động. Thực hiện ký kết hợp đồng lao động với mọi thành viên trong
Công ty, tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể giữa lãnh đạo Công ty và Công đoàn Công
ty để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi
-

Công ty áp dụng chính sách trả lương theo năng suất và hiệu quả làm việc của từng lao
động. Đối với cán bộ quản lý, Công ty xây dựng quy chế lương và được HĐQT phê duyệt.
Lương của cán bộ quản lý gồm lương khoán theo chức danh, công việc và các khoản phụ
cấp. Bên cạnh đó, Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân, tập thể
có thành tích xuất sắc, có sáng kiến và giải pháp kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh doanh cao.
Hàng năm, Công ty họp xét khen thưởng căn cứ vào danh sách đề nghị khen thưởng của
các phòng ban Công ty.

-

Công ty có chính sách phúc lợi hợp lý đối với người lao động. Ngoài việc chi trợ cấp khó
khăn, chi phong trào văn hoá thể thao, bồi dưỡng công nhân viên nhân dịp lễ, Tết, chi ủng
hộ.., Công ty chi trả cho công nhân viên theo mức lương cố định là 13 tháng lương/năm.
Bên cạnh đó, Công ty tổ chức cho công nhân viên đi tham quan, du lịch hàng năm. Những
chính sách trên đã khuyến khích động viên kịp thời, gắn bó người lao động với Công ty.

-

Thu nhập bình quân năm 2015: 6.550.000 đồng/tháng

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
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3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:
a. Các khoản đầu tư lớn:
Trong năm 2015, Công ty đã đầu tư máy móc thiết bị mới, cải tiến công nghệ để tăng năng lực
sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm tại nhà máy Hưng Yên . Tổng giá trị đầu tư hơn
68,7 tỷ đồng
b. Các công ty con, công ty liên kết : không có
4. Tình hình tài chính:
a. Tình hình tài chính:
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

Năm 2015
671.578.057.447
355.114.596.800
17.446.295.710
-2.589.829.387
14.856.466.323
1.918.218.256

Năm 2014
658.048.322.573
346.526.902.806
6.586.488.141
2.038.012.772
8.624.500.913
4.507.314.940

% tăng,
giảm
2,06%
2,48%
164,88%
227,08%
72,26%
-57,44%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
Chỉ tiêu
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
H/s thanh toán ngắn hạn : TSLĐ/Nợ NH
H/s thanh toán nhanh: (TSLĐ- Hàng tòn kho)/Nợ NH
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
H/s Nợ/Tổng TS
H/s Nợ/Vốn chủ sở hữu
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:
Vòng quay hàng tồn kho :
Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân
Doanh thu thuần / Tổng tài sản
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
HS Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần
HS Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu
HS Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản
HS LN từ HĐKD/ Doanh thu thuần

Năm 2015
1,92
0,77
0,24
0,32

1,62
0,53
0,5%
0,4%
0,3%
4,9%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
a. Cổ phần:
Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là : 48.881.443 cổ phần
Tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty là : 48.877.807cổ phần.
Trong đó, số cổ phần hạn chế chuyển nhượng là : 0 cổ phần
b. Cơ cấu cổ đông:

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
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Đối tượng
I. Cổ đông đặc biệt

1. Hội đồng quản trị

Trong nước
Cá nhân
Tổ chức
105.947
‐
‐

2. Ban giám đốc ( tất
cả đều là TV HĐQT)
3. Ban kiểm soát
4. Giám đốc tài chính :
không có
5. Kế toán trưởng
6. Người được ủy
quyền CBTT
II. Cổ phiếu quỹ
III. Công đoàn công
ty
IV. Cổ đông sở hữu
cổ phiếu ưu đãi
V. Cổ đông khác
TỔNG CỘNG (*)

Nước ngoài
Cá nhân
Tổ chức
6.445.475 12.826.008
6.445.475
12.826.008

Tổng cộng
Số lượng
Tỷ lệ
19.377.430 39,64%
0,00%

‐

‐

‐

‐

-

-

‐

‐

‐

‐

-

-

‐

‐

‐

‐

-

-

71.206

‐

‐

71.206

0,15%

34.741

‐

‐

34.741

0,07%

3.636

0,01%

‐

3.636

‐

‐

‐

‐

-

-

‐

‐

‐

‐

-

-

24.854.085
24.960.032

32.047
35.683

2.067.378
8.512.853

2.546.867
15.372.875

29.500.377 60,35%
48.881.443 100,00%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
Ngày 22/06/2015: tăng 44.435.430.000 đồng do phát hành 4.443.543 cổ phiếu để tăng vốn cổ
phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Tăng 1.170 cổ phiếu do mua lại cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ
phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 22/06/2015.
e. Các chứng khoán khác : không có
II.

