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I. Lịch sử hoạt động của Công ty
1. Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập : Công ty CP nhựa Tân Phú được thành lập ngày
19/8/1977 theo quyết định số 162/CNN/TCQL

+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần : tháng 1/2005 theo
quyết định số 100/2004/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ngày
20/9/2004

+ Niêm yết : Công Ty được niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Trung
Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội kể từ ngày 21/7/2008

Mã chứng khoán : TPP

+ Các sự kiện khác :

2. Quá trình phát triển
+ Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất các sản phẩm, bao b ì, phụ

tùng, linh kiện nhựa phục vụ cho các ngành công – nông – ngư nghiệp – giao
thông vận tải – xây dựng – bưu chính viễn thông và dân dụng ; chế tạo khuôn
mẫu , phụ tùng ngành nhựa . Mua bán nguyên liệu, vật liệu sản xuất ngành
nhựa . Chế tạo thiết bị máy móc ngành nhựa ( không tái chế phế thải, rèn, đúc,
cán kéo kim loại , dập, cắt, gò, hàn, sơn và xi mạ điện tại trụ sở ). Mua bán
nguyên liệu, vật tư, sản phẩm, máy móc thiết bị ngành công- nông nghiệp,
ngành xây dựng ( trừ thuốc bảo vệ thực vật ), h àng gia dụng . In trên bao bì (
không hoạt động tại trụ sở ). Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông.
Kinh doanh nhà ở. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi. Đại lý ký gởi, mua
bán hàng hóa . Bổ sung: Sản xuất và mua bán nước tinh khiết đóng chai ./.



+ Tình hình hoạt động
3. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty : Tiếp tục đầu tư chiều sâu và
xây dựng mở rộng khu vực nhà xưởng sản xuất phù hợp với số lượng sản phẩm
ngày một gia tăng, Tập trung nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm kỹ thuật cao
nhằm nâng cao tính cạnh tranh và mở rộng thị phần của Công ty ở trong n ước
và tăng cường việc xuất khẩu các sản phẩm nhựa ra n ước ngoài. Mở rộng liên
doanh liên kết trên cơ sở nguồn lực, lợi thế và mở rộng ngành nghề sản xuất
kinh doanh dịch vụ theo hướng vừa đa dạng vừa tập trung.

- Trong naêm 2010, Coâng ty seõ taêng voán nhö  sau :
Taêng tö ø 25 tyû leân 45 tyû baèng hình thö ùc phaùt haønh theo  phö ông aùn sau:
        + 1500.000 coå phaàn baùn cho coå ñoâng hieän hö õu theo tyû leä 10:6 (cö ù 10 cp
ñö ôïc mua theâm 6 cp) vôùi giaù baùn laø 10.000 ñ/1 coå phaàn
        + 500.000 coå phaàn baùn cho coå ñoâng chieán lö ôïc
II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty

1/ ÑAÙNH GIAÙ TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY TRONG
NAÊM 2009

Trong naêm 2009, do aûnh hö ôûng cuûa khuûng hoûang kinh teá treân phaïm vi
toøan caàu, neàn kinh teá Vieät nam cuõng gaëp raát nhieàu khoù khaên vôùi vieäc suy
giaûm vaø taêng trö ôûng ôû mö ùc raát thaáp ôû taát caû caùc ngaønh, caùc thaønh phaàn
kinh teá. Ñieàâu naøy aûnh hö ôûng trö ïc tieáp ñeán hoaït ñoäng SXKD cuûa coâng ty
CP nhö ïa Taân Phuù trong vieäc duy trì sö ï taêng trö ôûng vaø hieäu quaû nhö  caùc
naêm trö ôùc. Ngoøai vieäc ñö ôïc hoã trôï laõi suaát 4% cho caùc khoûan vay ngaén
haïn theo chính saùch cuûa nhaø nö ôùc thì coù raát nhieàu khoù khaên ñoái vôùi hoïat
ñoäng saûn xuaát cuûa caùc doanh nghieäp ñoù laø sö ï bieán ñoäng taêng cao cuûa gía
nguyeân lieäu, tyû giaù ngoaïi teä, vaän c huyeån, lao ñoäng vaø caùc loïai vaät tö  ñaàu
vaøo khaùc … vaø ñieàu naøy ñaõ laøm aûnh hö ôûng raát lôùn ñeán hieäu quaû SXKD
cuûa coâng ty. Tuy nhieân, vôùi sö ï noã lö ïc vaø coá gaéng cuûa taäp theå caùn boä
coâng nhaân vieân cuøng vôùi nhö õng giaûi phaùp xö û lyù kòp thôøi cuûa Ban laõnh
ñaïo trong vieäc khaéc phuïc khoù khaên ñeå oån ñònh vaø duy trì hoaït ñoäng
SXKD. Keát quaû hoaït ñoäng SXKD naêm 2009 ñaõ thö ïc hieän vaø hoaøn thaønh
ñö ôïc caùc chæ tieâu chính maø ñaïi hoäi coå ñoâng ñaõ thoâng qua nhö sau :

Veà chi coå tö ùc
Coâng ty ñaõ thö ïc hieän vieäc chi coå tö ùc ñôït 1 vaøo thaùng 9/2009 vôùi mö ùc 8%
vaø HÑQT dö ï kieán trình ÑHCÑ thoâng qua mö ùc chi coå tö ùc cuûa naêm 2009
laø 13%.

2/ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HÑQT TRONG NAÊM 2009



      Trong naêm 2009, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò ñaõ hoïp 15 laàn (trong ñoù coù 5
laàn hoïp môû roäng) vaøo caùc ngaøy: 03/02/2009; 6/3/2009; 6/4/2009;
20/4/2009; 04/5/2009; 15/6/2009; 15/7/2009; 25/8/2010; 01/9/2009;
20/10/2009; 13/11/2009; 30/11/2009; 03/02/2010; 25/2/2010 vaø
25/3/2010 ban haønh caùc Nghò quyeát ñeå chæ ñaïo thö ïc hieän.

   Chuû toïa caùc cuoäc hoïp laø oâng Nguyeãn Vaên Huøng ( Chuû tòch Hoäi Ñoàng
Quaûn Trò )
Trình tö ï caùc cuoäc hoïp theo ñuùng quy ñònh, caùc noäi dung quyeát ñònh ñö a
ra ñeàu ñö ôïc baøn kó vaø ñö ôïc sö ï thoáng nhaát cao cuûa caùc thaønh vieân HÑQT,
keát quaû ñaõ laøm ñö ôïc nhö õng noäi dung coâng vieäc theo nghò quyeát cuûa ñaïi
hoäi ñoàng coå ñoâng nhö  sau:

- Thö ïc hieän xong vieäc phaùt haønh coå phieáu cho caùc coå ñoâng hieän hö õu vôùi
soá lö ôïng phaùt haønh 500.000 coå phieáu vôùi meänh giaù 10.000 ñoàng/1 coå
phieáu vaø thö ïc hieän vieäc nieâm yeát boå sung 500.000 coå phieáu phaùt haønh
ñö ôïc taïi Sôû giao dòch chö ùng khoùan Haø Noäi vaøo ngaøy 22/01/2010

- Thaùng 9/2009, HÑQT theo uûy quyeàn  cuûa ÑHCÑ caên cö ù vaøo tình hình
SXKD thö ïc teá 9 thaùng vaø dö ï kieán caû naêm ñaõ ñieàu chænh lôïi nhuaän keá
hoaïch tö ø 3,7 tyû leân 4,2 tyû.

- Ñaõ thö ïc hieän xong vieäc xin Sôû Keá hoaïch ñaàu tö  ñeå ñieàu chænh voán Ñieàu
leä taêng leân 25 tyû ñoàng sau khi coå phieáu thö ïc teá phaùt haønh

- Rieâng ñoái vôùi vieäc phaùt haønh coå phieáu cho caùc coå ñoâng chieán lö ôïc, tuy
ñaõ xin pheùp Uûy ban chö ùng khoaùn Nhaø nö ôùc ñeå thö ïc hieän nhö ng do tình
hình kinh teá vaø thò trö ôøng khoâng thuaän lôïi, giaù coå phieáu giaûm thaáp cuøng
vôùi nhö õng quy ñònh môùi cuûa UBCK neân chö a thö ïc hieän ñö ôïc noäi dung
naøy vaø Hoäi Ñoàng Quaûn Trò dö ï kieán trình Ñaïi Hoäi Coå Ñoâng ñeå ñö ôïc tieáp
tuïc thö ïc hieän trong naêm 2010

- Trong naêm 2009, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò tieáp tuïc nhaän ñö ôïc ñôn xin tö ø
nhieäm cuûa oâng Traàn Xoa, xin thoâi laø thaønh vieân cuûa Ban Kieåm Soaùt vaø
Hoäi Ñoàng Quaûn Trò ñaõ xem xeùt ñeà nghò Ñaò Hoäi Coå Ñoâng baàu Ban Kieåm
Soaùt môùi trong Ñaïi hoäi laàn naøy

- Ñö ôïc sö ï uûy quyeàn cuûa Ñaïi Hoäi Coå Ñoâng, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò ñaõ lö ïa
choïn coâng ty TNHH Kieåm toùan vaø tö  vaán taøi chính keá toaùn (AFC) thö ïc
hieän vieäc kieåm toaùn cho Coâng ty coå phaàn nhö ïa Taân Phuù trong naêm taøi
chính 2009

- Vieäc xaây dö ïng nhaø maùy Long An ñaõthö ïc hieän caùc noäi dung: ñaõ kyù hôïp
ñoàng xaây dö ïng vôùi Coâng ty coå phaàn xaây laép 1 vôùi giaù trò xaây dö ïng cuûa
giai ñoïan 1 laø 22,347 tyû ñoàng vaø thö ïc hieän ñoäng thoå baét ñaàu coâng vieäc tö ø
thaùng 2/2010

- Ñang thö ïc hieän vieäc ñeàn buø giaûi toûa keát hôïp san laáp xaây dö ïng tö ôøng bao
cho dieän tích 14.000 m2 taïi khu coâng nghieäp Xuaân Laâm -Thuaän Thaønh-



Baéc Ninh vaø dö ï kieán seõ xaây dö ïng 1000 m2 nhaø xö ôûng cho Chi nhaønh
coâng ty taïi mieàn Baéc.

- Keát quaû caùc dö ï aùn ñaàu tö   trong naêm 2009 ñaõ thö ïc hieän nhö  sau:

STT DANH MUÏC THÖÏC HIEÄN GHI CHUÙ

I/ Maùy moùcTB & KM cho sx

      1 Nhaäp khaåu tö ø nö ôùc ngoaøi 284.555 USD

      2 Cheá taïo khuoân maãu taïi coâng ty 522 trieäu ñoàng

II/ Veà xaây dö ïng vaø maët baèng

      1 Xaây dö ïng nhaø maùy Long An 22,347 trieäu ñoàng
Ñaõ kyù HÑ
xaâydö ïng

2 Ñaát cho Chi nhaùnh Haø Noäi 1,787 trieäu ñoàng
Ñeå thö ïc hieän ñeàn
buø giaûi toûa vaø
san laáp maët baèng

TOÅNG COÄNG 284.555 USD &
24,656 trieäu ñoàng

- Veà vieäc tìm ñoái taùc lieân doanh ñeå tieán haønh khai thaùc maët baèng 314 Luõy
Baùn Bích ñang ñö ôïc thö ïc hieän cuøng vôùi ñoái taùc laø Coâng Ty CP VGHAU
ñeå xin pheùp UBND TP.HCM ñö ôïc thö ïc hieän vieäc chuyeån quyeàn sö û duïng
ñaát ñeå laøm dö ï aùn xaây dö ïng.

3/ VEÀ NOÄI DUNG GIAÙM SAÙT CUÛA HÑQT ÑOÁI VÔÙI TOÅNG GIAÙM ÑOÁC VAØ
NHÖÕNG CAÁP QUAÛN LYÙ KHAÙC TRONG COÂNG TY

a.Veà coâng taùc toå chöùc, quaûn lyù, kieåm tra hoaït ñoäng SXKD cuûa Coâng ty
ñeå thöïc hieän caùc Nghò quyeát cuûa Ñaïi Ho äi Coå Ñoâng

- Trong naêm 2009, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò (HÑQT) treân cô sôû caäp nhaät thoâng
tin, phaân tích tình hình thò trö ôøng ñaõ hoïp nhieàu phieân ñeå ñònh hö ôùng ñaàu
tö  vaø phaùt trieån thò trö ôøng cuûa Coâng ty. Kieåm tra xem xeùt baùo caùo veà keát
quaû SXKD cuûa Ban Giaùm ñoác ñeå chæ ñaïo Cô quan ñieàu haønh thö ïc hieän
linh hoaït vaø ñuùng tinh thaàn nghò quyeát cuûa HÑQT ñeå hoaøn thaønh keá
hoaïch Ñaïi Hoäi Coå Ñoâng ñaõ giao.

- Veà keát quaû hoaït ñoäng SXKD naêm 2009, Coâng ty ñaõ thö ïc hieän ho aøn
thaønh caùc chæ tieâu Ñaïi Hoäi Coå Ñoâng ñaõ giao (caùc soá lieäu ñaõ ñö ôïc trình
baøy trong baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng SXKD cuûa Cô quan ñieàu haønh).

- Ñaõ ñeà ra 5 nhoùm giaûi phaùp ñeå thö ïc hieän nhieäm vuï SXKD trongø naêm
2009 cho côquan ñieàu haønh thö ïc hieän.

-    Ñaùnh giaù, ñònh hö ôùng phaùt trieån cuûa Coâng ty trong nhö õng naêm tôùi vaø ñeå
Coâng ty coù    theå khai thaùc môû roäng thò trö ôøng vaø ñaåy maïnh hoaït ñoäng



SXKD cung ö ùng caùc saûn phaåm coù chaát lö ôïng vôùi giaù thaønh c aïnh tranh
ñö ôïc treân thò trö ôøng. HÑQT ñaõ chæ ñaïo cô quan ñieàu haønh thö ïc hieän caùc
dö ï aùn ñaàu tö  môùi caùc thieát bò saûn xuaát tö ø nguoàn voán vay ö u ñaõi cuûa caùc
quyõ ñaàu tö , caùc ngaân haøng vaø thueâ mua taøi chính .

.
b.Veà vieäc giaùm saùt cuûa HÑQT vôùi Toång Giaùm ñoác vaø caùc boä phaän quaûn
lyù trong Coâng ty.

- Toång Giaùm ñoác Coâng ty laø moät thaønh vieân cuûa HÑQT neân vieäc quaûn lyù
ñieàu haønh ñö ôïc thö ïc hieän thö ôøng xuyeân trong suoát quaù trình caû naêm hoaït
ñoäng SXKD. HÑQT giaùm saùt Cô quan ñieàu haønh baèng vieäc trong caùc
cuoäc hoïp ñeàu kieåm tra baùo caùo cuûa ñoàng chí Toång Giaùm ñoác veà tình hình
SXKD cuûa Coâng ty vaø tieán ñoä thö ïc hieän caùc yeâu caàu, Nghò quyeát cuûa
HÑQT ñaõ giao thö ïc hieän trong caùc phieân hoïp trö ôùc. Do ñoù, trong naêm
2009, Cô quan ñieàu haønh ñaõ thö ïc hieän ñaày ñuû caùc yeâu caàu theo ñuùng tinh
thaàn Nghò quyeát HÑQT. HÑQT phoái hôïp chaët cheõ vôùi Ban Kieåm Soaùt
trong vieäc kieåm tra caùc chi phí trong hoaït ñoäng SXKD vaø ñaàu tö  cuûa
Coâng ty vaø caùc coâng vieäc thö ïc hieän cuûa Cô quan ñieàu haønh.

- Nhaèm phaùt huy tính chuû ñoäng, linh hoaït, traùch nhieäm trong coâng vieäc
gaén vôùi hieäu quaû SXKD trong naêm 2009, HÑQT ñaõ chæ ñaïo cho ñoàng chí
Toång Giaùm ñoác thö ïc hieän moät soá coâng vieäc thuoäc thaåm quyeàn cuûa
HÑQT quy ñònh trong ñieàu leä cuûa Coâng ty. Ñaëc bieät trong lónh vö ïc cuûng
coá caùc maët quaûn lyù.

- Ñoái vôùi 1 soá maët haøng vaø thò trö ôøng chieán lö ôïc, HÑQT trö ïc tieáp thö ôøng
xuyeân kieåm tra vaø toå chö ùc phaân tích ñeå chæ ñaïo tích cö ïc thö ïc hieän.

4/ PHÖÔNG HÖÔÙNG HOAÏT ÑOÄNG VAØ MUÏC TIEÂU CUÛA HÑQT NAÊM 2010

- Neàn kinh teá Vieät nam ñaõ coù trieån voïng ñeå phuïc hoài sau ñôït khuûng
hoûang, nhö ng vaãn coøn nhieàu khoù khaên vaø thaùch thö ùc, trong ñoù ñaùng chuù
yù laø laïm phaùt coù nguy cô taêng cao trôû laïi, laõi suaát ngaân haøng, tyû giaù
ngoïai teä seõ tieáp tuïc taêng cuøng vôùi vieäc ñieàu chænh taêng giaù ñieän, nö ôùc,
xaêng daàu cuõng laøm aûnh hö ôûng ñeán keá hoïach SXKD vaø hie äu quaû hoïat
ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp. Trong boái caûnh naøy, cuøng vôùi nhö õng caên cö ù
vaøo dö ï ñoùan thò trö ôøng vaø keát quaû hat ñoäng SXKD 02 thaùng ñaàu naêm
2010. HÑQT ñeà ra  keá hoaïch SXKD cuûa naêm 2010 vôùi caùc chæ tieâu chuû
yeáu:

o  Toång doanh thu ñaït 245 tyû (trong ñoù doang thu SXCN 145
tyû);

o  Lôïi nhuaän > 20%  voán ñieàu  leäû
o  Ñeà nghò mö ùc chi coå tö ùc >10%



- Ñeå ñaït ñö ôïc nhö õng muïc tieâu treân HÑQT xaùc ñònh vaø ñònh hö ôùng hoïat
ñoäng cuûa coâng ty nhö  sau :

- Duy trì ñeàu ñaën caùc cuoäc hoïp thö ôøng kyø cuûa HÑQT vaøo moãi quyù (khi
caàn coù theå hoïp ñoät xuaát) ñeå baûo ñaûm vieäc theo doõi, ñònh hö ôùng, kieåm
tra, chaán chænh, xö û lyù kòp thôøi caùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty vaø coù caùc nghò
quyeát phuø hôïp nhaèm naâng cao chaát lö ôïng vaø hieäu quaû hoaït ñoäng SXKD
cuûa Coâng ty.thö c hieän ñoå imôùi quaûn trò ñeå naâng cao chaát lö ôïng vaø hieäu
quaû ñieàu haønh nhaèm thö ïc hieän ñö ôïc muïc tieâu cuûa naêm 2010

- Tieáp tuïc thö ïc hieän toát 5 nhoùm giaûi phaùp lôùn cho S XKD 2010. ( Nhoùm
giaûi phaùp veà thò trö ôøng, Nhoùm giaûi phaùp veà tieát giaûm chi phí saûn xuaát,
Nhoùm giaûi phaùp veà nguoàn nnhaân lö ïc, Nhoùm giaûi phaùp veà chaát lö ôïng saûn
phaåm, Nhoùm giaûi phaùp veà ñaàu tö  )

- Tieáp tuïc thö ïc hieän vieäc ñaàu tö  môùi vaø ñaàu tö  naâng caáp thieát bò, khuoân
maãu trong naêm 2010 ñeå taêng naêng lö ïc saûn xuaát cuûa moät soá saûn phaåm
chính.  Cuï theå danh muïc dö ï kieán ñaàu tö  nhö  sau:

KHUOÂN MAÃU/ THIEÁT BÒ THAØNH TIEÀN (USD)
Thieát bò– Khuoân maãu taêng naêng lö ïc  saûn xuaát thuøng sôn 250.000
Thieát bò– Khuoân maãu khaùc 200.000
Phö ông tieän vaän chuyeån 80.000

Toång 530,000 USD

- Tieáp tuïc phaùt trieån vieäc saûn xuaát kinh doanh caùc saûn phaåm truyeàn thoáng
vaø môû roäng maïng lö ôùi kinh doanh ng uyeân lieäu nhö ïa thoâng qua vieäc laøm
ñaïi lyù phaân phoái nguyeân lieäu cho caùc taäp ñoøan trong vaø ngoøai nö ôùc .

5/ ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN CUÛA COÂNG TY TÖØ 2010 - 2015
- Cô caáu moâ hình toå chö ùc vaø phaùt trieån caùc dö ï aùn phuø hôïp vôùi nguoàn  lö ïc

hieän coù, ñaëc thuø saûn phaåm vaø thò trö ôøng cuûa coâng ty treân cô sôû ö u tieân
cho dö ï aùn phaùt huy hieäu quaû nhanh, tìm ñoái taùc ñeå hôïp taùc phaùt trieån caùc
dö ï aùn coù nhu caàu voán lôùn nhö  dö ï aùn saûn xuaát taùi cheá pheá lieäu nhö ïa  ñeå
ñaùp ö ùng nhu caàu trong nö ôùc vaø xuaát khaåu.

- Tích cö ïc hôïp taùc vôùi caùc coâng ty coù nhieàu kinh nghieäm trong caùc lónh vö ïc
chuyeân moân ñeå ñaåy nhanh tieán ñoä thö ïc hieän taïi 314 Luyõ Baùn Bích vaø
nhaø xö ôûng ôû Baéc Ninh cho chi nhaùnh taïi Haø Noäi sôùm khai thaùc sö û duïng
cuøng vôùi vieäc xaây dö ïng chieán lö ôïc phaùt trieån coâng ty phuø hôïp vôùi tình
hình vaø quy moâ cuûa coâng ty

- Hoaøn thieän hôn nö õa veà toå chö ùc boä maùy vaø nhaân sö ï cuûa Coâng ty, taêng
cö ôøng vieäc giaùm saùt vôùi cô quan ñieàu haønh vaø phoái hôïp vôùi Ban Kieåm



Soaùt trong quaù trình kieåm tra caùc hoaït ñoäng SXKD cuûa Coâng ty ñeå coù
ñö ôïc hieäu quaû cao nhaát.

* Tình hình thực hiện so với kế hoạch (t ình hình tài chính và lợi
nhuận so với kế hoạch)

- Vôùi keát quaû hoaït ñoäng SXKD naêm 2009 ñaõ thö ïc hieän ñö ôïc hoaøn thaønh
vaø hoaøn thaønh vö ôït mö ùc caùc chæ tieâu keá hoaïch ñö ôïc giao. Cuï theå vôùi
caùc chæ tieâu chính.

Đơn vị tính : triệu đồng

III. Báo cáo của Ban Giám đốc
1. Báo cáo tình hình tài chính

Chỉ tiêu Đơn vị tính
Năm
nay

Năm
trước

Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn

Cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản % 68,76 57,42

Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 31,23 42,57

Cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 68,21 66,62

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 31,78 33,37

Caùc chæ tieâu Thöïc hieän
2008

Keá hoaïch
2009

Thöïc hieän
2009

So saùnh

(1) (2) (3) (4)=
(3)/(1)

(5)=
(3)/(2)

Doanh thu SXCN 137.469 125.000 133.669 97,23% 106,93%

Toång doanh thu 181.835 195.000 244.733 135,08% 125,96%

Noäp ngaân saùch 9.655 4 .000 4.266 44,18% 106,65%

Lôïi tö ùc trö ôùc thueá 5.637 3.600 5.735 101,73% 159,3%

Gía  trị xuất khẩu 1.116.000
USD

750.000 USD 898.000 USD 80,46% 119,73%



Vốn đầu tư của  chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 24,8 24,23

Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán hiện hành Lần 1,06 0,95

Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,51
0.44

Tỷ suất sinh lời

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu

thuần % 3,32 3,12

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tr ên doanh thu

thuần % 2,56 1,98

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản % 5,38 6,4

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản % 4,15 4,08

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tr ên vốn chủ sở
hữu % 13,08 12,31

+ Trên cơ sở cơ cấu nguồn vốn, Công ty thấy rằng nợ phải trả tr ên tổng
nguồn vốn là khá cao chiếm trên 68,21% tổng nguồn vốn, trong khi đó nguồn
vốn đầu tư của chủ sở hữu chỉ chiếm 31,78% tổng nguồn vốn vì thế công ty
cần tiếp tục bổ sung thêm vốn điều lệ để đảm bảo an to àn và chủ động nguồn
vốn hơn cho việc ổn định và mở rộng hoạt động sản xuất kinh do anh của công
ty theo kế hoạch đầu tư năm 2009.

+ Khả năng sinh lời của Công ty mang tính ổn định v à bền vững. Tỷ suất
lợi nhuận trên doanh thu và trên tổng tài sản đều tăng khá so với năm 200 8
chứng tỏ  Công ty đã tiết kiệm được chi phí sản xuất kinh doan h giảm giá
thành sản phẩm.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu có tăng năm 2009 là 13,08
%  so với năm 2008 là 12,31 %

1. Caùc tyû soá thanh khoûan:

Khaû naêng thanh khoûan laø khaû naêng thanh toùan caùc khoûan nôï cuûa coâng ty.
Tyû soá naøy theå hieän tính an toaøn cuûa tình hình taøi chính khi coù nhö õng bieán ñoäng
xaûy ra. Tính thanh khoûan cuûa coâng ty thö ôøng theå hieän bôûi hai chæ soá: tyû soá thanh
khoûan hieän thôøi vaø tyû soá thanh toùan nhanh.

1.1 Tyû soá thanh toùan hieän thôøi ñö ôïc ño lö ôøng baèng caùch so saùnh giaù trò taøi
saûn lö u ñoäng treân giaù trò nôï lö u ñoäng.  Theo nhö  baûng caân ñoái phaùt sinh



31/12/2009 tyû soá hieän thôøi seõ laø:1,06 Keát quaû naøy cho thaáy, 1ñoàng nôï lö u ñoäng
ñö ôïc ñaûm baûo bôûi 1,06 ñoàng taøi saûn lö u ñoäng. Neáu so saùnh vôùi tyû soá chung laø
phaûi >1 thì  tyû  soá naøy ñaït .

1.2 Tæ soá thanh toùan nhanh : Ñeå ñaùnh giaù khaû naêng thanh toaùn thì caàn phaûi
keát hôïp sö û duïng chæ tieâu tyû soá khaû naêng thanh toaùn nhanh, tyû soánaøy cho bieát
khaû naêng thanh toaùn thö ïc sö ï cuûa coâng ty vaø ñö ôïc tính toaùn dö ïa treân caùc taøi saûn
lö u ñoäng coù theå chuyeån ñoåi thaønh tieàn ñeå ñaùp ö ùng nhö õng yeâu caàu thanh toaùn
caàn thieát.

 2. Tyû soá ñoøn baåy taøi trôï:

Tæ soá ñoøn baåy taøi trôï laø moät heä thoáng caùc chæ soá ño lö ôøng vieäc sö û duïng nôï
cuûa coâng ty ñeå tìm hieåu tính heäu quaû trong vieäc sö û duïng nôï vay trong kyø baùo
caùo.

Caên cö ù ñeå tính caùc chæ soá ñoøn baåy taøi trôï laø caùc soá  lieäu treân baûng ca ân ñoái
cuoái kyø vaø keát quaû kinh doanh .

2.1 Tyû soá nôï treân taøi saûn:

Toång Nôï

Tyû soá nôï treân TS ----------------- = 0.68

Toång taøi saûn

 Coâng Ty ôû mö ùc 68% coùảnh hưởng đến mö ùc ñoä ruûi ro, tuy nhieân do giaù caû
nguyeân lieâu bieán ñoäng neân Coâng Ty coù taêng theâm giaù trò haøng toàn kho nguyeân
lieäu ñeå oån ñònh giaù thaønh saûn phaåm  .

 2.2 Heä soá nôï treân voán chuû sôû höõu :

Toång Nôï

Heä soá nôïtreân voán chuû ----------------- = 2.15

Voán chuû sôû hö õu

Heä soá nguoàn voán baèng nôï vay treân nguoàn voán tö ø chuû sôû hö õu baèng 2. 15 tö ùc
1 ñoàng voán chuû coõng 2,15 ñoàng nôï . Ñieàu naøy cho thaáy sö û duïng ít voán chuû sôû
hö õu coù cuõng coù theå taïo ra lôïi nhuaän

2.3 Heä soá nôï daøi haïn treân voán daøi haïn :

Heä soá nôï daøi haïn
treân voán daøi haïn

Nôï daøi haïn

------------------------ = 0.1

Nôï daøi haïn +Voán chuû

Chæ soá naøy cho thaáy, voán vay daøi haïn cuûa coâng ty khaù thaáp trong toång
nguoàn voán daøi haïn. Ñieàu naøy theå hieän coâng ty sö û duïng haàu heát baèng voán vay



ngaén haïn, ñoàng thôøi coâng ty  quan taâm  ñeán vieäc sö û duïng sö ùc maïnh cuûa ñoøn caân
nôï.

-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo : 12.765 đồng
-  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp
-  Tổng số cổ phiếu theo từng loại :

  + cổ phiếu thường : 2.495.600cổ phần
  + Cổ phiếu ưu đãi : 4.400 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 2.495.600 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại  : không

- Chi cổ tức trong năm đã chi  : 4.200.000.000 đồng trong đó:
       + Cổ tức năm 2008 : 2.600.000.000 đồng ( 13%)
       + Tạm ứng cổ tức 2009: 1.600.000.000 đồng (8% )

* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Ñaëc ñieåm tình hình:
- Naêm 2009 vaãn laø moät naêm khoù khaên cho taát caû caùc ngaønh do aûnh

hö ôûng khuûng hoûang kinh teá toaøn caàu n ăm 2008, ôû trong nö ôùc nhieàu
doanh nghieäp cuõng bò aûnh hö ôûng ñeán keá hoaïch SX vaø keát quaû
SXKD vaø Coâng ty CP nhö ïa Taân Phuù cuõng khoâng ngoaïi leä.

- Tyû giaù ngoaïi teä bieán ñoäng taênglieân tuïc laøm aûnh hö ôûng tôùi giaù
nguyeân lieäu ñaàu vaøo coäng vôùi giaù nguyeân lieäu nhö ïa lieân tuïc taêng
vaø giaûm khoù dö ï ñoùan laøm aûnh hö ôûng raát lôùn t ôùi hoaït ñoäng saûn xuaát
kinh doanh vaø laøm giaûm hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa ñôn vò.

- Vieäc tieáp tuïc ñaàu tö  ñö ôïc moät soá thieát bò maùy moùc, khuoân maãu ñeå
taêng hieäu quaû saûn xuaát cho moät soá nhoùm saûn phaåm ñaõ phaùt huy
ñö ôïc taùc duïng trong naêm 2009

- Coâng taùc quaûn lyù ñö ôïc duy trì vaø kieåm tra thö ôøng xuyeân vaø tieáp tuïc
giö õ ñö ôïc vieäc kieåm soùat mö ùc chi phí nguyeân lieäu, ñieän, nö ôùc tieâu
thuï trong SXï.

- Chính saùch cuûa nhaø nö ôùc hoã trôï laõi suaát 4% cho caùc khoûan vay
ngaén haïn ñeå phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp

- Khaû naêng nghieân cö ùu tìm kieám nguyeân lieäu, phuï gia thay theá (dö ï
phoøng) cho saûn phaåm coøn yeáu, sö ùc caïnh tranh treân thò trö ôøng cuûa
caùc saûn phaåm do coâng ty saûn xuaát coøn thaáp laïi bò caïnh tranh gay
gaét tö ø caùc ñôn vò trong nö ôùc vaø caùc coâng ty ôû nö ôùc ngoaøi.

- Duø coâng ty tích cö ïc thö ïc hieän 5S nhö ng moâi trö ôøng saûn xuaát vaãn bò
haïn cheá do nhaø xö ôûng SX chaät heïp, xuoáng caáp laøm aûnh hö ôûng ñeán
chaát lö ôïng saûn phaåm vaø vieäc tìm kieám phaùt trieån caùc khaùch haøng
môùi.



2. Keát quaû saûn xuaát kinh doanh naêm 2009

- Trö ôùc ñaëc ñieåm tình hình ñaõ neâu ôû treân, taäp theå CBCNV trong
Coâng ty ñaõ coá gaéng noã lö ïc, thö ïc hieän  nhieàu bieän phaùp ñeå khaéc
phuïc khoù khaên trong saûn xuaát kinh doanh naêm 2009, oån ñònh ñö ôïc
vieäc laøm vaø thu nhaäp cho ngö ôøi lao ñoäng ñaûm baûo thö ïc hieän hoaøn
thaønh nhö õng chæ tieâu maø Ñaïi hoäi coå ñoâng ñaõ giao.

- Cuï theå, keát quaû thö ïc hieän nhö õng chæ tieâu chính so vôùi keá hoaïch maø
coâng ty ñeà ra nhö  sau:

- Naêm 2009 coâng ty ñeà ra keá hoaïch toång doanh thu 195 tyû ñoàng, lôïi
nhuaän trö ôùc thueá treân 3,6 tyû ñoàng, coå tö ùc 10%. Thö ïc hieän trong
naêm 2009 toång doanh thu ñaït treân 240 tyû, lôïi nhuaän trö ôùc thueá ñaït
5,735 tyû ñoàng, ñaõ thö ïc hieän taïm chi coå tö ùc ñôït 1 laø 8%

2.1  Ñaùnh giaù chung
a. Veà coâng taùc kinh doanh :
- Doanh thu ñaït bình quaân treân 19,94 tyû / thaùng ( trong ñoù doanh thu

SXCN ñaït bình quaân 11,14 tyû/ thaùng)
- Doanh thu XK naêm 2009 la >ø 800.000 USD
- Naêm 2009 maëc  duø gaëp nhieàu khoù khaên boä phaän kinh doanh tieáp

thò ñaõ coù nhieàu giaûi phaùp kinh doanh hôïp lyù ñeå naém giö õ caùc khaùch
haøng hieän coù vaø phaùt trieån khaùch haøng môùi, sa ûn phaåm môùi goùp
phaàn nhanh choùng oån ñònh saûn xuaát kinh doanh

- Vieäc cung ö ùng vaät tö , nguyeân lieäu ñaùp ö ùng toát caùc yeâu caàu cho saûn
xuaát nhö ng caàn laøm ñö ôïc coâng taùc dö ï baùo tình hình giaù nguyeân
lieäu ñeå  coù ñö ôïc hieäu quaû cao hôn.

- Coâng taùc quaûn lyù kho ñaõ laøm toát traùch nhieäm quaûn lyù haøng hoaù vaø
xö û lyù haøng toàn kho giaûm so vôùi caùc naêm trö ôùc.

- Coâng ty ñang tieáp xuùc vôùi ñoái taùc daàu khí ñeå trôû thaønh ñaïi lyù trong
vieäc cung caáp nguyeân lieäu nhö ïa saûn xuaát taïi Vieät Nam

b. Coâng taùc keá hoaïch ñaàu tö
- Trong naêm 2009 ñaõ thö ïc hieän ñö ôïc caùc noäi dung coâng vieäc cho

chuaån bò xaây dö ïng nhaø maùy taïi Long An, ñaûm baûo caùc yeâu caàu :
Chaát lö ôïng toát, chi phí hôïp lyù, ñuùng tieán ñoä thôøi gian quy ñònh.

- Thö ïc hieän caùc dö ï aùn vaø luaän chö ùng ñaàu tö  ñaõ ñö ôïc pheâ duyeät
ñuùng KH vaø tieán ñoä, taän duïng caùc nguoàn voán cho vay ö u ñaõi deå
phuïc vuï kòp thôøi cho saûn xuaát.

Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 20 10:

- Giám sát và triển khai thực hiện việc quản lý Công ty theo quy định Điều lệ
Công ty  và các quy chế quản lý nội bộ đã ban hành.



- Tăng vốn điều lệ để chủ động nguồn vốn v à đảm bảo vốn cho hoạt động
sản xuất kinh doanh đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty
trong quá trình hội nhập quốc tế.

- Chuù troïng coâng taùc phaùt trieån thò trö ôøng, phaùt huy xuaát khaåu vôùi caùc saûn
phaåm ñaõ coù vaø phaùt trieån theâm caùc maët haøng khaùc phuø hôïp v ôùi ñieàu kieän
saûn xuaát hieän coù cuûa Coâng ty.

- Trong naêm 2010 taäp trung vaøo vieäc kieåm soùat vaø caùc bieän phaùp giaûi
quyeát cuï theå veà kyõ thuaät, quaûn lyù lao ñoäng, ñieàu ñoä saûn xuaát, ñieàu chænh
vieäc khoùan tieàn lö ông hôïp lyù ñeå ta êng ñö ôïc naêng suaát lao ñoäng vaø thu
nhaäp cuûa ngö ôøi lao ñoäng.

- Xây dựng và triển khai các chương trình hành động nhằm nâng cao hiệu
quả hoạt động của Công ty nh ư giảm tiêu hao nguyên vật liệu, áp dụng
công nghệ thông tin trong quản lý.

- Khuyến khích nghiên cứu công nghệ mới có tính thực tiễn cao, từng b ước
cải tiến công nghệ cũ nhằm khai thác tối đa công suất phục vụ sản xuất
mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Xem xét việc mở rộng hoạt động đầu tư tài chính một cách an toàn và hiệu
quả bao gồm đầu tư chứng khoán hoặc góp vốn thành lập mới doanh
nghiệp….

- Ñaëc bieät quan taâm coâng taùc giö õ gìn veä sinh coâng nghieäp trong saûn xuaát
ñö ôïc thö ïc hieän nghieâm tuùc vôí caùc bieän phaùp khen thö ôûng, kyû luaät kòp
thôøi.

- Theo doõi dieãn bieán thò trö ôøng ñeå ñaûm baûo vieäc cung caáp vaät tö  nguyeân
lieäu cho saûn xuaát vôùi giaù toát nhaát.

- Tieáp tuïc ñaàu tö  ñoàng boä cho saûn xuaát vaø phaùt huy coâng suaát thieát bò hieän
coù.

- Boå sung caùc thieát bò kieåm tra chaát lö ôïng ñeå naâng cao kieåm soaùt quaûn lyù
CLSP, chuû ñoäng hôn trong sö ûa chö õa khuoân maãu, thieát b ò vaø thö ïc hieän
vieäc cheá taïo phaàn lôùn caùc loaïi khuoân maãu taïi Coâng ty.

- Phaùt trieån quaûng baù thö ông hieäu cuûa Coâng ty coå phaàn nhö aï Taân Phuù treân
caùc phö ông tieän thoâng tin ñaïi chuùng ñeå taêng theâm cô hoäi tieáp xuùc vôùi caùc
khaùch haøng môùi treân thò trö ôøng.

- Phaùt trieån hoaït ñoäng SXKD cuûa Chi nhaùnh ôû Haø Noäi, chuaån bò moät soá
ñieàu kieäïn cô baûn cho vieäc môû roäng saûn xuaát caùc loaïi saûn phaåm môùi.

IV. Báo cáo tài chính: Đính kèm báo cáo kiểm toán
Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động

kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo t ài chính;
Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán. Trong tr ường hợp
doanh nghiệp có công ty con và công ty liên kết mà trong đó doanh nghiệp nắm



quyền kiểm soát và/hoặc chi phối, thì thuyết trình báo cáo tài chính hợp nhất và
báo cáo tài chính của doanh nghiệp mẹ trước hợp nhất cùng các thuyết minh tài
chính đi kèm. Báo cáo tà i chính sau hợp nhất và trước hợp nhất có thể trình bày
riêng cho từng báo cáo hoặc trình bày gộp trên một mẫu, các chi tiêu được trình
bày riêng cho trước hợp nhất và sau hợp nhất.

 Kiểm toán độc lập
- Đơn vị kiểm toán độc lập : CÔNG TY TNHH BDO VIỆT NAM

Số :     00259.HCM/74.2009

BÁO CÁO KIỂM TOÁN
các báo cáo tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2009 và cho năm tài chính k ết

thúc cùng ngày của
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Công ty TNHH BDO Việt Nam đã kiểm toán bảng cân đối kế toán vào ngày 31
tháng 12 năm 2009, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo l ưu chuyển
tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (“Công ty”).
Việc lập và trình bày báo cáo tài chính này thu ộc trách nhiệm của Ban Tổng
Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi l à đưa ra ý kiến về các báo cáo
này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.
Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12
năm 2008 đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác với ý kiến chấp
nhận toàn phần trên báo cáo kiểm toán phát hành ngày 31 tháng 3 năm 2009.
Cơ sở ý kiến
Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
Các chuẩn mực này đòi hỏi chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán
để đạt được mức tin cậy hợp lý về việc Báo cáo t ài chính không còn chứa đựng
những sai sót trọng yếu. Cuộc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra theo ph ương
pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh
những thông tin trong Báo cáo tài chính, đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực
và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp
dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc Công ty
cũng như cách trình bày tổng quát Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tư ởng rằng
cuộc kiểm toán của chúng tôi đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến kiểm
toán.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm
theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12
năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong
năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú, v à được



lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp
Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

VI. Các công ty có liên quan
- Công Ty nhựa Việt Nam
-  Tình hình đầu tư vào công ty con :

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Phú thành lập theo giấy chứng nhận
kinh doanh số 4103010414 ngày 26 tháng 5 năm 2008 với vốn điều lệ là 3 tỷ
đồng. Hoạt động chính là mua bán nguyên liệu, phụ liệu, màu ngành nhựa.
Công ty nắm giữ 65% vốn góp.

VII. Tổ chức và nhân sự
Công ty được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp đ ã được

Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp thứ V

thông qua ngày 29/11/2005. Các ho ạt động của Công ty tuân thủ Luật Doanh

nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty. Điều lệ này được thông

qua bởi cổ đông của Công ty tại Đại hội cổ đông tổ chức lần đầu v ào ngày 08

tháng 01 năm 2005 và đã được bổ sung sửa đổi thông qua ngày 25/07/2007.

Trụ sở chính:

Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Trụ sở chính của Công ty là nơi đặt văn phòng làm việc của Ban Giám đốc và

các phòng nghiệp vụ của Công ty gồm: Phòng Kế hoạch Đầu tư, Phòng Tổ

chức Hành chính, Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính K ế toán và cũng là nơi

đặt nhà máy sản xuất chính (gồm Phòng Kỹ thuật Sản xuất, Xưởng Cơ điện và

3 Phân xưởng).

Chi nhánh Hà Nội:

Địa chỉ: Số 20 Ngõ 208, đường Nguyễn Văn Cừ, P.Bồ Đề, Q.Long Bi ên, Hà

Nội.

Chi nhánh Công ty tại Hà Nội là đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc công ty,

thực hiện nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh tại thị trường phía Bắc, phục vụ cho

mục tiêu mở rộng thị trường và thị phần của Công Ty.

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

Hiện tại, bộ máy tổ chức của Công ty đang vận h ành khá hiệu quả. Công ty

hiện được điều hành chính bởi Tổng Giám Đốc; giúp việc cho Tổ ng Giám Đốc

có 3 Phó Tổng Giám Đốc, bao gồm: Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh phụ



trách trực tiếp phòng Kinh doanh, Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính phụ trách

trực tiếp phòng tài chính, Phó Tổng Giám Đốc Kỹ thuật – Sản xuất phụ trách

trực tiếp Phòng Kỹ thuật Sản xuất và các phân xưởng; và các phòng ban với

chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, đ ược tổ chức mỗi năm một lần, có

quyền quyết định chiến lược phát triển của Công ty, kế hoạch  sản xuất kinh doanh hàng

năm, thông qua nghị quyết các vấn đề như bổ sung và sửa đổi Điều lệ, loại cổ phần v à số

lượng cổ phần phát hành, mức cổ tức chi trả cho cổ đông h àng năm, thù lao cho HĐQT

và BKS… , ĐHĐCĐ có quyền bầu, mãi nhiệm thay thế thành viên HĐQT và BKS.

Hội Đồng Quản Trị:

Có quyền quyết định, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh v à ngân

sách hàng năm, xác định các mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở

ĐHĐCĐ thông qua, đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm. HĐQT có quyền bổ nhiệm và

bãi nhiệm Tổng Giám đốc điều hành và các Cán bộ quản lý khác.

Ban Kiểm Soát:

Do ĐHĐCĐ bầu ra, có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các báo cáo t ài chính hàng năm, 6

tháng, hàng quý, các vấn đề kiểm toán và các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công

ty, bảo vệ quyền lợi cổ đông theo luật pháp v à Điều lệ Công ty.

Ban Tổng Giám Đốc:

Gồm có 01 Tổng Giám đốc, 03 Phó Tổng Giám đốc và 01 Đại diện lãnh đạo

Điều hành toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm

trước ĐHĐCĐ, HĐQT và pháp luật về kết quả hoạt động của m ình. Xác định cơ cấu tổ

chức, trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc, của các cấp quản lý trong

Công ty. Xây dựng kế hoạch sản xuất dài hạn và hàng năm, các phương án kinh doanh,

các dự án đầu tư mới và đầu tư chiều sâu, các phương án liên doanh, liên kết, kế hoạch

đào tạo cán bộ trong Công ty tr ình HĐQT và ĐHĐCĐ phê duyệt.

Vaên phoøng Coâng Ty:

Thực hiện và tham mưu cho lãnh đạo Công ty các nhiệm vụ: tổ chức công tác tuyển

dụng, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; quản lý lao động, các

chế độ chính sách liên quan đến người lao động; hành chánh quản trị, văn phòng.



Phòng Kinh Doanh:

Thực hiện và tham mưu cho BTGĐ các lĩnh vực công tác sau: lập kế hoạch sản xuất kinh

doanh của Công ty theo chiến lược trong từng thời kỳ: hàng năm, trung hạn, dài hạn;

quảng cáo sản phẩm, mở rộng thị tr ường và tham gia các hội chợ; kinh doanh, tiêu thụ,

xuất nhập khẩu; xây dựng giá v à xử lý giá trong cung ứng và tiêu thụ hàng hóa; quản lý

thành phẩm; tổng hợp, báo cáo t ình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phòng Kế Hoạch Đầu Tư:

Phòng Kế hoạch - Đầu tư  thực hiện và tham mưu cho HĐQT và BGĐ trong các l ĩnh vực

Đầu tư, sản xuất, kinh doanh, lập kế hoạch theo chiến l ược trong từng thời kỳ: ngắn hạn

(tháng, quí, 6 tháng, năm), trung h ạn (3 năm, 5 năm)và dài hạn (trên 5 năm); điều độ sản

xuất, ban hành lệnh sản xuất; quản lý kho nguyên liệu, vật tư và gia công bên ngoài; lập

phương án, thực hiện công tác đầu tư trong từng thời kỳ theo kế  hoạch sản xuất, chiến

lược phát triển thị trường ngắn hạn, trung và dài hạn của Công Ty.

Phòng Tài Chính Kế Toán:

Thực hiện và tham mưu cho lãnh đạo Công ty các lĩnh vực sau: lập kế hoạch v à cân đối

sử dụng tài chính, tạo nguồn và sử dụng vốn hợp lý; quản lý chế độ tài chính và các loại

vốn cố định, lưu động, vốn vay; tổ chức hệ thống kế toán - thống kê, thực hiện chế độ

hạch toán kế toán; thanh toán l ương, các chế độ cho cán bộ công nhân viên chức; định kỳ

phân tích hoạt động kinh tế và thông tin nhanh các hoạt động tài chính - kế toán cho lãnh

đạo công ty.

Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất:

Tham mưu cho BGĐ công ty các l ĩnh vực sau: quản lý công nghệ sản xuất v à nghiên cứu

công nghệ tiên tiến; quản lý máy móc thiết bị, khuôn, điện; quản lý sáng kiến, cải tiến kỹ

thuật, các đề tài khoa học kỹ thuật; thiết kế khuôn mẫu và sản phẩm mới; tổ chức đào tạo

tay nghề cho công nhân sản xuất. Quản lý chất l ượng sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra

theo các điểm kiểm soát của Hệ thống quản lý chất l ượng; Thực hiện chức năng của

Trung tâm Kiểm soát tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất l ượng theo tiêu chuẩn quốc tế

ISO 9001; Tham gia huấn luyện nghiệp vụ kiểm tra chất l ượng sản phẩm cho KCS, công

nhân, Trưởng ca sản xuất.

Nhà máy Nhựa Tân Phú:



Nhà máy Nhựa Tân Phú tại Long An là đơn vị hạch toán độc lập, tổ chức thực hiện sản

xuất kinh doanh sản phẩm bao b ì ngành nhựa: PEHD, PELD, PET, PP… phục vụ các

ngành kinh tế kỹ thuật, chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty.

Xưởng Cơ Khí-chế tạo

Quản lý toàn bộ thiết bị máy móc, máy  công cụ trong Công ty; thực hiện việc bảo tr ì, bảo

dưỡng, sửa chữa thiết bị máy móc v à khuôn mẫu; chế tạo, gia công, cung ứng vật t ư kỹ

thuật cơ khí; quản lý khuôn và chế tạo khuôn mẫu mới; tham gia công tác đ ào tạo nâng

cao tay nghề, thi nâng bậc cho công nhân sản xuất.

Phân Xưởng Sản Xuất:

Là đơn vị trực thuộc Công ty, trực tiếp sử dụng máy móc, thiết bị, nguy ên vật liệu, lao

động để sản xuất sản phẩm theo kế hoạch Công ty đ ã giao nhằm đáp ứng mục tiêu sản

xuất - kinh doanh của Công ty đề ra hằng tháng, quí, năm.

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động
- Số lượng lao động tại 31/12/2009:  359 lao động.
- Số lượng lao động bình quân năm: 346 lao động.
- Thu nhập bình quân người lao động: 3.100.0000 đồng/người/tháng.
- Công ty thực hiện chính sách trả lương cho người lao động dựa vào sự đóng

góp của người lao động đối với công ty đảm bảo thu nhập ổn định cho
người lao động để người lao động yên tâm công tác. Việc chi trả lương cho
người lao động đúng thời gian qui định mỗi tháng 1 kỳ vào ngày 12 mỗi
tháng .

- Các chính sách về tiền thưởng như thưởng nhân dịp lễ, tết, thưởng lao động
giỏi , thưởng lương tháng 13, thưởng  sáng kiến, thưởng tiết kiệm … được
công ty thực hiện đầy đủ nhằm khuyến khích ng ười lao động.

- Các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động,
đào tạo được công ty thực hiện theo đúng quy định, các trang thiết bị an
toàn cho người lao động đều được Công ty đáp ứng.

VIII.  Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát vi ên

+ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2009;

+ Thẩm định báo cáo của HĐQT về việc đánh giá công tác quản lý kinh
doanh năm 2009 trước khi trình ĐHĐCĐ

+ Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch tiền l ương năm 2009 trước khi HĐQT
ra quyết định giao đơn giá tiền lương cho Công ty;

+ Trình HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo t ài chính năm
2009 theo đúng với quy định của Luật doanh nghiệp v à điều lệ công ty;



+ Kiến nghị HĐQT về việc xây dựng v à ban hành quy chế nội bộ về quản
trị công ty theo quyết định số 12/2007/QĐ -BTC của Bộ tài chính ngày
13/03/2007;

+ Tham dự các cuộc họp của HĐQT theo th ư mời.
- Các hoạt động phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban

giám đốc:
+ Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc tr ên tinh

thần xây dựng hợp tác, thể hiện các cuộc họp HĐQT đều m ở rộng có ban kiểm
soát tham dự. Các Nghị quyết của HĐQT đều đ ược chuyển sang ban kiểm soát
để Ban kiểm soát theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT v à điều hành
của Ban giám đốc;

+ Thường xuyên phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc khi triển khai thực
hiện Nghị quyết của HĐQT đến các phòng ban, phân xưởng trong công ty, các
cổ đông trong cũng như ngoài công ty như hoạt động sản xuất kinh doanh, chia
cổ tức, chuẩn bị tổ chức Đại hội … để thực hiện thắng lợi nghị quyết của
HĐQT đã đề ra;

+ Thường xuyên trao đổi cùng HĐQT, Ban Giám đốc trong việc tuân thủ
các chính sách chế độ tài chính cũng như việc tuân thủ Điều lệ, Quy chế trong
hoạt động của Công ty.
- Quyền lợi của thành viên HĐQT:  Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị

chỉ hưởng thù lao theo công việc phục vụ cho Công ty. Không có thành
viên HĐQT nào có những quyền lợi riêng về giao dịch kinh doanh của họ
với công ty.

VIII- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên
HĐQT/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát
viên,

Theo qui định của nhà nước và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông
qua cụ thể: mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, thư ký và ban
kiểm soát tổng số tiền là 254.733.080 đồng , bình quân 1 thành viên là
2.653.469 đồng/tháng/thành viên, các thành viên hội đồng quản trị làm việc
trực tiếp tại công ty được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ
phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của
công ty của các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám
đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các
đối tượng nói trên.

+ Trong năm Thành viên HĐQT có Ph ạm Đức Trọng chuyển nhượng
25.000 cổ phần

- Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của
thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành,



Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói
trên: Ngày 1/3//2010 Bà Nguyễn Thị Ly Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh
doanh nghĩ hưu theo quyết định số 40/QĐ-NTP-VP ngày 1/2/2010

1. Cổng đông/thành viên góp vốn Nhà nước
- Công ty CP nhựa Việt Nam
-  Địa chỉ liên lạc : 92-94 Lý Tự Trọng Quận 1 TP.HCM
-  số lượng  : 554.625 CP và tỷ lệ cổ phần sở hữu :22,185%.

2. Cổ đông góp vốn sáng lập
-  Thông tin chi tiết về cổ đông sáng lập/thành viên góp vốn theo nội

dung: Tên, năm sinh (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc;
Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ
đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp
trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ lệ vốn góp.
Hội đồng Quản trị có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên đại diện phần

vốn Nhà nước – Công ty Nhựa Việt Nam

Chủ Tịch HĐQT

Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÙNG

Số CMND: 020038172

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 10/01/1952

Nơi sinh: Đại Phúc, Quế Võ, Hà Bắc

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú: 182 Pasteur, P Bến Nghé, Quận 1, TpHCM

Điện thoại: 8654133

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Công nghiệp, tốt nghiệp   bằng s ư phạm

Số cổ phần nắm giữ: 158.886 cổ phần

Thành Viên HĐQT

Họ và tên: NGÔ ĐỨC TRUNG

Số CMND: 023321068

Giới tính: Nam



Ngày tháng năm sinh: 20/07/1965

Nơi sinh: Yên Bái

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đại Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú: 521/91/80 Hòang Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình

Điện thoại: 8654133

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc.

Số cổ phần nắm giữ: 177.412 cổ phần

Thành Viên HĐQT

Họ và tên: HỒ CÔNG THIỆN

Số CMND: 024528115

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1971

Nơi sinh: Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê Quán: Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị

Địa chỉ thường trú: 2/8 Đường 36, P,Hiệp Bình Chánh, Q,Thủ Đức, TpHCM

Điện thoại: 8609003 - 8609729

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa Polymer

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật

Số cổ phần nắm giữ: 50.962 cổ phần

Thành Viên HĐQT

Họ và tên: THƯỢNG THỊ NGỌC TUYẾT

Số CMND: 021788876

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 23/12/1968

Nơi sinh: Sài Gòn

Quốc tịch: Việt Nam



Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bến Tre

Địa chỉ thường trú: 40 Đường 46 phường Tân Tạo Quận Bình Tân, Tp,HCM

Điện thoại: 8609003

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, sau Đại học Khoa Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc,Kế toán trưởng

Số cổ phần nắm giữ: 50.536 cổ phần

Thành Viên HĐQT

Họ và tên: PHẠM ĐỨC TRỌNG

Số CMND: 022414738

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 29/10/1970

Nơi sinh: Nghệ An

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thanh Long, Thanh Chương, Ngh ệ An

Địa chỉ thường trú: 128 Ký Con, Quận 1, TpHCM

Điện thoại: 8654133

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghiệp

Chức vụ hiện tại: Quản đốc xưởng Chế tạo và Khuôn mẫu

Số cổ phần nắm giữ: 32.386 cổ phần



3. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

Cổ Đông Số Lượng Cổ
Phần

Giá Trị Sở
Hữu

(VNĐ1000)

Tỷ Lệ Sở Hữu
(%)

Nhà nước 554.625 5.546.250 22,185%

Tổ chức 37.530 375.300 1,501%

Trong nước 37.530 375.300 1,501%

Ngoài nước - - -

Cá nhân 1.907.845 19.078.450 76,314%

Trong nước 1.894.020 18.940.200 75,761%

trong đó HĐQT 470.782 4.707.821 18,807%

Ngoài nước 13.825 138.250 0,553%

Tổng Cộng 2.500.000 25.000.000 100%

TP.HCM Ngày 3 tháng 4 năm 2010
TỔNG GIÁM ĐỐC


