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I. THÔNG TIN CHUNG
1. Th ng tin khái uát

Tên gọi
Tên giao dịch quốc tế
Tên viết tắt
Gi y ch ng nhận doanh nghiệp
ốn đi u ệ
ốn đầu tư của chủ sở h u
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
E-mail
Website
M cổ phiếu
 (Giấy chứng nhận
nh nghi
Minh cấ lần đầu ngày 14/04/2005
2. Quá trình h nh th nh

: CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4
: No 4 printing joint stock company
: IN4 JSC
: 0300462580
: 12.000.000.000 đồng
: 12.000.000.000 đồng
: 1 Phạ Ngọc Thạch, Phường , Quận 3, TP. HCM
: 08 38291312
: 08 38297577
: ctcpin4@gmail.com
: http://www.inso4.com
: IN4
số 0300462580
Sở ế h ạch và Đầu tư TP. Hồ Chí
đ ng th y đổi lần thứ 04 ngày 09/11/2012)

phát triển

Công Ty Cổ Phần In số 4 ti n thân à Xí Nghiệp Quốc doanh In số 4 - được thành
ập từ tháng 12/1979 thuộc Sở ăn hóa Thông tin sau đó đổi tên thành Xí nghiệp In số 4
theo Quyết định số 145/QĐ-UB ngày 2 /11/1992 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí
Minh. Sau khi tiến hành thành công công tác cổ phần hóa Xí nghiệp, Công ty đ chính
th c y tên Công ty Cổ phần In số 4 vào tháng 05/2005.
Hoạt động với tinh thần trách nhiệ , công khai, dân chủ và đoàn kết, cán bộ công
nhân viên trong công ty đ tạo nên ột tập thể v ng ạnh với đội ngũ ao động có tay
ngh cao và dần từng bước xây dựng Công ty trở thành ột doanh nghiệp phát triển ổn
định, v ng ạnh, khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong ngành và khu vực.
Sau hơn 30 nă hoạt động, với sự nỗ ực của tập thể cán bộ công nhân viên và ban
nh đạo, Công ty không chỉ nhận được sự tín nhiệ của khách hàng, òng tin của người
tiêu dùng à còn được nhận nhi u bằng khen, gi y khen của Bộ Tài Chính, Tổng Cục
Thuế, Bộ ăn hóa Thông tin, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh…
ới ti
năng phát triển và nh ng thành tích đ đạt được, Công ty đ đang và uôn
ph n đ u nhằ thực hiện ục tiêu không chỉ ổn định và chă o đời sống người ao động
à còn đóng góp vào sự phát triển chung của ngành, của Thành phố và đ t nước.
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3.

Ng nh ngh

địa

n kinh doanh

Ng nh ngh kinh doanh: Theo gi y ch ng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300462580,
Công ty Cổ phần In số 4 có ngành ngh kinh doanh như sau: In các oại sản phẩ : sách báo,
xu t bản phẩ , bao bì,

ác nh n

từ. Đóng xén sách báo, bế hộp,
Địa bàn kinh doanh: Phạ

ang tính thương

ại, biểu

ẫu kinh doanh, hóa đơn ch ng

ạ nhũ vàng. Cho thuê văn phòng. Giáo dục tiểu học.
vi kinh doanh trên toàn nh thổ nước Cộng Hòa X Hội Chủ

Ngh a iệt Na , trong đó chủ yếu à tại thành phố Hồ Chí Minh.
Th ng tin

h nh u n trị tổ ch c kinh doanh

á

u n lý

Mô hình quản trị: Cao nh t à Đại hội đồng cổ đông, kế tiếp Hội đồng quản trị và Ban
đi u hành à nh ng người trực tiếp quản ý và đi u hành hoạt động công ty gi a 2 k đại hội.
Bên cạnh đó tinh thần dân chủ trong nội bộ công ty uôn được đ cao thể hiện qua việc

ọi

thành viên trong công ty đ u có thể bày t ý kiến để đóng góp xây dựng vào quá trình vận
hành của doanh nghiệp nhằ

gi p công ty đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh sản xu t.

Tổ ch c kinh doanh: Ch trọng vào công việc sản xu t chính à tổ ch c sản xu t và cung
ng các sản phẩ

v In và các dịch vụ ngành In có iên quan. Hiện chưa tha

gia vào các

ngành ngh khác đ đăng ký trong Gi y ch ng nhận đăng ký kinh doanh như: cho thuê văn
phòng, giáo dục các c p ho c thị trường ch ng khoán.
Cơ c u tổ ch c quản ý đi u hành của công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giá

đốc, Ban kiể

soát, các phòng ban,

phân xưởng trực thuộc.
5. Định hướng phát triển
Duy trì và củng cố nguồn việc hiện có trên cơ sở tận dụng uy tín vốn có đối với các
khách hàng truy n thống và cố gắng khai thác thê
Nâng cao ch t ượng sản phẩ

nguồn việc

Xây dựng cơ chế ương thưởng hợp ý nhằ
ột số khâu nhằ

Tiết giả

áy

óc thiết bị hiện đại công nghệ cao.

khuyến khích người ao động, sắp xếp ại

tăng hiệu quả sản xu t, nâng cao năng su t ao động.

chi phí và vận dụng nguồn vốn hiện có
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ới.

trên cơ sở tổ ch c sản xu t hợp ý, nâng cao trình độ

kỹ thuật, công nghệ bằng cách tiếp cận và trang bị các

ao động ở

ới, khách hàng

ột cách inh hoạt.

Trang 2

6. Các r i ro:
Nằ

trong tình trạng chung của các doanh nghiệp hiện đang hoạt động, công ty cũng g p

rủi ro ớn nh t à tình hình chiế

dụng vốn và phát sinh công nợ dây dưa, thậ

chí có khả năng

t vốn đ đầu tư sản xu t. Để khắc phục, doanh nghiệp ch trọng đến việc tì
năng ực các khách hàng

hiểu, đi u tra

ới đồng thời hạn chế tối đa trong việc cho đối tác nhận hàng trước

khi thanh toán.