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
• Trong năm 2015, mặc dù chỉ đạt 88.52% kế hoạch đề ra chỉ tiêu doanh thu thuần cũng đã tăng
2.48% so với năm 2014. Đóng góp phần lớn vào mức tăng này là ngành hàng chủ lực của
Công ty - sản phẩm bông tấm ( padding) với mức tăng 2% tương đương 6 tỷ và sản phẩm tấm
chần ( Quiting) với mức tăng 4% tương đương 2 tỷ đồng . Đây là nhờ nổ lực đẩy mạnh công
tác marketing, tìm kiếm khách hàng mới từ các thị trường Mỹ, Nhật và Hàn Quốc
•

Khác với sản phẩm tấm bông và tấm chần, doanh thu từ nhóm sản phẩm chăn, ra, gối và nệm
lò xo tiếp tục sút giảm so với năm 2014. Chăn, ra, gối giảm 37% tương đương 1,8 tỷ đồng,
nệm lò xo giảm 9%, tương đương 388 triệu đồng. Nguyên nhân là do sự cạnh tranh gay gắt
tên thị trường với lượng cung từ rất nhiều nhãn hiệu khác nhau trong khi Công ty ít đầu tư vào
thiết kế, phát triển mẫu mã mới nhằm thu hút thị hiếu người tiêu dùng.

•

Nhóm sản phẩm máy móc thiết bị cũng giảm mạnh hơn 79%. Trong năm 2015, Công ty đã
không giành được các hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị trong các đợt đấu thầu của khách
hàng do không thể cạnh tranh về giá. Nguyên nhân là các dây chuyền máy do Công ty sản
xuất đều có phần lớn các chi tiết máy được nhập khẩu từ Hàn Quốc có chất lượng nhưng giá
thành cao.
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•

Lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty đã tăng hơn 70% so với năm 2014 nhờ giảm chi phí
nguyên vật liệu và chi phí bán hàng. Tuy vậy, tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 1.92 tỷ
đồng chỉ đạt được10.45% của kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty đã hoàn
nhập “Chi phí thuế thu nhập doanh nhiệp hoãn lại” tương đương 7,25 tỷ đồng . Bên cạnh đó,
Công ty đang xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn lao động theo tiêu
chuẩn của tổ chức Bluesign System, làm cho chi phí quản lý tăng 5% so năm 2014.

2. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu
Tài sản ngắn hạn
Tiền và các khoản tương
đương tiền
Các khoản phải thu ngắn
hạn
Hàng tồn kho
Các tài sản ngắn hạn khác
Tài sản dài hạn
Các khoản phải thu dài hạn
Tài sản cố định
Tài sản dở dang dài hạn
Các tài sản dài hạn khác
TỔNG TÀI SẢN
Các khoản nợ ngắn hạn
Vay và nợ ngắn hạn
Phải trả người bán
Người mua trả tiền trước
Thuế và các khoản phải
nộp nhà nước
Phải trả người lao động
Chi phí phải trả
Các khoản phải trả, phải
nộp NH khác
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Các khoản nợ dài hạn
Vay và nợ dài hạn
Vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Thặng dư vốn cổ phần
Cổ phiếu quỹ
Quỹ đầu tư phát triển

Các quỹ thuộc VCSH
Lợi nhuận chưa phân phối
TỔNG NGUỒN VỐN
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31/12/2015
31/12/2014
(đã kiểm toán)
(đã kiểm toán)
283.882.011.202 285.515.794.481
12.455.439.853

Tăng/giảm
Số tiền
%
-1.633.783.279
-0,57%

10.505.759.150

1.949.680.703

18,56%

93.043.333.727
98.294.338.959
170.166.701.885
165.766.190.409
8.216.535.737
10.949.505.963
387.696.046.245 372.532.528.092
1.657.823.000
0
352.917.855.295
320.536.749.400
10.285.620.324
16.364.974.486
22.834.747.626
35.630.804.206
671.578.057.447 658.048.322.573
147.629.029.108 148.380.061.503
95.243.751.522
95.049.736.318
21.832.382.187
15.126.813.149

