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 2018 được chúng tôi đánh giá là năm đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của công ty trong dài hạn. Khẩu 
hiệu “Đổi mới để phát triển” không chỉ được lan tỏa sâu rộng trong các hoạt động sản xuất, nâng cao nhận thức của toàn thế công 
nhân viên mà còn trong cả các chiến lược kinh doanh và phát triển hệ thống phân phối. 
 
Về hoạt động kinh doanh, sau 25 năm hoạt động trong 2 lĩnh vực kinh doanh chính: Chăn ga gối đệmvà Bông tấm. Công ty đã tiến 
thêm một bước mới trong tiến trình phát triển của mình với sự ra đời của hai ngành hàng tiêu dùng: Khăn và Mành rèm. Đây là bước 
khởi đầu quan trọng trong chiến lược 5 năm giai đoạn 2018 – 2022 của Công ty để vươn mình trở thành nhà cung cấp và phân phối 
các vật dụng, đồ dùng thiết yếu trong gia đình và mục tiêu không chỉ là người chăm sóc giấc ngủ mà còn là người bạn đồng hành 
của mọi gia đình.

Ngày 13/04/2018, Everpia đã chính thức ký hợp đồng hợp tác thời hạn 05 năm với nhãn hiệu đệm lò xo số 1 thế giới – Kingkoil, theo 
đó Everpia sẽ nhận nhượng quyền để sản xuất các sản phẩm đệm mang thương hiệu Kingkoil, và phân phối độc quyền nhãn hiệu 
này tại Việt Nam. Trong năm, Công ty đã nhập khẩu trực tiếp 7 mẫu hàng cao cấp yêu cầu kỹ thuật chế tác tinh xảo từ trụ sở chính 
của Kingkoil tại Mỹ nhằm giới thiệu tới người tiêu dùng Việt, đồng thời lựa chọn những mẫu thiết kế phổ biến phù hợp với phần 
lớn khách sạn 4-5 sao tại Việt Nam để tự sản xuất và phân phối trong nước. Đây sẽ là một lợi thế đặc biệt cho EVE trong việc chinh 
phục những khách hàng khách sạn khó tính vốn đa phần thuộc sở hữu nước ngoài hoặc ưa chuộng phong cách hiện đại, sang 
trọng của phương Tây, tạo tiền đề cho việc đưa những sản phẩm chăn ga khác của Everon thâm nhập phân khúc này. 

Về kênh phân phối: với chiến lược dài hạn giới thiệu đồng thời các sản phẩm đồ dùng gia đình tại một cửa hàng, năm 2018, Công 
ty đã mở mới 5 showroom tại các khu vực chung cư cao cấp gồm: i) tại Hà Nội: Ecopark, Nguyễn Chánh, Tôn Thất Thuyết, Vincom 
Bà Triệu; ii) tại phía Nam: BigC Bình Dương.

Chăn ga gối đệm là ngành kinh doanh cốt lõi của Everpia, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của công ty với doanh thu 714,2 
tỷ đồng tương ứng tỷ trọng 60,4% trên tổng các loại thu nhập năm 2018. Trong đó, doanh thu từ B2C đạt 469,0 tỷ đồng, doanh thu 
B2B đạt 128,7 tỷ đồng, doanh thu Online đạt 9,8 tỷ đồng và doanh thu xuất khẩu đạt 106,6 tỷ đồng với tỷ trọng tương ứng trong 
tổng doanh thu ngành hàng Chăn ga gối đệm lần lượt là: 65,7%, 18,0%, 1,4%, 14,9%.

Nhờ những hiệu ứng tích cực của các hoạt động marketing năm 2017 và sự đón nhận của khách hàng với bộ sưu tập năm 2019, 
năm 2018, doanh thu B2C – hoạt động bán lẻ chăn ga trong nước của công ty đã bùng nổ mạnh với mức tăng trưởng 12,9% so với 
cùng kì. Với kênh bán hàng B2B và xuất khẩu, sau một thời gian dài tăng trưởng liên tục về doanh thu đã gây áp lực lên năng lực 
sản xuất của công ty. Trước tình hình này, ban lãnh đạo Công ty đã chọn lọc các đơn hàng có tỷ lệ lợi nhuận từ 8% trở lên và loại bỏ 
các đơn hàng có lợi nhuận thấp để tối ưu năng lực sản xuất. Điều này đã làm doanh số mảng B2B và xuất khẩu năm 2018 chỉ tăng 
nhẹ so với năm 2017.

Trong năm 2018, ngành Chăn ga gối đệm của công ty đã ghi nhận những thành quả bước đầu của chiến lược chiếm lĩnh thị trường 
phía Nam. Doanh thu chăn ga phía Nam đạt mức tăng trưởng vượt bậc 26,1% so với cùng kì. Trong đó, doanh thu B2C tăng trưởng 
26,6% và doanh thu B2B tăng trưởng 101,0%. Đây là thành quả cho những nỗ lực của việc nghiên cứu thị trường miền Nam của Viện 
thiết kế phía Nam, cải tiến hệ thống đại lý và các hoạt động quảng bá sản phẩm trong khu vực. Sự tăng trưởng ấn tượng này đồng 
thời khẳng định sự lớn mạnh của thương hiệu Everon trong thị trường phía Nam và là nền tảng vững chắc cho các bước thâm nhập, 
chiếm lĩnh thị trường sâu hơn trong chiến lược của Công ty trong tương lai.

