
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 

Page 1 
 

 

CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 13 NĂM 2014 

Ngày 26/4/2014 

 

Thời gian Chương trình Người chịu trách nhiệm Ghi chú 

I. Thủ tục Ban tổ chức  

 

 

7.15h – 7.50h 

 

 

Kiểm tra tư cách cổ đông 

Tiểu ban kiểm tra tư 

cách cổ đông 

Ô. Trần Bá Kiệt 

 

Đối chiếu 

CMND, giấy ủy 

quyền (nếu có) 

với danh sách cổ 

đông. Phát phiếu 

biểu quyết, và tài 

liệu 

 

II 

 

Khai mạc 

 

Ban tổ chức 

 

 

 

08h.00 – 08.10h 

- Chào cờ 

- Giới thiệu Đại biểu 

- Công bố đủ điều kiện tiến hành 

cuộc họp ĐHĐCĐ 

- Giới thiệu Chủ tọa đoàn 

 

 

Ô. Lê An Khương 

 

 

Kết quả kiểm tra 

tư cách cổ đông 

III. Nội dung Chủ tọa đoàn  

08.10h – 08.45h 

 

 

 

 

 

 

 

- Giới thiệu Thư ký đoàn và Ban 

kiểm phiếu. 

- Báo cáo của HĐQT Công ty về 

tình hình hoạt động, kết quả SX - 

KD năm 2013. 

- Đề án kế hoạch SX – KD năm 

2014. 

Bà Nguyễn Thị Nhung 

 

Ông Phan Ngọc Thuấn 

 

 

 

Ông Phan Ngọc Thuấn 

 

 

 

08.45h – 

08.h50h 

- Báo cáo của BKS về tình hình 

hoạt động của Công ty năm 

2013. 

 

Bà Nguyễn Thị Cần 

 

 

 

08.50h – 08.55h 

- Tờ trình ĐH về phương án 

phân phối lợi nhuận năm 2013 

và kế hoạch phân phối lợi nhuận 

năm 2014 

Ông Trần Bửu Trí 
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08.55h – 09.00h 

-Tờ trình ĐH về  tiền thù lao 

HĐQT&BKS và tiền thưởng cho 

HĐQT&Ban điều hành khi thực 

hiện hoàn thành kế hoạch SXKD 

Ông Trần Bửu Trí 
 

 

09.00h – 09.10h 

- Tờ trình ĐH về việc Chủ Tịch 

HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc 

điều hành Công Ty. 

Ông Phan Ngọc Thuấn 
 

 

 09.10h – 09.15h 

- Tờ trình ĐH về việc lựa chọn 

Công Ty kiểm toán độc lập Báo 

cáo tài chính năm 2014. 

Ông Trần Bửu Trí 
 

 

09.15h – 10.00h 
 Đại hội  thảo luận và biểu quyết 

các nội dung Đại hội 

Chủ tọa đoàn 

Ban kiểm phiếu 

 

Các báo cáo và 

Tờ trình liên 

quan 

 

10.00h- 10.30h 

 

 

Nghỉ giải lao 

 

 

 

 

10.30h – 10.40h 

 

Công bố kết quả biểu quyết 

 

Ban kiểm phiếu 

 

10.40h- 10.50h Thông qua Nghị quyết Đại Hội Thư ký đoàn  

11.00h Bế mạc Chủ tọa đoàn Kết thúc  

 

 

  Chủ tịch HĐQT Ngày  31  tháng 3  năm 2014 

  TM. Ban tổ chức 

   

 

 

  

 Nguyễn Thị Nhung Lê An Khƣơng 

 

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN LẦN 13 NĂM 2014: 

 
1. Chương trình Đại hội – ĐHĐCĐ thường niên lần 13 năm 2014. 

2. Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động, kết quả SX - KD năm 2013. 

3. Đề án kế hoạch SX – KD năm 2014. 

4. Báo cáo của BKS về việc kiểm tra tình hình hoạt động Công ty năm 2013. 

5. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. 

6. Tờ trình ĐH về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014. 

7. Tờ trình ĐH về tiền thù lao HĐQT&BKS và tiền thưởng cho HĐQT&Ban điều hành khi thực hiện hoàn 

thành kế hoạch SXKD. 

8. Tờ trình ĐH về việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Công ty. 

9. Tờ trình ĐH về việc lựa chọn Công Ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2014. 
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   COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

                                Ñoäc Laäp ‟ Töï Do ‟ Haïnh Phuùc 

    

BAÙO CAÙO 

ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN 2014 

TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG, KEÁT QUAÛ SAÛN XUAÁT KINH DOANH NAÊM 2013 

 

I. Tình hình – ñaëc ñieåm: 

Kinh teá theá giôùi naêm 2013 vaãn coøn nhieàu baát oån vaø bieán ñoäng phöùc taïp. Khuûng 

hoaûng taøi chính vaø khuûng hoaûng nôï coâng ôû Chaâu AÂu vaãn chöa hoaøn toaøn chaám döùt. 

Maëc duø coù moät vaøi daáu hieäu tích cöïc cho thaáy caùc hoaït ñoäng kinh teá ñang phuïc hoài 

trôû laïi sau suy thoaùi nhöng trieån voïng kinh teá toaøn caàu nhìn chung chöa vöõng chaéc. 

Giaûi quyeát tình traïng thaát nghieäp laø thaùch thöùc lôùn cuûa caùc nöôùc phaùt trieån. 

Nhöõng yeáu toá khoâng thuaän lôïi töø thò tröôøng theá giôùi tieáp tuïc aûnh höôûng ñeán kinh teá 

xaõ hoäi nöôùc ta. Trong nöôùc, caùc khoù khaên baát caäp chöa ñöôïc giaûi quyeát gaây aùp löïc 

lôùn cho saûn xuaát kinh doanh. Haøng toàn kho ôû möùc cao, söùc mua yeáu, tyû leä nôï xaáu cuûa 

Ngaân haøng ôû möùc ñaùng lo ngaïi, nhieàu doanh nghieäp phaûi thu heïp saûn xuaát, döøng hoaït 

ñoäng hoaëc giaûi theå. 

Trong boái caûnh tình hình trong nöôùc vaø theá giôùi coøn nhieàu khoù khaên thaùch thöùc, 

Chính phuû ñaõ quyeát lieät chæ ñaïo thöïc hieän tích cöïc, ñoàng boä caùc giaûi phaùp nhaèm chuû 

ñoäng khaéc phuïc khoù khaên töøng böôùc oån ñònh vaø phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh. 

Toång saûn phaåm trong nöôùc (GDP) naêm 2013 taêng 5,42% so vôùi naêm 2012. Kinh teá vó 

moâ cô baûn giöõ oån ñònh. Laïm phaùt ñöôïc kieåm soaùt ôû möùc thaáp. Saûn xuaát coâng nghieäp 

coù chieàu höôùng phuïc hoài. Taêng tröôûng tín duïng vaøo nhöõng thaùng cuoái naêm coù nhöõng 

caûi thieän roõ reät.      

Naêm 2013, vôùi nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên khaùch quan neâu treân Coâng ty Coå Phaàn 

Sôn AÙ Ñoâng (Coâng ty) coù nhöõng ñaëc ñieåm nhö sau: 

Söùc caàu cuûa neàn kinh teá yeáu, haøng toàn kho cuûa khaùch haøng tăng laøm cho Coâng ty raát 

khoù khaên trong vieäc tieâu thuï saûn phaåm. 

Gia taêng maïnh meõ möùc ñoä caïnh tranh saûn phaåm veà giaù baùn, chaát löôïng. Taát caû phaân 

khuùc thò tröôøng ñeàu ñöôïc laép ñaày bôûi caùc ñoái thuû caïnh tranh. 

Moät soá lónh vöïc öùng duïng sôn bò suy thoaùi töø caùc naêm tröôùc, ñeán nay vaãn chöa hoài 

phuïc daãn ñeán nguy cô khuûng hoaûng thöøa nhö Sôn taøu soâng, taøu bieån, sôn xaây döïng. 