-5.251.005.232
4.400.511.476
-2.732.970.226
15.163.518.153
1.657.823.000
32.381.105.895
-6.079.354.162
-12.796.056.580
13.529.734.874
-751.032.395
194.015.204
6.705.569.038

-5,34%
2,65%
-24,96%
-27,05%
100,00%
10,10%
-37,15%
-35,91%
2,06%
-0,51%
0,20%
44,33%

3.447.572.810

6.040.294.621

-2.592.721.811

-42,92%

9.868.317.192
2.469.205.751
2.542.453.103

16.256.425.804
5.194.380.331
1.634.761.951

-6.388.108.612
-2.725.174.580
907.691.152

-39,30%
-52,46%
55,52%

7.132.357.821
4.396.250.283
5.092.988.722
4.681.399.046
13.914.226.667
727.000.000
13.914.226.667
727.000.000
510.034.801.672 508.941.261.070
488.814.430.000
0
-35.432.213
11.938.739.721
5.598.939.941

444.379.000.000
31.760.785.694
-23.786.213
11.488.008.227
5.373.574.194

2.736.107.538
62,24%
411.589.676
8,79%
13.187.226.667 1813,92%
13.187.226.667 1813,92%
1.093.540.602
0,21%
44.435.430.000
-31.760.785.694
-11.646.000
450.731.494
225.365.747

10,00%
-100,00%
48,96%
3,92%
4,19%

3.718.124.223
15.963.679.168
-12.245.554.945
671.578.057.447 658.048.322.573 13.529.734.874

-76,71%
2,06%
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a. Tình hình tài sản :
Tổng tài sản năm 2015 tăng 2.06% so với năm 2014. Trong đó tài sản ngắn hạn giảm 0.57%
và tài sản dài hạn tăng 4%.
Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 5.34%, chủ yếu là do công ty phải trích lập dự phòng các
khoản phải thu khó đòi tăng tương đương 6 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn khác giảm 24.96% là
do thuế giá trị gia tăng được khấu trừ giảm tương đương 2,4 tỷ đồng. Khoản mục hàng tồn kho
của Công ty tăng 2.65%, chủ yếu là do hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tương
đương 0,6 tỷ đồng. Khoản mục tài sản cố định tăng 70,8 tỷ đồng, trong năm Công ty đầu tư
sửa chữa, nâng cấp một số dây chuyền máy móc thiết bị nhằm đổi mới công nghệ, tạo ra sản
phẩm chất có lương cao và tăng năng suất sản xuất..
b. Tình hình nợ phải trả:
c. Các khoản nợ ngắn hạn giảm 0,51% là do thuế và các khoản phải nộp nhà nước giàm 39,3%
tương đương 6,38 tỷ đồng điều này cho thấy công ty quản lý nguồn vốn lưu động hiệu qủa
hơn. Tuy nhiên, vay dài hạn trong năm 2015 tăng 13 tỷ đồng, là do trong năm 2015 công ty
vay để đầu tư TSCĐ.
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý:
Năm 2015, Công ty đã có những cải tiến đáng kể về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý:
Công ty đã có chính sách thay đổi cơ cấu nhân sự nhằm cắt giảm tối đa chi phí nhân công, cụ
thể: Công ty đã cắt giảm nhân sự dư thừa ở một số bộ phận, đồng thời sắp xếp lại công việc
cho các cán bộ, công nhân viên còn lại sao cho làm việc có hiệu quả hơn.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:
• Tập trung nguồn lực để phát huy năng lực cạnh tranh của ngành hàng chủ lực Padding và
Quilting:
-

Đầu tư lắp đặt thêm các dây chuyền sản xuất gòn cao cấp, tăng công suất cho nhà máy
Bình Dương để có thể đáp ứng các yêu cầu khách hàng về chất lương cũng như sản
lượng trong các mùa cao điểm.

-

Tối ưu hóa quy trình sản xuất. kiểm soát chất lượng tại các nhà xưởng để đảm bảo ổn
định chất lượng sản phẩm .