Doanh thu từ Bông tấm và Chần bông tuy chỉ 
chiếm tổng cộng 28,0% trong tổng các nguồn 
thu nhập của Everpia nhưng đóng góp một 
phần quan trọng trong lợi nhuận của Công ty. 
Trong năm 2018, nhờ sự tăng trưởng đơn hàng 
của các khách hàng mới và khách hàng truyền 
thống, doanh thu Bông tấm tăng trưởng mạnh 
với mức tăng 16,0% so với cùng kì. Biên lợi 
nhuận gộp giảm 12,7% từ mức 49,3% xuống 
36,6% do các thay đổi trong phương pháp phân 
bổ chi phí giá vốn giữa ngành hàng Bông tấm 
và Chăn ga gối đệm của công ty.
Cuối 2018 và đầu năm 2019, Công ty đã nhận 
được chứng chỉ RCS về quy trình sản xuất và 
chất lượng sản phẩm bông tái chế và chứng chỉ 
GRS – một chứng chỉ quốc tế có giá trị cao hơn 
về tiêu chuẩn toàn cầu với các sản phẩm tái chế. 
Đây sẽ là một trong những lợi thế lớn của Công 
ty để đạt được các đơn hàng từ các khách hàng 
khó tính, gia tăng giá trị sản phẩm, tăng trưởng 
lợi nhuận và củng cố hình ảnh thương hiệu của 
Everpia trên thị trường.

Trong năm 2018, doanh thu tăng trưởng 18,7% so với cùng kì nhờ sự tăng trưởng từ cả hai ngành hàng chính là Bông tấm và Chăn 
ga gối đệm với mức tăng trưởng tương ứng đạt 16% và 7%. Thêm vào đó, 2018 còn có sự đóng góp của ngành hàng Khăn với mức 
doanh thu chiếm 7,7% tổng doanh thu. Biên lợi nhuận gộp của ba ngành hàng Chăn ga gối đệm, Bông tấm và Khăn lần lượt đạt mức 
31,9%, 36,6% và 14,7%

Hạng mục Tỷ lệ 
hoàn thành

Thực hiện 
năm 2017

Mục tiêu 
năm 2018

Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế

Thực hiện 
năm 2018

Tăng trưởng

1.180,7

76,2

1.150

115

994,4

50,9

102,7%

66,3%

18,7%

49,7%

01 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Doanh thu, lợi nhuận gộp ngành Chăn – ga – gối – đệm

1.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1.1 Ngành hàng Chăn – ga – gối – đệm

1.1.2 Ngành hàng Bông tấm
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Trong năm 2018, ngành hàng Khăn đã đóng góp 91,4 tỷ đồng doanh thu và đem lại cho Công ty 13,5 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Mặc 
dù tỷ suất lợi nhuận còn khiêm tốn nhưng đây là một sự cải thiện đáng kể so với trước khi sáp nhập vào Everpia. Hưởng lợi từ hoạt 
động cải tổ nhà máy, ngành hàng Cleaner được mong đợi sẽ tạo ra sự đột phá khi xử lý hết các vấn đề tồn đọng trong quản lý và 
năng lực sản xuất trước đây để tận dụng hết những lợi thế về mặt sản phẩm và mạng lưới khách hàng. Bên cạnh việc xuất khẩu, 
Công ty cũng đã triển khai ngành hàng này trên thị trường nội địa từ tháng 3/2018 thông qua hệ thống đại lý của Công ty.

Bên cạnh các ngành hàng chính: Bông tấm, Chăn ga gối đệm và Khăn; Everpia còn kinh doanh các sản phẩm bổ sung như nội thất, 
đồ trang trí, dụng cụ nhà bếp, tư vấn thiết kế để thỏa mãn đầy đủ nhu cầu của khách hàng cũng như hỗ trợ các ngành hàng chính 
của Công ty. Trong năm 2018, doanh thu từ các sản phẩm khác đạt 44 tỷ đồng và chiếm 3,7% trong cơ cấu thu nhập của EVE. 

Tỷ lệ chi phí bán hàng tăng từ mức 13% lên 14,9% do việc mở mới showroom và triển khai hai ngành hàng mới (Khăn và mành rèm). 
Tuy nhiên, nhờ tiến trình cải tổ nhà máy, cũng như sử dụng hiệu quả các chi phí quản lý doanh nghiệp, Công ty đã giảm được tỷ lệ 
chi phí này xuống còn 9,7% trong năm.
Tổng hợp tác động từ sự suy giảm nhẹ về biên lợi nhuận gộp và giảm mạnh tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý, biên lợi nhuận ròng 
đã tăng từ 5,1% lên mức 6,5% và hệ số thu nhập/cổ phiếu tăng từ mức 1.215 lên 1.933 đồng/cổ phần.