Caét giaûm chi tieâu cuûa khaùch haøng keát hôïp vôùi chính saùch thaét chaët tín duïng cuûa Coâng 

ty laøm gia taêng khoù khaên trong tieâu thuï vaø môû roäng kinh doanh.  
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Trong nöôùc, laïm phaùt ñöôïc kieåm soaùt ôû möùc thaáp keát hôïp tyû giaù ngoaïi teä oån ñònh, giaù 

baùn saûn phaåm phuø hôïp, caûi tieán chaát löôïng saûn phaåm laø ñoäng löïc lôùn cho Coâng ty 

phaùt trieån trong naêm 2013. 

Vôùi noã löïc toaøn theå Caùn boä coâng nhaân vieân trong saûn xuaát vaø kinh doanh. Taùc ñoäng 

tích cöïc cuûa caùc chính saùch vó moâ, caùc chính saùch Coâng ty töø nhöõng naêm tröôùc, ñaõ 

mang ñeán keát quaû kinh doanh cuõng nhö nhieàu maët khaùc cuûa Coâng ty naêm 2013.  

II. Caùc bieän phaùp vaø toå chöùc thöïc hieän trong saûn xuaát – kinh doanh naêm 2013 : 

Vôùi nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên nhö treân, ñeå thöïc hieän Keá hoaïch naêm 2013 Coâng ty 

ñaõ ñeà ra caùc bieän phaùp vaø toå chöùc thöïc hieän nhö sau: 

1. Caûi tieán thaønh coâng saûn phaåm sôn taøu bieån ñoä beàn cao theo höôùng chaát löôïng phuø 

hôïp vôùi yeâu caàu khaùch haøng. Nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh saûn phaåm treân 

thò tröôøng, ñaëc bieät khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc haõng sôn coù voán ñaàu tö nöôùc 

ngoaøi. 

2. Tieáp tuïc hoaøn thieän coâng ngheä sôn boät tónh ñieän, naâng cao chaát löôïng sôn hieän 

höõu veà ñoä choáng traày xöôùc, ñaùp öùng yeâu caàu chaát löôïng ngaøy caøng cao cuûa khaùch 

haøng. 

3.  Hoaøn thaønh cô baûn hôïp quy saûn phaåm sôn cho lónh vöïc xaây döïng. Tieáp tuïc hoaøn 

thieän caùc chuûng loaïi coøn laïi trong naêm 2014. 

4. Tieán haønh hôïp taùc vôùi nhaø cung caáp nguyeân lieäu, tieán tôùi saûn xuaát ñoäc quyeàn doøng 

saûn phaåm Toân maï maøu cao caáp PVDF coù chöùng nhaän quoác teá maø khoâng phaûi nhaø 

saûn xuaát Sôn naøo cuõng coù ñöôïc. 

5. Khaéc phuïc hieän töôïng taùch maøu, boït traéng cho sôn PCM. Ruùt ngaén thôøi gian 

nghieàn caùn boät maøu goùp phaàn taêng naêng suaát vaø giaûm giaù thaønh.  

6. Sôn saøn saûn löôïng trong naêm 2013 tieâu thuï khoâng nhö kyø voïng. Tuy nhieân ñang 

trong giai ñoaïn xaâm nhaäp vaøo thò tröôøng, thöông hieäu sôn saøn AÙ Ñoâng töøng böôùc 

ñöôïc khaùch haøng quan taâm.   

7. Heä thoáng phaân phoái, ñaïi lyù Coâng ty tieáp tuïc ñöôïc saøn loïc, tieán tôùi chuyeân bieät hoùa 

vaø naâng cao naêng löïc baùn haøng.  

8. Tieáp tuïc duy trì chính saùch quaûn lyù vaø kieåm soaùt chặt chẽ coâng nôï khaùch haøng ñaõ 

aùp duïng töø caùc naêm tröôùc, ñeán nay ñaõ thu ñöôïc nhieàu thaønh quaû maët duø thò tröôøng 

tieâu thuï ñang gaëp khoù khaên.   

9. Khoâng ngöøng tiếp thị, tìm kiếm khách hàng mới ôû lónh vöïc sôn coâng nghieäp, sôn 

boät tónh ñieän. Tieán haønh khaûo saùt thò tröôøng nhaèm toå chöùc tieáp thò, khuyeán maõi taïi 

caùc khu vöïc coù tieàm naêng vaø caùc khu vöïc chöa baùn ñöôïc. 

10. AÙp duïng giaù baùn saûn phaåm linh hoaït töøng giai ñoaïn, caùc khaùch haøng truyeàn thoáng 

coù chính saùch kinh doanh phuø hôïp nhaèm giöõ ñöôïc khaùch haøng trong giai ñoaïn khoù 

khaên. 
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11. Haøng toàn kho bao goàm saûn phaåm vaø nguyeân vaät lieäu ñöôïc kieåm soaùt chaët cheõ 

haøng thaùng, haøng quyù. Keá hoaïch toàn kho vaät tö phuø hôïp cho töøng thôøi ñieåm nhaèm 

phuø hôïp vôùi bieán ñoäng nguoàn cung treân thò tröôøng. 

12. Öu tieân nhaø cung öùng coù kinh nghieäm nhaèm cung caáp nguyeân lieäu ñaàu vaøo vôùi 

chaát löôïng oån ñònh vaø giaù caïnh tranh.  

13. Trong boái caûnh kinh doanh khoù khaên nhöng coâng ty thöïc hieän löông, thöôûng vaø 

caùc hình thöùc ñaõi ngoä khaùc cho caùn boä coâng nhaân vieân ôû möùc cao nhaát coù theå. 

Xem xeùt kyû luaät, ñoàng thôøi xeùt khen thöôûng ñoät xuaát cho nhaân vieân hoaøn thaønh 

xuaát saéc coâng vieäc cuõng nhö coù nhieàu ñoùng goùp thieát thöïc cho coâng ty. 

14.  Tieán haønh ñieàu chænh laïi quy trình saûn xuaát theo höôùng hôïp lyù hoùa veà maùy moùc 

laãn coâng ngheä saûn xuaát nhaèm tieát giaûm toái ña thôøi gian saûn xuaát cuõng nhö chi phí 

khaùc.  

15. Taän duïng toái ña coâng suaát maùy moùc thieát bò, maët baèng hieän höõu. Taêng ca saûn xuaát 

khi caàn thieát nhaèm ñaùp öùng kòp thôøi caùc yeâu caàu ñoät xuaát cuõng nhö caùc ñôn haøng 

coù tính chaát chieán löôïc. 

16. Ñaàu tö theâm trang thieát bò cho phoøng thí nghieäm, phoøng quaûn lyù chaát löôïng. Naâng 

cao naêng löïc, kyõ naêng chuyeân moân cho nhaân vieân.   

III. Keát quaû hoaït ñoäng naêm 2013: 

1. Keát quaû saûn xuaát ‟ kinh doanh: 

1.1 Caùc chæ tieâu keá hoaïch chuû yeáu: 

Caùc chæ tieâu ñaõ thöïc hieän nhö sau : 

         ÑVT : 1.000 ñoàng.  