-

Nổ lực hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, môi trường, an toàn lao
động và trách nhiệm xã hội. Đây sẽ là một trong những lợi thế cạnh tranh của Công ty
để sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các khách hàng đến từ các thị trường
lớn như Mỹ và Châu Âu

-

Đẩy mạnh công tác marketing để tìm kiếm các khách hàng mới. Đặc biệt phối hợp với
Công ty Mirae Fiber Tech tham gia các hội chợ triển lãm may mặc quốc tế, quảng bá
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hình ảnh Công ty và thương hiệu bông tấm cao cấp của Công ty là UNIFIL và
PUFFIAN đến các khách hàng tiềm năng.
•

Đối với mặt hàng chăn, ra, gối, nệm:
-

Phòng Marketing sẽ tiến hành hoạt động nghiên cứu, đánh giá lại thị trường chăn, ga,
gối để có thể tổ chức lại hệ thống đại lý và lựa chọn chủng loại hàng hóa phù hợp với
tình hình thị trường có nhiều khó khăn như hiện nay.

-

Riêng sản phẩm nệm lò xo, chất lượng sản phẩm của Công ty đã được khẳng định
thông qua các đơn hàng gia công cho các thương hiệu lớn trên thị trường trong năm
2015. Nhiệm vụ đặt ra là phải đẩy mạnh công tác marketing, tìm kiếm khách hàng tại
các kênh khách hàng là khách sạn, các khu nghỉ dưỡng cao cấp … để tối đa hóa lợi
nhuận từ nhóm sản phẩm này.

•

Quản lý và tiết kiệm chi phí ngày một hiệu quả hơn: rà soát lại và xây dựng các định mức chi
phí hợp lý, thường xuyên phân tích các biến động chi phí để có thể điều chỉnh kịp thời,
khuyến khích toàn thể nhân viên ý thức và thực hiện tiết kiệm trong mọi hoạt động của Công
ty

5. Giải trình của Ban Giám Đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) : không có
III.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.
• Năm 2015, tuy kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn nhưng kinh tế Việt Nam đã có những bước
phục hồi tương đối ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,68%. Riêng ngành dệt may, mặc
dù tăng trưởng xuất khẩu bắt đầu có dấu hiệu chậm lại nhưng vẫn giữ vững vị trí thứ hai trong
tổng kim ngạch xuât khẩu cả nước và vẫn giữ ở mức cao là 16,4%.
•

Trong bối cảnh đó, Công ty Mirae đã tập trung thực hiện các kế hoạch đầu tư, cải tiến máy
móc thiết bị và tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng sản phẩm. Công ty đã đạt được giấy
chứng nhận của tổ chức Bluesign System của Thụy Sỹ, đáp ứng tiêu chuẩn khá cao về bảo vệ
môi trường, an toàn cho người lao động và người sử dụng sản phẩm. Đây là nổ lực và quyết
tâm của ban lãnh đạo Công ty trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, môi trường lao động
cũng như hình ảnh Công ty, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các khách hàng đến từ
các thị trường Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản.

•

Nhờ vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã có bước phát triển đáng kể. Năm
2015, Công ty đã thành công khi ký hợp đồng với một khách hàng lớn tại Mỹ, trở thành nhà
cung cấp tấm bông và bông nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất gia công hàng may mặc của
khách hàng này tại các nước Châu Á. Trị giá các đơn hàng mà Công ty đã ký với khách hàng
này cho năm 2016 là 4 triệu đô la Mỹ, dự kiến sẽ chiếm khoảng 20% tổng doanh thu của Công
ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

17

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015
•

Mặc dù lợi nhuận năm 2015 chưa đạt kế hoạch đề ra, Công ty vẫn tin tưởng và tập trung nổ
lực để đạt được mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững trong các năm tới.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty :
• Ban giám đốc Công ty đã chấp hành tốt pháp luật, điều lệ hoạt động, qui chế quản trị và triển
khai thực hiện đúng định hướng, nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả các nghị quyết của Đại
hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị
•

Ban giám đốc công ty đã báo cáo một cách trung thực, chính xác và kịp thời mọi mặt hoạt
động của Công ty đến Hội đồng quản trị.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị :
• Tiếp tục phát triển các mặt hàng chủ lực của Công ty là padding và quilting. Đầu tư cải tiến
công nghệ, máy móc thiết bị để nâng cao năng suất và chất lượng sản phầm.