Everpia đầu tư vào Công ty cổ phần Texpia từ thời điểm 31/08/2015 với số lượng cổ phần sở hữu tương đương 44% vốn điều lệ. 
Texpia là công ty chuyên sản xuất các loại khăn sử dụng Micro�ber đây là sản phẩm mới đối với thị trường Việt Nam nhưng là sản 
phẩm thông dụng được ưa chuộng tại các nước Châu Âu và Châu Mỹ. Hầu hết doanh thu của Texpia đến từ các hoạt động xuất 
khẩu trong đó có nhiều khách hàng lớn có tên tuổi tại các thị trường Mỹ, Đức, Úc, Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Trong cơ cấu doanh thu của Texpia, hoạt động xuất khẩu đóng vai trò chủ chốt. Doanh thu nội địa tuy chỉ chiếm 2% tổng doanh 
thu năm 2017 nhưng đây là thị trường tiềm năng và sẽ được công ty phát triển thông qua mạng lưới kênh phân phối rộng khắp của 
Công ty. Với lợi thế về ngành hàng Chăn ga gối đệm sẵn có, Công ty sẽ tận dụng được mạng lưới khách hàng B2B đa dạng, rộng 
khắp và mạng lưới đại lý bán lẻ với tổng số 384 đại lý trên cả nước để đưa các sản phẩm khăn Micro�ber chiếm lĩnh thị trường nội 
địa. Do đó, chúng tôi kì vọng tỷ trọng doanh thu nội địa ngành hàng Khăn sẽ tăng từ mức 11.5% năm 2018 lên mức 20% vào năm 
2020 với mức doanh thu thuần tương ứng tăng từ 450.000 USD lên mức 960.000 USD. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng các khía cạnh, 
Everpia đã quyết định mua lại toàn bộ dự án sản xuất khăn của Texpia vào cuối năm 2017 và thiết lập ngành hàng Khăn từ năm 
2018.

Hiện tại, Texpia đã dừng hoạt động, không còn tài sản và ban lãnh đạo Texpia đang tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc giải thể 
trong thời gian tới.

Trong những năm gần đây, doanh thu từ hoạt động xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc chiếm hơn 2/3 tổng doanh thu xuất khẩu. 
Trong năm 2018, có tới 68,3% giá trị nguyên vật liệu chính của Everpia được nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Để giúp Công ty chủ động, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn trong việc tiếp cận các khách hàng tiền năng lớn từ phía Hàn Quốc và 
tăng trưởng doanh số, Công ty đã quyết định thành lập công ty con tại Hàn Quốc từ giữa năm 2017.

Hoạt động chính của Everpia Korea là tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu Bông tấm, Chăn ga và các nhà cung cấp nguyên vật liệu 
chính (xơ và vải).

Trong năm 2018, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ mức 33,2% xuống mức 32,3% do sự gia tăng chi phí lao động từ việc tiếp nhận 
toàn bộ nhân công từ Texpia

1.1.3 Ngành hàng mới

1.1.4 Các sản phẩm khác

1.1.5 Hiệu quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu Năm 2018Năm 2017Năm 2016

33,7%

13,1%

10,4%

9,3%

8,0%

Biên lợi nhuận gộp

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế

Biên lợi nhuận ròng (ROS)

LNST/VCSH (ROE)

LNST/Tổng tài sản (ROA)

33,2%

6,4%

5,1%

5,6%

4,0%

32,3%

8,1%

6,5%

8,4%

5,1%

Hiệu quả hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Chi phí sản xuất theo yếu tố

Tỷ lệ chi phí bán hàng và QLDN 

1.2 Tình hình hoạt động của công ty liên kết và công ty con tại nước ngoài

1.2.1 Công ty cổ phần Texpia

1.2.2 Công ty cổ phần Everpia Korea

Cuối năm 2018, Công ty có 1 công ty liên kết – 
Công ty cổ phần Texpia và 1 công ty con – 
Công ty cổ phần Everpia Korea.
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Tài sản
Trong năm 2018, do nhận được lượng tiền 
lớn từ việc phát hành trái phiếu chuyển 
đổi, tổng tài sản toàn Công ty tăng trưởng 
16,7% và đạt mức 1.490 tỷ đồng. Trong 
đó, tài sản ngắn hạn tăng trưởng mạnh 
với tỷ lệ 21,5% trong khi tài sản dài hạn chỉ 
tăng 1,7% dẫn tới việc gia tăng tỷ trọng tài 
sản ngắn hạn thêm 3,1% trong khi tỷ 
trọng tài sản dài hạn giảm tương ứng.

Cơ cấu nguyên gia tài sản cố định hữu 
hình
Trong năm 2018, do tiếp nhận một lượng 
lớn tài sản từ việc mua lại dự án Texpia và 
thiết lập ngành hàng mới; giá trị máy móc 
thiết bị và  phương tiện vận tải tăng 
trưởng mạnh với mức tăng lần lượt đạt 
12,2% và 54,7%. Điều này làm tỷ trọng 
máy móc thiết bị tăng từ mức 49,8% lên 
mức 51,9% và tỷ trọng phương tiện vận 
tài tăng từ mức 5,4% lên mức 7,8%. 

