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HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI 

Ngày 25 tháng 03 năm 2011 

 

1. Chương trình Đại hội 

2. Báo cáo của Ban giám đốc. 

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị. 

4. Báo cáo của ban kiểm soát. 

5. Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông. 

6. Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, thể 

lệ bầu cử. 

7. Báo cáo thường niên 2010. 



CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI  
 

CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 

Thời gian:  08h00 đến 11h30 ngày 25/03/2011 
Địa điểm: Đường D, Khu CN Cát Lái , p.Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 , T.P Hồ Chí Minh. 
 
 

THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN  

08h00 – 08h30 − Đón tiếp khách mời và đại biểu BTC 

08h30 – 09h00 − Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, giới thiệu Ban 
Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.  

MC (Biểu quyết) 

 − Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, công bố đủ điều 
kiện tổ chức Đại hội. 

Đại diện BKS 

 − Phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2011. 

Chủ tọa - CT HĐQT  

09h00 – 10h15 − Báo cáo kết quả SXKD 2010 và Kế hoạch SXKD năm 
2011. 

Giám Đốc  

 − Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 
− Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010. 

Chủ tọa - CT HĐQT 
Trưởng BKS 

 − Báo cáo trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của 
Đại hội. 

Giám Đốc 

10h15 –10h45 − Giới thiệu bầu cử thành viên HĐQT 
− Phát biểu ý kiến của thành viên HĐQT 
− Thông báo thể lệ và tổ chức bầu cử thành viên HĐQT 
− Thảo luận tại Hội trường, các cổ đông phát biểu, góp ý 

TV ban chủ tọa. 
Ông: Phan Văn Tạo 
Ban kiểm phiếu. 
Ban chủ tọa, 

10h45 – 10h55 − Thông báo quy định biểu quyết, tóm tắt các nội dung 
và tiến hành biểu quyết.  

Chủ tọa và Ban kiểm 
phiếu 

 • Biểu quyết Báo cáo tài chính kiểm toán và kết quả 
SXKD năm 2010. 

• Biểu quyết Kế hoạch SXKD năm 2011. 

 
 

 • Biểu quyết phương án phân phối LN năm 2010. 
• Biểu quyết thù lao HĐQT, Ban kiểm soát. 
• Biểu quyết kế hoạch cổ tức năm 2011. 
• Biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán 2011. 
• Biểu quyết sửa đổi điều lệ. 

 

10h55 – 11h15 − Phát biểu ý kiến của khách mời 
− Phát biểu ý kiến của chủ tọa. 

Khách mời. 
Chủ tọa  

11h15- 11h30 − Thông báo kết quả bầu thành viên HĐQT và trình 
diện. 

− Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 
2011. 

Ban kiểm phiếu, 
HĐQT 
Thư ký  

 − Phát biểu bế mạc.  Chủ tọa 
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       CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI         Độc Lập - Tự  do - Hạnh Phúc 
              ____________________________________________________________                           _____________________________________________________ 

         TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng 03 năm 2011 
 

THỂ LỆ BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

   Kính gửi:  Quý cổ đông – Công ty cổ phần Cát Lợi  
1. Số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị  

- Số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT) là  01 người. 
2. Nguyên tắc bầu cử:  

- Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT và thực hiện bầu thành viên HĐQT tuân 
thủ đúng quy định của Điều lệ công ty về việc tham gia đề cử, ứng cử. 
- Việc bầu cử tuân thủ nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 
tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và 
cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên. 

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu N cổ phiếu 
+  Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị  của cổ đông A là N x 1. 
+  Cổ đông A có thể dồn tất cả số phiếu bầu cho ứng cử viên hoặc chỉ một phần trong tổng 

số phiếu bầu hoặc có thể bỏ phiếu trắng. Số phiếu bầu cho ứng cử viên không được vượt quá 
tổng số phiếu bầu được quyền biểu quyết của cổ đông được ghi trên phiếu bầu thành viên 
HĐQT. 

3. Trình tự tiến hành bầu cử 
- Phiếu bầu cử:  

+ Phiếu bầu được in sẵn trong đó có tổng số phiếu bầu cho từng cổ đông cụ thể có đóng 
dấu của Công ty Cp Cát Lợi. 