IV.

•

Xây dựng kế hoạch marketing hiệu quả hơn cho các mặt hàng chăn, ra, gối, nệm và sản xuất
máy móc thiết bị. Tiếp tục nâng cao hình ảnh và giá trị thương hiệu Vivabon tại thị trường
miền Trung và miền Bắc.

•

Đầu tư nghiên cứu sản xuất máy chần gòn và sợi fiber.

•

Thường xuyên đánh giá và rà soát chi phí sản xuất kinh doanh để đảm bảo sử dụng một cách
hiệu quả, tiết kiệm tối đa các nguồn lực.

•

Thông qua việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và an toàn lao động theo
tiêu chuẩn của tổ chức Bluesign System, cải thiện môi trường làm việc của Công ty, giúp
người lao động sẽ phát huy được tối đa năng suất lao động, đóng góp vào hiệu quả sản xuất
chung của Công ty

QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Hội đồng quản trị:
a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị :

Stt

1
2

Shin Young
Sik

7
8

Kim In Sou

4
5
6

Tham gia điều hành

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

Tổng giám đốc

36,83%

Phó tổng giám đốc

-

Phó tổng giám đốc

0,01%

Phó tổng giám đốc

0,71%

Phó tổng giám đốc
Không tham gia điều
hành
Không tham gia điều
hành
Không tham gia điều
hành

-

Danh sách

Shin Dong Jin
Kim Chul
Soo
Choi Young
Ho
Park Hee
Sung
Lim Jeong
Yul
Shin Woo
Chang

3

Chức vụ

Tỷ lệ cổ
phiếu nắm
giữ tại
31.12.2015
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1,87%
-

Chức
dnh TV
HĐQT
tại các
công ty
khác
Không
có
Không
có
Không
có
Không
có
Không
có
Không
có
Không
có
Không
có
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b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện nay Công ty chưa có các tiểu ban thuộc hội đồng
quản trị
c. Hoạt động của Hội đồng quản trị
STT

Số nghị quyết, quyết
định

Ngày

Nội dung

01

01/2015/NQ-HĐQT

06/03/2015

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội
Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015

02

02/2015/NQ-HĐQT

18/05/2015

Thông qua phương án phát hành cổ
phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn
chủ sở hữu.

03

03/2015/NQ-HĐQT

30/06/2015

Điều chỉnh điều lệ , đăng ký lưu ký và
niêm yết 4.443.543 Cổ phiếu phát hành
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ
sở hữu.

04

04/2015/NQ-HĐQT

20/07/2015

Thông qua kế hoạch vay vốn tại Chi
nhánh Ngân hàng Công Thương Khu
Công Nghiệp Bình Dương

05

05/2015/NQ-HĐQT

20/11/2015

Ký hợp đồng thuê tài chính để đầu tư
máy móc thiết bị

06

06/2015/NQ-HĐQT

16/12/2015

Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân
hàng Agribank Sóng Thần

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:
Thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ các cuôc họp của Hội
đồng quản trị, góp phần ban hành những nghị quyết , chủ trương, định hướng hoạt động cho
Công ty.
e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty : không
có
2. Ban kiểm soát:
a. Thành viên và cơ cấu của ban kiểm soát:
Stt
1
2
3

Danh sách
Huỳnh Công Khanh
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Hoàng Từ Dung

Chức vụ

Tỷ lệ cổ phiếu
nắm giữ tại
31.12.2015

Trưởng BKS
Thành viên BKS
Thành viên BKS

0
0
0

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:
• Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015 được tiến hành theo qui định của pháp luật và điều lệ
công ty, cụ thể:
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•

Tham gia ý kiến với HĐQT trong các vấn đề: tổng kết và xác lập kế hoạch, chỉ định công ty
kiểm toán độc lập để kiểm toán Công ty theo quy định của pháp luật; bàn bạc thực hiện chủ
trương mở rộng qui mô kinh doanh.

•

Kiểm tra các báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm. Kiểm soát báo cáo tài chính hàng quý
nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công ty
kiểm toán vào giữa kì và cuối kì để xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán
trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do
Kiểm toán đưa ra.

•

Xem xét tính hợp lý của các qui định và qui trình luân chuyển chứng từ kế toán.

•

Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm:
nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác).