Trong năm, do lượng tiền lớn từ trái phiếu chuyển đổi, tỷ trọng tiền 
và các khoản tương đương tiền tăng trưởng đột biến và chiếm tới 
44% tổng tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2018
Về các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho, trong năm 2018, 
Công ty tiếp tục siết chặt việc kiểm soát tồn kho và công nợ phải thu 
nên mặc dù doanh thu tăng trưởng mạnh nhưng tồn kho hầu như 
không biến động còn công nợ phải thu thì giảm 2,3% so với cùng kì. 
Do việc kiểm soát chặt chẽ và lượng vốn lớn từ phát hành trái phiếu 
chuyển đổi, tỷ trọng công nợ phải thu và hàng tồn kho trong tổng 
tài sản ngắn hạn sụt giảm mạnh với giá trị tương ứng từ 25,4% 
xuống 20,4% và 40,7% xuống còn 34,1%.

Tỷ lệ chi phí bán hàng tăng từ mức 13% lên 14,9% do việc mở mới showroom và triển khai hai ngành hàng mới (Khăn và mành 
rèm). Tuy nhiên, nhờ tiến trình cải tổ nhà máy, cũng như sử dụng hiệu quả các chi phí quản lý doanh nghiệp, Công ty đã giảm 
được tỷ lệ chi phí này xuống còn 9,7% trong năm.
Tổng hợp tác động từ sự suy giảm nhẹ về biên lợi nhuận gộp và giảm mạnh tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý, biên lợi nhuận 
ròng đã tăng từ 5,1% lên mức 6,5% và hệ số thu nhập/cổ phiếu tăng từ mức 1.215 lên 1.933 đồng/cổ phần.

Hiệu suất sử dụng tài sản
Trong năm 2018, ghi nhận các nỗ lực của Công ty trong việc tiết giảm hàng tồn kho qua các chương trình bán hàng giảm giá, 
thiết kế bộ sưu tập mới từ các mẫu vải của năm trước, tăng cường kiểm soát lượng nguyên vật liệu mua vào và tiến độ giao 
hàng; số ngày tồn kho đã giảm 39 ngày từ mức 220 ngày năm 2017 xuống mức 181 ngày trong năm 2018. Điều này đã giúp 
công ty tiết kiệm được 40,2 tỷ đồng giá trị hàng lưu kho và 2,0 tỷ đồng chi phí lãi vay cơ hội (áp dụng mức lãi vay bình quân: 
5,0%/năm) 

1.3 Tình hình tài chính

Khoản mục Năm 2018Năm 2017Năm 2016

249

97

(25)

322

Số ngày tồn kho (ngày)

Số ngày phải thu thương mại (ngày)

Số ngày phải trả thương mại (ngày)

Thời gian chu chuyển vốn lưu động (ngày)

220

90

(28)

282

181

75

(30)

227
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Trong năm 2018, bằng những nỗ lực trong việc kiểm soát công 
nợ. Công ty đã giảm được 15 ngày các khoản phải thu tương ứng 
tiết giảm được 25,3 tỷ đồng phải thu và 1,3 tỷ đồng chi phí lãi vay 
cơ hội (áp dụng mức lãi vay bình quân: 5,0%/ năm)

Số ngày các khoản phải trả cũng tăng nhẹ thêm 2 ngày lên mức 
30 ngày trong năm 2018 góp phần rút ngắn thời gian chu 
chuyển vốn lưu động của công ty.
  

Nguồn vốn

Tại 31/12/2018, tổng vốn chủ sở hữu giảm nhẹ 
0,9% so với cùng ksì và chiếm 60,9% tổng 
nguồn vốn của Công ty. Vốn chủ sở hữu giảm 
do trong năm 2018 Công ty đã thực hiện mua 
cổ phiếu quỹ với tổng giá trị đạt 27 tỷ đồng và 
thanh toán 39,8 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt. 
Tổng nợ phải trả tăng mạnh với mức tăng 
61,5% so với cùng kì do việc phát hành trái 
phiếu chuyển đổi trong năm.

Hệ số thanh toán

Trong năm 2018, do ảnh hưởng từ việc phát hành 234,8 
tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, chi phí lãi vay đã tăng 
trưởng mạnh với mức tăng 107,9% từ mức 7,9 tỷ đồng lên 
mức 16,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng do tác động của trái 
phiếu chuyển đổi, lãi từ các khoản tiền gửi và cho vay đã 
có mức tăng trưởng đột phá lên tới 138,4% từ mức 8,4 tỷ 
đồng lên mức 20,5 tỷ đồng. Do sự gia tăng mạnh trong 
chi phí lãi vay, hệ số đảm bảo lãi vay sụt giảm từ mức 9,0 
xuống 6,8. Mặc dù hệ số suy giảm mạnh nhưng hiện vẫn 
đang ở mức rất an toàn cho Công ty.

Tình hình dòng tiền

Tại 31/12/2018, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 
mức 65 tỷ đồng. Nhờ việc thực thi tốt việc kiểm soát công 
nợ phải thu và hàng tồn kho, dòng tiền thuần từ hoạt 
động kinh doanh đã đạt mức dương 83 tỷ đồng; chu 
chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư ở mức -266 tỷ 
đồng và hoạt động tài chính đạt 113 tỷ đồng. Nguyên 
nhân chính của sự thâm hụt lớn trong dòng tiền từ hoạt 
động đầu tư do sự gia tăng mạnh các khoản tiền gửi 
ngắn hạn từ mức 188 lên mức 453 tỷ đồng trong khi 
dòng tiền từ hoạt động tài chính tăng mạnh do việc phát 
hành trái phiếu chuyển đổi trong năm. Việc duy trì dòng 
tiền dương cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của 
Công ty vẫn hoạt động hiệu quả và có khả năng tạo ra 
tiền lớn cho việc vận hành của Công ty.