II T NH H NH HO T ĐỘNG TRONG NĂM
1. Tình hình hoạt đ ng s n xuất kinh doanh
Ban nh đạo và tập thể người ao động trong Công ty đ đoàn kết và nỗ ực khai thác
nguồn việc, nguồn cung ng vật tư để tổ ch c và đi u hành các hoạt động của doanh nghiệp
nhằ

hoàn thành vượt

c kế hoạch đ được Đại hội đồng cổ đông thường niên nă

giao. Kết quả thu được trong nă

vừa qua được thể hiện trong bảng số iệu sau :

Số
TT

N i dung

Đơn ị
tính

Thực
hiện
2015

1

2

3

4

1

Giá trị tổng SL (GCĐ 1994)

2

Sản phẩ

201

(Trang in 13 x 19)

Triệu
đồng
Triệu
trang

Nă 2016
Kế
Thực
hoạch
hiện

So sánh
TH
KH
2015 2016

5

6

7 = 6/4

8 = 6/5

28,541

27.000

29,064

102

108

5,279

5.000

5,294

100

106

5,279

45.000

5,294

100

106

Trong đó : Sản xu t chủ yếu

'

Tổng giá trị xu t nhập khẩu

USD

/

/

/

/

/

Trong đó : - Xu t

'

/

/

/

/

/

- Nhập

'

/

/

/

/

/

Triệu
đồng

49,631

45.000

51,477

104

114

Trong đó : - Sản xu t CN

'

49,631

45.000

51,477

104

114

5

Lợi nhuận trước thuế

'

6,651

6.960

8,570

129

123

6

Tỷ ệ cổ t c

30

100

120

3

4

Doanh thu bán hàng & cung c p D

%

30

25

Từ bảng số iệu cho th y t t cả các chỉ tiêu đ u vượt kế hoạch và có tăng trưởng so với cùng
k nă

trước, trong đó đ c biệt nội dung ợi nhuận đạt tỷ ệ cao nh t à 129% đ nói ên tính

đ ng đắn và sự nỗ ực r t cao của tập thể nh đạo và toàn thể người ao động trong Cty.
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2. Tổ ch c

nhân sự

Danh sách an đi u h nh:
H

STT

tên

Nă

sinh

Ch c danh

Số cổ phiếu

1

Nguy n ăn Do

1954

Giá

2

Phạ

Trần Thọ

1960

Phó giá

đốc

2.100

3

Phan Chí Trung

1960

Phó giá

đốc

9.800

4

Trần Thị Hạnh

1961

Kế toán trưởng

9.200

Tha

đổi th nh

iên H i đồng

u n trị

đốc

an Giá

Ghi ch

5.200

đốc

an kiể

soát Kế

toán trưởng
Không có.
Số lượng cán

nhân viên và chính sách đối ới người lao đ ng

a) Lực lượng lao động
Số ượng ao động bình quân trong nă
nh bao gồ

2016 của Công ty là 154 người.

ới đội ngũ gọn

nh ng công nhân kỹ thuật tay ngh cao, hiện nay ực ượng ao động được đánh

giá à gọn nh , hiệu quả và

ang ại năng su t ao động cao.

b) Chính sách cho người lao động
Chính sách đ o tạo: Hàng nă

công ty tổ ch c thi nâng tay ngh cho ực ượng công

nhân ao động trực tiếp, qua đó nâng cao trình độ kỹ thuật và kỹ năng à

việc cho đội ngũ

công nhân. Hiện nay, c p bậc bình quân của đội ngũ công nhân kỹ thuật đạt bậc 5.
Chính sách ti n lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng chế độ ti n ương dưới hai hình
th c à ương thời gian (áp dụng đối với bộ phận quản ý và phục vụ) và ương sản phẩ

(đối

với công nhân trực tiếp sản xu t).
Chính sách thưởng: Công ty có quy chế khen thưởng và
quả kinh doanh hàng nă . Ngoài ra, Công ty thường xuyên kiể
tiêu hao

c thưởng phụ thuộc kết

tra việc c p phát vật tư,

c

ực, gi y, kẽ , hóa ch t… và áp dụng chế độ khen thưởng, động viên th a đáng đối

với nh ng CB-CN

thực hiện tốt chính sách tiết kiệ . Trong nă

thưởng phù hợp đ gi p đơn vị tiết kiệ

qua, nhờ chế độ khen

nguyên vật iệu và giá trị phế iệu thu hồi đạt gần 01

tỷ đồng.
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Các chính sách khác: Người ao động được thực hiện đầy đủ các chế độ quy định tại Bộ
uật Lao động và Luật Bảo hiể

x hội hiện hành gồ

trợ c p ố

đau, thai sản, tai nạn ao

động, bệnh ngh nghiệp, bảo hộ ao động, bồi dưỡng độc hại, hưu trí, tử tu t vv...
3. T nh h nh đầu tư t nh h nh thực hiện các dự án
Căn c Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 201 , ch ng tôi xin trình bày các
việc đ

à

được của Bản kế hoạch hợp tác kinh doanh

3 qua hình th c chuyển nhượng thương quy n của
sản xu t v

ột

t bằng 1 Phạ

Ngọc thạch, Quận

t bằng và việc di dời tập trung các PX

ối trong khu công nghiệp như sau :

3 1/ Chu ển nhượng thương u n
nh đầu tư:

ặt ằng 61 Phạ

Ng c thạch Quận 3 cho các

a/ H nh th c thực hiện:
Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đ t, giá trị ợi thế của

t bằng có tính đến chi

phí hỗ trợ di dời và ổn định sản xu t cho người ao động khi Doanh nghiệp di chuyển vào khu
công nghiệp.
/ Số lượng các nh đầu tư:
1. Tập đoàn Nguy n Ki

– Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguy n Ki . Qua sự giới

thiệu của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ ạnh SEAREFICO
2. Tập đoàn b t động sản NO ALAND. Qua sự giới thiệu của ông Phạ

Công Ngh a, Chủ

tịch Hội đồng thành viên Tổng Cty ăn Hóa Sài Gòn.
3. Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Tổng hợp Xu t khẩu – HARTEXCO. Qua sự giới thiệu của
ông Lê Hoàng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Cty ăn Hóa Sài Gòn.
4. Tập đoàn B t động sản ĐẤT XANH – Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc
ĐẤT XANH. Qua sự giới thiệu của Cty Ch ng khoán Ngân hàng Công thương

iệt Na

chi

nhánh TP. Hồ Chí Minh.
5. Công ty Cổ phần Công nghệ
Thẩ

ới – ECOTEX . Qua sự giới thiệu của Công ty Cổ phần

định giá và Dịch vụ Tài chính Sài Gòn (đơn vị đ c p Ch ng thư thẩ

1 Phạ

định giá

t bằng

Ngọc Thạch, Quận 3.

6. Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Đi n. Qua sự giới thiệu của ông
Trực Ph c, Phó tổng Giá

đốc Tổng Công ty ăn Hóa Sài Gòn.
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ũ

c/ Kết u đ

phán:

Căn c vào các buổi à

việc và trao đổi trực tiếp với các nhà đầu tư nêu trên ch ng tôi xin

báo cáo kết quả như sau:
-

Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng thương quy n: Công ty cổ phần Mỹ Nghệ Tổng Hợp

Xu t Khẩu gọi tắt à Hartexco – địa chỉ 139 Hai Bà Trưng, P , Quận 3, TP. HCM – à đơn vị có
c giá chuyển nhượng cao nh t trong các nhà đầu tư.
-

Giá trị của việc chuyển nhượng thương quy n: 150 tỷ đồng VN (chưa tính thuế AT nếu

có).
d/ Tiến đ thực hiện:
-

Ngày 30/0 /201 ký Biên bản ghi nhớ gi a hai bên v việc chuyển nhượng và nhận

chuyển nhượng thương quy n trong khi chờ các cơ quan có thẩ

quy n c p GIẤY CHỨNG

NHẬN “Quy n sử dụng đ t và quy n sở h u nhà ở và tài sản gắn i n với đ t” của
bằng 1 Phạ
-

t bằng

Ngọc Thạch này.

Ngày 01/07/201 công ty Hartexco đ chi trả số ti n đ t cọc cho việc thực hiện Hợp

đồng chuyển nhượng à 50 tỷ đồng N.
-

Ngày 01/03/2017 Doanh nghiệp được c p GIẤY CHỨNG NHẬN quy n sử dụng đ t,

quy n sở h u nhà ở và tài sản khác gắn i n với đ t của

t bằng 1 Phạ

Ngọc Thạch, Quận

3.
-

Trong tháng 04/2017 ký kết Hợp đồng chuyển nhượng chính th c gi a hai bên tại phòng

công ch ng số .
-

Sau 02 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng chính th c, Hartexco sẽ chuyển

tiếp cho công ty cổ phần In Số 4 số ti n 50 tỷ đồng N đồng thời ập ch ng thư có giá trị 50 tỷ
đồng N với thời gian
-

Sau khi Hartexco được c p Gi y ch ng nhận quy n sở h u tài sản trên đ t ( à nhà xưởng

t bằng 1 Phạ
đồng

tháng kể từ ngày 20/06/2017.

Ngọc Thạch, Quận 3), Hartexco sẽ thanh toán thê

cho In Số 4 số ti n 25 tỷ

N, đồng thời ập ch ng thư cho 25 tỷ đồng còn ại với thời gian

20/06/2017.
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tháng kể từ ngày

-

Đợt thanh toán chót: khi Hartexco được cơ quan có thẩ

thay công ty cổ phân In Số 4, ho c sau

quy n phê duyệt được thuê đ t

tháng kể từ ngày 20/06/2017 tùy đi u kiện nào đến

trước thì Hartexco sẽ thanh toán 25 tỷ đồng N còn ại kể cả thuế AT nếu có.
-

Thời gian bàn giao

bằng trong KCN

t bằng 1 Phạ

Ngọc Thạch cho công ty Hartexco: Sau khi

t

nh Lộc đ sửa ch a, cải tạo xong. Dự kiến thời gian thực hiện trong tháng

7/2017.
3 2/ Kế hoạch di dời tập trung các phân xưởng hiện hữu
a/ Mục tiêu: Doanh nghiệp có quy n sở h u
Thành phố th a

ột

t

ối

t bằng trong các khu công nghiệp của

n cho nhu cầu di dời tập trung toàn bộ các phân xưởng hiện h u v

ột

ối.

/ iện pháp thực hiện:
Thông qua hình th c đ u thầu chào giá cạnh tranh (Thông báo

ời thầu được đăng trên báo

Sài Gòn Giải Phóng ngày 28/05/201 )
c/ Kết u : Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng
TNHH sản xu t và thương

ột

t bằng đ có nhà xưởng của Công ty

ại Trường Thịnh trong khu công nghiệp

nh Lộc A với các thông

số sau:
-

Nhà xưởng và văn phòng tại Lô B2/1, đường số 2A

-

Diện tích khuôn viên: 5.000

-

Diện tích nhà xưởng và văn phòng: 3.428

-

Thời hạn sử dụng đ t: 02/07/2047

-

Hình th c thuê đ t: đ trả ti n 1 ần

-

Cự y di chuyển của người ao động: Từ 5 -> 10km

-

Tình trạng pháp ý: M t bằng đ có GIẤY CHỨNG NHẬN “quy n sử dụng đ t, quy n

2
2

sở h u nhà ở và tài sản khác gắn i n với đ t”, trong đó chi phí thuê đ t đ được Công ty
Trường Thịnh chi trả đến hết năm 07/2047.
-

Hệ thống thoát nước đ được đ u nối vào hệ thống xử ý nước thải của Khu công nghiệp

nh Lộc A.
-

Giá cả 30,5 tỷ đồng N (chưa có AT và thuế trước bạ)
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d/ Tiến đ thực hiện
- Ngày 10/ /201 ký Hợp đồng chuyển nhượng quy n sử dụng đ t (có tài sản gắn i n với
đ t ) gi a công ty cổ phần In Số 4 và công ty TNHH TM và SX Trường Thịnh tại phòng công
ch ng Hoàng Xuân v việc chuyển nhượng nhà xưởng và văn phòng trong KCN

nh Lộc.

