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Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Thông tin khái quát
Tên giao dịch

:

3600642822 đăng ký lần đầu ngày

Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp số
Vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Bột giặt NET

01/07/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 13

:

ngày 26/05/2017
:

223.984.490.000 VNĐ

:

280.620.556.000 VNĐ

Vốn đầu tư chủ sở hữu
tại

thời

điểm

31/12/2016
Đường D4, KCN Lộc An - Bình Sơn, Xã

Địa chỉ

:

Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng
Nai, Việt Nam
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Số điện thoại

:

0251. 3682102 - 0251. 3682103

Số fax

:

0251. 3682106

Website

:

www.netcovn.com.vn

Mã cổ phiếu

:

NET
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Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Quá trình hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành Công ty
Công ty cổ phần Bột giặt NET có tiền thân là Việt Nam Tân hóa phẩm Công ty, được xây dựng từ
năm 1968 cho đến năm 1972 mới hoàn thành đưa vào sản xuất. Việt Nam Tân hóa phẩm Công
ty có văn phòng chính tại số nhà 38 đường Nguyễn Trãi, phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ chí
Minh và có cơ xưởng tại đường số 8, khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai.

Vốn hình thành nhà máy do một nhóm cổ đông góp vốn tạo dựng lênông suất thiết kế ban đầu là
5.800 tấn sản phẩm/năm. Ngày đầu thành lập, Việt Nam Tân hóa phẩm Công ty đã cử một số
thành viên trong công ty sang nước cộng hòa Pháp học cách làm xà bông bột. Sau khi trở về
nước, những thành viên này lấy tên thương hiệu là NET. NET chính là tên viết tắt của chữ
“NETOYER” nghĩa là giặt rửa, logo của công ty có hình là núi tuyết vì nhà máy được xây dựng
trên khu đồi núi được san lấp nhưng chưa bằng phẳng, núi này được bao phủ bằng lớp tuyết
trắng phản ánh sự trắng sạch của Bột giặt. Cho đến nay khi quảng bá về Bột giặt chưa có công
ty nào bỏ qua hình ảnh trắng sạch này.
Kể từ ngày thành lập cho đến năm 1975, Công ty được quản lý dưới dạng tư sản tư nhân, sản
lượng làm ra không quá 1.000 tấn sản phẩm/năm. Đến thời điểm 2009, công suất nhà máy tại
KCN Biên Hòa đã được nâng lên 140,000 tấn/năm.
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Quá trình phát triển

1998
Công ty khánh thành chi nhánh NET tại km 01 đường Phan Trọng
Tuệ, huyện Thanh Trì, thủ đô Hà Nội với một tháp Bột giặt có công
suất 10.000 tấn bột giặt/năm. Tại thời điểm 2016, công suất đã được
nậng lên 70,000 tấn/năm.

1992
Nhà máy chuyển thành Công ty Bột giặt NET trực thuộc Tổng công
ty hóa chất công nghiệp và hóa chất tiêu dùng – Bộ Công nghiệp
nặng và tiến hành đăng ký lại theo quyết định của Bộ công nghiệp
nặng. Nhận lại Nhà máy Mỹ phẩm Bình Đông và chuyển chi nhánh
NET từ số 39 Phó Cơ Điều, phường 12, quận 5, TP.Hồ chí Minh về
số 617 – 629 Bến Bình Đông, phường 13, quận 8, TP.Hồ Chí Minh.

1990
Nhà máy chuyển từ hình thức hạch toán phụ thuộc sang hình thức
hạch toán độc lập. Đây cũng là năm mà nhà máy thay đổi toàn bộ
nhân sự mới.

1975
Khi Miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, Việt Nam Tân
hóa phẩm Công ty được chính phủ Việt Nam quốc hữu hóa và trưng
mua, chuyển tên gọi từ Việt Nam Tân hóa phẩm Công ty thành Nhà
máy quốc doanh Bột giặt Đồng Nai hạch toán dưới dạng báo sổ trực
thuộc công ty Bột giặt Miền Nam.

Thông tin chung
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Quá trình cổ phần hóa và niêm yết

31/12/2009
04/2009
2007
01/07/2003
11/04/2003
Công ty tăng vốn
Công ty nâng vốn

Bộ Công nghiệp có
định

quyết

số

50/2003/QĐ-BCN

về

việc cổ phần

hóa công ty Bột giặt
NET.
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Công ty chính thức
chuyển thành Công
ty cổ phần Bột giặt
NET với số vốn
điều lệ là 22 tỷ đồng
theo Giấy chứng
nhận đăng ký kinh
doanh
số
4703000053 do Sở
Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Đồng Nai cấp
ngày 01/07/2003.

Công ty tăng thêm

từ 33 tỷ lên thành

vốn điều lệ 11 tỷ

39,6 tỷ nguồn hình

được trích từ lợi

thành cũng từ lợi

nhuận và quỹ đầu

nhuận và quỹ đầu

tư, nâng vốn điều lệ

tư phát triển.

của Công ty từ 22 tỷ

lên 33 tỷ.
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điều lệ 5,4 tỷ để
nâng vốn từ 39,6 tỷ
thành 45 tỷ.

2017
2016
15/07/2014
28/09/2011

Công ty thay đổi địa
chỉ chính thức vào

15/09/2010

ngày

01/06/2017

theo
Công ty tăng vốn
điều lệ lên 223,98 tỷ
Công ty

Công ty nâng vốn

Công ty chính thức

điều lệ từ 45 tỷ

thực hiện giao dịch

đồng lên 79,99 tỷ

cổ phiếu tại Sở giao

đồng.

tiếp tục

đồng do phát hành

nâng vốn điều lệ lên

cổ phiếu để tăng

159,99 tỷ đồng do

vốn cổ phần từ

phát hành cổ phiếu

nguồn vốn chủ sở

để tăng

hữu.

vốn

cổ

phần từ nguồn vốn

giấy

nhận đăng kí kinh
doanh

số

3600642822 đăng
ký lần đầu ngày
01/07/2003,
ký
thứ

thay

đổi
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26/05/2017.

chủ sở hữu.

dịch chứng khoán
Hà Nội (HNX).

Thông tin chung

chứng
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đăng
lần
ngày

Công ty Cổ phần Bột giặt NET
Thành tích Công ty đạt được
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh
Sản xuất mua bán chất tẩy rửa mỹ phẩm và
vật tư liên quan đến sản xuất mỹ phẩm.
Mua bán các loại vật tư hóa chất ngành tẩy
rửa (trừ hóa chất độc hại mạnh). Cho thuê
kho nhà xưởng văn phòng. Kinh doanh bất
động sản. Kinh doanh khách sạn nhà nghỉ
(hoạt động ngoài tỉnh) sản xuất nước uống
đóng chai (không sản xuất tại trụ sở). Bổ
sung vận tải hàng hóa đường bộ.
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Địa bàn hoạt động

Trong nước

Tại thị trường nội địa,
NETCO chọn cho mình
con đường riêng để đến
với

người

tiêu

dùng

bằng tấm lòng của một
nhà sản xuất chân chính,
luôn giữ chữ “TÍN” với
khách hàng qua “CHẤT
LƯỢNG & GIÁ CẢ”. Vì
vậy, so với sản phẩm
của các công ty khác,
các

sản

phẩm

của

NETCO luôn dành được
sự chấp nhận và tin
tưởng của đông đảo
người tiêu dùng.

NET còn cung ứng một

Xuất khẩu

lượng lớn Bột giặt, Nước
rửa chén cho thị trường
xuất khẩu như : Nhật
Bản, Úc, New Zealand,
các nước ASEAN, Châu
Mỹ, Châu Phi … Việc
thâm nhập thành công thị
trường Nhật Bản - một thị
trường được đánh giá là
khó tính với yêu cầu về
chất

lượng

nghiêm

cực

ngặt,

kỳ

doanh

nghiệp đã minh chứng
trình độ kỹ thuật công
nghệ của mình đạt yêu
cầu khu vực và thế giới.

Thông tin chung
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Mô hình quản trị và bộ máy quản lý
Mô hình quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PT NỘI CHÍNH

GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

PHÒNG
PHÒNG

PHÒNG

TCTH

SHE

15

PHÒNG
KHO
VẬN

KTCN&
KTKT
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PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PT
CÔNG NGHỆ VÀ SẢN XUẤT

XƯỞNG

XƯỞNG

CƠ

BỘT

ĐIỆN

GIẶT

XƯỞNG
TẨY
RỬA
LỎNG

BAN KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÒNG
KẾ
TOÁN
THỐNG
KÊ

PHÒNG
PHÒNG
BÁN HÀNG
NỘI ĐỊA VÀ
MARKETING

CUNG

PHÒNG

CHI

ỨNG VÀ

XUẤT

NHÁNH

GIA

KHẨU

TP HCM

CÔNG

Thông tin chung

CHI
NHÁNH
TP HÀ
NỘI
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Công ty Cổ phần Bột giặt NET
Cơ cấu bộ máy quản lý
Stt

I

Họ tên

Chức vụ tại công ty

Ghi chú

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1

Trần Quốc Cương

Chủ tịch HĐQT

Bổ nhiệm từ ngày 29/07/2017

2

Phạm Thanh Tùng

Chủ tịch HĐQT

Miễn nhiệm ngày 29/07/2017

3

Thái Thị Hồng Yến

Thành viên HĐQT kiêm
Tổng Giám đốc

4

Phạm Quang Hòa

Thành viên HĐQT

5

Phan Văn Tiền

Thành viên HĐQT

6

Nguyễn Mạnh Hùng

Thành viên HĐQT
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Stt

Họ tên

Chức vụ tại công ty

II

BAN KIỂM SOÁT

1

Nguyễn Thị Hồng Châu

Trưởng ban BKS

2

Dương Huy Mạnh

Ủy viên BKS

3

Nguyễn Thị Mai Phương

Ủy viên BKS

III

BAN ĐIỀU HÀNH

1

Thái Thị Hồng Yến

Tổng Giám đốc

2

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Tổng Giám đốc phụ trách
nội chính

3

4

5

Phạm Quốc Cường

Ghi chú

Giám đốc sản xuất

Trước 01/08/2017

Phó Tổng Giám đốc phụ trách
Công nghệ và Sản xuất

Sau 01/08/2017

Giám đốc Kỹ thuật

Trước 01/08/2017

Giám đốc chất lượng

Sau 01/08/2017

Cao Trần Đăng Khoa

Trần Thị Ái Liên

Kế toán trưởng

Thông tin chung

18

Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Định hướng phát triển
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
STT

19

Chỉ tiêu 2018

ĐVT

Giá trị

1

Doanh thu

Tỷ đồng

943

2

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

60
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Chiến lược trung và dài hạn
Năm 2017, là năm thứ 2 hoạt động của Hồi
đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.



Nghiên cứu nhu cầu, mẫu mã sản phẩm,
đa dạng các đối tượng khách hàng để

Trong nhiệm kỳ này, tiếp tục thực hiện theo

phục vụ và nhắm đến mục tiêu không giới

định hướng của Hội đồng quản trị, Ban điều
hành đã triển khai các hoạt động như sau:

hạn trong nội địa và xuất khẩu, khách
hàng đang sử dụng sản phẩm mang



thương hiệu NET và những khách hàng
tiềm năng, tích cực tìm kiếm và đẩy mạnh

Bám sát theo điều kiện thực tế của NET,
hợp lý hóa sản xuất để đạt được mức chi

cho doanh nghiệp có nhu cầu gia công
cho sản phẩm mang nhãn hiệu riêng.

phí thấp nhất.


Tiếp tục phát triển dòng sản phẩm thuộc
ngành hàng homecare. Kế hoạch triển
khai được tiến hành theo thứ tự ưu tiên
dựa trên cơ sở dữ liệu khảo sát nghiên
cứu về nhu cầu của người tiêu dùng từ
cao đến thấp.





Ngày càng đưa nhãn hiệu NET trở thành
Công ty có chuỗi nhà máy sản xuất lớn
trong ngành chất tẩy rửa, bột giặt tại Việt
Nam và đưa sản phẩm ngày càng mạnh
mẽ ra thị trường Quốc tế.

Tiếp tục công tác định vị thương hiệu của
NET, xây dựng hình ảnh sản phẩm với
chất lượng tốt và giá cả hợp lý.

Thông tin chung
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Các rủi ro
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Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Rủi ro pháp luật
NET là Công ty hoạt động theo loại hình Công

một lượng lớn bột giặt, chất tẩy rửa ra thị

ty cổ phần và cổ phiếu được niêm yết trên Sở

trường nước ngoài như Nhật Bản, Úc, New

Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nên chịu sự

Zealand, các nước ASEAN, Châu Mỹ, Châu

quản lý và hướng dẫn của Luật Chứng khoán,

Phi,… nên cần phải nắm bắt rõ luật pháp, thông

Luật Doanh nghiệp, Luật thuế và các văn bản

lệ Quốc tế có liên quan. Ngoài ra, trong năm

có liên quan khác. Ngoài ra, Công ty Cổ phần

Nhà nước đã có những điều chỉnh và thay đổi,

Bột giặt Net hoạt động chính bên lĩnh vực sản

bổ sung nhằm hoàn thiện các văn bản pháp luật

xuất kinh doanh, trong đó nguyên liệu đầu vào

phù hợp với tình hình hội nhập và biến động

sản xuất có sử dụng hóa chất do đó hoạt động

của thị trường. Do đó, để hạn chế vấn đề pháp

của Công ty cần phải tuân theo Luật liên quan

lý, Công ty liên tục theo dõi và cập nhật, đồng

đến bảo vệ môi trường, Luật hóa chất số

thời điều chỉnh kịp thời những thay đổi cho

06/2007/QH12, nghị định số 113/2017NĐ – CP

đồng nhất với quy đinh, điều lệ trong Công ty

hướng dẫn Luật hóa chất,v.v… Bên cạnh thị

mang lại hiệu quả trong vận hành hoạt động tốt

trường tiêu thụ trong nước, NET còn cung ứng

nhất.

23

Báo cáo thường niên

2017

Rủi ro đặc thù ngành
Trong năm 2017, Công ty Cổ phần Bột giặt
NET tiếp tục cung ứng sản phẩm cho thị
trường cả trong và ngoài nước, do đó, hoạt
động xuất khẩu hàng hóa của Công ty chịu
ảnh hưởng mạnh từ tỷ giá, từ đó tác động
trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận. Trong
kết cấu hàm lượng nguyên liệu để sản xuất
mặt hàng chất tẩy rửa, khoảng 80% - 90%
có nguồn gốc nhập khẩu. Tỷ giá ngoại tệ
VND/USD biến động tăng sẽ ảnh hưởng
đến biên lợi nhuận của nhóm hàng sản xuất
cung ứng cho thị trường nội địa. Trong tổng
doanh thu, tỷ lệ hàng xuất khẩu/nội địa
khoảng 1:2 . Vì vậy, khi tỷ giá VND/USD ảnh
hưởng mạnh đến giá vốn.

Bên cạnh đó, hàng tiêu dùng là ngành hàng
hoạt động dựa trên sự uy tín, lòng tin của khách
hàng đến với sản phẩm của Công ty. Nắm bắt
được những khó khăn và thuận lợi nêu trên,
Công ty đã tập trung nghiên cứu thị hiếu của
người tiêu dùng, văn hóa từng vùng miền trong
nước để định hướng chiến lược marketing phù
hợp như thiết kế vỏ bao bì, hương thơm, quảng
cáo,v.v…Ngoài ra, Công ty còn nghiên cứu
hành vi của người tiêu dùng sẽ mua sản phẩm
dựa vào xuất xứ, bao bì, vị trí sản phẩm được
trưng bày, kênh phân phối từ siêu thị lớn đến
cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ, v.v..để xây dựng kế
hoạch bán hàng phù hợp và hiệu quả. Đó là
một trong những biện pháp mà Công ty áp dụng
để giúp mang lại hiệu quả cho mục đích hoạt
động trong năm vừa qua.

Thông tin chung
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Rủi ro cạnh tranh
Năm 2017, bức tranh kinh tế của Việt Nam có sự tăng trưởng mạnh mẽ thể hiện qua GDP tăng hơn
so với dự kiến năm là 6,81%. Điều này là động lực cho ngành hàng tiêu dùng tăng trưởng, nhu cầu
của người tiêu dùng thoáng hơn trong chi tiêu gia đình, nhưng điều này đồng nghĩa với chất lượng,
mẫu mã, thị hiếu cũng tăng theo. Bên cạnh đó, sự thay đổi cấu trúc dân số với hơn 9 triệu người,
cũng như lối sống của từng khu vực cư dân, là nguyên nhân làm cho ngành hàng tiêu dùng sản
phẩm gia đình cá nhân có sự biến động về thị trường tiêu thụ. Nếu như trước 2013, Unilever và
Procter & Gamble là hai công ty đa quốc gia thống lĩnh thị trường nội địa thì trong 5 năm trở lại đây
đã có sự thay đổi về cơ cấu thị phần. Các công ty sản xuất ngành hàng chăm sóc gia đình tại Việt
Nam đã trưởng thành và trỗi dậy, chiếm giữ một phần từ các công ty đa quốc gia. Một trong số họ
đã trở thành đối trọng nguy hiểm của các công ty đa quốc gia. Chính vì vậy, mức độ cạnh tranh
ngày càng trở nên gay gắt giữa các nhà sản xuất và hàng chục hệ thống các công ty phân phối và
thương mại tự gia công nhãn hàng riêng. Điều này dẫn đến việc tăng cao chi phí bán hàng. Ngoài
ra, việc chuyển giao nhượng bán một số hệ thống siêu thị vào tay ông chủ Thái Lan cũng tạo cơ hội
tốt hơn cho việc hàng chất tẩy rửa Thái Lan xâm nhập thị trường nội địa.
Nhận thức được vấn đề cấp thiết trên cùng với mục tiêu mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước
đồng thời, duy trì vị thế sản phẩm của mình, Công ty đã lập đội nghiên cứu thị trường nhằm tung ra
các sản phẩm phù hợp với nhu cầu người sử dụng. Đồng thời, tìm kiếm nguồn nguyên liệu có giá
cả hợp lý, đảm bảo chất lượng để mang lại chi phí hoạt động ở mức thích hợp. Công ty cũng tổ chức
các chương trình khuyến mãi giành cho người tiêu dùng và các đại lý khi lượng tiêu thụ cao.
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Rủi ro môi trường
NETCO hoạt động chuyên về sản xuất, kinh
doanh nên bị quản lý chặt chẽ về vấn đề bảo

cho khuôn viên xung quanh và khu dân cư.
Ngoài ra, Công ty còn tích cực hỗ trợ và đảm

vệ môi trường, trong đó, có cả sự chi phối về
việc sử dụng hóa chất. Để duy trì tốt hoạt động

bảo sức khỏe cho người lao động bằng việc
mua bảo hiểm cho cán bộ và người lao động,

của Công ty, tiếp tục trong năm 2017, Công ty

tập huấn các buổi phòng cháy chữa cháy, nâng
cao vấn đề tự bảo vệ sức khỏe trong môi trường

áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường như:
báo cáo giám sát môi trường định kỳ 2 lần/ năm

làm việc có tiếp xúc với hóa chất. Việc áp dụng

do Trung tâm quan trắc Môi trường tỉnh Đồng
Nai thực hiện, bảo trì hồ xử lý nước thải đạt quy

chặt chẽ và nhận thức tầm quan trọng của môi
trường, trong năm Công ty tiếp tục duy trì được

định và hệ thống thu bụi trong quá trình sản
xuất bột giặt để hạn chế tối thiểu hóa chất làm

những chứng nhận về môi trường đạt chuẩn do
Tổng cục Tiêu chuẩn môi trường ban hành.

ô nhiễm môi trường không khí

Rủi ro nguyên liệu đầu vào
Nguyên liệu đầu vào cho sản xuất bột giặt đa phần là nhập khẩu nên bị tác động nhiều từ tỷ giá,
đồng thời, trong thành phần của bột giặt có chất được chiết xuất từ dầu mỏ. Trong năm 2017, giá
dầu có mức biến động lên, gây ảnh hưởng đến chi phí hoạt động và giá cả bán sản phẩm trên thị
trường kéo theo lợi nhuận của Công ty cũng bị tác động. Để điều tiết được hạn chế do nguyên vật
liệu đầu vào Công ty đã thực hiện một số họp đồng kì hạn để cố định mức tỷ giá trong một thời gian
nhất định, chủ động tìm kiếm thị trường có nguyên liệu rẻ nhưng chất lượng vẫn được đảm bảo.

Thông tin chung
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Tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh
Tổ chức và nhân sự
Tình hình đầu tư thực hiện dự án
Tình hình tài chính
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu

Báo cáo tác động liên quan xã hội của Công ty

Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Tình hình hoạt động
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Năm 2017, tình hình kinh tế toàn cầu được đánh giá có sự tăng trưởng tích cực trở lại từ những
quốc gia là đầu tàu của nền kinh tế thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Châu Âu,v.v… đến
những nước đang phát triển. Cụ thể với những dự báo về mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu được
Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các tổ chức tài chính khác trên thế giới đồng loạt báo tăng lên 3,6%
- 3,7%. Sự tăng trưởng khả quan đã đẩy giao thương hàng hóa nhộn nhịp, tỷ lệ thất nghiệp giảm
xuống còn 4,1% ở Mỹ, lạm phát được kiểm soát ở mức ổn định,v.v…
Bên cạnh những tín hiệu khả quan từ nền kinh
tế thế giới kết hợp với những định hướng

thu tính đến cuối năm 2017 là 1.085 tỷ đồng tăng
lên 241 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 28,58%,

đúng đắn và phù hợp của Nhà nước đã giúp

tuy nhiên lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 73 tỷ đồng,
tương ứng với 71,26% so với cùng kỳ năm 2016.

nền kinh tế trong nước tăng trưởng ngoạn
mục , cụ thể theo số liệu của Tổng cục thống

Nguyên nhân là do trong năm Công ty đã đầu tư

kê: GDP năm 2017 của Việt Nam đạt 6,8%
vượt kế hoạch đề ra, chỉ số giá tiêu dùng

hoàn thành Dự án nhà máy Lộc An Bình Sơn bao
gồm văn phòng chính thức và vận hành chạy dài

(CPI) bình quân tăng 3,35%,v.v… Trong đó,
hoạt động bán buôn và bán lẻ của thị trường

máy móc với chi phí khoảng 375 tỷ đồng. Việc
đưa nhà máy vào hoạt động dự kiến sẽ mang lại

cũng đạt mức tăng trưởng 8,36% so với cùng

doanh thu lớn trong năm 2018.

kỳ năm trước. Điều này mang đến triển vọng
phát triển cho các doanh nghiệp hoạt động

Để hoàn thành kế hoạch đề ra từ đầu năm, Ban
lãnh đạo đã phân tích, xem xét và đưa ra nhiều

trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nói chung
và Công ty Cổ phần Bột giặt NET nói riêng.

giải pháp kịp thời, hiệu quả phù hợp với diễn biến
của thị trường:

Cụ thể, mức tăng trưởng của tổng doanh

STT

1

2

3

Chỉ
tiêu
Tổng
doanh
thu
Lợi
nhuận
trước
thuế
Tỷ lệ
cổ tức

ĐVT

Thực
hiện
2016

Kế hoạch
2017

Thực
hiện 2017

TH2017/KH
2017

TH2017/TH
2016

Triệu đồng

843.988

870.000

1.085.215

124,74%

128,58%

Triệu đồng

103.837

80.000

73.992

92,49%

71,26%

%

28%(*)

>=12%

25% (**)

-

-

(*): Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 15%; Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 13%.
(**): Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 10%; Việc chi trả cổ tức sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm
2018 thông qua.
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Tính đến ngày 31/12/2017, doanh thu thuần từ bán

Với kết quả đạt được trong năm 2017,

hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.075 tỷ đồng, tăng

cho thấy định hướng hoạt động đúng

28,14% so với năm 2016. Trong cơ cấu doanh thu của

đắn của Ban lãnh đạo cùng với sự nