
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng Nai, tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

NĂM 2015 

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET 



Báo cáo thường niên năm 2015 của CTCP Bột giặt NET Trang 1 

 

MỤC LỤC 

I. THÔNG TIN CHUNG  .................................................................................................. 3 

1.. Thông tin khái quát  .................................................................................................. 3 

2.. Quá trình hình thành và phát triển  ........................................................................ 3 

2.1. Lịch sử hình thành Công ty  ............................................................................ 3 

2.2. Quá trình phát triển .........................................................................................  3 

2.3. Quá trình cổ phần hóa và niêm yết  ................................................................. 4 

2.4. Các thành tích Công ty đã đạt được trong những năm qua  ............................ 4 

3.. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh ........................................................................  5 

4.. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  ............. 5 

5.. Định hướng phát triển .............................................................................................  6 

6.. Các rủi ro  .................................................................................................................. 7 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM  ............................................................. 8 

1.. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh .............................................................  8 

2.. Tình hình tài chính  ................................................................................................. 10 

2.1. Tình hình tài chính  ........................................................................................ 10 

2.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu .......................................................................  10 

3.. Tổ chức và nhân sự  ................................................................................................ 11 

4.. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án ................................................  12 

5.. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu  ......................................... 13 

5.1. Cổ phần  ......................................................................................................... 13 

5.2. Cơ cấu cổ đông  ............................................................................................. 14 

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu .............................................. 14 

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ .................................................................................  14 

5.5. Các chứng khoán khác ..................................................................................  14 

6.. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty ...................  14 

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu .....................................................................  14 

6.2. Tiêu thụ năng lượng ....................................................................................... 14 

6.3. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường  ..................................................... 14 

6.4. Chính sách liên quan đến người lao động  .................................................... 15 

6.5. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương  ............. 15 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC  ............................................ 16 



Báo cáo thường niên năm 2015 của CTCP Bột giặt NET Trang 2 

 

1.. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  ............................................... 16 

2.. Tình hình tài chính .................................................................................................  18 

2.1. Tình hình tài sản  ........................................................................................... 18 

2.2. Tình hình nợ phải trả  .................................................................................... 18 

3.. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý .......................................  18 

4.. Kế hoạch phát triển trong tương lai .....................................................................  19 

5.. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán ......................................  19 

6.. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công 

ty  ..................................................................................................................................  19 

6.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường  ........................................... 19 

6.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động  ............................................ 19 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. 20 

1.. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty  ................. 20 

2.. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty  ....... 22 

3.. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị  .............................................. 22 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY  .............................................................................................. 23 

1.. Hội đồng quản trị ...................................................................................................  23 

1.1. Thành viên Hội đồng quản trị  ....................................................................... 23 

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị ............................................................ 23 

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị  ................................................................. 23 

1.4. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về 

quản trị công ty trong năm ........................................................................................  24 

2.. Ban Kiểm soát .........................................................................................................  24 

2.1. Thành viên của Ban kiểm soát  ...................................................................... 24 

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát .......................................................................  24 

3.. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám 

đốc và Ban kiểm soát ..................................................................................................  25 

3.1. Lương, thưởng, thù lao  ................................................................................. 25 

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ......................................................... 25 

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ ................................................ 25 

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty  .......................................... 25 

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ...........................................................................................  26 

 



Báo cáo thường niên năm 2015 của CTCP Bột giặt NET Trang 3 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

 Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bột giặt NET  

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600642822 do Sở KH&ĐT Tỉnh 

Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 02/07/2014 

 Vốn điều lệ: 159.988.920.000 VNĐ 

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 159.988.920.000 VNĐ   

 Địa chỉ: Đường số 8, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai 

 Số điện thoại: 0613836156 – 0613836159          

 Số fax: 0613836166 

 Website: http://www.netcovn.com.vn 

 Mã cổ phiếu: NET 

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

2.1. Lịch sử hình thành Công ty: 

Công ty cổ phần Bột giặt NET có tiền thân là Việt Nam Tân hóa phẩm Công ty, 

được xây dựng từ năm 1968 cho đến năm 1972 mới hoàn thành đưa vào sản xuất. Việt 

Nam Tân hóa phẩm Công ty có văn phòng chính tại số nhà 38 đường Nguyễn Trãi, 

phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ chí Minh và có cơ xưởng tại đường số 8, khu công 

nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai. 

 Vốn hình thành nhà máy do một nhóm cổ đông góp vốn tạo dựng lên. Công suất 

thiết kế là 5.800 tấn sản phẩm/năm. Lúc mới thành lập, Việt Nam Tân hóa phẩm Công 

ty đã cho một số thành viên trong công ty sang nước cộng hòa Pháp học cách làm xà 

bông bột. Sau khi trở về nước, những thành viên này lấy tên thương hiệu là NET. NET 

chính là tên viết tắt của chữ  “NETOYER” nghĩa là giặt rửa, logo của công ty có hình là 

núi tuyết vì nhà máy được xây dựng trên khu đồi núi được san lấp nhưng chưa bằng 

phẳng, núi này được bao phủ bằng lớp tuyết trắng phản ánh sự trắng sạch của Bột giặt. 

Cho đến nay khi quảng bá về Bột giặt chưa có công ty nào bỏ qua hình ảnh trắng sạch 

này.  

Kể từ ngày thành lập cho đến năm 1975 Công ty được quản lý dưới dạng tư sản 

tư nhân, sản lượng làm ra không quá 1.000 tấn sản phẩm/năm. 

2.2. Quá trình phát triển: 

Vào năm 1975 khi Miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, Việt Nam 

Tân hóa phẩm Công ty được chính phủ Việt Nam quốc hữu hóa và trưng mua, chuyển 

tên gọi từ Việt Nam Tân hóa phẩm Công ty thành Nhà máy quốc doanh Bột giặt Đồng 

Nai hạch toán dưới dạng báo sổ trực thuộc công ty Bột giặt Miền Nam. 
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Năm 1990 nhà máy chuyển từ hình thức hạch toán phụ thuộc sang hình thức hạch 

toán độc lập đây cũng là năm mà nhà máy thay đổi toàn bộ nhân sự mới. 

Năm 1992, nhà máy chuyển thành Công ty Bột giặt NET trực thuộc Tổng công ty 

hóa chất công nghiệp và hóa chất tiêu dùng – Bộ Công nghiệp nặng và tiến hành đăng 

ký lại theo quyết định của Bộ công nghiệp nặng. 

Cũng vào năm này, được sự chấp thuận của Tổng công ty hóa chất công nghiệp 

và hóa chất tiêu dùng, công ty đã nhận lại Nhà máy Mỹ phẩm Bình Đông và chuyển chi 

nhánh NET từ số 39 Phó cơ Điều, phường 12, quận 5, TP.Hồ chí Minh về số 617 – 629 

bến Bình Đông, phường 13, quận 8, TP.Hồ chí Minh.  

Năm 2000, Công ty khánh thành chi nhánh NET tại km 01 đường Phan Trọng 

Tuệ, huyện Thanh Trì, thủ đô Hà Nội với một tháp Bột giặt có công suất 10.000 tấn bột 

giặt/năm. 

2.3. Quá trình cổ phần hóa và niêm yết 

 Ngày 11 tháng 4 năm 2003 Bộ Công nghiệp có quyết định số 50/2003/QĐ-BCN 

về việc cổ phần hóa công ty Bột giặt NET. 

 Ngày 01 tháng 7 năm 2003 công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Bột 

giặt NET với số vốn điều lệ là 22 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 

4703000053 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/7/2003. 

 Năm 2007 công ty tăng thêm vốn điều lệ 11 tỷ được trích từ lợi nhuận và quỹ đầu 

tư, nâng vốn điều lệ của Công ty từ 22 tỷ lên 33 tỷ. 

 Tháng 4/2009 Công ty nâng vốn từ 33 tỷ lên thành 39,6 tỷ nguồn hình thành cũng 

từ lợi nhuận và quỹ đầu tư phát triển. 

 Ngày 31/12/ 2009 Công ty tăng vốn điều lệ 5,4 tỷ để nâng vốn từ 39,6 tỷ thành 45  

tỷ. 

 Ngày 24 tháng 4 năm 2010 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc 

niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội. 

 Ngày 15 tháng 9 năm 2010 Công ty chính thức thực hiện giao dịch cổ phiếu tại Sở 

giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) 

 Ngày 28/09/2011, Công ty nâng vốn điều lệ từ 45 tỷ đồng lên 79.994.460.000 

đồng. 

 Ngày 15/07/2014, Công ty tiếp tục nâng vốn điều lệ từ 159.988.920.000 đồng.  

2.4. Các thành tích Công ty đã đạt được trong những năm qua 

 Năm 2005: Cờ thi đua Chính phủ 

 Năm 2006: Huân chương lao động hạng nhì. 

 Năm 2007: Bằng khen của Bộ Công thương 

 Năm 2008, 2010, 2015: Cờ đi thua của Bộ Công thương 

 Năm 2009: Cờ thi đua chính phủ; Cờ thi đua của Bộ Công thương. 

 2008, 2009, 2011, 2014: Thương hiệu Việt. 
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 Từ 2008 - 2016:  Hàng Việt Nam Chất lượng cao 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

 Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất mua bán chất tẩy rửa mỹ phẩm và vật tư liên 

quan đến sản xuất mỹ phẩm. Mua bán các loại vật tư hóa chất ngành tẩy rửa (trừ hóa 

chất độc hại mạnh). Cho thuê kho nhà xưởng văn phòng. Kinh doanh bất động sản. 

Kinh doanh khách sạn nhà nghỉ (hoạt động ngoài tỉnh) sản xuất nước uống đóng chai 

(không sản xuất tại trụ sở). Bổ sung vận tải hàng hóa đường bộ. 

 Địa bàn kinh doanh: trong nước và xuất khẩu. 

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

 Mô hình quản trị tại NETCO:  

 

Hình 1: Mô hình quản trị của NETCO 
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 Cơ cấu bộ máy quản lý: 

Stt Họ tên 
Chức vụ 

 tại công ty 
Ghi chú 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 Phạm Quang Hòa Chủ tịch 
Là CT HĐQT từ đầu nhiệm kỳ đến 

ngày  29/01/2016 

2 Phan Văn Tiền Chủ tịch Là CT HĐQT từ 29/01/2016 

3 Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên  

4 Lê Ngọc Quang Ủy viên 
Không còn là TV HĐQT từ 

25/04/2015 

5 Lương Thị Anh Đào Ủy viên Là TV HĐQT từ 25/04/2015 

6 Thái Thị Hồng Yến Ủy viên  

7 Lê Văn Bách Ủy viên  

II BAN KIỂM SOÁT 

1 Nguyễn Thiện Nhân Trưởng ban  

2 Lê Thị Tường Vân Thành viên  

3 Nguyễn Thị Hồng Châu Thành viên  

III BAN GIÁM ĐỐC 

1 Phạm Quang Hòa Giám đốc Điều hành 

2 Thái Thị Hồng Yến Giám đốc Thương mại 

3 Nguyễn Mạnh Hùng Giám đốc Nhân sự 

4 Phạm Quốc Cường Giám đốc Sản xuất 

5 Cao Trần Đăng Khoa Giám đốc Kỹ thuật 

Bảng 1: Bộ máy quản lý của NETCO 

 

5. Định hướng phát triển:  

 Các mục tiêu chủ yếu của công ty trong năm 2015  

 

STT Chỉ tiêu ĐVT Giá trị 

1 Sản lượng sản xuất Tấn 135.000 

2 Sản lượng tiêu thụ Tấn 135.000 

3 Doanh thu Tỷ đồng 800 

4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 80 

Bảng 2: Các chỉ tiêu chủ yếu của công ty trong năm 2015 

 Chiến lược trung và dài hạn: 
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 Năm 2015 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ 5 năm (2011- 2016).  Trong nhiệm kỳ 

vừa qua, thực hiện định hướng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã triển khai các 

hoạt động hướng tới: 

  Hợp lý hóa sản xuất để đạt được mức chi phí sản xuất thấp nhất trong điều kiện 

thực tế của NET.  

 Đa dạng hóa sản phẩm thuộc ngành hàng homecare. Kế hoạch triển khai được thực 

hiện theo thứ tự ưu tiên trên cơ sở dữ liệu nghiên cứu nhu cầu của người tiêu dùng từ 

cao đến thấp.  

 Tăng giá trị trong kết cấu công thức các sản phẩm mang thương hiệu của NET, 

hướng tới việc định vị thương hiệu NET có chất lượng tốt, giá cả hợp lý.   

 Mở rộng đối tượng khách hàng để phục vụ, không giới hạn là khách hàng nội địa 

hay xuất khẩu, khách hàng tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu của NET hay khách 

hàng có nhu cầu gia công nhãn riêng.   

 Trở thành nhà sản xuất lớn ngành hàng chất tẩy rửa/Homecare tại Việt Nam.  

Chiến lược của những năm sắp tới sẽ được xác định bởi Hội đồng quản trị nhiệm 

kỳ mới (2016 -2021).  

6. Các rủi ro  

 Các rủi môi trường kinh tế, chính trị : 

 Tình hình chính trị bất ổn trong khu vực và tranh chấp biển Đông có thể làm ảnh 

hưởng bất lợi đến nguồn nguyên liệu đầu vào của một số nguyên liệu thô (không phải 

nguyên liệu chính) và một số thị trường xuất khẩu truyền thống của NETCO.  

 Một trong những rủi ro cần lưu ý là biến động về tỷ giá giữa đồng nội tệ và đồng 

đô la Mỹ. Trong năm 2015, tổng giá trị nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu chiếm gần 

45 % trên giá vốn hàng bán của NET. Trong trường hợp doanh thu đến từ xuất khẩu nhỏ 

hơn 45% giá vốn hàng bán, đồng nội tệ yếu đi sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh 

doanh.  

 Ngoài ra, sự thay đổi nhanh chóng với biên độ rộng của giá dầu thế giới cũng làm 

ảnh hưởng đến giá nguyên liệu đầu vào và công tác dự báo giá của NETCO. 

 Để hạn chế tối đa ảnh hưởng của các yếu tố trên, công ty cần đa dạng nguồn 

nguyên liệu đầu vào từ nhiều quốc gia, hạn chế tối đa nhập khẩu từ các nước đang có 

nguy cơ tiềm ẩn từ xung đột biển Đông, tăng cường hoạt động xuất khẩu và có các dự 

báo tốt về thị trường ngoại hối cũng như giá dầu để có chính sách tài chính và kinh 

doanh phù hợp.  

 Rủi ro đặc thù:  

 Nhà máy hiện tại của công ty ở KCN Biên Hòa hiện đã quá cũ và mặt bằng chật 

chội nên việc đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả, hàng hóa đầu vào và đầu ra thông 

suốt là một vấn đề cần quan tâm hàng đầu.  
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 Trong năm 2015, Ban lãnh đạo NETCO tiếp tục thực hiện các biện pháp chính 

sách về an toàn đã mang lại hiệu quả tốt cho Công ty trong thời gian vừa qua đồng thời 

phát huy sáng kiến trong tập thể CBCNV công ty để có những biện pháp hay, hữu ích 

hơn nữa. 

 Khi di dời đến nhà máy mới tại Lộc An - Bình Sơn, vấn đề rủi ro về an toàn khi 

lưu thông trong khuôn viên nhà máy sẽ được ngăn ngừa tối đa.  

 Rủi ro về cạnh tranh và khách hàng: 

 Tại thị trường nội địa: Cùng với chính sách mở cửa của Việt Nam và sự tham gia 

vào một số các hiệp định thương mại, thị trường homecare Việt Nam ngày càng có sự 

tham gia nhiều hơn của các nhãn hàng nước ngoài. Xu hướng (M&A) mua bán, sáp 

nhập, chuyển nhượng hệ siêu các chuỗi siêu thị lớn về tay một số ông chủ người Thái 

Lan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy nhập khẩu hàng Thái lan và các nước khác 

vào Việt Nam. Xuất hiện thêm một số các nhà sản xuất nội địa ngành hàng chất tẩy rửa 

mới. Cùng với sự thay đổi nhanh chóng về thị hiếu và sở thích, người tiêu dùng có 

nhiều sự lựa chọn hơn khi mua hàng. Tất cả những yếu tố trên làm tăng sức cạnh tranh 

trên thị trường bán buôn và bán lẻ tại Việt Nam.  

 Tại thị trường xuất khẩu: Chi phí nhân công ngày càng tăng sẽ làm mất dần lợi thế 

giá rẻ của sản phẩm tẩy rửa Việt nam so với một số các quốc gia khác.  

 Để hạn chế rủi ro này, NETCO luôn thực hiện cải tiến công nghệ, đào tạo nâng 

cao tay nghề của người lao động trực tiếp sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm 

mới, nâng cao năng lực quản lý cũng như đội ngũ bán hàng, tăng cường marketing và 

nghiên cứu thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.  

 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:   

 

Doanh thu ĐVT Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015  

Từ bán hàng nội địa Tỷ đồng 452.1 464.7 529 

Từ xuất khẩu Tỷ đồng 183.6 215 191.5 

Từ gia công Tỷ đồng 56.2 46.8 34 

Từ nguồn khác Tỷ đồng 30.7 31.6 29.8 

TỔNG CỘNG Tỷ đồng 722.6 758.1 784.3 

Bảng 3: Doanh thu theo mảng kinh doanh 3 năm gần đây 

Ghi chú: Số liệu doanh thu 2014 dùng để so sánh là doanh thu loại trừ khoản 

khuyến mại sản phẩm.  
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Doanh thu năm 2015 của NETCO đạt 784,3 tỷ đồng bằng 103% so với năm 2014. 

Trong 4 mảng kinh doanh thì chỉ có mảng Bán hàng nội địa là tăng mạnh so với 2014, 

ba mảng kinh doanh còn lại đều giảm, trong đó mảng Gia công có mức giảm nhiều nhất 

(giảm 27%). 

 

 

Hình 2: Tỷ trọng doanh thu theo mảng kinh doanh 3 năm gần đây 

 

Hình 2 cho thấy tỷ trọng của các mảng kinh doanh trong 3 năm gần đây của 

NETCO.  Số liệu cho thấy xu hướng tăng tỷ trọng của mảng Bán hàng nội địa trong cơ 

cấu doanh thu của NETCO, điều này là do NETCO đã và đang rất chú trọng đầu tư phát 

triển sản phẩm, con người, hệ thống phân phối trong thị trường nội địa. Mảng Gia công 

có tỷ trọng liên tục giảm qua các năm do sản lượng và giá gia công giảm. Trong khi đó 

mảng Xuất khẩu và Khác có xu hướng giữ nguyên về giá trị tuyệt đối nhưng về tỷ trọng 

thì nhìn chung có xu hướng giảm. 
 

 

Hình 3: Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế trong 3 năm gần đây 
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Lợi nhuận trước thuế năm 2015 của NETCO đạt 103 tỷ đồng, tăng 85% so với 

năm 2014. Bên cạnh việc quản lý tốt các hoạt động trong sản xuất và kinh doanh thì sự 

tăng trưởng lợi nhuận đến khá nhiều từ việc tận dụng tốt giá nguyên liệu đầu vào và chi 

phí vận chuyển giảm trong năm 2015 do giá dầu thế giới giảm mạnh. 

2. Tình hình tài chính 

2.1. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Đvt Năm 2014 Năm 2015 
% tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản Tỷ đồng 314.3 371.9 18% 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 758.1 784.3 3% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh 
Tỷ đồng 52.7 102.9 95% 

Lợi nhuận khác Tỷ đồng 2.9 0.1 -96% 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng           55.6               103.0  85% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 46.3 86.8 87% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức % 20% 20% 0% 

Bảng 4: Tình hình tài chính 2015 

Tổng giá trị tài sản của NETCO 2015 tăng 18% so với 2014, Doanh thu tăng 2% 

nhưng nhờ tỷ lệ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu tăng mạnh so với 2014 

(13,13% so với 6,56%) cho nên Lợi nhuận của NETCO tăng mạnh. 
 

2.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:  

Chỉ tiêu Đvt Năm 2014 Năm 2015 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,45 2,52 
 

 Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,74 1,93 
 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 26,21% 24,04% 
 

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 35,51% 31,65% 
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Chỉ tiêu Đvt Năm 2014 Năm 2015 Ghi chú 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

 Vòng quay hàng tồn kho Lần 9,65 10,60 
 

 Doanh thu thuần/Tổng tài 

sản 
Lần 2,56 2,11 

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

 Hệ số Lợi nhuận sau 

thuế/Doanh thu  thuần 
% 5,76% 11,06% 

 

 Hệ số Lợi nhuận sau 

thuế/Vốn chủ sở hữu 
% 19,97% 30,72% 

 

 Hệ số Lợi nhuận sau 

thuế/Tổng tài sản 
% 14,74% 23,34% 

 

 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt 

động kinh doanh/Doanh 

thu thuần 

% 6,56% 13,13% 
 

Bảng 5: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

 Về chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán ngắn hạn và Hệ số thanh 

toán nhanh đều được cải thiện trong năm 2015 và cả 2 chỉ số này đều nằm ở mức tốt khi 

lần lượt ở mức 2,5 lần và gần 2 lần. Điều này chứng tỏ công ty có khả năng thanh toán 

tốt các khoản nợ ngắn hạn.  

  Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: Hệ số Nợ/Tổng tài sản và Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu năm 

2015 giảm so với 2014 (lần lượt 2% và 4%) và chỉ nằm ở mức thấp (khoảng 30%). Điều 

này cho thấy NETCO là doanh nghiệp có khả năng tự chủ tài chính cao, ít phụ thuộc 

vào các khoản vay. 

 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Vòng quay hàng tồn kho năm 2015 tăng 1 lần so 

với 2014 (10,6 so với 9,65) cho thấy công tác quản lý hàng tồn kho của Công ty đã được 

cải thiện tốt hơn. Doanh thu thuần/Tổng tài sản năm 2015 giảm so với 2014 do tốc độ 

tăng tổng tài sản nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu, một đồng tài sản năm 2015 tạo ra 

2,11 đồng doanh thu. 

  Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: với kết quả kinh doanh rất tốt trong 2015, tất cả 

hệ số sinh lời của NETCO tăng khoảng gấp đôi so với 2014. Trong đó, Hệ số Lợi nhuận 

sau thuế/Vốn chủ sở hữu năm 2015 đạt 30,72%, đây là mức khá cao trong bối cảnh tình 

hình kinh tế khó khăn trong năm 2015. 

3. Tổ chức và nhân sự 

 Danh sách Ban điều hành:  
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Stt Họ tên 
Chức vụ tại 

công ty 

Ngày bắt đầu/không 

còn là thành viên 

HĐQT 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ 

1 Phạm Quang Hòa GĐĐH 

Là TV HĐQT từ đầu 

nhiệm kỳ đến ngày  

29/1/2016 

- Từ đầu nhiệm kỳ đến 

29/1/2016: đại diện 21%.  

- Từ 29/1/2016, đại diện 6% 

2 Phan Văn Tiền CT HĐQT 
Là TV HĐQT từ 

29/1/2016 

Đại diện 15% từ 

29/01/2016 

3 
Nguyễn Mạnh 

Hùng 

UV HĐQT- 

GĐNS 
 Đại diện 15% 

4 
Lương Thị Anh 

Đào 
UV HĐQT 

Là TV HĐQT từ 

25/4/2015 
Đại diện 15% 

5 Lê Ngọc Quang UV HĐQT 
Không còn là TV 

HĐQT từ 25/4/2015 
14.269 0,089% 

6 
Thái Thị Hồng 

Yến 

UV HĐQT-

GĐTM 
 80.802 0,505% 

7 Lê Văn Bách UV HĐQT  0 0% 

8 
Nguyễn Thiện 

Nhân 
TBKS  0 0% 

9 Lê Thị Tường Vân UV BKS  625.338 3,908% 

10 
Nguyễn Thị Hồng 

Châu 
UV BKS  1.314 0,0082% 

11 Trần Thị Ái Liên KTT  20.252 0,126% 

Bảng 6: Danh sách và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Ban điều hành 

 

 Những thay đổi trong ban điều hành:  

 Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua việc bà Lương Thị Anh Đào thay 

ông Lê Ngọc Quang là UV HĐQT của Công ty Cổ phần Bột giặt NET kể từ ngày 

25/4/2015. 

 Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-NET/2016 ngày 29/1/2016 của HĐQT 

Công ty Cổ phần Bột giặt NET, ông Phan Văn Tiền thay thế ông Phạm Quang Hòa là 

TV HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 29/1/2016.  

 Số lượng cán bộ, nhân viên: số lượng lao động của NETCO năm 2015 là 634 

người 

4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 

 Dự án nhà máy mới tại Lộc An -Bình Sơn: 
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- Tháng 4/2015, công ty triển khai khởi 

công xây dựng nhà máy mới tại Lộc An -

Bình Sơn với công suất thiết kế 100.000 

tấn bột giặt/năm và 60.000 tấn tẩy rửa 

lỏng/năm. Nhà máy này được xây dựng 

với định hướng thiết kế về cấu trúc cơ sở 

hạ tầng và công nghệ, máy móc thiết bị 

hiện đại, đáp ứng được nhu cầu phát triển 

của Việt Nam và các nước trong khu vực 

Châu Á Thái Bình Dương đến 2035. 

Tổng số vốn đầu tư theo dự toán là 

375.000.000.000 đ (Ba trăm bảy mươi 

lăm tỷ đồng Việt nam - bao gồm cả thuế 

VAT).  

- Tính đến ngày 31/12/2015, số tiền giải 

ngân cho công trình này là 

54.300.000.000 (Năm mươi bốn tỷ ba 

trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 15,51% tổng 

dự toán. Theo báo cáo của Ban dự án, 

công trình đang được thực hiện đúng tiến 

độ thời gian cho từng gói thầu. Chất 

lượng công trình và vấn đề an toàn trong 

thi công được kiểm soát tốt.  

- Dự kiến, công trình sẽ được hoàn thành 

vào cuối quý 4/2016 - đầu quý 1/2017.  

 

 

 

 Các công ty con, công ty liên kết: Công ty chưa thực hiện xây dựng mô hình 

công ty con cũng như các hoạt động liên kết với đối tác nào.  

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

5.1. Cổ phần 

STT Cổ phần Số lượng Ghi chú 

1 Tổng số cổ phần 15.998.892  

2 Cổ phần đang lưu hành  Phổ thông 

+ Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do 15.998.892  

+ Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 0  

Bảng 7: Cổ phần 
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5.2. Cơ cấu cổ đông 

STT Cổ đông Tỷ lệ sở hữu Ghi chú 

1 Cổ đông lớn 65.51%  

2 Cổ đông nhỏ 34.49%  

3 Cổ đông tổ chức 73.84%  

4 Cổ đông cá nhân 26.16%  

5 Cổ đông trong nước 76.34%  

6 Cổ đông nước ngoài 23.66%  

Bảng 8: Cơ cấu cổ đông 

Ghi chú: số liệu tính tại thời điểm 21/12/2015. 

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: NETCO không tiến hành 

tăng vốn cổ phần trong năm.  

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

5.5. Các chứng khoán khác: Không có     

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

Công ty đã thực hiện tốt việc quản lý nguồn vật tư, nguyên liệu, bao bì đầu vào. 

Các nguyên liệu, vật tư, bao bì đầu vào đều được tuyển chọn từ các nhà cung cấp uy tín 

và có nguồn gốc xuất xứ, rõ ràng. MSDS (Material Safety Data Sheet) là một yêu cầu 

bắt buộc ngay từ bước thử nghiệm nguyên liệu mới và được sử dụng cho mục đích đánh 

giá độ an toàn của nguyên liệu đó với con người và môi trường. Danh mục các nhà cung 

cấp được đánh giá hàng năm dựa trên các KPIs của năm trước đó.  Tiêu chuẩn tuân thủ 

pháp luật và môi trường của nhà cung cấp là một trong những yếu tố quan trọng được 

đưa vào đánh giá.   

6.2. Tiêu thụ năng lượng:   

 Công ty đã thực hiện các chương trình phát huy sáng kiến để tiết kiệm năng lượng, 

giảm giá thành thông qua việc triển khai rộng khắp các hoạt động   

  Kaizen, TPM tại các tổ, nhóm, đội. Tiết kiệm năng lượng được công ty định nghĩa 

là tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt, nhiên liệu.  

6.3. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

 Công ty đã tuân thủ tốt pháp luật về bảo vệ môi trường. Việc xử lý, thu gom nước 

thải được quản lý tốt, giao trách nhiệm rõ ràng cho người thực hiện. Một trong những 

ưu tiên hàng đầu của NET là xây dựng hình ảnh một công ty NET thân thiện, có trách 

nhiệm với môi trường và cộng đồng. Điều này được thể hiện rất rõ trong kết cấu công 

thức sản phẩm của NET. Nguyên liệu Zeolite được đưa vào sử dụng thay thế cho STPP 
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(Sodium Tripoly Phosphate) từ những năm 2007. Đây là nguyên liệu thân thiện với môi 

trường, góp phần làm giảm ô nhiễm nguồn nước thải.  

 Ngoài ra, công ty còn thực hiện các chương trình tìm kiếm nguồn nhiên liệu thay 

thế, giảm ô nhiễm môi trường. Trong 2015, khí CNG đã được đưa vào sử dụng thay thế 

cho dầu FO. CNG là nhiên liệu thay thế, giảm ô nhiễm môi trường đáng kể do khí thải 

thấp nhất, chỉ sau hydro. Phát ra ít chất gây ô nhiễm độc hại, có tính an toàn, không độc 

hại cho người, không ô nhiễm nguồn nước.  

 Trong năm NETCO không có vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy 

định về môi trường. 

6.4. Chính sách liên quan đến người lao động 

 Số lượng lao động của NETCO năm 2015 là 634 người với mức lương bình quân 

là 6,1 triệu đồng/người/tháng. 

 Công ty tạo điều kiện cho người lao động khám sức khỏe 02 lẩn trong năm, đo 

chức năng hô hấp 01 lần trong năm. Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ như bảo hiểm 

theo luật định, ăn ca, bồi dưỡng độc hại, an toàn lao động, tiền lễ, tết, tháng lương thứ 

13, nghỉ mát năm. 

 Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động 

đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: cử CBCNV, người lao động đi đào tạo 

chuyên môn nghiệp vụ ở bên ngoài theo yêu cầu công việc. Phổ biến chính sách an toàn 

chung, huấn luyện vận hành tời nâng, huấn luyện các thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an 

toàn; huấn luyện PCCC, huấn luyện nghề thực tế tại công ty, vi sinh, vận hành máy… 

6.5. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

 Hướng đến sự phát triển bền vững và lấy chữ “Nhân” làm gốc, công ty cổ phần bột 

giặt NET luôn đặt con người ở vị trí trung tâm của các hoạt động kinh doanh.  Thực 

hiện đúng các cam kết với cộng đồng và người tiêu dùng, như đã đề cập tại mục 6.3, 

công thức các sản phẩm của NET được nghiên cứu trên cơ sở an toàn cho người sử 

dụng và môi trường, không chạy theo lợi nhuận bằng cách sử dụng các nguồn nguyên 

liệu giá rẻ. Trong tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của NET, tuyệt đối không sử 

dụng các hóa chất gây độc hại, không dùng các loại hương liệu có kết cấu dễ gây ung 

thư cho người tiêu dùng.  

  Ý thức được trách nhiệm với cộng đồng, công ty đã thực hiện nhiều các chương 

trình xã hội và từ thiện. Cụ thể là nuôi dưỡng suốt đời một bà mẹ Việt Nam anh hùng cư 

ngụ tại Long Thành – Đồng Nai và một thương binh cư ngụ tại quận 8-tp. Hồ Chí Minh.  

Hàng năm, công ty thực hiện chương trình phát học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học và 

phát quà theo chương trình “áo trắng học trò’ tại một số các trường tiểu học thuộc đồng 

bằng sông Cửu Long và Miền Trung.   
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III. 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 tình hình kinh tế thế giới và trong khu vực được đánh giá 

là có nhiều bất ổn với những xung đột chính trị, tôn giáo và xu hướng thắt chặt chi tiêu 

của người tiêu dùng nhưng tình hình Việt nam nói chung và NET nói riêng có nhiều 

thay đổi theo hướng tích cực. Năm 2015 là một năm thành công đối với hoạt động sản 

xuất kinh doanh của NETCO. Sản lượng sản xuất tại hai nhà máy tăng 4,2% từ 132.200 

tấn trong năm 2014 lên đến 137.700 tấn năm 2015, lợi nhuận tăng 85% so với 2014 góp 

phần gia tăng giá trị doanh nghiệp và quyền lợi của các cổ đông.  

 

 

Hình 4: Sản lượng sản xuất 2014 và 2015 

 Về hoạt động gia công sản phẩm cho các khách hàng, tổng lượng hàng gia công 

tại hai nhà máy tăng 1,62% so với 2014, trong đó giảm 18,72% tại nhà máy Biên Hòa. 

Đối với mảng gia công, NET đứng trước áp lực tiết giảm các chi phí từ chi phí nhân 

công cho đến các chi phí tiện ích theo yêu cầu từ các khách hàng. Lợi nhuận biên của 

mảng gia công ngày càng bị thu hẹp và có khả năng ảnh hưởng xấu đến tình hình tài 

chính của công ty trong trường hợp công ty không có những cải tiến nâng cao năng suất 

lao động và tiết giảm chi phí tiện ích.  

 Khái quát chung về hoạt động bán hàng nội địa và và xuất khẩu, tỷ lệ tăng 

trưởng của số lượng tiêu thụ tính trên đầu tấn là 8,6% so với 2014. Nếu so sánh với mức 

tăng trưởng kinh tế của Việt nam là 6,68 % thì kết quả 8,6% đạt ở mức khá.  

 Về hoạt động xuất khẩu, năm 2015 được ghi nhận là năm doanh thu xuất khẩu 

giảm 11% từ 215 tỷ đồng xuống còn 191,5 tỷ đồng. Nguyên nhân của việc giảm này 

xuất phát từ việc một số thị trường bị mất vào tay các nhà sản xuất của Trung Quốc.  

Mức chênh lệch về giá chào bán sản phẩm FOB cho khách hàng giữa Việt Nam và 

Trung Quốc từ 10% đến 12%. Đây là một khó khăn đối với NET nói riêng cũng như 

ngành sản xuất chất tẩy rửa tại Việt Nam nói chung trong việc giữ và mở rộng thị 
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trường xuất khẩu. Mức thu phí tại các cảng Việt Nam tăng liên tiếp trong các năm từ 

2013 đến 2015 và chi phí nhân công tăng đã đẩy giá thành sản xuất tại Việt Nam lên 

cao, ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh quốc gia của ngành này.  

 Tại thị trường nội địa và xuất khẩu gián tiếp, doanh thu năm 2015 tăng 14% so 

với 2014 từ 464,7 tỷ đồng lên 529 tỷ đồng. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015 ghi 

nhận mức tăng là 3,58% (từ 511 tỷ đồng lên 529 tỷ đồng). Nguyên nhân của sự chênh 

lệch này là do Công ty loại phần chi phi khuyến mãi sản phẩm năm 2014 (khoảng 46 tỷ 

đồng) theo phương thức ghi nhận doanh thu tại thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ 

tài chính ban hành ngày 22/12/2014. Đóng góp vào việc tăng trưởng doanh thu trên có 

sự góp phần của một số nhóm hàng tẩy rửa lỏng mới với chất lượng tốt tương đương 

các sản phẩm đứng đầu trên thị trường như nước giặt NET Matic và nước tẩy nhà tắm 

NET Power Clean được triển khai vào cuối quý 3/2015.  

  

Hình 5: 2 sản phẩm mới triển khai trong 2015 

 Thị trường nội địa được Ban Giám đốc đánh giá là nơi đối diện với nhiều khó 

khăn thách thức trong những năm qua và những năm sắp tới. Nhiều nhà sản xuất nội địa 

mới cũng như những nhãn hàng nhập khẩu tham gia thị trường với các hình thức 

khuyến mại khá linh hoạt làm tăng mức cung của thị trường trong khi tổng mức cầu của 

thị trường giảm nhẹ do tình hình kinh tế giảm sút. Điều này tăng áp lực cạnh tranh đối 

với các nhà sản xuất trong nước và làm cho cuộc chiến tại thị trường này trở nên “ngầu 

bọt”.  Sự cải tiến trong công nghệ để gia tăng giá trị sản phẩm và nâng cao năng suất là 

điều cần thiết để tồn tại trong cuộc chiến này. 

 Các hoạt động cung ứng nguyên liệu, vật tư, bao bì và giao hàng đến hệ thống 

phân phối được nhìn nhận là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị của công ty.  

Mảng hoạt động này được đánh giá là tốt.  Hàng năm, các nhà cung cấp được đánh giá 

dựa trên các KPIs của năm trước trước khi được đưa vào danh mục nhà cung cấp của 

năm hiện tại. Việc lựa chọn và thương lượng với các nhà cung cấp đầu vào để có giá 

vốn tốt, góp phần giảm bớt áp lực tăng chi phí nhân công và gia tăng lợi nhuận. Các 

hoạt động vận chuyển, logistic được thực hiện kịp thời, không để xảy ra tình trạng giao 

hàng trễ so với yêu cầu của khách hàng.  
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Tóm lại, bức tranh sản xuất kinh doanh 2015 được ghi nhận với những tín hiệu tốt 

về lợi nhuận và tăng trưởng tại thị trường nội địa tuy nhiên cần nhìn nhận khách quan 

rằng hoạt động bán hàng xuất khẩu và nội địa cần nhiều nỗ lực hơn nữa trong việc xây 

dựng thương hiệu tại thị trường nội địa và tận dụng tối đa những cơ hội từ các hiệp định 

thương mại được ký kết giữa chính phủ Việt Nam và các quốc gia khác để mở rộng xuất 

khẩu. Để có thể vượt lên những thách thức đầy áp lực đối với hoạt động bán hàng nội 

địa, xuất khẩu và gia công trong những năm sắp tới, năm 2016 là năm thích hợp để Hội 

đồng quản trị và Ban giám đốc xem xét lại nguồn lực hiện có để điều chỉnh mô hình 

kinh doanh phù hợp với nhiệm kỳ mới (2016-2021) 

2. Tình hình tài chính 

2.1.  Tình hình tài sản 

 Tổng giá trị tài sản của NETCO tính đến thời điểm 31/12/2015 là 371,8 tỷ đồng, 

tăng 18% (tương đương 57,6 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm ngoái do Công ty tăng khoản 

phải thu ngắn hạn và đang tiến hành xây dựng nhà máy mới nên tăng tài sản dở dang dài 

hạn. 

 Số vòng quay tổng tài sản năm 2015 là 2,11 lần, giảm so với mức của năm 2014 là 

2,56 lần. Điều này là do tốc độ tăng tài sản của Công ty nhanh hơn tốc độ tăng doanh 

thu dẫn đến số doanh thu tạo ra từ 1 đồng tài sản năm 2015 thấp hơn so với 2014. 

  Nhìn chung các khoản nợ, tài sản của Công ty được theo dõi, quản lý tốt nên 

không có tình trạng nợ phải thu xấu, tài sản xấu trong 2015. 

2.2. Tình hình nợ phải trả 

 Tổng nợ phải trả của Công ty đến thời điểm 31/12/2015 là 89,4 tỷ đồng, tăng 9% 

(tương đương 7 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó công ty không có nợ dài 

hạn, không có khoản nợ đối với các tổ chức tài chính và trên 50% cơ cấu nợ ngắn hạn 

của NETCO là khoản phải trả người bán ngắn hạn, điều này chứng tỏ NETCO có uy tín 

đối với các nhà cung cấp. 

 So với năm 2014, các hệ số Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản và Tổng nợ phải trả/ 

Vốn chủ sở hữu của năm 2015 đều giảm khoảng 2% ở mức tương ứng là 24,04% và 

31,65%. 

 Do Công ty có sẵn nguồn ngoại tệ thu từ xuất khẩu để trang trải cho việc nhập 

khẩu nguyên liệu đầu vào cộng thêm tỷ giá USD tăng cho nên trong năm 2015 Công ty 

vẫn thu lợi từ chênh lệch tỷ giá.  

 Công ty ít bị ảnh hưởng bởi chênh lệch lãi vay do không vay nợ từ các tổ chức tài 

chính, tín dụng và vẫn có thu nhập từ tiền gửi, tiền cho vay, khoảng gần 6 tỷ đồng trong 

2015, tăng 11% so với 2014. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý. 

 Cơ cấu tổ chức với mô hình Giám đốc điều hành và các Giám đốc chức năng được 

giữ nguyên, không thay đổi từ đầu nhiệm kỳ.  
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 Các chính sách bao gồm chính sách nguồn nhân lực, chính sách tài chính, chính 

sách bán hàng, chính sách nguồn cung ứng, chính sách thưởng/phạt… Các chính sách 

được thay đổi để phù hợp với tình hình của từng giai đoạn. Sau quá trình thực hiện, 

công ty có hoạt động đánh giá lại xem chính sách còn điểm nào chưa phù hợp không? 

 Về quản trị, công ty áp dụng mô hình quản lý phân cấp. Các giám đốc chức năng, 

các trưởng phó phòng ban phân xưởng được quyền ra quyết định trong phạm vi quyền 

hạn qui định. Mô hình này tạo động lực cho câp dưới và khuyến khích các cấp quản lý 

phát huy sáng tạo.  

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Căn cứ vào những định hướng của Hội 

đồng quản trị nhiệm kỳ (2016-2021), ban điều hành sẽ cụ thể hóa thành các mục 

tiêu và chương trình sau.  

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán : Không có  

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công 

ty:  

 Về trách nhiệm đối với cộng đồng của NET, Ban giám đốc đồng ý kiến với đánh 

giá của Hội đồng quản trị tại mục IV (2). Công ty ngày càng có ý thức được trách nhiệm 

của mình đối với cộng đồng. 

  Điều này thể hiện rõ nét qua các chương trình tài trợ “Vượt lên chính mình” 

xuyên xuốt trong nhiều năm, chương trình phát học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, 

chính sách đối với người có công với cách mạng và tạo điều kiện cho các em sinh viên 

trẻ được thực tập. 

6.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường  

 Là một đơn vị sản xuất chất tẩy rửa nên NETCO rất quan tâm đến vấn đề môi 

trường tại nhà máy, cụ thể: 

 Đầu năm 2015, NETCO đã chuyển đổi nguyên liệu đốt từ dầu FO sang dùng khí 

CNG, việc này vừa giúp tiết kiệm nhiên liệu (khoảng 10%) vừa giúp giảm ô nhiễm môi 

trường do gas sạch hơn. Đây là một nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo NETCO đồng thời 

là hành động cụ thể trong việc thể hiện trách nhiệm của Doanh nghiệp đối với môi 

trường.   

 Công ty hiện vẫn duy trì hệ thống tái chế nước thải để tái sử dụng, việc này góp 

phần tiết kiệm nguồn nước và hạn chế nước thải ra bên ngoài. 

 Trong hoạt động sản xuất, NETCO luôn khuyến khích CBCNV phát huy các sáng 

kiến nhằm giảm thiểu điện năng tiêu thụ đồng thời thực hiện tiết kiệm điện thông qua 

việc tắt các thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dụng. 

6.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

 Tình hình lao động của nhiệm kỳ (2011-2016) có biến động hơn so với các nhiệm 

kỳ trước. Cùng với việc mở cửa kinh tế, số lượng các doanh nghiệp trong và ngoài nước 

tăng lên. Nói cách khác, nhu cầu về nguồn nhân lực tăng. Người lao động có nhiều cơ 
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hội để lựa chọn những công việc phù hợp với nguyện  vọng và năng lực hơn. Mức thu 

nhập tại NET hiện nay ở mức trung bình so với thị trường lao động. Vì vậy, việc biến 

động tăng giảm lao động là một tất yếu.  

 Trong nhiệm kỳ tới, vấn đề xây dựng nguồn nhân lực mạnh, có chất lượng  cùng 

với chính sách trả lương theo năng lực và cống hiến sẽ là  vấn đề quan trọng, quyết định 

đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.   

 

IV. 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 

Nhiệm kỳ 2011- 2015, với chức năng nhiệm được quy định trong điều lệ, Hội 

đồng quản trị đã xác định các vấn đề cốt lõi xuyên suốt nhiệm kỳ và của từng giai đoạn 

để đề ra kế hoạch hành động phù hợp, đồng thời cùng Ban điều hành tập trung giải 

quyết các vấn đề lớn của Công ty, theo đúng pháp luật, điều lệ Công ty, nghị quyết của 

đại hội đồng cổ đông, với các nội dung chính sau: 

 HĐQT luôn bám sát nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên từng năm, 

phân công từng thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực trong phạm vi chức năng 

quản trị; đồng thời HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Ban điều hành 

trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định liên quan đến các vấn đề các hoạt động 

quản trị khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

 Với thuận lợi đa phần các thành viên HĐQT vừa là thành viên HĐQT vừa là thành 

viên trong Ban điều hành, các thành viên HĐQT hàng tuần, tháng, quý cùng Ban điều 

hành họp giao ban, kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu diễn biến 

của sản xuất và kinh doanh. 

 Công ty đã từng bước kiện toàn bộ máy quản lý, cơ cấu nhân lực có trình độ 

chuyên môn, ngoại ngữ cùng khả năng quản lý đáp ứng với quá trình phát triển của 

doanh nghiệp và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó HĐQT công ty cũng chỉ đạo xây dựng 

các phương án tiết kiệm trong quản lý và sản xuất.  

 Thực hiện đúng Nghị quyết về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 

và phương án chi trả cổ tức các năm đúng theo phương án phân phối lợi nhuận đã được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua các năm. 

 Với tinh thần đổi mới để phát triển, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, căn 

cứ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã triển khai cho Ban điều hành, Ban 

quản lý dự án, đến nay nhà máy mới tại KCN Lộc An – Bình sơn, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai, Viêt Nam đang đi vào giai đoạn nước rút, dự kiến cuối quý 4/2016 đầu 

quý 1/2017 sẽ đưa vào vận hành với công suất thiết kế trên 100.000 tấn Bột giặt năm, 

lấy tự động làm trung tâm, chắc chắn không những củng cố vị thế của NETCO trong và 

ngoài nước mà còn tham gia nhanh chuỗi cung ứng toàn cầu trong xu thế hòa nhập hiện 

nay. 
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 HĐQT thực hiện tốt việc công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các 

thông tin bất thường cho các cổ đông trên trang Website công ty, UB CKNN, Sở GDCK 

Hà Nội. 

 Trong năm năm qua, NETCO luôn hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh 

doanh mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, không những bảo toàn mà còn phát 

triển vốn, từ 79,994 tỷ vốn điều lệ năm 2011, đến nay vốn điều lệ lên tới 159,988 tỷ 

VND; lợi nhuận từ 84,647 tỷ/năm 2011, đến năm 2015 nhuận đạt 103,049 tỷ đồng. Có 

thể khẳng định rằng, kết quả này phản ánh vai trò định hướng, chỉ đạo tập trung và hỗ 

trợ xuyên suốt của HĐQT đối với Ban điều hành; với vai trò quản trị của mình, nên thù 

lao và chi phí hoạt đông của HĐQT và BKS trong những năm qua được thực hiện đúng 

theo mức nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.  

 Hội đồng quản trị tạo điều kiện để các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên, 

nữ công đóng góp tích cực trong việc động viên cán bộ công nhân viên tích cực thi đua 

sản xuất, thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực; xây dựng nếp sống văn hoá doanh 

nghiệp và CBCNV NETCO coi danh nghiệp như ngôi nhà thứ hai của mình. 

 HĐQT đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban kiểm soát 

thực hiện hiệm vụ kiểm tra, giám sát đúng chức năng của mình trong quản lý điều hành 

doanh nghiệp. 

Chính vì thế, NETCO đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm được đề 

ra tại Đại hội Cổ đông năm 2015, cụ thể như sau: 

Chỉ tiêu ĐVT 

Thực 

hiện 

2014 

Kế 

hoạch 

2015 

Thực 

hiện 

2015 

Tỷ lệ TH 

2015/TH 

2014 (%) 

Tỷ lệ TH 

2015/KH 

2015 (%) 

Doanh thu Tỷ đồng 758.1 833.91 784.3 103% 94% 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 55.6  55.6  103 185% 185% 

EPS VNĐ 2,676  2,721  5,205  195% 191% 

Cổ tức % 20% 12% 20% 100% 167% 

Bảng 9: Các chỉ tiêu thực hiện 2015 so với kế hoạch và thực hiện 2014 

 

Ghi chú: cổ tức thực hiện 2015 là mức HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua 

 Doanh thu thực hiện năm 2015 đạt 784,3 tỷ đồng, bằng 103% so thực hiện năm 

2014, giảm 6% so với kế hoạch năm 2015. 

 Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2015 đạt 103 tỷ đồng, bằng 185% so thực 

hiện năm 2014 và vượt 85% kế hoạch năm 2015. 
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 Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu năm 2015 đạt 5.205 đồng, bằng 195% so 

với năm 2014 và vượt 91% kế hoạch được thông qua. 

 Cổ tức dự kiến 2015 là 20%, bằng so với 2014 và vượt 67% so với kế hoạch đề ra. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

Nhìn chung, Hội đồng Quản trị đánh giá năm 2015 là một năm thành công của 

Ban điều hành công ty trong kinh doanh và thực hiện tốt những qui định về pháp  luật, 

môi trường cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng.  

 Trước hết, thành công này được thể hiện rõ nét qua kết quả về lợi nhuận và doanh 

thu bán hàng. Với mức tăng 190% tính trên đồng lợi nhuận/đồng doanh thu (từ 0.069 

đồng trong 2014 lên 0.1313 đồng trong 2015), NET đã đạt mức lợi nhuận cao hơn các 

đơn vị sản xuất cùng ngành trong nước. Đặc biệt, sự gia tăng gấp đôi về giá trị vốn góp 

của các cổ đông từ 79,994 tỷ VND lên 159,988 tỷ VND từ nguồn lợi nhuận chưa phân 

phối và quỹ đầu tư phát triển được Hội đồng quản trị ghi nhận năng lực kinh doanh của 

Ban điều hành trong việc mang lại sự gia tăng lợi ích của các cổ đông và gia tăng tài sản 

của doanh nghiệp.  

Ghi nhận tiếp theo của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành về những cố gắng 

trong việc bù đắp phần giảm doanh thu từ mảng hoạt động gia công bằng doanh thu của 

mảng bán hàng nội địa và xuất khẩu. Mặc dù sự tăng trưởng về tổng doanh thu còn thấp 

nhưng trong bối cảnh nền kinh tế trong nước cũng như trong khu vực chịu ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu, xung đột chính trị, chỉ số CPI tăng ở mức thấp 0,63% trong 2015, 

Hội đồng quản trị có những đánh giá tích cực đối với hoạt động bán hàng.  

Ngoài những đánh giá tích cực trong kinh doanh, Hội đồng quản trị đánh giá cao 

việc thực hiện những qui định liên quan đến pháp luật, môi trường của NET. Đồng thời, 

trách nhiệm đối với cộng đồng của NET ngày càng thể hiện rõ nét qua các chương trình 

tài trợ “Vượt lên chính mình” xuyên xuốt trong nhiều năm, chương trình phát học bổng 

cho trẻ em nghèo hiếu học, chính sách đối với người có công với cách mạng và tạo điều 

kiện cho các em sinh viên trẻ được thực tập.  

Tất cả các thành công và nỗ lực trên là kết quả của việc Ban điều hành Công ty 

trong việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Hội đông quản trị thành các 

chương trình hành động trong năm 2015 và sự ứng phó linh hoạt trước những diễn biến 

của các yếu tố trong và ngoài công ty. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục chủ trương điều hành hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty với tinh thần thận trọng và chắc chắn, phát huy những 

thành quả đã đạt được của năm 2015. Căn cứ vào nội lực của Công ty và những dự đoán 

về nền kinh tế, về thị trường trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đặt ra các mục tiêu kế 

hoạch như sau: 
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Chỉ tiêu ĐVT 
TH năm 

2015 

KH năm 

2016 

Tỷ lệ KH 

2016/TH 

2015 % 

Doanh thu Tỷ đồng 784,3 840 107% 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 103 80 78% 

Bảng 10: Các chỉ tiêu kế hoạch 2016 

Ghi chú: kế hoạch 2016 là mức HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua 

 Kế hoạch doanh thu năm 2016 là 840 tỷ đồng, bằng 107% so với thực hiện năm 

2015. 

 Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2016 là 80 tỷ đồng bằng 78% so với thực hiện 

năm 2015. 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 

1.1. Thành viên Hội đồng quản trị 

Stt Họ tên 
Chức vụ tại 

công ty 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

SL chức danh TV 

HĐQT tại công ty 

khác 

1 Phạm Quang Hòa GĐĐH 

- Từ đầu nhiệm kỳ đến 

29/1/2016: đại diện 21%.  

- Từ 29/1/2016, đại diện 6% 

0 

2 Phan Văn Tiền CT HĐQT Đại diện 15% 3 

3 Nguyễn Mạnh Hùng 
UV HĐQT- 

GĐNS 
Đại diện 15% 0 

4 Lê Ngọc Quang TV HĐQT 
Từ đầu nhiệm kỳ đến 

25/4/2015 đại diện 15% 
 

5 Lương Thị Anh Đào UV HĐQT 
Từ ngày 25/4/2015 đại diện 

15% 
0 

6 Thái Thị Hồng Yến 
UV HĐQT-

GĐTM 
80.802 0,505% 0 

7 Lê Văn Bách UV HĐQT 0 0% 0 

Bảng 11: Thành viên Hội đồng quản trị 

 

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện nay HĐQT chưa thành lập các 

tiểu ban tuy nhiên HĐQT đã phân công các thành viên phụ trách từng lĩnh vực 

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị  
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Trong 2015, Hội đồng Quản trị Công ty có tất cả 8 cuộc họp với sự tham gia góp ý 

kiến của 100% TV HĐQT, cụ thể: 

Stt 
Thành viên 

HĐQT 
Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không còn là 

thành viên HĐQT 

Số buổi họp 

HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

1 Phạm Quang Hòa 
CT HĐQT - 

GĐĐH 

Không còn là TV 

HĐQT từ 29/1/2016 
8/8 100% 

2 Phan Văn Tiền CT HĐQT Là TV HĐQT từ 29/1/2016 

3 Nguyễn Mạnh Hùng TV HĐQT  8/8 100% 

4 Lê Ngọc Quang TV HĐQT 
Không còn là TV 

HĐQT từ 25/4/2015 
2/2 100% 

5 Lương Thị Anh Đào TV HĐQT 
Là TV HĐQT từ 

25/4/2015 
6/6 100% 

6 Thái Thị Hồng Yến TV HĐQT  8/8 100% 

7 Lê Văn Bách TV HĐQT  8/8 100% 

Bảng 12: Hoạt động của Hội đồng quản trị 

 

1.4. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về 

quản trị công ty trong năm: 01 thành viên thuộc HĐQT, BGĐ Công ty đang tham gia 

khóa đào tạo Thạc sỹ QTKD của Đại học Quebec – Canada. 

2. Ban Kiểm soát 

2.1. Thành viên của Ban kiểm soát 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

1 Nguyễn Thiện Nhân TBKS 0 0% 

2 Lê Thị Tường Vân UV BKS 625.338 3,908% 

3 Nguyễn Thị Hồng Châu UV BKS 1.314 0,0082% 

Bảng 13: Thành viên của Ban kiểm soát 

 

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát: Trong 2015, Ban kiểm soát Công ty có tất cả 

12 cuộc họp với sự tham gia góp ý kiến của 100% TV BKS, cụ thể: 
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Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

1 Nguyễn Thiện Nhân TBKS 12/12 100% 

2 Lê Thị Tường Vân UV BKS 12/12 100% 

3 Nguyễn Thị Hồng Châu UV BKS 12/12 100% 

Bảng 14: Hoạt động của Ban kiểm soát 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám 

đốc và Ban kiểm soát 

3.1. Lương, thưởng, thù lao  

 
Hội đồng Quản trị Chức danh Lương Thưởng Thù lao Tổng cộng 

1 Phạm Quang Hòa CT HĐQT-GĐĐH 48% 40% 12% 100% 

2 Nguyễn Mạnh Hùng TV HĐQT-GĐNS 64% 14% 22% 100% 

3 Lê Ngọc Quang TV HĐQT 0% 0% 100% 100% 

4 Lương Thị Anh Đào TV HĐQT 0% 0% 100% 100% 

5 Thái Thị Hồng Yến TV HĐQT-GĐTM 73% 16% 10% 100% 

6 Lê Văn Bách TV HĐQT 38% 10% 51% 100% 

 
Ban Kiểm soát 

     

1 Nguyễn Thiện Nhân TBKS 0% 0% 100% 100% 

2 Lê Thị Tường Vân UV BKS 72% 8% 20% 100% 

3 Nguyễn Thị Hồng Châu UV BKS 71% 7% 23% 100% 

Bảng 15: Lương, thưởng, thù lao của HĐQT của Ban kiểm soát 

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:   Không có 

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:  Không có 

3.4.  Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Các vấn đề liên quan đến quản trị như tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và 

các qui trình, công cụ kiểm tra họat động của các phòng ban, phân xưởng trong công ty 

cũng như việc sử dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu đề ra của Hội đồng quản 

trị được Ban điều hành thực hiện ở mức năm sau có tiến bộ và cải tiến so với năm trước. 

Các qui chế về tài chính, mua hàng, bán hàng…đều đã được thiết lập và là cơ sở để các 

phòng ban, phân xưởng thực hiện. Tuy nhiên, việc kết nối giữa hoạt động thực tế với 

mục tiêu đâu đó còn  rời rạc, một số hoạt động được đo lường bằng định tính, thiếu định 

lượng. Vì vậy, để có thể đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn 5 năm tới (2016-2021), cần có 
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những thay đổi manh mẽ về quản trị doanh nghiệp, mô hình kinh doanh công ty và 

chính sách liên quan đến nguồn nhân lực để có sự liên kết rõ ràng giữa mục tiêu của 

từng bộ phận với mục tiêu chung của công ty.   

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (đính kèm) 

 

 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 
 

PHẠM QUANG HÒA 
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