- Tiến hành thủ tục xin c p GIẤY CHỨNG NHẬN quy n sử dụng đ t, quy n sở h u nhà
ở và tài sản khác gắn i n với đ t của

t bằng trong KCN

nh Lộc từ công ty TNHH TM và

SX Trường Thịnh sang công ty cổ phần In Số 4 với thời hạn sử dụng đ t đến tháng 7/2047
(công ty Trường Thịnh đ trả ti n thuê đ t
-

Ký hợp đồng kiể

ột ần).

định với công ty TNHH tư v n thiết kế và kiể

SÀI GÒN, v việc khảo sát và kiể

định khả năng chịu ực của hạng

định xây dựng AD
ục công trình “ ăn

phòng và nhà xưởng của công ty cổ phần In Số 4 tọa ạc tại Lô B2/1, đường số 2A, KCN

nh

Lộc.
ch a

Ký hợp đồng khảo sát, đánh giá hiện trạng và thiết kế bản vẽ thi công để cải tạo và sửa
t bằng trong KCN

nh Lộc cho phù hợp với nhu cầu sản xu t của Doanh nghiệp với

công ty TNHH tư v n thiết kế và xây dựng SÀI GÒN ĐÔNG TÂY.
-

Công việc sửa ch a và cải tạo sẽ thực hiện theo hình th c:

+ Tổ ch c đ u thầu theo hình th c chào giá cạnh tranh cho bộ phận nhân công.
+ Toàn bộ vật tư sử dụng cho công trình sẽ được nhà In cung c p nhằ

giả

bớt giá thành

và quản ý được ch t ượng vật tư.
-

Thời gian thi công: Từ ngày ký hợp đồng đến hết 30/0 /2017.

3 3/ Hiệu u :
- Tổng thu nhập: 150 tỷ đồng N (chưa tính thuế AT nếu có)
- Thuế TNDN 20%: 30 tỷ đồng N.
- Thu nhập sau thuế còn được sử dụng: 120 tỷ đồng N.
- Phân phối số thu nhập sau thuế: Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên nă 201 :
+ 50% thu nhập bổ sung quỹ phát triển sản xu t: 0 tỷ đồng N
+ 50% thu nhập chi cho các cổ đông và người ao động trong công ty: 0 tỷ đồng N
Trong đó:
* Các cổ đông: 0% tương đương 3 tỷ đồng N
* Người ao động trực tiếp: 40% tương đương 24 tỷ đồng N
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3 / Phương án xử lý số thu nhập chi cho các cổ đ ng

người lao đ ng

a/ Cho các cổ đ ng:
- Tổng số thu nhập được chia 3 tỷ đồng N
- Tổng số cổ phần hiện h u: 1.200.000 cổ phần.
- Số thu nhập các cổ đông được hưởng

/ Cho người lao đ ng trong c ng t :
- Tổng số thu nhập được chia 24 tỷ đồng N
- Phương án xử ý:
+ Trích 10% tổng số thu nhập 2,4 tỷ đồng
nghỉ hưu ho c nghỉ à

N dùng để chi trả cho các người ao động đ

trong khoảng thời gian từ 2005 đến 2015 với

c bình quân

10.000.000 đồng/người.
Nếu trong quá trình thực hiện khoản thu nhập này không sử dụng hết thì số còn ại sẽ được
chi trả cho người ao động đang còn à

việc tại công ty

+ Tổng số thu nhập còn ại: 21, tỷ đồng N (24 tỷ – 2,4tỷ) dùng chi trả cho toàn thể người
ao động đang còn à

việc ho c

ới nghỉ hưu trong nă

201 và 2017 theo thời gian à

việc

thực tế tại doanh nghiệp.
c/ Thời gian thực hiện:
- Đối với các cổ đông: số thu nhập trên sẽ được chi trả cho các cổ đông sau khi Đại hội
đồng cổ đông thường niên nă

2017 phê duyệt và Hợp đồng chuyển nhượng đ được thanh ý

gi a hai bên Hartexco và In Số 4.
Thời gian dự kiến: từ nay đến hết quý 3 nă

2017

- Đối với người ao động trong công ty: Cùng thời điể

chi trả cho các cổ đông.

4. Tình hình tài chính
a/ T nh h nh t i chính:
Chỉ tiêu

Nă

2015

Nă

2016

% tăng
gi

Tổng giá trị tài sản

31.790.334.563

83.596.625.686

263

Doanh thu thuần

48.476.389.583

49.108.634.286

101
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Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

6.552.992.412

8.022.933.017

122

98.435.000

580.776.030

590

Lợi nhuận trước thuế

6.651.427.412

8.603.709.047

129

Lợi nhuận sau thuế

5.188.113.381

6.882.967.238

133

Lợi nhuận khác

/ Các chỉ tiêu t i chính ch

ếu:

Các chỉ tiêu

Nă

2015

Nă

2016

Ghi chú

Chỉ tiêu về hả n ng th nh t án
 Hệ số thanh toán ngắn hạn:

3,91

0,87

3,79

0,87

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản

0,23

0,68

 Hệ số Nợ/ ốn chủ sở h u

0,23

0,68

27,03

19,95

1,52

0,58

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

0,11

0,14

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ ốn chủ sở h u

0,21

0,25

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

0,16

0,08

 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh
thu thuần

0,14

0,16

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn
 Hệ số thanh toán nhanh:
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về n ng lực h ạt động


òng quay hàng tồn kho:
Giá vốn hàng bán
Hàng tồn kho bình quân

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản
Chỉ tiêu về hả n ng sinh lời

5. Cơ cấu cổ đ ng tha đổi ốn đầu tư c a ch sở hữu
(Tại thời điể 05/04/2017 theo danh sách tổng hợp người sở h u ch ng khoán của Trung
tâ Lưu ký Ch ng khoán iệt Na số 475/2017-IN4/VSD-ĐK)
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a/ Cổ đ ng
Cổ phần

Số lượng

Tỷ lệ

Tổng số cổ phần đang ưu hành

1.200.000

100%

Cổ phần phổ thông

1.200.000

100%

Cổ phần chuyển nhượng tự do

1.200.000

100%

Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng

0

0

Số lượng

Tỷ lệ

b/ Cơ cấu cổ đ ng
Cổ phần
Cổ đông tổ ch c

614.610

51%

Cổ đông cá nhân

585.390

49%

C ng

1.200.000

100%

Cổ đông Nhà nước

540.000

45%

Cổ đông trong nước

615.000

51,2%

Cổ đông nước ngoài

45.000

3,8%

c/ Tình hình tha đổi ốn đầu tư c a ch sở hữu
Trong nă

2016, vốn đầu tư của chủ sở h u không thay đổi.

d/ Giao dịch cổ phiếu uỹ
Không có.

III

ÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ C A AN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết u hoạt đ ng s n xuất kinh doanh
Phân tích tổng uan
a/ Thuận lợi
- Các khách hàng ớn và thân thiết vẫn uôn tín nhiệ

và gắn bó với Công ty thể hiện qua

các Hợp đồng Kinh tế đ được ký trong nă .
- Ban nh đạo Công ty bao gồ

Hội đồng Quản trị, Ban đi u hành, Ban kiể

soát và tập

thể người ao động uôn đoàn kết, tích cực trong công tác, chủ động giải quyết các tình huống
sản xu t kinh doanh gi p duy trì hoạt động ổn định và phát triển tốt.
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- Nguồn vốn hiện có của Công ty uôn được sử dụng

ột cách inh hoạt và hiệu quả,

không để xảy ra tình trạng công nợ dây dưa, khó đòi dẫn đến
ai. Đến thời điể

t vốn từ các khách hàng v ng

hiện nay, nguồn vốn chủ sở h u đ g p hơn 2 ần

ốn đi u ệ ban đầu của

các cổ đông đóng góp.
- Bộ phận kỹ thuật tạo

ẫu từng bước nâng cao trình độ và phát huy được tác dụng trong

việc gi p khách hàng à các Công ty XSKT hạn chế được tình trạng vé giả, vé cạo sửa, … Kết
quả này đ góp phần quan trọng trong việc duy trì được sự tín nhiệ

từ phía các đối tác đối

với quá trình sản xu t của doanh nghiệp.
- Thị trường b t động sản trong phạ
nói riêng đ

vi cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh

dần ên, gi p doanh nghiệp có đi u kiện thực hiện việc chuyển nhượng

thương quy n của

t bằng 1 Phạ

Ngọc Thạch, Quận 3, đồng thời sở h u được

ột

t

bằng đủ ớn phù hợp với quy hoạch trong các khu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh
để di dời tập trung toàn bộ các phân xưởng sản xu t hiện h u v

ột

ối. Toàn bộ Bản kế

hoạch này đ được trình bày trong ĐH Đồng cổ đông thường niên nă
100% số cổ đông dự họp đồng ý. Trong phạ

vi hội nghị ngày hô

201 với kết quả

nay ch ng tôi xin báo

cáo tiến độ thực hiện với các số iệu cụ thể ở phần Kết quả sản xuất kinh doanh và một số
mặt công tác khác của năm 2016 tại phía sau của bản báo cáo này để Đại hội xe

xét và

quyết định.
2/ Khó khăn :
- Áp ực v nguồn việc trong các doanh nghiệp ngành In ngày càng tăng cao do việc
thành ập

ới các doanh nghiệp vừa và nh r t nhi u.

trạng cung vượt cầu của các sản phẩ

in trên gi y trong toàn x hội.

- M t bằng nhà xưởng hiện h u
nhi u, đ à

n đ này được biểu hiện r t rõ ở tình
anh

n và xuống c p r t

cho doanh nghiệp g p nhi u khó khăn trong việc tiết kiệ

chi phí sản xu t cũng

như trong công tác đổi

ang n ng tính chật h p,

ới và trang bị thê

các

áy

óc thiết bị sản xu t để nâng cao ch t

Khó khăn này sẽ được giải quyết rốt ráo trong nă

2017 nhờ vào kế hoạch Hợp tác kinh

ượng cũng như số ượng sản phẩ .
doanh khai thác
hiện h u v

ột

t bằng 1 Phạ

Ngọc Thạch, Quận 3 và di dời tập trung các phân xưởng

ối trong khu công nghiệp đ đ cập ở trên.

- Tình trạng vé số giả, vé số cạo sửa phát triển ngày càng tinh vi và đa dạng à
doanh nghiệp phải đầu tư nhi u công s c để đối phó và hạn chế nhằ

gi p các Công ty

XSKT gi được uy tín đối với hệ thống phân phối vé à các đại ý ho c người bán số ẻ.
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cho

Ngoài ra vào các tháng cuối nă

201 , việc hình thành và hoạt động của Công ty xổ số

điện toán kiểu Mỹ – Vietlott – cũng có nh ng tác động đáng kể vào quá trình kinh doanh vé
số truy n thống của các Công ty XSKT hiện nay. Từ v n đ này
ượng vé in trong nă
- Máy

à kế hoạch nâng cao sản

2017 theo như dự kiến của các Cty XSKT sẽ g p nhi u trở ngại.

óc thiết bị hiện có đ cũ kỹ, năng su t và ch t ượng sản phẩ

à

ra không cao,

từ đó việc nâng cao sản ượng sản xu t có giá trị cao theo yêu cầu hiện nay của x hội doanh
nghiệp hầu như không thực hiện được.
1. Tình hình tài chính
a/ T nh h nh t i s n
Chỉ tiêu

31/12/2016

01/01/2016

T i s n ngắn hạn

50.658.942.297

29.146.123.784

Ti n và các khoản tương đương ti n

45.442.854.046

26.146.788.420

2.857.381.054

2.071.157.783

896.573.697

917.732.381

1.462.133.500

10.445.200

T i s n d i hạn

32.937.683.389

2.644.210.779

Tài sản cố định

32.937.683.389

2.644.210.779

83.596.625.686

31.790.334.563

31/12/2016

01/01/2016

57.120.488.465

7.454.949.012

211.084.150

353.269.412

-

311.910.000

323.815.976

233.465.230

3.693.539.036

3.548.475.065

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
Các khoản phải thu ngắn hạn
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dở dang dài hạn
Tổng t i s n

b/ Tình hình nợ ph i tr
Chỉ tiêu
Nợ ngắn hạn
Phải trả người bán
Người

ua trả ti n trước

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
Phải trả người ao động
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Chi phí phải trả
Các khoản phải trả. phải nộp ngắn hạn khác

50.136.061.208

142.271.210

2.755.988.095

2.865.558.095

Nợ d i hạn

-

-

Nợ ph i tr

57.120.488.465

7.454.949.012

Quỹ khen thưởng. ph c ợi

c/ Những c i tiến

cơ cấu tổ ch c chính sách u n lý

Không có.
d/ Kế hoạch phát triển trong tương lai
Nă

2016

So sánh
Kế
hoạch KH2017 KH2017
nă
/KH201
/
2017
6
TH2016
3
4=3/1
5=3/2
26.000
96
90

N i dung

Đơn ị
tính

A
1/ Giá trị TSL (GCĐ)

B
Tr. đồng

1
27.000

2
29.064

2/ Sản ượng trang in (13x19)

Tr.Trang

5.000

5.294

4.800

96

91

3/ Tổng doanh thu bán hàng và

Tr. đồng

45.000

51.477

46.500

103

90

4/ Tổng ợi nhuận trước thuế

“

6.960

8.570

7.350

106

86

5/ Tổng ợi nhuận sau thuế

“

5.568

6.860

5.880

106

86

“

5.510

5.205

4.390

80

84

Người

160

155

150

94

97

8/ Thu nhập bình quân

Tr. đồng

8,4

10,5

9,3

111

89

9/ Phân phối ợi nhuận

Tr. đồng

/ Các khoản nộp ngân sách
7/ Tổng số ao động

Kế
hoạch

Thực
hiện

Ghi
chú
6

- Quỹ khen thưởng + Ph c ợi

“

1.000

1.000

1.000

100

100 Theo

- Cổ t c cổ đông

“

3.000

3.600

3.000

100

83 Đi u

- Chuyển nă

“

1.568

2.260

1.880

120

83

ệ

%

25

30

25

100

83

Cty

sau

- Tỷ ệ cổ t c

IV. ĐÁNH GIÁ C A HỘI ĐỒNG QU N TRỊ VỀ HO T ĐỘNG CÔNG TY
1. Đánh giá các

ặt hoạt đ ng c a C ng t

a/ V hoạt động sản xu t kinh doanh
+ Tập thể Hội đồng Quản trị, Ban đi u hành và CB-CN C Công ty đ nỗ ực hết

ình

trong việc khai thác nguồn việc, nguồn cung ng vật tư để tổ ch c sản xu t và đi u hành các
hoạt động của đơn vị đạt được kết quả sản xu t kinh doanh nă
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quả thể hiện qua t t cả các chỉ tiêu đ u vượt kế hoạch và có tăng trưởng so với cùng k nă
trước, trong đó đ c biệt nội dung ợi nhuận đạt tỷ ệ cao nh t à 129% đ nói ên tính đ ng đắn
và sự nỗ ực r t cao của tập thể nh đạo và toàn thể người ao động trong Cty.
+ Các nội dung : Các khoản nộp ngân sách, cổ t c cho các cổ đông, thu nhập của người ao
động đ u vượt

c kế hoạch. Trong đó đ c biệt hai nội dung cổ t c cho các cổ đông và thu

nhập cho người ao động ở

c khá cao so với

t bằng chung của các đơn vị sản xu t kinh

doanh trong thành phố nói riêng và cả nước nói chung.
b/ Qu n lý

sử dụng ốn t i s n :

ốn đầu tư ban đầu của các cổ đông uôn được sử dụng

ột cách tiết kiệ

và đạt hiệu quả

cao thông qua các hoạt động sau :
+ Lựa chọn đ ng phương án sản xu t kinh doanh : Doanh nghiệp chỉ tập trung và sử dụng
vốn cho hoạt động sản xu t kinh doanh chính phù hợp với Gi y ch ng nhận đăng ký kinh
doanh.
+ Tổ ch c và đi u hành tốt quá trình sản xu t kinh doanh trên cơ sở tận dụng tối đa công
su t

áy

óc thiết bị,

t bằng nhà xưởng hiện có, bố trí dây chuy n sản xu t hợp ý, đồng thời

quản ý ch t chẽ và hiệu quả các nguồn cung ng ẫn các định
vật iệu. Trị giá vật tư phế iệu thu hồi và vật tư tiết kiệ
+ Tổ ch c tốt và ch t chẽ công tác tiêu thụ sản phẩ

c tiêu hao vật tư nguyên nhiên

đạt gần 523 triệu đồng.
hàng hóa nhằ

ục đích thu hồi vốn

nhanh, tránh để xảy ra th t thoát ho c công nợ dây dưa khó đòi từ các khách hàng.
c/ Chă

lo đời sống cho người lao đ ng :

Bên cạnh việc đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu cổ t c nă
giao, Cty uôn quan tâ

201

à Đại hội đồng cổ đông đ

đến thu nhập của người ao động. Kết quả đạt được bình quân thu nhập

của người ao động trong Cty của nă

201

à 10.500.000 đồng/người/tháng, đạt

c 125% kế

hoạch. Kết quả này đ góp phần r t ớn cho việc gắn bó và nhiệt tình trong sản xu t của toàn thể
người ao động, đồng thời cũng tạo được sự đồng thuận r t cao cho Kế hoạch hợp tác và di dời
các PX vào khu Công nghiệp từ phía người ao động

c dù cự y di chuyển từ nhà đến nơi à

việc có biến động tăng ên r t nhi u.
Ngoài ra, các tiêu chuẩn và quy n ợi của người ao động được ký kết trong bản Th a ước
Lao động Tập thể đ được thực hiện
BHYT, bảo hiể

ột cách đầy đủ và đ ng hạn. Các chế độ BHXH, BHTN,

tai nạn, bảo hộ ao động, bồi dưỡng độc hại cũng được doanh nghiệp chi trả

đ ng theo các quy định hiện hành.
- Tổng số ti n BHXH, BHTN, BHYT đ chi : 2.377.487. 91 đồng.
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Hàng nă , Cty đ u hỗ trợ 100% kinh phí cũng như vật tư cần thiết cho việc thi nâng cao tay
ngh của ực ượng ao động trực tiếp sản xu t. Hiện nay c p bậc bình quân của đội ngũ công
nhân kỹ thuật trong Cty ở bậc 5/7.
d/ Khai thác nguồn iệc nguồn cung ng ật tư ngu ên ật liệu :
- Nguồn việc trong nă
đi u hành đà

tương đối đầy đủ và ch t ượng do đơn giá công in đ được Ban

phán với các đối tác trên tinh thần hợp tác và tương trợ.

- Ban quản ý đi u hành trực tiếp iên hệ với khách hàng thân thiết cũng như các nhà cung
c p vật tư truy n thống vào dịp cuối nă

nhằ

chuẩn bị các Hợp đồng cho nă

doanh nghiệp cũng đ tính toán chính xác đơn giá trong việc tha

sau. Ngoài ra,

gia đ u thầu sách giáo khoa

201 . Giải quyết tốt đ p các v n đ trên đ gi p cho nguồn việc, nguồn hàng và nh t à thu nhập
của doanh nghiệp được đả

bảo ổn định và hiệu quả cho cả nă .

- Thương hiệu Công ty Cổ phần In số 4 ngày càng được tín nhiệ
vào việc thực hiện

ột cách nghiê

chỉnh và

trên thương trường nhờ

inh bạch các quy định của ngành được thể hiện

trong Bộ uật xu t bản, cũng như không ngừng nâng cao ch t ượng sản phẩ

theo yêu cầu của

khách hàng.
- Công tác tiết kiệ
trong nă

vừa qua tổng trị giá vật tư tiết kiệ

e/ M t số
-

vật tư và chi phí sản xu t uôn được quan tâ

và khuyến khích, kết quả

cũng như phế iệu thu hồi đạt gần 1 tỷ đồng.

ặt c ng tác khác :

iệc phối hợp hoạt động gi a tổ ch c Đảng, đoàn thể với Ban

theo đ ng quy định của Pháp uật. Trong nă
- Trong nă

nh đạo của Cty r t tốt

vừa qua, Cty đ kết nạp thê

02 đảng viên.

201 , doanh nghiệp đ nhận được:

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tài chính vì đ có thành tích thực hiện tốt công tác khai nộp
thuế 201 .
+ Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh v thành tích hoàn thành xu t sắc
các nhiệ

vụ 2 nă

f/ M t số
- Một số

iên tục 2014- 2015.

ặt còn tồn tại
áy

thiếu sót :

óc thiết bị quá cũ kỹ, năng su t và ch t ượng sản phẩ

tạo chưa đáp ng

được các yêu cầu cao từ phía khách hàng nh t à khâu sau in. Do trong nă
bằng sản xu t chưa giải quyết được nên không thể thực hiện quá trình đổi

khó khăn v

ới và nâng ch t

t
áy

óc thiết bị, … khó khăn này sẽ được giải quyết rốt ráo trong thời gian tới sau khi doanh nghiệp
đ di dời tập trung vào khu công nghiệp.
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- Hợp đồng

ua 1 ha đ t trong khu công nghiệp Hoàng Gia Long An chưa được giải quyết

do Chi cục Thi hành án tỉnh Long An vẫn chưa thể tổ ch c đ u giá thành công các khu đ t này
để trả cho các nhà đầu tư theo quyết định của Tòa Long An.
-

iệc vận dụng và khai thác hết công su t

quả như

ong

uốn nh t trong việc tì

thê

áy in kỹ thuật số FUJI DCP 700 chưa đạt kết

nguồn hàng từ các khách hàng v ng ai do cạnh

tranh v giá gi a các doanh nghiệp.
2 Đánh giá

đốc C ng t

đốc Công ty đ có sự quan tâ

Ban giá
nhiệ

hoạt đ ng c a an Giá

chỉ đạo sát sao ngay từ đầu nă , thực hiện tốt

vụ và phát huy nh ng kết quả đạt được của nă

2015; đồng thời đ khắc phục nh ng

thiếu sót còn tồn tại để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nă

2016

à Đại hội đồng cổ đông đ

thông qua.
3. Các kế hoạch định hướng c a H i đồng u n trị:
a/ Nhận định chung :
N n kinh tế iệt Na

c dù trong nă

n, biến đổi khí hậu, tác động x u
giả

201 bị ảnh hưởng r t nhi u bởi hạn hán, xâ

ôi trường biển và nh t à nguồn thu chủ yếu từ dầu thô bị

r t nhi u (gần 100.000 tỷ NĐ) do biến động giá dầu trên thế giới; thế nhưng theo đánh giá

của ngân hàng thế giới - WB - thì

iệt Na

à

ột trong nh ng n n kinh tế khởi sắc nh t của

Châu Á. ì vậy tiếp theo nh ng thuận ợi này, sang nă
nă

nhập

này sẽ cao hơn nă

2017 chính phủ cũng k vọng GDP của

201 và ước đạt ,8%.

Từ bối cảnh chung này và nh t à căn c vào nh ng yếu tố nội tại b n v ng hiện có của
Công ty cổ phần In Số 4

à trong nă

2017, dự kiến kế hoạch sản xu t kinh doanh của Doanh

nghiệp vẫn sẽ ổn định và duy trì được hiệu quả như các nă

trước.

Tuy nhiên với sự xu t hiện của oại hình vé số kiểu Mỹ – Vietlott – vào thời điể
tháng cuối nă

201 đ phần nào tác động đến kế hoạch tăng vé trong nă

nh ng

2017. Đi u này đồng

ngh a với việc kế hoạch sản ượng trang in của doanh nghiệp cũng sẽ không thể gia tăng.
b/ Các

ục tiêu chính :

- Gi v ng ổn định sản xu t, thực hiện tốt các Hợp đồng với khách hàng truy n thống âu
nă

trên cơ sở ngày càng cải tiến

ẫu

khách hàng ngày càng gắn bó và thê
- Triển khai việc sửa ch a cải tạo
và hiệu quả nhằ

có thể sớ

và nâng cao ch t ượng sản phẩ

để doanh nghiệp và

tín nhiệ .
t bằng trong Khu CN

nh Lộc

ột cách nhanh chóng

di dời tập trung các PX, đồng thời cũng à ti n đ để ch ng ta thực
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hiện thành công toàn bộ kế hoạch hợp tác đầu tư
ra trong Đại hội đồng cổ đông nă

t bằng 1 Phạ

Ngọc Thạch, Quận 3 đ đ

201 .

- Trên cơ sở nguồn vốn được bổ sung từ thu nhập khác, doanh nghiệp sẽ sớ
các

áy

óc thiết bị

trang bị thê

ới có năng su t và ch t ượng cao ở các khâu in và sau in.

V QU N TRỊ CÔNG TY
1. H i đồng u n trị

Hội đồng quản trị à cơ quan quản ý Công ty có toàn quy n nhân danh Công ty để quyết
định

ọi v n đ

iên quan đến hoạt động của Công ty (trừ nh ng v n đ thuộc thẩ

Đại hội đồng cổ đông). Số thành viên của Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Nhiệ
của

quy n của
k tối đa

ỗi thành viên à 05 nă .
Danh sách thành viên H i đồng u n trị
H

STT

tên

Số CP

Ch c danh

01.

Ông Phan Chí Trung

9.800

Chủ tịch Hội đồng quản trị

02.

Ông Nguy n ăn Do

5.200

Phó chủ tịch HĐQT. Giá

03.

Ông Phạ

2.100

Thành viên Hội đồng quản trị

04.

Bà Trần Thị Hạnh

9.200

Thành viên Hội đồng quản trị

05.

Ông Trần ăn Nhanh

4.550

Thành viên Hội đồng quản trị

Trần Thọ

đốc

Các tiểu an thu c H i đồng u n trị
Không có.
Hoạt đ ng c a H i đồng qu n trị trong năm 2016:
Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã tổ ch c nhi u cuộc họp để kịp thời nắm bắt
và xây dựng các định hướng phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng chỉ
đạo và giám sát Ban đi u hành trong việc thực hiện các chỉ tiêu v sản xu t và kinh doanh
của Công ty.
Hội đồng quản trị đã đ ra các nghị quyết, quyết định quan trọng để thực hiện và
hoàn thành thắng ợi các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đ thông qua với các kết quả
nổi bật v doanh thu, ợi nhuận cũng như các chỉ tiêu khác.
Thù lao, các kho n lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT:
Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, thù lao cho Hội đồng quản trị trong năm
2016 là 1.500.000 đồng/người/tháng.
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an kiể

2.

Ban kiể
Ban kiể

soát

soát à cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

soát có nhiệ

vụ kiể

soát

doanh của Công ty. Hiện Ban kiể
kiể

ọi

t hoạt động quản trị và đi u hành sản xu t kinh

soát Công ty gồ

03 thành viên có nhiệ

k 05 nă

Ban

soát hoạt động độc ập với Hội đồng quản trị và Ban đi u hành.

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát
H

STT

tên

Số CP

01

Bà Lê Thị Thu Nguyệt

02

Ông Nguy n ăn Minh

03

Ông Nguy n H u Tài

100
1.970

Ch c danh
Trưởng Ban Kiểm soát
Thành viên Ban Kiểm
soát
Thành viên Ban Kiểm
soát

Hoạt đ ng c a Ban kiểm soát trong năm 2015:
-

Kiểm soát chiến lược:

•

Thường xuyên giá

hành. Tha

sát việc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban đi u

gia đủ t t cả các phiên họp thường k cũng như b t thường của HĐQT. Đóng góp

ý kiến xây dựng các quyết định, nghị quyết của HĐQT phù hợp với uật doanh nghiệp
ới và đi u ệ công ty.
•

Giá

sát HĐQT thực hiện ch c năng trong công tác nhân sự.

•

Thường xuyên ghi nhận. kiể

nghị HĐQT, Ban giá

đốc xe

-

Kiểm soát hoạt động:

•

Tổ ch c kiể

tra các ý kiến, kiến nghị, đ xu t của cổ đông và đ

xét. giải thích và giải quyết kịp thời các kiến nghị đó.

tra ch ng từ, sổ sách kế toán, thẩ

định báo cáo tài chính của công ty

(01 ần/nă )
•

Giá

sát việc ch p hành các chế độ chính sách với người ao động.

•

Giá

sát việc chi trả cổ t c và thực hiện phân bổ ợi nhuận hàng nă .

-

Kiểm soát Báo cáo tài chính:

Kiể

tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, nă

số iệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiể
quý,

tháng, nă ; Giá

nhằ

đánh giá tính hợp ý của các

toán độc ập để thực hiện báo cáo tài chính

sát việc thực thi nh ng kiến nghị do Kiể

toán đ xu t.

Thù lao, các khoản ợi ích khác và chi phí cho thành viên ban Kiể
1.500.000 đồng /người/tháng
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soát nă

2015 là
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