•

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban giám đốc tạo
mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban
kiểm soát
a. Lương thưởng, thù lao và các khoản lợi ích:
Họ tên

Chức vụ

Shin Young Sik

Chủ tịch HĐQT

Shin Dong Jin

Lương

Thưởng

Thù Lao

Tổng

3.709.210.885

591.139.700

36.000.000

4.336.350.585

TV HĐQT

841.546.521

141.958.638

36.000.000

1.019.505.159

Kim Chul Soo

TV HĐQT

753.572.750

127.103.940

36.000.000

916.676.690

Choi Young Ho

TV HĐQT

747.249.000

109.956.330

36.000.000

893.205.330

Park Hee Sung

TV HĐQT

488.470.500

80.402.850

36.000.000

604.873.350

Kim In Sou

TV HĐQT

467.362.500

46.503.270

36.000.000

549.865.770

Lim Jeong Yul

TV HĐQT

923.893.500

153.909.550

36.000.000

1.113.803.050

Shin Woo Chang

TV HĐQT

214.726.420

38.431.275

36.000.000

289.157.695

Huỳnh Công Khanh

Trưởng BKS

110.460.000

11.900.000

24.000.000

146.360.000

Nguyễn Thanh Bình

TV BKS

112.681.000

13.300.000

24.000.000

149.981.000

Nguyễn Hoàng Từ Dung

TV BKS

Tổng cộng

194.651.000

25.000.000

24.000.000

243.651.000

8.563.824.076

1.339.605.553

360.000.000

10.263.429.629

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:
Stt

1

2
3

Người
thưc hiện
giao dịch
Công ty
Mirae
Fiber
Tech
Shin
Young
Sik
Lim Jeong
Yul

Quan hệ với
cổ đông nội
bộ

Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ
Số cổ
Tỷ lệ
phiếu

Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ
Số cổ
Tỷ lệ
phiếu

Lý do tăng, giảm

Shin Young
Sik là Chủ
Tịch

11.660.0
08

26,24
%

12.826.0
08

26,24
%

Cổ phiếu thưởng :
1.166.000 cổ phiếu.

Chủ tịch
HĐQT

4.706.43
4

10,59
%

5.177.07
7

10,59
%

Cổ phiếu thưởng :
470.643 cổ phiếu.

Thành viên
HĐQT

830.319

1,87%

913.350

1,87%

Cổ phiếu thưởng :
83.031 cổ phiếu.
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4

Choi
Young Ho

5

Shin Sang
Myung

6
7
8

Kim Chul
Soo
Nguyễn
Ngọc Liên
Nguyễn
Thị Xuân
Thảo

Thành viên
HĐQT
Vợ của ông
Choi Young
Ho
Thành viên
HĐQT
Kế toán
trưởng
Người được
ủy quyền
CBTT

316.264

0,71%

347.890

0,71%

Cổ phiếu thưởng :
31.626 cổ phiếu.

227.354

0,51%

250.089

0,51%

Cổ phiếu thưởng :
22.735 cổ phiếu.

6.508

0,01%

7.158

0,01%

64.734

0,15%

71.206

0,15%

31.584

0,07%

34.741

0,07%

Cổ phiếu thưởng : 650
cổ phiếu.
Cổ phiếu thưởng :
6.472 cổ phiếu.
Cổ phiếu thưởng :
3.157 cổ phiếu.

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:
Công ty Mirae Fiber Tech :
a. Mua hàng từ Mirae Fiber Tech. Co., LTD: 88.955.536.085 đồng
b. Bán hàng cho Mirae Fiber Tech Co., LTD : 8.420.692.409đồng
Shin Young Sik :
c. Công ty vay tiền từ ông Shin Young Sik : 10.247.956.000đồng.
d. Công ty hoàn trả tiền đã vay từ ông Shin Young Sik: 10.141.456.000đồng
Choi Young Ho
e. Công ty vay tiền từ ông Choi Young Ho : 15.191.812.278 đồng.
f. Công ty hoàn trả tiền đã vay từ ông Choi Young Ho: 13.532.829.005 đồng
d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Công ty tuân thủ các quy định về quản trị
Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.
V.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:
Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Mirae được Công ty Kiểm Toán Và Kế Toán
Hà Nội chấp thuận toàn bộ và không có ý kiến ngoại trừ nào
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