Khoản mục Năm 2018Năm 2017Năm 2016

7,4

3,7

27, 2

Hệ số thanh toán hiện hành

Hệ số thanh toán nhanh

Hệ số đảm bảo lãi vay

5,9

3,4

9,0

5,5

3,5

6,8

Đòn bẩy tài chính

Năm 2018, hệ số nợ tăng trưởng nhanh đáng kể do công ty phát hành trái phiếu 234,8 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Hiện tại, tỷ số 
nợ/vốn đạt 0,64 lần, năm 2017 là 0,39 lần

Khoản mục Năm 2018Năm 2017Năm 2016

65

40

(72)

79

Tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

Tiền thuần từ hoạt động đầu tư

Tiền thuần từ hoạt động tài chính

Tiền và tương đương tiền cuối năm

106

(143)

88

132

83

(266)

113

65

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu Năm 2017Năm 2016Năm 2015

DNợ phải trả/Vốn chủ sở hữu

Nợ phải trả/ Tổng tài sản

Năm 2014 Năm 2018

0,20

0,16

0,22

0,18

0,16

0,14

0,39

0,28

0,64

0,39

Đơn vị tính: Tỷ đồng
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Phần lớn nguyên vật liệu của công ty là xơ polyester và 
vải các loại. Nguyên vật liệu chính chiếm tỷ trọng lần 
lượt 76,6% và 75,4% trong cơ cấu giá vốn hàng bán năm 
2017 và 2018. Các loại nguyên vật liệu chính này chủ 
yếu được nhập từ các nhà cung cấp có uy tín tại Hàn 
Quốc, Malaysia, Pakistan…. Để hỗ trợ công ty phát triển 
ngành hàng xuát khẩu và B2B cũng như triển khai các 
sản phẩm mới như Everon Lite, Công ty đã mở rộng 
nguồn cung cấp nguyên vật liệu bằng cách tìm kiếm 
các nhà cung cấp mới bao gồm cả các nhà cung cấp 
trong nước.

Trong kì, việc cung ứng nguyên vật liệu kịp thời với chất 
lượng và giá cả hợp lý đã giúp Công ty ổn định chất 
lượng sản phẩm và tốc độ sản xuất. Cùng với đó Công ty 
cũng thực hiện các hoạt động lưu trữ và bảo quản thích 
hợp để tránh sản phẩm không bị hỏng hóc, suy giảm 
chất lượng trong quá trình bảo quản.

1.4 Hoạt động cung ứng nguyên vật liệu

Trong năm 2018, dưới sự chỉ đạo của ban điều hành, 
phòng kế toán đã phối hợp cùng các phòng ban liên 
quan hoàn thiện, tăng cường tính chính xác của các báo 
cáo lợi nhuận theo bộ phận kinh doanh, phân tách hàng 
tồn kho theo từng bộ phận và xác định hàng tồn kho 
chậm luân chuyển. Đây là một bước tiến lớn trong việc 
cung cấp dữ liệu tài chính cho mục đích quản trị nội bộ 
của Công ty. 
   Chi tiết như sau:
- Hoàn thiện, tăng cường tính chính xác của các báo cáo 
lợi nhuận theo bộ phận kinh doanh giúp Ban điều hành 
cập nhật tình hình thực tế và hiệu quả hoạt động của 
mỗi bộ phận.
- Xác định và kiểm soát hàng tồn kho chậm luân chuyển 
một các chặt chẽ, phân tách tồn kho theo từng bộ phận 
kinh doanh và yêu cầu các bộ phận đưa ra giải pháp xử 
lý tồn kho chậm luân chuyển một cách kịp thời và hiệu 
quả.
Bên cạnh các cải tiến về mặt kế toán quản trị, bộ phận kế 
toán còn hoàn thành các công việc sau:
- Hoàn thành báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính 
năm trước kiểm toán đúng hạn và công bố thông tin lên 
thị trường chứng khoản theo quy định.
- Khai thác và sử dụng hiệu quả các sản phẩm dịch vụ 
của Ngân hàng góp phần tạo sự chủ động và linh hoạt 
về ngân sách hoạt động cho Công ty
- Phối hợp với kiểm toán độc lập để lập báo cáo tài chính 
đúng hạn và công bố lên thị trường chứng khoán theo 
quy định
- Thực hiện công tác quyết toán thuế theo đúng quy 
định của nhà nước. Kiểm tra, kiểm soát chứng từ hóa đơn 
hợp lý, hợp lệ, đúng quy định. Phát hiện và điều chỉnh 
kịp thời những bất hợp lý góp phần hoàn thiện sổ sách 
chứng từ kế toán

1.5 Hoạt động tài chính kế toán

Tổng số nhân sự tính đến 31/12/2018 là 1.599 người. 
Trong đó, đại học và trên đại học là 221 lao động, cao 
đẳng và trung cấp là 96 người, công nhân kỹ thuật và lao 
động phổ thông  là 1.282 người.