+ Phiếu bầu cử thành viên HĐQT sẽ do Ban bầu cử & kiểm phiếu phát cho các cổ đông 
đến tham dự tại Đại hội.  
- Cách thức bầu cử:  

+  Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu cho ứng viên vào cột tương ứng trên Phiếu bầu cử. Cổ 
đông có thể dồn tất cả số phiếu bầu cho ứng cử viên hoặc chỉ một phần trong tổng số phiếu bầu 
hoặc có thể bỏ phiếu trắng.  

+ Số phiếu bầu cho ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền biểu 
quyết của cổ đông được ghi trên phiếu bầu thành viên HĐQT 

+ Trong trường hợp muốn sửa đổi do ghi sai phải gạch bỏ đè ngang lên số sai, ký tên 
ngay bên cạnh (tại cột ghi chú) chỗ gạch bỏ và ghi lại số đúng.  
- Kiểm phiếu: 

+  Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do Ban bầu cử & kiểm phiếu phát ra, có đóng dấu của 
công ty, có chữ ký của cổ đông tham gia bỏ phiếu, có tổng cộng số phiếu bầu cho ứng cử viên 
không vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền biểu quyết của cổ đông ghi trên phiếu bầu. 

+ Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu không do Ban bầu cử & kiểm phiếu phát ra, không 
có chữ ký của cổ đông tham gia bỏ phiếu và/ hoặc phiếu bầu có tổng cộng số phiếu bầu cho ứng 
viên lớn hơn tổng số phiếu bầu được quyền biểu quyết của cổ đông ghi trên phiếu bầu. 

4. Xác định kết quả trúng cử. 
Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải có số phiếu bầu ít nhất bằng 65% tổng số cổ 

phần dự họp (tổng số phiếu được bầu chia cho tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp). 
Trân trọng./. 

 BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

Năm 2010 
 
Tên tổ chức phát hành/niêm yết:  CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI. 
Địa chỉ: 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM 
Điện thọai: 08.37421118   Fax: 08.37420923  
Mã chứng khoán:    CLC 
 

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Khái quát về quá trình hình thành, phát triển của Công ty 

Công ty cổ phần Cát Lợi được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước – Xí 
nghiệp in bao bì và phụ liệu thuốc lá theo Quyết định số 184/2003/QĐ-BCN ngày 
13/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Công ty chính thức đi vào hoạt động với 
mô hình công ty Cổ phần từ ngày 01/03/2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh số 4103002106 ngày 19 tháng 2 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ 
Chí Minh cấp và đăng ký thay đổi lần 7 vào ngày 08/08/2008.  

Công ty đã niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí 
Minh theo Giấy phép số 64/UBCK-GPNY ngày 18 tháng 10 năm 2006 do Chủ tịch 
Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp và cổ phiếu được giao dịch chính thức kể từ ngày 
16/11/2006 đến nay. 

a. Vốn điều lệ tại 31/12/2010:   131.038.300.000 VND 
- Vốn điều lệ được hình thành trên cơ sở phát hành cổ phiếu. 
- Số cổ phiếu đã phát hành: 13.103.830 cổ phiếu phổ thông 
- Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu 

Các cổ đông bao gồm: 
Cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ (%)

Cổ đông Nhà nước (Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam) 6.683.040 51 
Cổ đông khác 6.420.790 49 
Cộng 13.103.830 100 

 

b. Trụ sở hoạt động: 
- Địa chỉ: Đường D, Khu công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, 

TP. Hồ Chí Minh 
- Điện thoại: 08. 3742 1118   -   Fax : 08. 3742 0923 
- Website:   www.catloi.com.vn 
- Mã số thuế: 0303185504 
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c. Hoạt động chính của Công ty là:  
- In trên bao bì; 
- Sản xuất, mua bán vật tư phục vụ công nghiệp; 
- Môi giới thương mại; 
- Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu; 
- Mua bán hóa chất, giấy, màng BO-PP, hàng kim khí điện máy, máy móc-thiết 

bị cơ khí, nguyên liệu sản xuất đầu lọc thuốc lá; 
- Cho thuê nhà xưởng, kho bãi, văn phòng. 

2. Những sự kiện quan trọng trong năm  

Năm 2010, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đã đạt 1.216 tỷ 
đồng, tăng 5,71 % so với năm trước, đây là sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của Hội đồng 
quản trị, Ban giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên của công ty trong điều kiện 
nền kinh tế trong nước cũng như thế giới vẫn đang phải chống chọi với đà suy giảm 
kinh tế. 

