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I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin khái quát

Tên gọi
Tên giao dịch quốc tế
Tên viết tắt
Giấy chứng nhận doanh nghiệp
Vốn điều lệ
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Địa chỉ

: 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
: Lô B2/1, đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa
B, Q. Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại
: (028) 37658901 - (028) 37658908
Fax
: (028) 37658902
E-mail
: ctcpin4@gmail.com
Website
: inso4.com
Mã cổ phiếu
: IN4
(Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0300462580 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí
Minh cấp lần đầu ngày 14/04/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 30/03/2018)
2. Quá trình hình thành và phát triển
Công Ty Cổ Phần In số 4 tiền thân là Xí Nghiệp Quốc doanh In số 4 - được thành lập từ
tháng 12/1979 thuộc Sở Văn hóa Thông tin sau đó đổi tên thành Xí nghiệp In số 4 theo Quyết
định số 145/QĐ-UB ngày 26/11/1992 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 đã chính thức lấy tên Công ty
Cổ phần In số 4 vào tháng 05/2005.
Hoạt động với tinh thần trách nhiệm, công khai, dân chủ và đoàn kết, cán bộ công nhân
viên trong công ty đã tạo nên một tập thể vững mạnh với đội ngũ lao động có tay nghề cao và
dần từng bước xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển ổn định, vững mạnh,
khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong ngành và khu vực.
Sau hơn 30 năm hoạt động, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên và ban lãnh
đạo, Công ty không chỉ nhận được sự tín nhiệm của khách hàng, lòng tin của người tiêu dùng
mà còn được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế, Bộ Văn
hóa Thông tin, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh…
Với tiềm năng phát triển và những thành tích đã đạt được, Công ty đã đang và luôn phấn
đấu nhằm thực hiện mục tiêu không chỉ ổn định và chăm lo đời sống người lao động mà còn
đóng góp vào sự phát triển chung của ngành, của Thành phố và đất nước.
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh: Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300462580,
Công ty Cổ phần In số 4 có ngành nghề kinh doanh như sau: In các loại sản phẩm: sách báo,
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xuất bản phẩm, bao bì, mác nhãn mang tính thương mại, biểu mẫu kinh doanh, hóa đơn
chứng từ. Đóng xén sách báo, bế hộp, mạ nhũ vàng.
Địa bàn kinh doanh: Phạm vi kinh doanh trên toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam, trong đó chủ yếu là tại thành phố Hồ Chí Minh.
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
Mô hình quản trị: Cao nhất là Đại hội đồng cổ đông, kế tiếp Hội đồng quản trị và Ban
điều hành là những người trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động công ty giữa 2 kỳ đại
hội. Bên cạnh đó tinh thần dân chủ trong nội bộ công ty luôn được đề cao thể hiện qua việc
mọi thành viên trong công ty đều có thể bày tỏ ý kiến để đóng góp xây dựng vào quá trình
vận hành của doanh nghiệp nhằm giúp công ty đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh sản
xuất.
Tổ chức kinh doanh: Chú trọng vào công việc sản xuất chính là tổ chức sản xuất và
cung ứng các sản phẩm về In và các dịch vụ ngành In có liên quan.
Cơ cấu tổ chức quản lý điều hành của công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm 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 truyền thống và cố gắng khai thác thêm nguồn việc mới, khách hàng mới.
Nâng cao chất lượng sản phẩm trên cơ sở tổ chức sản xuất hợp lý, nâng cao trình
độ kỹ thuật, công nghệ bằng cách tiếp cận và trang bị các máy móc thiết bị hiện đại công
nghệ cao.
Xây dựng cơ chế lương thưởng hợp lý nhằm khuyến khích người lao động, sắp xếp
lại lao động ở một số khâu nhằm tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao năng suất lao động.
Tiết giảm chi phí và vận dụng nguồn vốn hiện có một cách linh hoạt.
6. Các rủi ro:
Nằm trong tình trạng chung của các doanh nghiệp hiện đang hoạt động, công ty cũng
gặp rủi ro lớn nhất là tình hình chiếm dụng vốn và phát sinh công nợ dây dưa, thậm chí có
khả năng mất vốn đã đầu tư sản xuất. Để khắc phục, doanh nghiệp chú trọng đến việc tìm
hiểu, điều tra năng lực các khách hàng mới đồng thời hạn chế tối đa trong việc cho đối tác
nhận hàng trước khi thanh toán.
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Ban lãnh đạo và tập thể người lao động trong Công ty đã đoàn kết và nỗ lực khai thác
nguồn việc, nguồn cung ứng vật tư để tổ chức và điều hành các hoạt động của doanh nghiệp
nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
giao. Kết quả thu được trong năm vừa qua được thể hiện trong bảng số liệu sau:
Số
TT