Trong năm 2018, Công ty đã tuyển dụng 474 lao động. 
Tuy nhiên, Công ty Everpia đã ban hành 178 quyết định 
chấm dứt hợp đồng lao động, do Công ty chủ động 
chấm dứt hợp đồng hoặc do cá nhân người lao động. Tỷ 
lệ thôi việc năm 2018 là 11,1% (trong tổng số 1.599 lao 
động).

Năm 2018, Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ 
cho tất cả CBNV.Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho CBNV.

Nhằm khuyến khích tinh thần làm việc của CBNV, công 
ty đã hỗ trợ 100% chi phí cho CBNV ở một số bộ phận có 
thành tích xuất sắc đi tham quan du lịch trong và ngoài 
nước.

Ngoài ra, Công ty cũng đã có hỗ trợ chi phí đào tạo, tham 
quan công tác để CBNV có thể nâng cao kỹ năng nghiệp 
vụ phục vụ cho công việc.

1.6 Hoạt động nhân sự

1.7 Những cải tiến về chính sách và quản trị

Theo thống kê của Công ty, tính đến thời điểm cuối 
năm 2018, Công ty hiện có 384 đại lý hoạt động trên cả 
nước. Trong năm, tiếp tục việc triển khai chiến dịch cơ 
cấu lại hệ thống đại lý theo hướng tập trung vào chất 
lượng đại lý, Công ty tiếp tục yêu cầu các đại lý gia tăng 
diện tích trưng bày sản phẩm và cải biến thiết kế gian 
hàng. Theo đó, Công ty đã đóng cửa 15 đại lý có diện 
tích dưới 50m2 và mở cửa thêm 21 đại lý có diện tích từ 
100m2 trở lên. Hơn nữa, Công ty đã mở thêm 5 show-
room (1 showroom tại Bình Dương và 4 showroom tại 
Hà Nội) và tìm kiếm thêm các vị trí thích hợp để mở 
showroom trong năm 2019. Cùng với hệ thống đại lý, 
hệ thống showroom sẽ đóng góp vai trò quan trọng 
như hình mẫu cho các đại lý và giới thiệu, quảng bá sản 
phẩm mởi như mành rèm, các sản phẩm khăn và các 
sản phẩm khác nữa trong tương lai.

Trong năm 2018, Công ty đã thiết lập phương pháp đặt 
mã sản phẩm giúp phân loại hàng tồn kho theo bộ 
phận kinh doanh một cách thuận tiện. Việc này đã giúp 
Công ty phân tách giá vốn và hàng tồn kho theo các bộ 
phận kinh doanh một cách rõ rang và thuận tiện hơn 
rất nhiều. Từ đó có thể tính toán lợi nhuận theo từng 
bộ phận một cách chính xác, hợp lý hơn và nhanh 
chóng tìm kiếm giải pháp, gắn kết trách nhiệm xử lý 
tồn kho chậm luân chuyển tới từng bộ phận kinh 
doanh.

1.7.1 Kênh phân phối

1.7.2 Kế toán quản trị



Năm 2018 là năm đổi mới toàn diện của toàn Công ty kể cả trên phương diện kinh doanh và sản xuất. Dưới sự lãnh đạo 
của Ban giám đốc, tinh thần đoàn kết, mạnh dạn thay đổi, trách nhiệm cao trong công việc đã lan tỏa từ các phòng ban 
văn phòng đến các phân xưởng. Công ty đã vượt chỉ tiêu về doanh thu do Đại đồng đồng cổ đông đề ra, đồng thời 
tuân thủ chặt chẽ các quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ, quy chế Quản trị nội bộ và các 
quy định pháp luật hiện hành. Chỉ tiêu lợi nhuận mặc dù chỉ đạt 66.3% so với kế hoạch đã đề ra nhưng đã tăng 49.6% 
so với cùng kỳ năm 2017.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