Sự biến động tăng của tỷ giá ngoại tệ cũng như lãi suất tiền vay cao trong năm 
2010 đã làm cho chi phí tài chính của Công ty trong năm 2010 lên đến 
57.434.604.144 đồng tăng thêm 11.819.138.443 đồng so với năm 2009. Điều này đã 
ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của công ty làm cho lợi nhuận trước thuế của Công 
ty  trong năm chỉ đạt 46.550.979.154 đồng bằng 85,11% so với năm trước mặc dù 
doanh thu và lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ vẫn có sự tăng trưởng. 

3. Định hướng phát triển 

Căn cứ vào những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua cụ thể là trong 
năm 2010 mặc dù giá cả nguyên vật liệu, lãi suất tiền vay tăng cao, tỷ giá ngoại tệ 
diễn biến tăng bất thường nhưng Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty với quyết 
tâm cao đã khắc phục và vượt qua khó khăn lãnh đạo công ty đạt được những kết quả 
nhất định. Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn tiếp tục gặp 
những trở ngại do chưa thực sự ổn định. Giá cả nguyên vật liệu, lãi suất tiền vay đứng 
ở mức cao,  tỷ giá ngoại tệ có những diễn biến phức tạp theo chiều hướng tăng rất 
khó dự đoán điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã định hướng phát triển cho năm 2011 và những 
năm tiếp theo như sau: 

a. Định hướng năm 2011: 

- Giữ vững thị trường thị phần sản phẩm nhằm duy trì sự ổn định và tăng 
trưởng về sản lượng, doanh thu để bù đắp sự gia tăng của chi phí đầu vào do ảnh 
hưởng của lạm phát, lãi suất tiền vay, tỷ giá ngoại tệ nhằm đảm bảo lợi nhuận của 
Công ty không bị giảm sút so với năm trước; 

- Đưa vào khai thác và sử dụng hiệu quả 01 máy in ống đồng 9 màu đầu tư 
mới trong năm 2011 để  sản xuất các sản phẩm bao bì đòi hỏi công nghệ cao đáp ứng 
yêu cầu của khách hàng nhằm tăng năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh; 
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b. Định hướng phát triển các năm tiếp theo: 

- Nghiên cứu các biện pháp huy động vốn nhằm cơ cấu nguồn vốn và sử dụng 
hiệu quả vốn để giảm tỷ trọng nợ phải trả tránh sự phụ thuộc quá nhiều vào vốn vay 
cụ thể như phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu, chính sách chi trả cổ tức hợp lý vừa 
đảm bảo lợi ích của cổ đông vừa đảm bảo vốn tích lũy cho công ty để đầu tư phát 
triển, …nhằm tăng năng lực tài chính cho Công ty; 

- Tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính cụ thể: Tiếp tục đầu tư 
mới tài sản cố định nhất là thiết bị in để đáp ứng tốc độ tăng trưởng sản phẩm in mỗi 
năm từ 10% trở lên đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị 
trường; 

- Mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh dưới các hình thức như hợp tác đầu tư,  
thành lập thêm các công ty con và tổ chức khai thác một cách hiệu quả. 

- Phấn đấu giữ vững là công ty hàng đầu trong nước về lĩnh vực sản xuất và 
cung cấp phụ liệu thuốc lá như nhãn in, giấy sáp, cây đầu lọc.. 

II.  BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm: 

Năm 2010, Công ty tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng về doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ  thêm 5,71% so với năm 2009, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế chỉ 
đạt 85,11% so với năm trước do ảnh hưởng lãi suất tiền vay và tỷ giá ngoại tệ tăng 
cao làm cho chi phí tài chính của Công ty tăng 25,91% so với năm trước cụ thể: 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Các chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Tỷ lệ % 
2010/2009 

1. Doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ  1.149.968 1.215.655 105,710%

2. Lợi nhuận trước thuế 54.697 46.551 85,11%

3. Lợi nhuận sau thuế  50.756 42.868 84,46%

4. Chi phí tài chính 45.615 57.435 125,91%
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2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Các chỉ tiêu Thực hiện 
2010 K. hoạch 2010 Tỷ lệ % 

T.hiện/K.hoạch 

1. Tổng doanh thu  1.218.824 1.190.000 102,42%

2. Lợi nhuận thực hiện 
trước thuế 46.551 55.000 84,64%

Ghi chú: Tổng doanh thu bao gồm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 
1.215.655 triệu đồng, doanh thu hoạt động tài chính: 2.575 triệu đồng và thu nhập 
khác: 594 triệu đồng. 