  

2013/2012 TH/KH

1 Giaù trò toång saûn löôïng 149,907,340  153,762,000 178,815,282 19.28% 16.29%

2 Toång doanh thu: 369,225,661  380,000,000 422,959,183 14.55% 11.31%

 Doanh thu SX chính 368,476,855  380,000,000 422,808,642 14.74% 11.27%

 Doanh thu KD khaùc 748,806         150,541        

3 Noäp ngaân saùch 11,439,764    12,116,570   19,343,423   69.09% 59.64%

4 Thu nhaäp doanh nghieäp

 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 25,813,455    23,500,000   40,140,620   55.50% 70.81%

 Lôïi nhuaän sau thueá 21,231,928    17,625,000   30,101,691   41.78% 70.79%

5 Öu ñaõi thueá

6 Toång lao ñoäng b/q (ngöôøi) 165                165                164               -0.61% -0.61%

7 Löông thöïc hieän b/q (thaùng) 8,374             8,600             9,668            12.42%

8 Trích khaáu hao cô baûn 5,495,857      5,227,077     5,501,190     15.45% 5.24%

9 Ñaàu tö mua saém TSCÑ 2,254,867      4,500,000     4,418,325     

Trong ñoù: Ñaàu tö TSCÑ dôû dang 2,633,700     

Thöïc hieän     

2013

% Taêng Tröôûng

STT Chæ tieâu

Thöïc hieän     

2012

Keá  hoaïch     

2013
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1.2 Hieäu quaû kinh teá ‟ taøi chính: 

Hieäu quaû söû duïng voán trong saûn xuaát -  kinh doanh naêm 2013 ñöôïc ghi nhaän nhö sau: 

 

STT Haïng muïc ÑVT

Thöïc hieän 

2012

Thöïc hieän 

2013

Ghi chuù

1 Toång giaù trò Taøi saûn treân soå saùch 1000ñ 138.782.193   147.199.330   

2 Voán goùp cuûa coå ñoâng 1000ñ 64.000.000     64.000.000     

3 Nguoàn voán chuû sôû höõu (CSH) 1000ñ 80.475.812     93.067.000     

4 Möùc taêng tích luõy voán CSH % 11,57% 15,64%

5 Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá / doanh thu % 6,99% 9,49%

6 Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá /doanh thu % 5,75% 7,12%

7 Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá / toång taøi saûn % 18,60% 27,27%

8 Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá / toång taøi saûn % 15,30% 20,45%

9 Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá / voán CSH % 26,38% 32,34%

10 Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá / voán goùp : % 33,17% 47,03%
 

 

2. Tình hình taøi chính Coâng ty: 

Caên cöù Baùo caùo Taøi chính naêm 2013 tính ñeán ngaøy 31.12.2013 ñaõ ñöôïc kieåm toaùn 

bôûi Coâng ty TNHH Dòch vuï Tö vaán Taøi chính vaø Kieåm toaùn phía Nam (AASCS) 

ngaøy 14/03/2013 vaø treân cô sôû taïm tính nghóa vuï noäp thueá theo qui ñònh hieän haønh, 

tình hình taøi chính Coâng ty ñöôïc ghi nhaän nhö sau: 

 

Chæ tieâu ÑVT

Thöïc hieän 

Naêm 2012

Keá hoaïch 

Naêm 2013

Thöïc hieän 

Naêm 2013

Toång giaù trò TS treân soå saùch 1.000ñ 138.782.193    147.199.330     

Nguoàn voán chuû sôû höõu (CSH) 1.000ñ 80.475.812      93.067.032       

Voán ñaàu tö chuû sôû höõu 1.000ñ 64.000.000      64.000.000      64.000.000       

Nôï phaûi traû treân toång nguoàn voán % 42,01% Tối đa 45% 36,77%

Nôï phaûi thu treân Toång Taøi saûn % 31,39% Tối đa 30% 25,97%

Nôï phaûi thu treân nôï phaûi traû % 74,00% Tối đa 50% 70,65%

Nguoàn voán CSH treân Toång nguoàn voán % 57,99% Tối thiểu 55% 63,23%

Taêng tröôûng tích luyõ voán CSH % 11,57% Tối thiểu 5% 15,64%

Khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn Laàn 1,76 Tối thiểu 1.50 2,07

Haïn möùc vay voán löu ñoäng 

thöôøng xuyeân 1.000ñ 19.431.739      45.000.000      11.205.000       
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3. Caùc keát quaû hoaït ñoäng khaùc: 

3.1 Coâng ngheä ‟ Moâi tröôøng ‟ Quaûn lyù chaát löôïng: 

- Maùy moùc thieát bò luoân ñöôïc baûo trì ñuùng thời qian quy ñònh. Lieân tuïc caûi tieán thieát 

bò cho phuø hôïp vôùi coâng ngheä môùi. Ñaàu tö maùy nghieàn döï phoøng cho phaân xöôûng 

saûn xuaát sôn boät tónh ñieän ñaûm baûo saûn xuaát lieân tuïc goùp phaàn naâng cao naêng suaát. 

- Ñaàu tö theâm maùy nghieàn môùi ñaùp öùng cho phaân ñoaïn phoái lieäu ban ñaàu sôn coâng 

nghieäp, sôn kyõ ngheä nhaèm taêng chaát löôïng saûn phaåm cuõng nhö ñaùp öùng kòp thôøi yeâu 

caàu cho khaùch haøng. 

- Lieân tuïc nghieân cöùu, hoaøn thieän, saûn xuaát theo coâng ngheä hieän coù keát hôïp vôùi coâng 

ngheä môùi maø coâng ty vöøa caäp nhaät nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh saûn phaåm 

treân thò tröôøng.  

- Duy trì heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9001-2008. Taùi kieåm tra 

ñaêng kieåm saûn phaåm haøng naêm.   

- Chaáp haønh nghieâm tuùc vieäc baûo veä moâi tröôøng, veä sinh coâng nghieäp, xöû lyù chaát thaûi 

raén, loûng theo yeâu caàu cuûa cô quan chöùc naêng. 

- Phoøng chaùy chöõa chaùy laø hoaït ñoäng öu tieân haøng ñaàu cuûa coâng ty. Keát hôïp chaët cheõ 

vôùi Phoøng chaùy chöõa chaùy Quaän, Thaønh phoá nhaèm ñaùnh giaù, kieåm tra giaùm saùt ñònh 

kyø vaø ñoät xuaát. Luoân naâng cao yù thöùc phoøng chaùy chöõa chaùy cho taát caû caùn boä coâng 

nhaân vieân.  

- Naâng cao yù thöùc an toaøn lao ñoäng cho ngöôøi lao ñoäng. Phoøng traùnh tai naïn lao ñoäng 

vaø khaùm söùc khoûe ñònh kyø cho toaøn boä caùn boä coâng nhaân vieân coâng ty.  

3.2. Xaõ hoäi vaø thi ñua: 

Coâng ty tích cöïc tham gia caùc coâng taùc xaõ hoäi keát hôïp vôùi chính quyeàn ñòa phöông, 

UÛy Ban Maët Traän Toå Quoác, Hoäi Lieân Hieäp Phuï Nöõ, Hoäi Chöõ Thaäp Ñoû Quaän vaø 

Thaønh phoá thöïc hieän vieäc töø thieän, ñeàn ôn ñaùp nghóa, nuoâi döôõng ngöôøi coù hoaøn 

caûnh khoù khaên. 

  Keát hôïp vôùi Coâng ñoaøn, coâng ty toå chöùc phaùt ñoäng phong traøo thi ñua vôùi noäi dung 

“Hoaøn thaønh keá hoaïch saûn xuaát naêm 2013” vaø ñaõ hoaøn thaønh vöôït möùc keá hoaïch ñeà 

ra.  

Trong naêm coâng ty ñaõ khen thöôûng ñoät xuaát nhieàu ñôït nhaèm ñoäng vieân kòp thôøi caùc 

caù nhaân, phoøng ban coù thaønh tích trong vieäc ñoùng goùp nguyeân cöùu, phaùt trieån, kinh 

doanh saûn phaåm môùi. Ngoaøi ra coâng ty ñaõ tieán haønh ñaùnh giaù ñònh kyø nhaèm tuyeân 

döông caùc caù nhaân, taäp theå tieân tieán xuaát saéc. 
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Trong naêm 2013, coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc thaønh tích nhö sau: 

 Danh hieäu Coâng ty: 

- Côø thi ñua cuûa chính phuû. 

- Baèng khen cuûa Chuû tòch UBND TP.HCM vì ñaõ coù thaønh tích xuaát saéc trong toå 

chöùc trieån khai vaø tham gia ñoùng goùp kinh phí thöïc hieän Chöông trình giaûm 

ngheøo, taêng hoä khaù trong giai ñoaïn 3 (2009-2015) goùp phaàn tích cöïc trong 

phong traøo thi ñua cuûa Thaønh Phoá. 

- Baèng khen cuûa UBND Quaän 8 coâng nhaän Taäp theå lao ñoäng xuaát saéc naêm 2013 

- Baèng khen cuûa Hội Chữ Thập Đỏ TP. HCM, baèng khen cuûa UÛy ban Maët Traän 

Toå Quoác TP. HCM vaø Quaän 8. 

- Baèng khen cuûa Toång Lieân Ñoaøn Lao Ñoäng TP. HCM vaø Lieân Ñoaøn Lao Ñoäng 

Quaän 8 trao cho Caùn boä Coâng ñoaøn vaø ñoaøn vieân Coâng ty. 

Danh hieäu Caù nhaân: 

- Baø Nguyeãn Thò Nhung: Giaûi thöôûng “Nöõ doanh nhaân Vieät Nam tieâu bieåu ‟ Cuùp 

Boâng Hoàng Vaøng”. 

- Huy hieäu TP. HCM vì ñaõ coù thaønh tích xaây döïng TP. HCM. 

- Baèng khen Doanh nhaân tieâu bieåu cuûa UBND Quaän 8. 

- Baèng khen cuûa Hội Chữ Thập Đỏ Quaän 8, baèng khen cuûa  UÛy Ban Maët Traän Toå 

Quoác Quaän vaø TP. HCM.  

- Baèng khen cuûa Toång Lieân Ñoaøn Lao Ñoäng TP. HCM vì ñaõ coù nhieàu thaønh tích 

trong vieäc chaêm lo coâng taùc xaõ hoäi naêm 2013. 

- 04 caù nhaân ñaït giaáy khen cuûa UBND Quaän 8 vì ñaõ coù thaønh tích toát trong phong 

traøo thi ñua yeâu nöôùc naêm 2013. 

4. Hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò (HÑQT): 

- Trong naêm 2013, HÑQT ñaõ tieán haønh caùc cuoäc hoïp ñònh kyø vaø caùc cuoäc hoïp baát 

thöôøng, trieäu taäp toå chöùc ÑHCÑ thöôøng nieân 2013. HÑQT ñaõ toå chöùc caùc cuoäc hoïp 

baát thöôøng ñeå baøn caùc vaán ñeà ñoät xuaát, phaùt sinh nhaèm xöû lyù kòp thôøi vaø ñuùng 

nguyeân taéc.  

- HÑQT ñaõ giaûi quyeát kòp thôøi nhieàu vaán ñeà phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng saûn 

xuaát- kinh doanh cuûa Coâng ty. Caùc hoaït ñoäng cuûa HÑQT dieãn ra ñeàu tuaân thuû ñuùng 

theo qui ñònh cuûa Ñieàu leä veà chöùc naêng ‟ nhieäm vuï cuûa HÑQT. 

IV. Caùc vaán ñeà toàn taïi: 

Song song vôùi caùc hoaït ñoäng vaø keát quaû ñaït ñöôïc nhö treân, vaãn toàn taïi moät soá muïc 

tieâu vaø nhieäm vuï chuû yeáu maø Coâng ty chöa thöïc hieän hoaëc khoâng hoaøn thaønh nhö 

sau: 
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- Doøng saûn phaåm sôn nöôùc vaãn duy trì phaùt trieån cung caáp cho coâng trình vaø ñaïi 

lyù. Tuy nhieân vaãn chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng cuûa thò tröôøng vaø quy moâ maø 

Coâng ty mong muoán. 

- Sôn boät tónh ñieän ñaõ cung öùng oån ñònh vaø chaát löôïng saûn phaåm caûi tieán coù chaát 

löôïng vöôït troäi tuy nhieân do haïn cheá maët baèng saûn xuaát cho neân vaãn chöa tieán 

haønh saûn xuaát ñöôïc doøng saûn phaåm ñaïi traø. 

- Caùc saûn phaåm sôn taøu bieån ñoä beàn cao töï nghieân cöùu vaø hôïp taùc quoác teá tieán 

haønh thöû nghieäm thöïc teá chaäm hôn keá hoaïch. Lyù do chính laø do söï suy giaûm 

nhu caàu sôn taøu bieån duø coâng ty ñaõ tranh thuû thöû nghieäm vôùi moïi hình thöùc.  

- Coâng ty ñang tieán haønh chaøo baùn saûn phaåm sôn PCM Polyester chaát löôïng cao 

vaø trong giai ñoaïn ñaùnh giaù hoaøn thieän sôn PVDF ñeå tieán tôùi saûn xuaát chính 

thöùc.    

- Truyeàn thoâng, quaûn trò thöông hieäu coâng ty ñöôïc chuù troïng tuy nhieân vaãn chöa 

ñaùp öùng kòp tröôùc söï thay ñoåi nhanh choùng veà moïi maët vaø caïnh tranh ngaøy caøng 

khoác lieät treân thò tröôøng.  

VI. Keát luaän: 

Thoâng qua noäi dung baùo caùo tình hình hoaït ñoäng vaø caùc keát quaû thöïc hieän naêm 2013, 

ñoàng thôøi ñieåm laïi caùc keát quaû thöïc hieän ñöôïc, Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty ñaùnh giaù 

raèng: 

 Naêm 2013 laø naêm coøn raát nhieàu khoù khaên cho caùc doanh nghieäp ñaëc bieät caùc lónh 

vöïc maø Coâng ty ñang cung caáp saûn phaåm nhö taøu bieån, xaây döïng. Vôùi nhöõng chính 

saùch, giaûi phaùp hôïp lyù coâng ty ñaõ taïo ñöôïc söï thaønh coâng nhaát ñònh.  

 Döïa vaøo keát quaû ñaït ñöôïc trong naêm 2013, caùc vaán ñeà coøn toàn taïi cuõng nhö caùc vaán 

ñeà ñaït ñöôïc nhö baùo caùo treân. Coâng ty ñaõ hoaøn thaønh vöôït möùc haàu heát caùc muïc tieâu, 

keá hoaïch ñaõ ñeà ra vaø laø neàn taûng cho söï phaùt trieån cuûa caùc naêm tieáp theo. 

 Treân cô sôû ñoù Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty töï ñaùnh giaù ñaõ cô baûn hoaøn thaønh nhieäm vuï 

naêm 2013 cuûa nhieäm kyø 2012-2016. 

Thay maët cho HÑQT toâi chaân thaønh caùm ôn quyù coå ñoâng, caùn boä coâng nhaân vieân 

Coâng ty, caùc ñoái taùc vaø moïi ngöôøi ñaõ quan taâm, hoã trôï chuùng toâi thöïc thi troïng traùch 

naëng neà  trong naêm vöøa qua. 

 TM. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò 

 Chuû tòch HÑQT 

  

  

  

 Nguyeãn Thò Nhung 
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   COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

                               Ñoäc Laäp ‟ Töï Do ‟ Haïnh Phuùc 

   

ÑEÀ  AÙN 

KEÁ HOAÏCH SAÛN XUAÁT - KINH DOANH NAÊM 2014 

 

I. CAÙC CÔ SÔÛ LAÄP KEÁ HOAÏCH: 

Phöông aùn SX ‟ KD 2014 ñöôïc xaây döïng caên cöù treân: 

- Nhu caàu thò tröôøng vaø caïnh tranh trong nöôùc, Chính saùch kinh doanh cuûa Coâng ty giai 

ñoaïn 2013 - 2016. 

- Tình hình döï baùo kinh teá Vieät Nam naêm 2014 vôùi möùc laïm phaùt ñöôïc kieåm soaùt ôû möùc 

7,2%, taêng tröôûng kinh teá ôû möùc 5,5% vaø laõi suaát vay Ngaân Haøng bình quaân vôùi VNÑ laø 9 ‟ 

11,5%/naêm vaø USD laøtöø 4 - 7%/ năm. 

- Giaù baùn vaø chi phí ñaàu vaøo ñöôïc tính theo cô caáu töông ñoái cuûa caùc thaùng cuoái naêm  2013 

vaø ñaàu naêm 2014. 

- Keát quaû  saûn xuaát ‟ kinh doanh cuûa Coâng ty naêm 2013. 

- Naêng löïc saûn xuaát vaø taøi chính hieän coù cuûa Coâng ty. 

II. CAÙC NOÄI DUNG CHUÛ YEÁU CUÛA KEÁ HOAÏCH SX – KD NAÊM 2014: 

1.  Muïc tieâu chaát löôïng Coâng ty : 

- Thöïc hieän coâng boá hôïp quy 100% saûn phaåm sôn xaây döïng. 

2.  Tình hình chung : 

- Muïc tieâu toång quaùt cuûa neàn kinh teá Vieät Nam naêm 2014 laø kieân trì öu tieân oån ñònh kinh teá 

vó moâ, kieàm cheá laïm phaùt, ñaït möùc taêng tröôûng hôïp lyù ôû möùc 5,5%; ñaåy nhanh quaù trình taùi 

cô caáu kinh teá; ñaûm baûo an sinh xaõ hoäi; phaán ñaáu ñaït ñöôïc neàn taûng vöõng chaéc ñeå taïo ñaø 

taêng tröôûng cho nhöõng naêm tieáp theo. 

- Maëc duø kinh teá theá giôùi döï baùo seõ taêng khaù hôn trong naêm 2014 nhöng vôùi möùc taêng 

thaáp, ñoàng thôøi vaãn tieàm aån nhieàu ruûi ro nhö vaán ñeà nôï coâng ôû chaâu AÂu hay suy giaûm taêng 

tröôûng ôû Trung Quoác vaø AÁn ñoä. 

- Giaù haøng hoùa theá giôùi döï baùo khoâng coù bieán ñoäng trong naêm 2014. 

- Laõi suaát vaø tyû giaù USD/VND taêng do nhöõng thay ñoåi chính saùch tieàn teä cuûa Myõ vaø Lieân 

hieäp Chaâu AÂu coù theå taùc ñoäng ñeán cung caàu ngoaïi teä vaø qua ñoù gaây söùc eùp leân tyû giaù. Tuy 

nhieân, aùp löïc treân coù theå giaûm bôùt do chính saùch kieåm soaùt ngoaïi teä ñang phaùt huy hieäu quaû. 

- AÙp löïc ñieàu chænh giaù haøng hoùa cô baûn (giaù than, ñieän, xaêng …) vaø dòch vuï coâng vaãn coøn 

lôùn seõ aûnh höôûng tôùi giaù caû haøng hoùa trong nöôùc. 
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- Thị trường bất động sản năm 2014 tiếp tục sụt giảm và tieáp tuïc gaëp nhieàu khoù khaên chöa 

coù phöông aùn thaùo gôõ seõ taùc ñoäng maïnh ñeán caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc.  

- Khoù khaên trong chính saùch giaù baùn, do caïnh tranh gay gaét töø caùc ñoái thuû töø nöôùc ngoaøi coù 

nhieàu öu theá hôn veà khaû naêng kinh teá, taøi chính. 

3.  Muïc tieâu taêng tröôûng qui moâ saûn xuaát – kinh doanh: 

Caên cöù vaøo caùc tình hình treân, Keá hoaïch Saûn xuaát ‟ kinh doanh naêm 2014 ñöôïc xaây döïng vôùi 

caùc chæ tieâu nhö sau : 

i. Doanh thu : 430 tyû ñoàng. 

ii. Lôïi nhuaän tröôùc thueá : 36 tyû ñoàng. 

4.  Muïc tieâu phaùt trieån thò tröôøng saûn phaåm: 

- Kieân trì chính saùch cuûa Coâng ty ñaõ ñaït hieäu quaû trong nhöõng naêm qua laø:  Phaùt trieån kinh 

doanh beàn vöõng, baét kòp xu höôùng tieâu duøng cuûa thò tröôøng, phuø hôïp vôùi trình ñoä saûn xuaát vaø 

khaû naêng taøi chính. 

- Môû roäng ñòa baøn hoaït ñoäng vaø khaùch haøng ôû khu vöïc Mieàn Trung cho thò tröôøng sôn Daân 

duïng vaø sôn coâng trình bieån vaø ñoä beàn cao. 

- Tieáp tuïc duy trì chính saùch ña daïng saûn phaåm. Heä thoáng saûn phaåm bao goàm 3 maûng : Sôn 

Kyõ ngheä, Sôn ñoä beàn cao, Sôn xaây döïng vaø trang trí. 

- Môû roâng thò phaàn khaùch haøng cho doøng saûn phaåm sôn boät tónh ñieän vôùi nhöõng doøng saûn 

phaåm coù choïn loïc. 

- Xaây döïng laïi thò tröôøng vaø heä thoáng phaân phoái cho doøng saûn phaåm sôn nöôùc ôû möùc ñoä cô 

baûn nhaèm chuaån bò cho söï phaùt trieån beàn vöõng trong nhöõng naêm tôùi.  

- Giôùi thieäu roäng raõi doøng saûn phaåm cao caáp cuûa sôn PCM PVDF cuûa AÙ Ñoâng phaùt trieån 

vôùi söï hoã trôï cuûa ñoái taùc Arkema Kynar cho nhu caàu thò tröôøng cao caáp. 
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 CAÙC CHÆ TIEÂU KEÁ HOAÏCH CUÏ THEÅ NAÊM 2014 : 

1. Veà saûn xuaát kinh doanh: 

STT Chæ tieâu ÑVT Thöïc hieän 2013 Keá hoaïch 2014 Taêng tröôûng %

1 Giaù trò toång saûn löôïng (GCÑ 94) 1.000 ñ 178.815.282    170.440.000     -4,68%

2 Doanh thu sx coâng nghieäp 1.000 ñ 422.959.183    430.000.000     1,66%

   - Doanh thu xuất khẩu 1.000 ñ

3 Saûn löôïng saûn xuaát - tieâu thuï Taán 5.394               5.400                 0,11%

4 Noäp nghóa vuï ngaân saùch 1.000 ñ 18.984.007      18.585.484       -2,10%

5 Thu nhaäp Doanh nghieäp 1.000 ñ

Lôïi nhuaän tröôùc thueá 1.000 ñ 40.140.620      36.000.000       -10,32%

Lôïi nhuaän sau thueá 1.000 ñ 30.101.691      28.080.000       -6,72%

6 Toång soá lao ñoäng bình quaân ngöôøi 164                  165                    0,61%

7 Löông thöïc hieän BQ thaùng 1.000 ñ 9.668               9.500                 -1,74%

8 Trích khaáu hao cô baûn 1.000 ñ 5.501.190        5.316.856          -3,35%

9 Keá hoaïch ñaàu tö XDCB 1.000 ñ 4.418.325        30.000.000       578,99%

 - Ñaàu tö maùy moùc thieát bò 1.000 ñ 4.418.325        30.000.000       578,99%

 - Xaây döïng, laép ñaët 1.000 ñ
 

 

2. Veà taøi chính 

Caên cöù tình hình thöïc teá naêm 2013 vaø khaû naêng phaùt trieån trong naêm 2014, muïc tieâu phaán 

ñaáu thöïc hieän caùc chæ tieâu taøi chính naêm 2014 cuûa Coâng ty ñöôïc ñeà ra nhö sau: 

- Taêng tröôûng tích luyõ voán chuû sôû höõu : Toái thieåu   7 % 

- Voán chuû sôû höõu treân toång nguoàn voán : Toái thieåu  60 % 

- Nôï phaûi thu treân toång taøi saûn : Toái ña  30 % 

- Nôï phaûi traû treân toång nguoàn voán : Toái ña   40 % 

- Nôï phaûi thu treân nôï phaûi traû : Toái ña   50 %  

- Khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn : Toái thieåu   1.35 laàn 

- Toång haïn möùc tín duïng Ngaân haøng ngaén haïn : Toái ña  40.000.000.000 ñ  
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III. CAÙC BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN KEÁ HOAÏCH 2014 : 

Nhaèm thöïc hieän thaønh coâng keá hoaïch saûn xuaát ‟ kinh doanh naêm 2014, Coâng ty ñeà ra caùc 

bieän phaùp chuû yeáu caàn phaûi tieán haønh trong naêm 2014 nhö sau: 

1. Môû roäng daây chuyeàn saûn xuaát ñeå naâng cao naêng suaát saûn xuaát ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu 

ngaøy ñang phaùt trieån cuûa Coâng ty. 

2. Caûi tieán quy trình saûn xuaát daây chuyeàn sôn boät tónh ñieän cuõng nhö naâng cao chaát löôïng 

saûn phaåm vôùi söï hôïp taùc cuûa ñoái taùc Samhwa Haøn quoác, nhaèm naâng cao naêng löïc saûn xuaát 

ñeå ñaùp öùng cho chính saùch phaùt trieån thò tröôøng cuûa doøng saûn phaåm naøy nhaèm ñaït ñöôïc 

nhöõng böôùc tieán cô baûn trong naêm nay ñeå taïo ñaø cho caùc naêm tôùi. 

3. Tieáp tuïc phaùt huy nhöõng thaønh coâng töø vieäc töï nghieân cöùu cuøng vôùi söï hoã trôï cuûa caùc ñoái 

taùc quoác teá trong vieäc nghieân cöùu vaø phaùt trieån caùc doøng saûn phaåm môùi ñöôïc caûi thieän veà 

chaát löôïng vaø giaù thaønh phuø hôïp vôùi nhu caàu caïnh tranh cuûa thò tröôøng hieän nay. 

4. Tieán haønh saûn xuaát thöû vaø ñaïi traø vôùi söï hoã trôï cuûa ñoái taùc quoác teá veà doøng saûn phaåm 

PCM PVDF ñeå cung caáp roäng raõi cho caùc nhu caàu cao caáp. 

5. Xaây döïng vaø cô caáu laïi heä thoáng phaân phoái cuûa Coâng ty trong ñoù taäp trung cô baûn ôû Mieàn 

Trung vaø Mieàn Taây Nam boä nhaèm ñaùp öùng cho caùc nhu caàu thò tröôøng maø tröôùc ñaây Coâng ty 

coøn chöa ñaùp öùng ñöôïc. 

6. Xaây döïng vaø ñaøo taïo môùi boä maùy Tieáp thò chuyeân doanh cho mảng sôn nöôùc ñeå ñaùp öùng 

cho muïc tieâu thò tröôøng cuûa Coâng ty. 

7. Ñònh kyø soùat xeùt giaù thaønh saûn phaåm, ñieàu chænh giaù baùn linh hoïat theo söï bieán ñoäng giaù 

caû treân thò tröôøng baûo ñaûm duy trì vaø phaùt huy hieäu quaû kinh doanh. 

8. Cải tiến chính saùch lao ñoäng ‟ tieàn löông ñeå kích thích lao ñoäng hieäu quaû vaø thu huùt nhaân 

taøi. 

 

IV. CÁC DỰ ÁN MỚI NĂM 2014 : 

 

Tieán haønh xaây döïng Nhaø maùy môùi taïi Khu coâng nghieäp Haûi Sôn ‟ Long An giai ñoaïn 1. 

 

 TM. Hoäi ñoàng quaûn trò 

  Chuû tòch HÑQT 

 

  

 

 

  Nguyeãn Thò Nhung 
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 COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

    BAN KIEÅM SOAÙT Ñoäc laäp ‟ Töï Do ‟ Haïnh phuùc 

         

BAÙO CAÙO KIEÅM TRA 

VEÀ TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY NAÊM 2013 

 

 -Caên cöù  vaøo quyeàn vaø nhieäm vuï cuûa Ban Kieåm soaùt ñöôïc qui ñònh taïi ñieàu 123 cuûa 

Luaät doanh nghieäp naêm 2005 coù hieäu löïc töø ngaøy 01/ 07/ 2006 vaø muïc IX ñieàu 33 trong Ñieàu 

leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng Coâng ty CP Sôn AÙ Ñoâng söûa ñoåi laàn thöù taùm  ban haønh ngaøy 27/ 04/ 

2013. 

 -Ban Kieåm soaùt ñaõ thöïc hieän kieåm tra quyeát toaùn ñònh kyø töøng quyù cuûa coâng ty, ñoàng 

thôøi cuoái naêm coù tham khaûo baùo caùo quyeát toaùn ñaõ ñöôïc kieåm toaùn bôûi coâng ty TNHH dòch 

vuï tö vaán taøi chính keá toaùn vaø kieåm toaùn phía nam (AASCS) soá 88/ BCKT- TC ngaøy 12/ 3/ 

2014 . Ban kieåm soaùt baùo caùo vôùi ÑHÑCÑ keát quaû thaåm ñònh veà tình hình hoaït ñoäng & 

SXKD naêm 2013 cuả công ty như sau :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

I. NHAÄN XEÙT CHUNG VEÀ  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY NAÊM 2013 : 

 -Năm 2013 tình hình kinh tế cả nước vẫn còn khó khăn rất lớn, nhieàu đơn vị ,coâng ty 

phaûi sản xuất cầm chừng nhöng  Coâng ty CP Sôn AÙ Ñoâng laïi thể hiện được sự năng động nhạy 

bén giải quyết được những vướng mắc trong SX và tiêu thụ để đạt được kết quả SXKD rất tốt 

đẹp.  

Giaù trò toång saûn löôïng taêng 19% so vôùi năm 2012  vaø taêng 16% so vôùi keá hoaïch naêm 2013, 

doanh thu thuaàn naêm 2013 taêng 15% so vôùi năm 2012  vaø vượt kế hoạch 2013  laø 11% lôïi 

nhuaän sau thueá taêng 41% so vôùi năm 2012  vaø so vôùi keá hoaïch naêm 2013vượt 70%. Giáa vốn 

hàng bán chỉ tăng 12% so với năm trước nhưng lợi nhuận lại tăng được 41% so với năm trước 

thể hiện việc  quản lý nội bộ có chuyển biến tốt từ trong SX đến khâu bán hàng và  thu tiền hàng 

.Nợ phải thu đã giảm được hơn 3 tỷ so với đầu năm , ngoài ra do tình hình tài chính đã đỡ căng 

thẳng nên cuối năm công ty đã đưa vào dự phòng  cho các khoản nợ khó đòi được hơn 1,3 tỷ. 

II. KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA QUYEÁT TOAÙN TAØI CHÍNH NAÊM 2013 : 

 1-Xaùc nhaän baùo caùo taøi chính naêm 2013 cuûa coâng ty ñaõ trình baøy trung thöïc vaø hôïp lyù  

theo chuaån möïc keá toaùn, chaáp haønh toát cheá ñoä keá toaùn  Vieät Nam vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù 

lieân quan. 

 2-Boä phaän keá toaùn thöïc hieän toát cheá ñoä baùo caùo keá toaùn theo heä thoáng quaûn trò cho 

HÑQT VAØ Ban Giaùm ñoác veà tình hình SXKD cuûa coâng ty haøng thaùng, quyù, naêm giuùp cho 

Ban laõnh ñaïo coù höôùng ñieàu haønh quaûn lyù SXKD kòp thôøi . 
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III. TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN  CAÙC NGHÒ QUYEÁT CUÛA ÑHÑCÑ: 

 1.Veà saûn xuaát kinh doanh. 

 -   Giaù trò toång saûn löôïng thöïc hieän 178 tyû/ keá hoaïch 153 tyû ñaït 116% 

 -  Saûn löôïng SX TH 5.494 T/4800 T ñaït 114% 

 -  Saûn löôïng tieâu thuï 5.394/4800T ñaït  112% 

 -  Doanh thu thuaàn TH 422 ty 959û/ KH 380 tyû ñaït 111% 

  - Lôïi nhuaän sau thueá TH 30 tyû 101/ KH 17 tyû 625 ñaït 170% 

  - Laõi suaát cô baûn treân moãi coå phieáu laø 4.703ñ 

   2.Veà taøi chính : 

 

CHÆ TIEÂU KEÁ HOAÏCH 2013 THÖÏC HIEÄN 2013 ÑAÙNH GIAÙ 

1.Taêng tích luõy voán 

CSH 
Toái thieåu 5% 15,64% Raát toát 

2.Voán CSH/ nguoàn 

voán 
Toái thieåu 55% 63,26% toát 

3.Nôï phaûi traû/ toång 

nguoàn voán 
Toái ña 45% 36,77% toát 

4.Khaû naêng thanh 

toaùn nôï ngaén haïn 
Toái thieåu 1.5 laàn 2.06 laàn toát 

5.Vay ngaén haïn 

thöôøng xuyeân (bình 

quaân) 

Toái ña 45 tyû 11,205 Raát toát 

6.Nôï phaûi thu/ toång 

taøi saûn 
Toái ña 30% 25,97% toát 

7.Nôï phaûi thu/ nôï 

phaûi traû 
Toái ña 50% 70,63% chưa toát 

 

   

IV. ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ THÖÏC HIEÄN CAÙC BIEÄN PHAÙP ÑAÕ ÑEÀ RA : 

 -Caên cöù vaøo caùc bieän phaùp ñaõ ñeà ra ñeå thöïc hieän cho  naêm 2013, Ban Kieåm soaùt ñaõ 

kieåm tra vaø ñaùnh giaù nhö sau : 

 1- Veà coâng taùc nghieân cöùu saûn phaåm môùi sôn taøu bieån ñoä beàn cao ñaõ coù nhöõng thaønh 

coâng böôùc ñaàu vôùi 03 loaïi saûn phaåm ñöa ra thò tröôøng ñöôïc khaùch haøng chaáp nhaän   

2- Ñang  tieáp tuïc nghieân cöùu hoaøn thieän, phaùt trieån cung caáp doøng saûn phaåm môùi PCM 

( Polyester naâng caáp vaø PVDF) Ñoàng thôøi caûi tieán Sôn Sumo vaø White horse choáng ræ cho 

phuø hôïp quy chuaån kyõ thuaät cuûa Boä xaây döïng (tieâu chuaån QCVN 16-5-2011/BXD). 
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3- Coâng ngheä saûn xuaát sôn saøn xaây döïng ñaõ ñöôïc hoaøn thieän vaø ñaõ ñöa ra thò tröôøng 

vôùi chaát löôïng vaø giaù caû ñöôïc khaùch haøng chaáp nhaän. 

4- Ñeå  naâng cao trình ñoä  kinh doanh cho nhaân vieân  coâng ty ñaõ cöû  nhaân vieân tham döï 

caùc khoùa ñaøo taïo cuûa Phoøng Thöông maïi vaø coâng nghieäp Vieät Nam. Thöôøng xuyeân toå chöùc 

cho nhaân vieân boä phaän tieáp thò baùn haøng hoïc chuyeân moân vaø kyõ thuaät ñeå phuïc vuï toát hôn 

trong coâng taùc kinh doanh. 

5- Ñeå phuø hôïp vôùi tieâu chí vaø ñònh höôùng kinh doanh cuûa coâng ty naêm qua Phoøng tieáp 

thò baùn haøng ñaõ coù nhöõng ñoäng taùc ñieàu chænh vaø saøng loïc trong toaøn heä thoáng phaân phoái vôùi 

muïc ñích ñaùnh giaù naêng löïc kinh doanh cuûa caùc ñaïi lyù ñeånaâng cao hieäu quaû kinh doanh. 

6-  vieäc caûi tieán veà chính saùch lao ñoäng ‟ tieàn löông  ñeà ra naêm qua vaãn chöa thöïc 

hieän ñöôïc.  

 IV-  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA BAN KIEÅM SOAÙT & HÑQT : 

- Ban Kieåm soaùt ñaõ thöïc hieän ñuùng chöùc naêng vaø nhieäm vuï maø Ñieàu leä coâng ty cuõng 

nhö quy cheá BKS ñaõ quy ñònh. BKS tham gia ñaày ñuû caùc cuoäc hoïp cuûa HÑQT khi coù giaáy 

môøi ñeå giaùm saùt vieäc ñieàu haønh, quaûn lyù của  HÑQT vaø Ban giaùm ñoác  coâng ty.  

 -Hoäi ñoàng quaûn trò ñaõ ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty ñuùng theo ñieàu 108 cuûa 

Luaät doanh nghieäp vaø ñieàu 25 cuûa Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa coâng ty quy ñònh. 

 -Veà döï aùn  di dôøi vaø xaây döïng nhaø maùy môùi taïi khu coâng nghieäp Haûi Sôn- Long An ñaõ 

döôïc baøn baïc vaøo  quyù 4/2013. 

                                                                                 TRÖÔÛNG BAN KIEÅM SOAÙT  

 

         

                                                                                            Nguyeãn Thò Caàn  
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  COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

              Ñoäc Laäp ‟ Töï Do ‟ Haïnh Phuùc 

 

TÔØ TRÌNH 

V/v : Phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2013 

và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 

 

- Caên cöù ñieàu leä toå chöùc & hoaït ñoäng Coâng ty coå phaàn Sôn AÙ Ñoâng söûa ñoåi laàn thöù 8 

ñöôïc ÑHÑCÑ thöôøng nieân laàn thöù 12 thoâng qua ngaøy 27/04/2013 

- Caên cöù keát quaû hoaït ñoäng SXKD trong naêm 2013 (đã được kiểm toán), theo đó lợi nhuận 

năm 2013 sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp: 30.101.691.236 ñoàng 

- Caên cöù nghò quyeát ñaïi hoäi ñoàng coå ñoàng thöôøng nieân naêm 2013 (laàn thöù 12) ngaøy 

27/04/2013 

Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty kieán nghò Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng Coâng ty CP Sôn AÙ Ñoâng thoâng 

qua : 

1. Phöông aùn phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2013  

Bao goàm : 

- Lôïi nhuaän sau thueá naêm 2012 chuyeån sang :   2.981.842.000 ñ 

- Lôïi nhuaän sau thueá naêm 2013 : 30.101.691.236 ñ 

- Lôïi nhuaän sau thueá ñöôïc phaân phoái : 33.083.533.236 ñ (*) 

„ Trích quyõ döï phoøng taøi chính :  0 

• Qũy đầu tư phát triển sản xuất : 12.083.535.736 đ tương đương 36.52 % (*) 

• Chi trả cổ tức 25 % / VĐL : 15.999.997.50 đ  tương đương 48.36 % (*) 

   (Đã chi trả cổ tức 4%/VĐL còn lại vào ngày 24/04/2014)  

• Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau :         5.000.000.000 đ   

 

2.   Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 

Dự kiến kế hoạch tài chính năm 2014 của Công ty CP Sơn Á Đông như sau : 

 

 - Doanh thu     :   430.000.000.000 đ 

 - Chi phí      :   368.000.000.000 đ  

 - Lợi nhuận trước thuế   :     36.000.000.000 đ 

 - Lợi nhuận sau thuế    :     28.080.000.000 đ 

 - Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu(EPS)  : 4.387 đ 
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Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế 

hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau  : 

• Trích qũy dự phòng tài chính   :   2 %  lợi nhuận sau thuế 

• Qũy đầu tư phát triển sản xuất tối thiểu :  30 % lợi nhuận sau thuế 

• Chi trả cổ tức tối thiểu    :  18 % /Vốn điều lệ 

Kính trình ÑHÑCÑ xem xeùt vaø pheâ chuaån 

            TM.Hoäi ñoàng quaûn Trò 

   Chuû Tòch 

 

 

 

              Nguyeãn Thò Nhung 
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    COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

              Ñoäc Laäp ‟ Töï Do ‟ Haïnh Phuùc 

 

TÔØ TRÌNH 

V/v :   Tieàn Thuø lao HÑQT & BKS vaø Tieàn Thöôûng cho HÑQT&Ban ñieàu 

haønh khi thöïc hieän hoaøn thaønh keá hoaïch SXKD 

- Caên cöù ñieàu leä toå chöùc & hoaït ñoäng Coâng ty coå phaàn Sôn AÙ Ñoâng söûa ñoåi laàn thöù 8 

ñöôïc ÑHÑCÑ thöôøng nieân laàn thöù 12 thoâng qua ngaøy 27/04/2013 

- Caên cöù tình hình hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò & Ban kieåm soaùt trong năm 2013 

- Caên cöù keát quaû hoaït ñoäng SXKD naêm 2013 vaø keá hoaïch hoaït ñoäng SXKD năm 2014 

Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty kieán nghò Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoâng qua tieàn thuø lao HÑQT & 

BKS vaø tieàn thöôûng cho HÑQT&Ban ñieàu haønh khi thöïc hieän hoaøn thaønh keá hoaïch SXKD 

nhö sau : 

 I.Tieàn thuø lao HÑQT & BKS vaø tieàn thöôûng hoaøn thaønh keá hoaïch naêm 2013 

1. Thuø lao Hoäi ñoàng quaûn trò : 38.000.000 ñoàng/thaùng(07 ngöôøi) 

Trong ñoù : 

  - Chuû tòch   :   7.000.000 ñoàng/thaùng 

  - Phoù Chuû tòch  :   6.000.000 ñoàng/thaùng  

  - Caùc thaønh vieân khaùc :   5.000.000 ñoàng/thaùng 

2. Thuø lao Ban kieåm soaùt  : 10.000.000 ñoàng/thaùng(03 ngöôøi)  

  - Tröôûng ban   :   4.000.000 ñoàng/thaùng 

  - Caùc thaønh vieân khaùc :   3.000.000 ñoàng/thaùng 

 

Toång coäng tieàn thuø lao Hoäi ñoàng quaûn trò & Ban kieåm soaùt năm 2013 : 576.000.000 ñoàng 

(Naêm traêm baûy möôi saùu trieäu ñoàng chaün) 

 

 3. Tieàn thöôûng cho HÑQT vaø Ban ñieàu haønh khi thöïc hieän hoaøn thaønh keá hoaïch 

SXKD naêm 2013 Vôùi soá tieàn thöôûng : 3 % lôïi nhuaän sau thueá nhö sau : 

 - Lôïi nhuaän sau thueá naêm 2013 : 30.101.691.236 ñ x 3 % = 903.050.737 ñoàng 

 

4. Tieàn thöôûng cho HÑQT vaø Ban ñieàu haønh khi thöïc hieän vöôït keá hoaïch SXKD naêm 

2013  

+ Lôïi nhuaän sau thueá thöïc hieän naêm 2013   : 30.101.691.236 ñoàng 

+ Lôïi nhuaän sau thueá keá hoaïch naêm 2013   : 17.625.000.000 ñoàng 

+ Lôïi nhuaän sau thueá vöôït keá hoaïch naêm 2013  : 12.476.691.236 ñoàng 
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Vôùi soá tieàn thöôûng : 3% lôïi nhuaän vöôït keá hoaïch nhö sau : 

           12.476.691.236 ñoàng  x 3% =  374.300.737 ñoàng 

 

Toång soá tieàn thöôûng cho HÑQT vaø Ban ñieàu haønh khi thöïc hieän hoaøn thaønh keá hoaïch 

SXKD naêm 2013 nhö sau : 

   (3) +(4) 903.000.000 ñoàng + 374.300.737ñoàng =  1.277.000.000 ñoàng (Tính troøn) 

 (Một tỷ hai trăm bảy mươi bảy trieäu ñoàng chaün) 

 

II. Tieàn thuø lao HÑQT & BKS vaø tieàn thöôûng hoaøn thaønh keá hoaïch naêm 2014 

1. Thuø lao Hoäi ñoàng quaûn trò : 38.000.000 ñoàng/thaùng(07 ngöôøi) 

Trong ñoù : 

  - Chuû tòch   :   7.000.000 ñoàng/thaùng 

  - Phoù Chuû tòch  :   6.000.000 ñoàng/thaùng  

  - Caùc thaønh vieân khaùc :   5.000.000 ñoàng/thaùng 

2. Thuø lao Ban kieåm soaùt  : 10.000.000 ñoàng/thaùng(03 ngöôøi)  

  - Tröôûng ban   :   4.000.000 ñoàng/thaùng 

  - Caùc thaønh vieân khaùc :   3.000.000 ñoàng/thaùng 

 

Toång coäng tieàn thuø lao Hoäi ñoàng quaûn trò & Ban kieåm soaùt năm 2014 : 576.000.000 ñoàng 

(Naêm traêm baûy möôi saùu trieäu ñoàng chaün) 

 

3. Tieàn thöôûng cho HÑQT vaø Ban ñieàu haønh khi thöïc hieän hoaøn thaønh keá hoaïch 

SXKD  

Vôùi soá tieàn thöôûng : 3% lôïi nhuaän sau thueá vaø neáu vöôït keá hoaïch ñöôïc thöôûng boå sung 

3% lôïi nhuaän sau thueá phaàn vöôït keá hoaïch  

Kính trình ÑHÑCÑ xem xeùt vaø pheâ chuaån 

            TM.Hoäi ñoàng quaûn Trò 

   Chuû Tòch 

 

 

 

              Nguyeãn Thò Nhung 
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    COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

                            Ñoäc Laäp ‟ Töï Do ‟ Haïnh Phuùc 

        

TÔØ TRÌNH 

V/v :   Chuû tòch HÑQT kieâm Toång Giaùm ñoác ñieàu haønh Coâng ty 

 

- Caên cöù ñieàu leä toå chöùc & hoaït ñoäng Coâng ty coå phaàn Sôn AÙ Ñoâng söûa ñoåi laàn thöù 8 

ñöôïc ÑHÑCÑ thöôøng nieân laàn thöù 12 thoâng qua ngaøy 27/04/2013 

- Caên cöù theo Luaät ñònh hieän haønh vaø Ñieàu leä toå chöùc hoaït ñoäng Coâng ty : “Chuû tòch 

Hoäi ñoàng quaûn trò kieâm nhieäm chöùc danh Toång Giaùm ñoác ñieàu haønh phaûi ñöôïc pheâ 

chuaån haøng naêm taïi Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân“ 

Nay Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty ñeà nghò ÑHÑCÑ thöôøng nieân naêm 2014 chaáp thuaän pheâ 

chuaån Baø Nguyeãn Thò Nhung - Chuû tòch HÑQT Coâng ty vaãn tieáp tuïc kieâm nhieäm 

chöùc danh Toång Giaùm ñoác ñieàu haønh Coâng ty naêm 2014  

Kính trình ÑHÑCÑ xem xeùt vaø pheâ chuaån 

            TM.Hoäi ñoàng quaûn Trò 

Phoù Chuû Tòch 

 

 

 

              Phan Ngoïc Thuaán 
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   COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

                               Ñoäc Laäp ‟ Töï Do ‟ Haïnh Phuùc 

                              

TÔØ TRÌNH 

V/v :   Löïa choïn Coâng ty kieåm toaùn ñoäc laäp baùo caùo taøi chính naêm 2014 

- Caên cöù ñieàu leä toå chöùc & hoaït ñoäng Coâng ty coå phaàn Sôn AÙ Ñoâng söûa ñoåi laàn thöù 8 

ñöôïc ÑHÑCÑ thöôøng nieân laàn thöù 12 thoâng qua ngaøy 27/04/2013 

Ñeå ñaûm baûo tuaân thuû theo quy ñònh cuûa phaùp luaät hieän haønh, vieäc löïa choïn Coâng ty kieåm 

toaùn ñoäc laäp ñeå thöïc hieän kieåm toaùn baùo caùo taøi chính haèng naêm cuûa Coâng ty thuoäc thaåm 

quyeàn cuûa ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng quyeát ñònh 

Nay Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty ñeà nghò ÑHÑCÑ thöôøng nieân naêm 2014  xem xeùt choïn 

Coâng ty TNHH Dòch vuï tö vaán taøi chính keá toaùn vaø kieåm toaùn phía nam (AASCs) ñeå thöïc 

hieän kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm 2014 cuûa Coâng ty. Ñaây laø Coâng ty ñaõ thöïc hieän 

vieäc kieåm toaùn ñoäc laäp baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty trong nhöõng naêm qua coù naêng löïc 

,uy tín vaø ñöôïc UÛy ban Chöùng khoaùn nhaø nöôùc chaáp thuaän thöïc hieän kieåm toaùn cho caùc 

coâng ty nieâm yeát 

Kính trình ÑHÑCÑ xem xeùt vaø pheâ chuaån 

            TM.Hoäi ñoàng quaûn Trò 

   Chuû Tòch 

 

 

 

             Nguyeãn Thò Nhung 

 

 