- Đa dạng hóa ngành nghề: Năm 2018 mở ra là năm của 
những ngành nghề mới với việc Everpia chính thức nhận 
chuyển giao toàn bộ giây chuyền sản xuất và kênh phân 
phối các sản phẩm khăn dệt từ vải micro-�ber vào tháng 
1/2018. Tháng 4/2018, công ty đã ký hợp hợp đồng với nhãn 
hiệu đệm lò xo số 1 thế giới – Kingkoil, theo đó Everpia sẽ 
nhận nhượng quyền để sản xuất các sản phẩm đệm mang 
thương hiệu Kingkoil, và phân phối độc quyền nhãn hiệu 
này tại Việt Nam. Tháng 11/2018, công ty tiếp tục giới thiệu 
tới thị trường các sản phẩm rèm cửa. Đây là những mặt 
hàng đầu tiên Everpia triển khai trong kế hoạch phân phối 
đa dạng các sản phẩm nội thất gia đình bên cạnh ngành 
nghề cốt lõi nhằm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận bình 
quân 20% trong vòng 05 năm tới.
- Mở rộng mạng lưới kinh doanh: Bên cạnh việc chủ trọng 
phát triển đồng bộ cả 3 kênh phân phối: bán lẻ trong nước, 
đơn hàng doanh nghiệp và xuất khẩu, Ban giám đốc đặc 
biệt chú trong đẩy mạnh chiếm lĩnh thị trường phía Nam và 
mở rộng thêm kênh bán hàng mới hiện đại bên cạnh việc 
duy trì các kênh bán hàng truyền thống. 
- Cải tổ nhà máy: Quá trình cải tổ không chỉ có sự tham gia 
của các cán bộ nhân viên, mà toàn bộ Ban lãnh đạo từ cấp 
cao nhất đều quan tâm và theo dõi sát sao. Công ty đã thuê 
riêng một chuyên gia đảm nhận vị trí Giám đốc sản xuất để 
trực tiếp điều hành quá trình cải tổ. Với hai mục tiêu chính: 
hợp lý hóa quy trình làm việc và hạn chế tối đa tồn kho, hoạt 
động cải tổ về dài hạn sẽ giúp Everpia có thể tăng năng suất 
lao động, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất từ đó giúp cải 
thiện tỷ lệ lợi nhuận ròng hàng năm.
- Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro nội bộ theo đạo luật 
Sarbanes-Oxley: dưới sự tư vấn của PwC, Công ty đã hoàn 
thành việc chuẩn hóa các quy trình và thiết lập ma trận 
quản lý rủi ro. Hoạt động rà soát được thực hiện định kỳ và 
báo cáo trực tiếp tới Ban Kiểm soát của Công ty.

- Kế hoạch kinh doanh: thực hiện đồng bộ, quyết liệt 
các giải pháp kinh doanh nhằm hoàn thành tốt kế 
hoạch kinh doanh năm 2019 được giao đặc biệt là kế 
hoạch triển khai các ngành hàng mới;
- Quản trị chi phí: chi phí tăng không cùng tốc độ 
tăng trưởng doanh thu trong các năm gần đây khiến 
tỷ lệ lợi nhuận thuần hàng năm liên tục giảm, do đó 
quản trị tốt chi phí bao gồm cả Chi phí giá vốn hàng 
bán và Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp là 
một trong các mục tiêu trong tâm trong Hoạt động 
của Ban Giám đốc năm 2019.
- Quản trị sản xuất: đây là hoạt động nhằm sử dụng 
chi phí sản xuất thấp nhất để chuyển hóa thành các 
sản phẩm đầu ra có hiệu quả cao nhất. Cùng với việc 
quản trị tài chính, quản trị chiến lược Marketing thì 
quản trị sản xuất là một bước quan trọng giúp nâng 
cao và khẳng định vị thế của công ty trong lòng người 
tiêu dùng.
- Tăng cường năng lực cạnh tranh: duy trì và khẳng 
định năng lực cạnh tranh tại cả hai ngành nghề cốt lõi 
Chăn ga gối đệm và Bông tấm. Đặc biệt, đối với 
thương hiệu Everon khi trên thị trường ngày càng 
xuất hiện nhiều hãng chăn ga thương hiệu nổi tiếng 
thế giới đến các thương hiệu chăn ga trong nước.
- Mở rộng kênh phân phối: nhận thức được tầm 
quan trọng của kênh phân phối trong chiến lược 
marketing, Ban Giám đốc công ty luôn chú trọng việc 
mở rộng kênh phân phối để duy trì, phát triển doanh 
số cũng như hướng tới mục tiêu dài hạn của Everpia: 
phân phối các đồ dùng gia đình thiết yếu tại thị 
trường Việt Nam.

02 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
2.1 Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra

2.2 Định hướng hoạt động năm 2019

ĐA DẠNG HÓA
NGÀNH HÀNG

MỞ RỘNG 
MẠNG LƯỚI 

KINH DOANH
CẢI TỔ NHÀ MÁY

HOÀN THIỆN 
HỆ THỐNG 

QUẢN TRỊ RỦI RO
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Trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành dự án SoX về việc kiểm soát rủi ro và cải tiến hệ thống các quy trình nội 
bộ. Trong suốt quá trình thực hiện dự án, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty đã được đào tạo chuyên sâu và có 
thể tự tiến hành việc đánh giá, kiểm soát các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty và đưa ra các cải tiến 
và chiến lược để hoàn thiện dần hệ thống kiểm soát và các quy trình làm việc của Công ty.

1.7.3 Cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ

Sau chặng đường dài 25 năm hình thành và phát triển, lần đầu tiên Everpia thực hiện một cuộc đại cải tổ sâu rộng 
và mạnh mẽ.