Nội dung

1

2

1

Giá trị tổng SL (GCĐ 1994)

2

Sản phẩm (Trang in 13 x 19)
Trong đó : Sản xuất chủ yếu

3

Doanh thu bán hàng & cung cấp DV

4
5

Thực
hiện
2017

3

4

Triệu
đồng
Triệu
trang
'
Triệu
đồng

Năm 2018
Kế
Thực
hoạch
hiện
5

6

29.498

27.000

5.090

So sánh (%)
TH
KH
2017 2018
7 = 6/4

8 = 6/5

30.500

103

113

4.600

5.299

104

115

5.090

4.600

5.299

104

115

48.883

45.000

55.065

113

122

Trong đó : - Sản xuất CN

'

48.883

45.000

48.190

99

107

Lợi nhuận trước thuế

'

10.292

8.450

14.996

146

177

50

30

50

100

167

Tỷ lệ cổ tức
(*)

Đơn vị
tính

(*)

%

Tỷ lệ cổ tức từ SXKD năm 2018 dự kiến là 50% và sẽ được phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng

cổ đông thường niên năm 2019
Công ty đã hoàn thành vượt mức các nội dung chủ yếu của Bản kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2108 mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên giao. Đạt được kết quả này, ngoài sự đoàn kết, tinh
thần nỗ lực và tích cực của toàn thể người lao động còn là do Doanh nghiệp biết tận dụng và phát
huy các thuận lợi cũng như giảm thiểu các tồn tại và kho khăn trong quá trình sản xuất.
Đặc biệt nội dung lợi nhuận trong kỳ đạt và vượt rất cao so với thực hiện năm trước là trên
48% hoặc so với kế hoạch năm 2018 là trên 80%.
Trên cơ sở lợi nhuận này, Doanh nghiệp đã có điều kiện chăm lo đời sống của người lao động
một cách tốt hơn nhằm giúp mối quan hệ cũng như tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó giữa hai bên
ngày càng phát triển và bền vững.
Ngoài ra, cũng từ kết quả thu nhập vừa nêu, HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát dự kiến
và sẽ trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 về cổ tức của năm 2018 cho các cổ đông từ
50 đến 60%/giá trị cổ phần, tương ứng tỷ lệ vượt từ 66 đến 100% kế hoạch được giao.
2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành:
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STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Số cổ phiếu

1

Nguyễn Văn Do

1954

Giám đốc

5.200

2

Phạm Trần Thọ

1960

Phó giám đốc

2.100

3

Phan Chí Trung

1960

Phó giám đốc

9.800

4

Trần Thị Hạnh

1961

Kế toán trưởng

9.200

Ghi chú

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát,
Kế toán trưởng: Không có.
Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động
a) Lực lượng lao động
Số lượng lao động bình quân trong năm 2018 của Công ty là 138 người. Với đội ngũ gọn
nhẹ bao gồm những công nhân kỹ thuật tay nghề cao, hiện nay lực lượng lao động được đánh
giá là gọn nhẹ, hiệu quả và mang lại năng suất lao động cao.
b) Chính sách cho người lao động
Chính sách đào tạo: Hàng năm công ty tổ chức thi nâng tay nghề cho lực lượng công
nhân lao động trực tiếp, qua đó nâng cao trình độ kỹ thuật và kỹ năng làm việc cho đội ngũ
công nhân. Hiện nay, cấp bậc bình quân của đội ngũ công nhân kỹ thuật đạt bậc 5.
Chính sách tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng chế độ tiền lương dưới hai hình
thức là lương thời gian (áp dụng đối với bộ phận quản lý và phục vụ) và lương sản phẩm (đối
với công nhân trực tiếp sản xuất).
Chính sách thưởng: Công ty có quy chế khen thưởng và mức thưởng phụ thuộc kết
quả kinh doanh hàng năm. Ngoài ra, Công ty thường xuyên kiểm tra việc cấp phát vật tư,
mức tiêu hao mực, giấy, kẽm, hóa chất… và áp dụng chế độ khen thưởng, động viên thỏa
đáng đối với những CB-CNV thực hiện tốt chính sách tiết kiệm. Trong năm qua, nhờ chế độ
khen thưởng phù hợp đã giúp đơn vị tiết kiệm nguyên vật liệu và giá trị phế liệu thu hồi đạt
gần 500 triệu đồng.
Các chính sách khác: Người lao động được thực hiện đầy đủ các chế độ quy định tại Bộ
luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành gồm trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp, bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại, hưu trí, tử tuất vv...
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3. Kế hoạch đầu tư
Căn cứ tinh thần Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp và các bản Nghị quyết Đại hội
Đồng Cổ đông thường niên các năm 2016, 2017 và 2018.
Doanh nghiệp đã tiến hành chuyển nhượng thương quyền mặt bằng 61 Phạm Ngọc
Thạch, Quận 3 theo hình thức chào giá cạnh tranh – đã đàm phán 5 đơn vị. Đến thời điểm
này, kế hoạch này đang thực hiện ở khâu: xin trả tiền thuê đất từ năm 2018 đến 2055 cho Nhà
nước theo hình thức trả tiền một lần (nghĩa là giao đất).
Tuy nhiên, vấn đề nhà đất tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung
đang là một vấn đề hết sức nhạy cảm, tế nhị và có thể nói mọi thủ tục có liên quan đều không
thực hiện được. Từ đó, dẫn tới việc thực hiện các bản Nghị quyết Đại hội về thu nhập cho
người lao động lẫn cổ tức cho các cổ đông vẫn chưa thể hoàn thành đúng như dự kiến.
Điểm sáng lớn nhất trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư mà Đại hội đồng Cổ đông
giao là Doanh nghiệp đã nhận chuyển nhượng và hình thành một mặt bằng mới trong KCN từ
vốn tự có với giá thành thấp nhất trong khả năng, đồng thời cự ly của KCN Vĩnh Lộc hiện
nay là gần với các quận huyện của TP. HCM nhất so với các KCN hiện có của TP. HCM, tỉnh
Long An, tỉnh Bình Dương...
4. Tình hình tài chính
a/ Tình hình tài chính:
Chỉ tiêu
Tổng giá trị tài sản

Năm 2017

Năm 2018

% tăng
giảm

129.833.771.616

184.595.157.031

142

44.348.670.162

48.190.964.334

109

9.879.510.654

14.734.157.035

149

Lợi nhuận khác

40.412.954.000

262.206.000

0.6

Lợi nhuận trước thuế

50.292.464.654

14.996.363.035

30

Lợi nhuận sau thuế

40.233.971.723

11.997.090.428

30

Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
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b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
Các chỉ tiêu

Năm 2017 Năm 2018

Ghi
chú

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1,42

1,27

1,41

1,26

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản

0,52

0,64

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

1,09

1,80

45,36

54

0,34

0,26

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

0,91

0,25

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

0,65

0,18

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

0,31

0,06

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

0,22

0,31

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:
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 năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho:
Giá vốn hàng bán
Hàng tồn kho bình quân
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
(Tại thời điểm 22/10/2018 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung
tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số 1258/2018-IN4/VSD-ĐK)
a/ Cổ đông
Cổ phần

Số lượng

Tỷ lệ

Tổng số cổ phần đang lưu 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
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b/ Cơ cấu cổ đông
Cổ phần

Số lượng

Tỷ lệ

Cổ đông tổ chức

614.110

51%

Cổ đông cá nhân

585.890

49%

Cộng

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 thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Trong năm 2018, vốn đầu tư của chủ sở hữu không thay đổi.
d/ Giao dịch cổ phiếu quỹ
Không có.

III.
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Phân tích tổng quan
Trên cơ sở những thuận lợi và thành quả của năm 2017 để lại, trong năm 2018, nền
kinh tế Việt Nam đã tiếp tục phát triển và đạt được một kết quả hết sức tốt đẹp thể hiện ở
các điểm sau:
+ Nền kinh tế vĩ mô vẫn duy trì được tính ổn định và phát triển thông qua việc điều
hành một cách linh hoạt và sáng tạo của Chính phủ.
+ Hoàn thành tốt các chỉ tiêu do Quốc hội đã giao trong năm:
- GDP có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm vừa qua đạt mức 7,08%, thu
nhập bình quân đầu người đạt 2.540 USD tương ứng trên 58 triệu đồng/người, tăng gần
10% so với cùng kỳ năm trước.
- Chỉ số giá tiêu dùng – CPI – nằm trong tầm kiểm soát và điều hành của Chính
phủ, cụ thể mức tăng đạt 3,54%, thấp hơn mức mà Quốc hội đã giao là 4%.
- Năm 2018, tiếp tục là một năm xuất siêu kỷ lục, đạt mức 7,21 tỷ USD.
+ Khẳng định xu thế tích cực của nền kinh tế Việt Nam qua số liệu:
- Số lượng Doanh nghiệp thành lập mới là 131.275 tăng 3,5% so với năm trước.
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- Số lượng Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 34.010 tăng 28,6% so với năm
trước.
Từ bối cảnh tươi sáng của nền kinh tế Việt Nam, Công ty Cổ phần In số 4 cũng có
những thuận lợi và khó khăn riêng, trong đó nhìn chung thuận lợi là cơ bản.
1. Thuận lợi:
- Nguồn việc và đơn giá công in cho mặt hàng chủ lực vẫn được các khách hàng
truyền thống lâu năm ủng hộ, vấn đề này được chứng minh qua các bản Hợp đồng gia công
in cho cả năm mà hai bên đã ký kết vào thời điểm cuối năm – Tháng 12 năm 2017.
- Bên cạnh việc không phải vay vốn từ các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng,
Doanh nghiệp đã sử dụng một cách linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi của chủ sở
hữu, kết quả thu được là doanh thu tài chính cả năm đạt trên 6 tỷ đồng - mức cao nhất trong
các năm vừa qua. Ngoài ra, cũng từ nguồn vốn tự có mà Doanh nghiệp đã nhận chuyển
nhượng một mặt bằng trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc có diện tích 5.000m2, trong đó nhà
xưởng là trên 3.000m2 và quyền sử dụng đất đến 2047 từ Công ty TNHH TM và SX
Trường Thịnh qua đấu thầu bằng hình thức chào giá cạnh tranh.
- Công tác di dời và tập trung toàn bộ các Phân xưởng sản xuất vào mặt bằng trong
KCN Vĩnh Lộc đã thực hiện tốt đẹp, đặc biệt hiệu quả lớn nhất là quá trình sản xuất của
Doanh nghiệp vẫn duy trì và hoạt động bình thường, thời gian giao hàng đã ký kết với các
khách hàng truyền thống luôn được thực hiện đạt 100%, giúp Doanh nghiệp nâng cao uy tín
lẫn sự tín nhiệm với các đối tác. Việc di dời thành công các phân xưởng sản xuất về một
mối còn giúp Doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí sản xuất cũng như rút ngắn được
chu kỳ sản xuất.
- Nguồn vật tư nguyên liệu dồi dào và phong phú góp phần giúp chúng ta có nhiều lựa
chọn trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm in với một giá thành hạ.
2. Khó khăn:
- Việc di dời toàn bộ các Phân xưởng sản xuất vào mặt bằng trong KCN Vĩnh Lộc,
bên cạnh những thuận lợi đã trình bày ở trên, cũng vẫn phát sinh một số khó khăn đối với
người lao động, trong đó đặc biệt là cự ly quãng đường từ nhà đến nơi làm việc hầu hết đều
tăng lên rất nhiều, mặc dù chưa đến mức phải bỏ nhiệm sở chuyển sang đơn vị khác. Để
khắc phục và chia sẻ trở ngại này, Doanh nghiệp đã hỗ trợ chi phí đi lại ở mức
20.000đ/người/ngày lao động thực tế trong kỳ.
- Hiện nay các mặt bằng sau khi di dời, Doanh nghiệp vẫn chưa có kế hoạch sử dụng
sao cho phù hợp với các quy định hiện hành về nhà đất, đồng thời đạt hiệu quả cao so với
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chi phí thuê đất mà Doanh nghiệp đang nộp cho Nhà nước theo hình thức trả tiền hàng năm.
Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiến hành xin ý kiến của các cổ đông, nhất là các cổ đông lớn
như Tổng Công Ty Văn Hóa Sài Gòn về phương cách cũng như giá trị của các hợp đồng
hợp tác kinh doanh đối với các mặt bằng này nhằm tránh lãng phí và nâng cao thu nhập của
Doanh nghiệp; Ngoài ra, chúng tôi cũng không loại trừ khả năng nếu các mặt bằng này
không phù hợp quy định khi tiến hành hợp tác sẽ được Doanh nghiệp trả lại cho Nhà nước
như các mặt bằng đã trả lại trước đây: Khu Bình Quới, nhà trên đường Nguyễn Thi, quận 5
hoặc nhà trên đường Lý Thái Tổ, quận 3...
1. Tình hình tài chính
a/ Tình hình tài sản
Chỉ tiêu

31/12/2018

01/01/2018

Tài sản ngắn hạn

150.619.108.269

96,178,021,938

Tiền và các khoản tương đương tiền

145.908.130.631

92.550.956.560

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

-

-

3.956.867.902

3.124.673.924

754.109.736

502.391.454

-

-

Tài sản dài hạn

33.976.048.762

33.655.749.678

Tài sản cố định

33.976.048.762

31.002.799.992

-

2.652.949.686

184.595.157.031

129.833.771.616

Các khoản phải thu ngắn hạn
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dở dang dài hạn
Tổng tài sản

b/ Tình hình nợ phải trả
Chỉ tiêu
Nợ ngắn hạn
Phải trả người bán
Người mua trả tiền trước

31/12/2018

01/01/2018

118.652.000.259

67.804.788.872

145.466.425

151.173.530

42.240.000

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

1.253.171.213

584.412.309

Phải trả người lao động

3.622.052.240

3.545.007.838
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Chi phí phải trả

-

40.500.000

110.003.072.286

60.104.087.100

3.585.998.095

3.379.608.095

Nợ dài hạn

-

-

Nợ phải trả

118.652.000.259

67..804.788.872

Các khoản phải trả. phải nộp ngắn hạn khác
Quỹ khen thưởng. phúc lợi

c/ Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý
Không có.
d/ Kế hoạch phát triển trong tương lai
Năm 2018
Nội dung

Đơn vị
tính

A

B

1/ Giá trị TSL (GCĐ)

Tr. đồng

2/ Sản lượng trang in (13x19)

Tr.Trang

3/ Tổng doanh thu bán hàng và

Kế
hoạch

Thực
hiện

1

2

Kế
hoạch
năm
2019
3

27.000 30.500

So sánh (%)
KH2019/
KH2018

KH2019/
TH2018

4=3/1

5=3/2

29.000

107

95

5.299

5.000

109

94

Tr. đồng

45.000 55.065

48.950

109

89

4/ Tổng lợi nhuận trước thuế

“

8.450 14.996

8.900

105

59

5/ Tổng lợi nhuận sau thuế

“

6.760 11.997

7.120

105

59

6/ Các khoản nộp ngân sách

“

5.400

7.459

5.240

105

70

140

138

140

100

101

7/ Tổng số lao động

4.600

Người

8/ Phân phối lợi nhuận

Tr. đồng

Ghi
chú
6

Theo
50 Điều

- Quỹ khen thưởng + Phúc lợi

“

1.000

2.000

1.000

100

- Cổ tức cổ đông

“

3.600

6.000

3.000

83

50

lệ

%

30

50

25

83

50

Cty

- Tỷ lệ cổ tức

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
1. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty
a/ Về hoạt động sản xuất kinh doanh
Công ty đã hoàn thành vượt mức các nội dung chủ yếu của Bản kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2018 mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên giao. Đạt được kết quả này, ngoài sự
đoàn kết, tinh thần nỗ lực và tích cực của toàn thể người lao động còn là do Doanh nghiệp
biết tận dụng và phát huy các thuận lợi cũng như giảm thiểu các tồn tại và kho khăn trong
quá trình sản xuất.
3. Việc quản lý và sử dụng vốn:
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Toàn bộ số vốn hiện có luôn được Doanh nghiệp quan tâm và bảo toàn, vấn đề này được
thể hiện qua việc sử dụng vốn linh hoạt và quản lý chặt chẽ, đồng thời chỉ tập trung vào hoạt
động sản xuất kinh doanh chính – ngành in – không tiến hành đầu tư ngoài ngành.
Trong quan hệ làm ăn với các khách hàng riêng lẻ, Doanh nghiệp tuyệt đối không để phát
sinh công nợ dây dưa khó đòi dẫn đến khả năng mất vốn.
4. Hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động:
- Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể người lao động thực hiện tốt Nghị quyết Công
đoàn đề ra. Để hoạt động Công đoàn gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh cuả Công ty một
cách thực tế và trọng tâm, Công đoàn đã tích cực vận động các đoàn viên nêu cao tính tích cực
trong sản xuất, sẵn sàng bám máy, bám việc để tăng năng suất lao động, luôn quan tâm đến
công tác tiết kiệm vật tư nguyên liệu.
- Các chế độ: khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng độc hại, trang bị quần áo bảo hộ lao
động và cải thiện môi trường làm việc... được thực hiện đúng quy định hiện hành.
- Các chính sách và quyền lợi của người lao động đã được thể hiện trong Bản Thỏa ước
lao động tập thể luôn được HĐQT và Ban Điều hành quan tâm và thực hiện đầy đủ 100%.
- Trong năm 2019, hệ thống thang bảng lương dựa trên mức lương tối thiểu vùng mà Nhà
nước quy định cho các Doanh nghiệp sẽ được Doanh nghiệp thực hiện xong trong quý II/2019.
Từ việc thay đổi này, chi phí sản xuất nói chung và thu nhập của người lao động dự kiến sẽ đạt
mức tăng trưởng từ 15 đến 20% so với mức lương hiện nay. Đây thực sự là một khó khăn mà
Doanh nghiệp phải cố gắng vượt qua, chúng tôi hy vọng tất cả người lao động sẽ tích cực và
trách nhiệm hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm tăng năng suất lao động, giảm
chi phí sản phẩm hỏng góp phần chia sẻ khó khăn với Doanh nghiệp.
5. Các mặt hoạt động khác:
- Hoạt động Đảng, Đoàn thể: Đảng bộ Công ty hiện nay được phân chia thành hai Chi bộ.
Việc phối hợp hoạt động giữa các tổ chức Đảng, Công đoàn với HĐQT, Ban Điều hành gắn bó
và nhịp nhàng theo đúng quy định của pháp luật. Trong công tác và sinh hoạt, các Chi bộ luôn
duy trì được chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo quy định. Công ty tạo mọi điều kiện để
các đảng viên tham dự các lớp học Nghị quyết hoặc nghe báo cáo thời sự nhằm nâng cao nhận
thức góp phần hoàn thành công việc mà từng đảng viên được đảm nhận.
2. Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty
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Ban giám đốc Công ty đã có sự quan tâm chỉ đạo sát sao ngay từ đầu năm, thực hiện
tốt nhiệm vụ và phát huy những kết quả đạt được của năm 2017; đồng thời đã khắc phục
những thiếu sót còn tồn tại để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 mà Đại hội đồng cổ
đông đã thông qua.
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:
- Trong năm 2019, nền kinh tế Việt Nam theo nhận định của các chuyên gia kinh tế
trong nước lẫn ngoài nước là vẫn sẽ duy trì được tính ổn định và tăng trường cao, dự đoán
GDP có thể đạt 6,8 -> 6,9%.
- Tỷ lệ lạm phát vẫn được Chính phủ điều hành và kiểm soát ở mức tương đương như
năm 2018, nghĩa là ở mức dưới 4%.
- Chúng tôi được biết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của
các khách hàng truyền thống lâu năm của chúng ta đã tăng trưởng rất cao tương ứng từ 10%
trở lên và đây thực sự là một nhân tố rất tốt cho cuộc xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ Phần In Số 4.
- Căn cứ các quy định hiện hành, việc tổ chức công tác đấu thầu cho quy trình gia công in
vé số của các tỉnh sẽ được các khách hàng thực hiện thường xuyên và rộng rãi. Từ nội dung
này, chúng tôi nhận thấy nguồn việc chủ lực của Doanh nghiệp có thể sẽ gặp nhiều khó khăn
và rủi ro, vì thế Doanh nghiệp cần đẩy mạnh công việc thiết kế tạo mẫu sao cho ngăn chặn
được việc làm vé số giả để từ đó nâng cao uy tín của Doanh nghiệp trong thương trường nói
chung và đối với từng khách hàng nói riêng.
Trong bối cảnh nêu trên, Doanh nghiệp chủ trương xây dựng một bản kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2019 tương đương hoặc có tăng từ 4% đến 5% tùy từng nội dung so với kế
hoạch năm 2018. Nói một cách khác, Doanh nghiệp không thể chủ quan đưa ra mục tiêu tăng
trưởng cao mà quan trọng là giữ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm kế hoạch 2019 được
ổn định và tăng trưởng phù hợp so với năm 2018.
- Về đầu tư: Từ trước đến nay, do mặt bằng chật hẹp và manh mún nên việc đầu tư cho
khâu máy móc thiết bị của khâu in và sau in chúng ta chưa thể thực hiện được. Vấn đề này đến
hôm nay đã được giải quyết phần nào nhờ vào mặt bằng tập trung trong KCN Vĩnh Lộc, do
vậy Doanh nghiệp trong năm kế hoạch 2019 sẽ tính toán về nhu cầu cộng với khả năng tài
chính của Doanh nghiệp để đầu tư máy móc thiết bị của khâu in và sau in nhằm cải thiện và
nâng cao về số lượng cũng như chất lượng sản phẩm trong tương lai.
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- Về quản lý lao động: Tiến hành sắp xếp các khâu mà nhân sự có ảnh hưởng từ việc di
dời tập trung để có được một kết quả tinh gọn nhằm giảm chi phí sản xuất và nâng cao trách
nhiệm của người lao động trong công tác được giao.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để
quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm
quyền của Đại hội đồng cổ đông). Số thành viên của Hội đồng quản trị có 05 thành viên.
Nhiệm kỳ tối đa của mỗi thành viên là 05 năm.
Danh sách thành viên Hội đồng quản trị
STT

Họ và tên

Số CP

Chức danh

01.

Ông Phan Chí Trung

9.800

Chủ tịch Hội đồng quản trị

02.

Ông Nguyễn Văn Do

5.200

Phó chủ tịch HĐQT. Giám đốc

03.

Ông Phạm Trần Thọ

2.100

Thành viên Hội đồng quản trị

04.

Bà Trần Thị Hạnh

9.200

Thành viên Hội đồng quản trị

05.

Ông Trần Văn Nhanh

4.550

Thành viên Hội đồng quản trị

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Không có.
Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018:
Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều 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 điều hành trong việc thực hiện các chỉ tiêu về
sản xuất và kinh doanh của Công ty.
Hội đồng quản trị đã đề ra các nghị quyết, quyết định quan trọng để thực hiện
và hoàn thành thắng lợi các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đã thông qua với các
kết quả nổi bật về doanh thu, lợi nhuận cũng như các chỉ tiêu khác.
Thù lao, các khoản 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 2018 là 2.000.000 đồng/người/tháng.
2. Ban kiểm soát
15

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông do Đại hội đồng cổ
đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều
hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên
có nhiệm kỳ 05 năm Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban điều
hành.
Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 30/06/2018), Hội nghị đã thông
qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Minh, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung
Bà Trần Thị Khánh Linh làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
Danh sách thành viên Ban Kiểm soát
STT

Họ và tên

01

Bà Lê Thị Thu Nguyệt

02

Ông Nguyễn Hữu Tài

03

Bà Trần Thị Khánh Linh

Số CP
100
1.970
-

Chức danh
Trưởng Ban Kiểm soát
Thành viên Ban Kiểm
soát
Thành viên Ban Kiểm
soát

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018:
-

Kiểm soát chiến lược:

•

Thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban

điều hành. Tham gia đủ tất cả các phiên họp thường kỳ cũng như bất thường của HĐQT.
Đóng góp ý kiến xây dựng các quyết định, nghị quyết của HĐQT phù hợp với
luật doanh nghiệp mới và điều lệ công ty.
•

Giám sát HĐQT thực hiện chức năng trong công tác nhân sự.

•

Thường xuyên ghi nhận, kiểm tra các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cổ đông và đề

nghị HĐQT, Ban giám đốc xem xét. giải thích và giải quyết kịp thời các kiến nghị đó.
-

Kiểm soát hoạt động:

•

Tổ chức kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính của công

ty (01lần/năm)
•

Giám sát việc chấp hành các chế độ chính sách với người lao động.

•

Giám sát việc chi trả cổ tức và thực hiện phân bổ lợi nhuận hàng năm.

-

Kiểm soát Báo cáo tài chính:

Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của
các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập để thực hiện báo cáo tài
chính quý, 6 tháng, năm; Giám sát việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đề xuất.
Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên ban Kiểm soát năm 2018 là
2.000.000 đồng /người/tháng
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