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm: Không có 

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: 

a. Triển vọng của Công ty: 

 Sản phẩm của Công ty mang tính đặc thù và tính công nghệ cao được các 
khách hàng tin tưởng sử dụng do chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt, giá cả cạnh 
tranh đồng thời Công ty rất chú trọng trong việc quản lý chất lượng sản phẩm.   

 Thị trường sản phẩm của Công ty đảm bảo được sự ổn định, bền vững và 
tăng trưởng do thị phần sản phẩm nhãn in, giấy sáp, cây đầu lọc của Công ty 
chiếm tỷ trọng lớn  tại thị trường trong nước. 

 Nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm in của Công ty còn rất lớn vì thế 
mặt hàng sản phẩm in tiếp tục có sự tăng trưởng trong tương lai. 

b. Kế hoạch trong tương lai: 

 Công ty tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm theo nhu cầu thị trường, tổ 
chức nghiên cứu thị trường cùng phối hợp với khách hàng dự báo xu hướng phát 
triển sản phẩm mới nhất là sản phẩm in công nghệ cao (Hologram), cây đầu lọc 
tẩm hương, đường kính nhỏ (slim), giấy sáp nhiều màu và giấy sáp đục lỗ; 

 Công ty tiếp tục đầu tư thêm 01 máy in ống đồng 9 màu trong năm 2010 để 
đáp ứng năng lực sản xuất,  dự kiến máy in ống đồng 9 màu được lắp đặt và đưa 
vào sử dụng vào giữa năm 2011; 

 Tiếp tục hoàn thiện phương án mở rộng sản xuất tại phía Bắc; 

 Quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để doanh thu, lợi 
nhuận, cổ tức và thu nhập người lao động tăng trưởng ổn định;  
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 Nghiên cứu và triển khai các biện pháp huy động vốn nhằm cơ cấu nguồn 
vốn và sử dụng hiệu quả vốn để giảm tỷ trọng nợ phải trả tránh sự phụ thuộc quá 
nhiều vào vốn vay cụ thể như phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu, chính sách chi 
trả cổ tức hợp lý vừa đảm bảo lợi ích của cổ đông vừa đảm bảo vốn tích lũy cho 
công ty để đầu tư phát triển, …; 

 Nghiên cứu các hoạt động kinh doanh đa ngành của Tổng Công ty Thuốc Lá 
Việt Nam để kết hợp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù 
hợp với chủ trương của Công ty mẹ. 

 Phấn đấu giữ vững là công ty hàng đầu trong nước về lĩnh vực sản xuất và 
cung cấp phụ liệu thuốc lá như nhãn in, giấy sáp, cây đầu lọc. 

 

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. Báo cáo tình hình tài chính: 

a. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán: 

Bảng một số chỉ tiêu đánh giá như sau: 

 

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 % 91,64 86,24
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 8,36 13,76
   
Cơ cấu nguồn vốn   
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 66,56 59,36
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 33,44 40,64
Vốn đầu tư của chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 21,74 27,90
   
Khả năng thanh toán   
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần 1,38 1,45
Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,17 0,14
   
Tỷ suất sinh lời   
   
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần % 3,83 4,76
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần % 3,53 4,41
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản % 7,72 11,65
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Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính Năm nay Năm 
trước 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản % 7,11 10,81
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu % 21,27 26,59
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ % 32,71 38,73

- Cơ cấu tỷ trọng tài sản dài hạn trên tổng tài sản của công ty trong năm nay đã 
giảm so với năm 2009 do tốc độ đầu tư vào tài sản cố định thấp hơn mức khấu hao tài 
sản cố định trong năm. Tỷ trọng tài sản cố định chiếm tỷ lệ thấp trên tổng tài sản là 
do hầu hết các tài sản cố định của Công ty đã trích hết khấu hao tuy nhiên các tài sản 
này vẫn hoạt động tốt và đáp ứng tiêu chuẩn công nghệ trung bình tiên tiến trở lên;   

- Nhu cầu vốn lưu động tiếp tục tăng lên do sự tăng trưởng về doanh thu cùng 
với sự biến động về giá cả nguyên vật liệu làm cho việc dự trữ hàng tồn kho đảm bảo 
cho sản xuất cũng tăng vì thế tỷ trọng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn năm nay tăng 
cao và làm mất cân đối thêm giữa nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu cụ thể: nợ 
phải trả chiếm 66,56%, nguồn vốn chủ sở hữu chiếm 33,44 % tổng nguồn vốn. Để 
giảm bớt sự rủi ro do phải phụ thuộc vào nguồn vốn vay công ty cần phải tiếp tục tích 
luỹ bổ sung thêm nguồn vốn chủ sở hữu dưới hình thức tích lũy một phần lợi nhuận 
để đầu tư phát triển hoặc phát hành thêm chứng khoán (cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu 
ưu đãi..) để đảm bảo an toàn và chủ động nguồn vốn hơn cho việc ổn định và mở 
rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (khả năng thanh thanh toán hiện hành) của 
công ty bị giảm so với năm trước, tuy nhiên hệ số này năm nay đạt 1,38 lần vẫn đảm 
bảo mức độ an tòan đối với hoạt động của Công ty. Hiện các khoản nợ của Công ty 
luôn được thanh toán đúng kỳ hạn. 

- Tỷ suất lợi nhuận gộp về bán hàng trên doanh thu vẫn duy trì sự ổn định năm 
2010 đạt 10,79% (năm trước là 10,73%), xong các tỷ suất sinh lời về lợi nhuận trước 
thuế và sau thuế đều giảm sút so với năm 2009, chủ yếu là do ảnh hưởng lớn của chi 
phí tài chính trong năm tăng gần 12 tỷ đồng so với năm trước do lãi suất tiền vay cao 
cùng với biến động tăng tỷ giá ngoại tệ.  

b. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo (vốn chủ sở hữu): 
201.580.809.241 đồng tương đương 15.383 đồng/cổ phiếu. 

c. Những thay đổi về vốn cổ đông: Không có thay đổi. 

d. Tổng số cổ phiếu theo từng loại: Cổ phiếu phổ thông: 13.103.830 cổ phiếu 
(mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu). 

e. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: Cổ phiếu phổ thông: 
13.103.830 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu). 
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f. Cổ tức: Trong năm, Công ty đã thanh toán cổ tức còn lại của năm 2009 bằng tiền 
cho cổ đông vào tháng 05/2010 tỷ lệ 13% (1.300 đồng/cổ phiếu) đồng thời trả tạm 
ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền tỷ lệ 12% (1.200 đồng/cổ phiếu) và đã thanh toán vào 
ngày 16/12/2010 theo danh sách phân bổ quyền tại ngày đăng ký cuối cùng 
19/11/2010. Mức cổ tức chính thức của năm 2010 sẽ được Đại hội cổ đông quyết 
định tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 25/03/2011. 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Các chỉ tiêu kế hoạch về kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận Công ty đã đạt 
được trong năm 2010 như sau: 

Đơn vị tính: Triệu đồng.  

So sánh (%) 
Chỉ tiêu Thực 

hiện 2009

Kế 
hoạch 
2010 

Thực hiện 
2010 TH-2010/ 

TH-2009 
TH-2010/ 
KH-2010 

1. Tổng doanh 
thu (Bán hàng, 
TNTC, TN khác) 

1.151.693 1.190.000 1.218.824 105,83% 102,42%

2. Lợi nhuận  
thực hiện trước 
thuế 

54.697 55.000 46.551 85,11% 84,64%

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được trong năm: 

- Công ty đã thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, 
tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh Công ty đối với khách 
hàng, chủ động làm việc với khách hàng để điều chỉnh giá bán sản phẩm khi nguyên 
liệu đầu vào tăng giá nhằm đảm bảo lợi nhuận của Công ty gắn liền với lợi ích của 
khách hàng.  

- Máy cắt giấy chia cuộn được đầu tư đưa vào sử dụng trong tháng 05/2010 đã 
thực sự phát huy trong năm 2010 góp phần đem lại hiệu quả cho Công ty. Đồng thời 
Công ty cũng hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu và k   ý hợp đồng với nhà thầu về việc 
cung cấp lắp đặt 01 máy in ống đồng 9 màu trong năm 2010 và dự kiến thiết bị sẽ đưa 
vào sử dụng từ giữa năm 2011.  

- Thực hiện tốt công tác tổ chức nhân sự của Công ty: Bổ nhiệm các cán bộ trẻ 
có năng lực đảm nhận những vị trí quản lý để từng bước hoàn chỉnh bộ máy quản lý 
điều hành đáp ứng nhu cầu công việc và hướng phát triển của Công ty trong tương 
lai. 
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- Hoàn chỉnh các quy chế nội bộ của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp 
luật nhằm tăng cường sự giám sát và quản l  ý   Công ty.  

- Thực hiện việc đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty, thực hiện tốt công tác 
phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập cho người lao động.  

- Nâng cao tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty, 
đặc biệt chú trọng tới tinh thần hợp tác của các cán bộ công nhân viên có trình độ 
quản lý tốt, có kinh nghiệm và tay nghề cao am hiểu nhiều trong lĩnh vực sản xuất 
chuyên ngành.  

4. Kế hoạch phát triển trong năm 2011 

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh: 

- Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện 
có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn 
sắp tới. Công ty đã xây dựng  một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2011 như sau:  

 

Stt Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch 
2011 

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 1.250.000
2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 46.000
3 Nộp ngân sách (thuế VAT+TNDN) Triệu đồng 56.000
4 Sản lượng :  
 Sản xuất  và tiêu thụ   
      - Cây đầu lọc (quy đổi) Triệu cây 12.030
      - Nhãn in (quy đổi) Triệu tờ 2.370
      - Giấy sáp các loại Tấn 1.550

 

b. Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011: 

- 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; 

- Đàm phán ký kết hợp đồng mua, bán dài hạn với khách hàng nhất là đối với 
việc ký kết hợp đồng mua nguyên liệu chính phải nhập khẩu với số lượng và giá cả 
hợp lý nhất để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật tư sản xuất cho  năm 2011; 

- Thực hiện việc lắp đặt thêm 01 máy in ống đồng 9 màu có trang bị hệ thống 
Hotamping (ép nhũ) đúng tiến độ và đưa vào sử dụng kịp thời để đáp ứng năng lực 
sản xuất, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm. 
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- Nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty bằng những ưu thế về chất lượng, 
công nghệ, giá cả cạnh tranh, dịch vụ hậu mãi…; 

- Mở rộng xuất khẩu và thị phần trong nước bằng những chính sách thị trường 
hợp lý; 

- Chú trọng xây dựng thương hiệu, giới thiệu hình ảnh Công ty qua các 
phương tiện thông tin đại chúng và Website của Công ty; 

- Từng bước nâng cao thu nhập người lao động, trích thưởng cho cá nhân, tập 
thể có thành tích thi đua lao động xuất sắc;  

- Xây dựng và triển khai các chương trình hành động nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động của Công ty như giảm tiêu hao nguyên vật liệu, ứng dụng công nghệ thông 
tin và  phần mềm ERP trong quản lý; 

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

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy nhân sự hoạt 
động hiệu quả, tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh các quy chế hoạt động trong tình hình 
mới; 

- Chủ động trước các nhu cầu trong tương lai của khách hàng bằng cách mở 
rộng nghiên cứu về công nghệ, thị trường, dự báo tình hình và xu hướng phát triển 
của sản phẩm nhằm có những thay đổi kịp thời và phù hợp. 
 

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán 
(Phần phụ lục đính kèm). 
 

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

1. Kiểm toán độc lập: 

- Đơn vị kiểm toán độc lập: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI 
CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS) 

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đề cập đã 
phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của 
Công ty cổ phần Cát Lợi tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả kinh 
doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 
năm 2010, phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các 
quy định pháp lý có liên quan. 

2. Kiểm toán nội bộ 

Không có. 
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VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 

1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức :  

- Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt nam nắm giữ 51%. 

2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức:  

- Chưa có. 

3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:  

- Không có. 

4. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan:  

- Hiện công ty chưa có số liệu tài chính của công ty liên quan là Tổng Công Ty 
Thuốc Lá Việt Nam. 

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/niêm yết: 
- Ban giám đốc: 01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc. 
- Phòng Tổ chức hành chính. 
- Phòng tài chính kế toán 
- Phòng Kế hoạch vật tư xuất nhập khẩu. 
- Phòng Tiêu thụ - Thị trường. 
- Phòng Đầu tư. 
- Phòng kỹ thuật. 
- Kho vật tư thành phẩm. 
- Phân xưởng In. 
- Phân xưởng cây đầu lọc. 

 

2. Các cá nhân trong Ban điều hành: 

 
Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ghi chú 
1. Ông Bùi Tấn Hòa Giám đốc 01/03/2008  
2. Ông Nguyễn Đức Hanh Phó giám đốc 01/04/2008  
    

3. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm:  

Không thay đổi. 

 

4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 
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Chỉ tiêu lao động Năm 2010 Năm 2009 Tỷ lệ % 
2010/2009 

Số lượng lao động tại 31/12 320 317 100,1%
Số lượng lao động bình quân năm 320 311 102,9%
Tiền lương bình quân người lao 
động (VNĐ/người/tháng)  7.481.000 7.531.000 99,3%

- Công ty đã áp dụng quy chế tiền lương để thực hiện chính sách trả lương cho 
người lao động dựa vào sự đóng góp của người lao động đối với công ty, khuyến 
khích người lao động nâng cao năng suất lao động đem lại thu nhập cao. Mặc dù tình 
hình sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên tiền 
lương của người lao động năm nay của Công ty vẫn giữ được sự ổn định tương 
đương so với năm trước giúp người lao động yên tâm công tác. Việc chi trả lương 
cho người lao động đúng thời gian qui định mỗi tháng 2 kỳ vào đầu mỗi tháng và 
giữa mỗi tháng.  

- Các chính sách về tiền thưởng như thưởng nhân dịp lễ, tết, thưởng thi đua, 
thưởng tháng 13, thưởng  sáng kiến, thưởng tiết kiệm, thưởng động viên sản xuất… 
được công ty thực hiện đầy đủ nhằm khuyến khích người 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 của pháp luật, các trang thiết bị an 
toàn cho người lao động đều được Công ty đáp ứng.  

5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:  

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 ngày 23/03/2010 đã bầu Ông Nguyễn 
Duy Khánh là thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Ông Trần Sơn Châu xin thôi 
làm nhiệm vụ. 

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 

a. Thành phần của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 

Hội đồng quản trị 

Họ và tên Chức vụ 
Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm Ghi chú 

Ông Phan Văn Tạo Chủ tịch 08/04/2009 -  

Ông Trần Sơn Châu Thành viên 08/04/2009 23/03/2010  

Nguyễn Duy Khánh Thành viên 23/03/2010 - Thay cho Ông: 
Trần Sơn Châu 

Ông Bùi Tấn Hòa Thành viên 08/04/2009 -  

Ông Cù Mạnh Đạt Thành viên 08/04/2009 -  

Ông Trương Bình An Sơn Thành viên 08/04/2009 -  
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Ban kiểm soát 

Họ và tên Chức vụ 
Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm Ghi chú 

1. Bà Mai Thị Thu Lan Trưởng ban 08/04/2009 -  

2. Ông Nguyễn Văn Đạo Ủy viên 08/04/2009 -  

3. Bà Trịnh Thanh Huyền Ủy viên 08/04/2009 -  

 

b. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2010: 

 Công tác điều hành : 
- Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 phiên họp và ban hành 5 Nghị 

quyết, tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 Công tác tổ chức  
- Thông qua việc bổ nhiệm 01 trưởng phòng Tổ chức hành chính; 01 phó 

phòng Tiêu thụ - Thị trường;  01 quyền quản đốc phân xưởng cây đầu lọc. 

 Công tác ban hành quy chế : 
- Hội đồng quản trị đã cho ban hành quy chế trong tháng 01/2011 gồm: 

Quy chế Người đại diện vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác; quy chế Khen 
thưởng Quỹ thưởng ban quản lý điều hành; quy chế Thực hiện dân chủ trong 
công ty; quy chế Chi tiêu nội bộ. Các quy chế này được áp dụng từ năm 2011. 

 Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh : 
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2010. 
- Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011 trình Đại hội cổ đông.  

 Công tác đầu tư: 
- Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: “Đầu tư 01 máy cắt 

giấy chia cuộn”. 
- Phê duyệt gói thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Cung cấp và lắp 

đặt 01 máy in ống đồng 9 màu có thêm cụm Hologram”. 
- Chủ trương mở rộng sản xuất dưới hình thức hợp tác góp vốn thành lập 

Công ty sản xuất tại Phía Bắc. 

 Công tác khác: 
- Chuẩn bị tài liệu trình Đại hội cổ đông và tham dự Đại hội cổ đông 

thường niên 2010. 
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- Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông. 
- Chỉ đạo giám sát Ban giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng 

quản trị. 

 Công tác đánh giá, kiểm điểm của Hội đồng quản trị : 
- Công tác tổ chức họp và ban hành nghị quyết : Hội đồng quản trị đã 

nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm vạch ra các chủ trương đúng 
đắn  cho công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả . Phối hợp chặt chẽ với 
Ban kiểm soát Công ty trong việc theo dõi triển khai những nghị quyết đã ban 
hành nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty và chính sách của Nhà nước. 

-  Công tác chỉ đạo giám sát: Chỉ đạo và giám sát Ban Giám Đốc tổ chức 
triển khai thực hiện tốt những nội dung của  nghị quyết, quyết định của Hội đồng 
quản trị Công ty đến từng các cán bộ quản lý, phòng ban. Công ty đã thực hiện 
nghiêm túc các quyết định và nghị quyết của Hội đồng quản trị để mang lại hiệu 
quả cao cho Công ty trong năm 2010. 

c. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2010: 
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2009; 
- Thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Cát Lợi về việc 

đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2010 trước khi trình ĐHĐCĐ trong 
phiên họp ngày 25/03/2011; 

- Kiểm tra công nợ và các hợp đồng mua bán nguyên, phụ liệu; 
- Kiểm tra chi phí; 
- Thực hiện chế độ báo cáo quý cho Hội đồng quản trị công ty trong đó có 

phân tích, so sánh và đề nghị một số vấn đề liên quan đến tài chính; 
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo thư mời. 

d. 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 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trên 
tinh thần xây dựng hợp tác, thể hiện các cuộc họp Hội đồng quản trị đều mở rộng có 
ban kiểm soát tham dự. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được chuyển sang 
ban kiểm soát để Ban kiểm soát theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng 
quản trị và điều hành của Ban giám đốc; 

- Thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc khi triển khai 
thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị 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 
Hội đồng quản trị đã đề ra; 
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- Thường xuyên trao đổi cùng Hội đồng quản trị, 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. 

e. Quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị: 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 
Hội đồng quản trị nào có những quyền lợi riêng về giao dịch kinh doanh của họ với 
công ty. 

 

f. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của 
thành viên Hội đồng quản trị: Không có thay đổi. 

g. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và những người điều hành chủ 
chốt khác của công ty: 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 không trực tiếp làm việc 
tại công ty gồm các ông Phan Văn Tạo, ông Nguyễn Duy Khánh là 5.000.000 
đồng/tháng/người. 

- Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc trực tiếp tại công ty gồm các ông 
Bùi Tấn Hòa, ông Trương Bình An Sơn, ông Cù Mạnh Đạt được hưởng phụ cấp kiêm 
nhiệm theo quy định của Nhà nước và theo quy chế phân phối tiền lương của Công 
ty. 

- Tổng chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2010 
đã chi là 275.534.413 đồng. 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại ngày 25/02/2011 

a. Thông tin chung về cơ cấu cổ đông: 

Stt Loại hình cổ đông Số lượng cổ 
đông 

Số cổ phiếu sở 
hữu 

Tỷ lệ sở hữu 
(%) 

I. Trong nước 658 12.475.239 95,20%

1 Nhà nước       1           6.683.040  51,00%

2 Hội đồng quản trị, 
BGĐ, BKS 

5 168.504  1,29%

3 Cá nhân trong công ty 90           711.019  5,43%

4 Cá nhân ngoài công ty 532           3.424.305  26,13%

5 Tổ chức trong nước 30          1.488.371  11,36%
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II. Nước ngoài 41 628.591 4,80%

1 Cá nhân  31               38.154  0,29%

2 Tổ chức 10             590.437  4,51%

 Tổng cộng 699         13.103.830 100%

b. Thông tin chi tiết về cổ đông lớn:  

- Danh sách cổ đông lớn 

Stt Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phiếu 
sở hữu 

Tỷ lệ sở 
hữu (%) 

1 Tổng Công ty Thuốc lá 
Việt Nam 

25A Lý Thường Kiệt, 
Q. Hoàn Kiếm, Hà 
Nội 

6.683.040  51,00%

2 Cty TNHH 1TV Thuốc lá 
Sài Gòn 

152 Trần Phú, Quận 5, 
Tp.HCM 

836.270  6,38%

 Tổng cộng 7.519.310 57,38%

 

- Tình hình giao dịch liên quan của các cổ đông lớn: Các cổ đông lớn không 
thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán nào trong năm, tỷ lệ sở hữu cổ phần cũng không 
có sự thay đổi trong năm. 

Trân trọng./. 
 Tp. HCM, ngày    tháng 03 năm 2011 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 PHAN VĂN TẠO 
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