Thứ nhất là thay đổi nhận thức và tư duy của cán bộ, nhân viên. Việc thay đổi nhận thức cần được tiến hành đều 
đặn, liên tục và kiên trì, cho đến khi nó trở thành một thói quen và cao hơn nữa là văn hóa doanh nghiệp. Vì vậy, 
dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, ban lãnh đạo EVE đã đúc kết ra “10 điều cơ bản về cải cách” và “4 slogan 
hoạt động hợp lý hóa”, được toàn thể cán bộ, nhân viên nhắc lại hàng ngày. Nội dung các slogan được viết ngắn 
gọn, dễ hiểu, trực quan, khích lệ tinh thần cải cách mọi lúc, mọi nơi của nhân viên. Nhờ vậy, tinh thần đổi mới sáng 
tạo trong công việc đã dâng cao trong toàn công ty. Thay vì đơn thuần làm việc theo lối cũ, sau quá trình cải tổ, 
nhân viên EVE đã chủ động suy nghĩ và đề xuất những phương án làm việc hợp lý hơn, qua đó tạo thêm niềm hứng 
khởi trong công việc và liên tục lan tỏa tinh thần cải tổ đó.

Thứ hai là thay đổi phương thức làm việc. Trong đó EVE tập trung vào hai giải pháp chính:

- Dọn dẹp và vệ sinh môi trường làm việc theo hướng: hàng hóa được phân loại theo tốc độ lưu chuyển và dán 
nhãn, lưu trữ tại các khu vực riêng một cách khoa học, tạo thuận tiện cho hoạt động xuất nhập và kiểm đếm hàng. 
Hoạt động 5S được thực hiện hàng ngày thay vì hàng tuần như trước đây. 
- Sắp xếp lại máy móc, dây chuyền sản xuất một cách khoa học. 

Theo đó, dây chuyền sản xuất đệm lò xo được chuyển về Nhà máy Hưng Yên để có thể cung cấp đầy đủ các sản 
phẩm chăn ga gối đệm từ một địa điểm sản xuất. Sắp xếp lại dây chuyền chần bông theo hướng sản xuất liên 
hoàn, giảm thời gian di chuyển giữa khâu sản xuất và kiểm tra chất lượng. Công ty còn bố trí thêm bàn làm việc tại 
các khâu xuất hàng thành phẩm, đo và cắt may để cán bộ, nhân viên có tư thế làm việc tốt nhất, giúp tăng năng 
suất lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động.

Thứ ba là tách bạch riêng và xử lý hàng tồn kho. Để tăng không gian cho các hoạt động sản xuất thường nhật, 
những hàng hóa chậm luân chuyển sau một thời gian nhất định sẽ được chuyển sang kho miễn trách, để tập trung 
vào sản xuất và tối ưu hóa năng suất hoạt động. Hàng hóa được lưu tại kho này 2 tuần/lần sẽ được các bộ phận 
liên quan cùng xuống kiểm tra và thảo luận phương án tận dụng tối ưu như: tạo mẫu thiết kế chăn ga hoặc sản 
phẩm mới từ các mẫu vải tồn, lên các chương trình bán hàng đặc biệt để thanh lý các mặt hàng tồn kho này.

Các bước cải cải tổ đồng bộ trên không chỉ có sự tham gia của các cán bộ, nhân viên, mà toàn bộ ban lãnh đạo từ 
cấp cao nhất đều quan tâm và theo dõi sát sao. Công ty đã thuê riêng một chuyên gia đảm nhận vị trí Giám đốc 
sản xuất để trực tiếp điều hành quá trình cải tổ. Hàng tuần, một thành viên của Ban giám đốc, bao gồm cả Tổng 
giám đốc sẽ đi tuần tra nhà xưởng và giám sát quá trình cải tổ, đồng thời có những góp ý, cũng như khích lệ cán 
bộ nhân viên trong quá trình chuyển đổi

1.7.4 Cải tổ nhà máy
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B. C�NG�B� THÔNG TIN THEO TIÊU CHU�N��� T��

1. K�nh�t��(GRI 200)

1.1. H��u�qu��ho�t���ng�k�nh�t��(GRI 201)

1�1�1��G���tr��k�nh�t��tr�c�t��p����c�t�o�ra
v�����c�ph�n�b��(GRI 201-1)



1.1.2. �nh�h��ng�v��k�t�qu��ho�t���ng�t���ch�nh�v��c�c�r���ro�và c��h���kh�c�do
b��n�����kh��h�u�(GRI 201-2)
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1.2. Th�ng�l��mua�s�m�(GRI 204 )

1�3���h�ng�tham�nh�ng�(GRI 205) 



2. Tr�ch�nh��m�v���ng����lao���ng

2.1. C��ch��tuy�n�d�ng�và g��o�d�c�-���o�t�o�

2.2. C�c�ngh�a����th�o�ch�����ph�c�l���cho�nh�n����n�v��ngh��tha��s�n



2.3. An�to�n�v��s�c�kh���ngh��ngh��p

Thâm niên (n�m) S� l��ng (ng��i) T� l� 

< 3 689 43,1% 

3 -5 213 13,3% 

>5 697 43,6% 

T�ng s� 1.599 100,0% 
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b�t�bu�c

3.1. Nh�n�h��u�s�n�ph�m�

3. Tr�ch�nh��m�s�n�ph�m
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5. Tr�ch�nh��m�v���m���tr��ng�

5.1. V�t�l��u�(GRI 301)
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5�3��N��c�(GRI 303)

5�4��N��c�th���v��ch�t�th���(GRI 306)



5.5. Tu�n�th��v��m���tr��ng�(GRI 307)

6. Tr�ch�nh��m�v���c�ng���ng�

7. T�n�tr�ng�ph�p�lu�t�
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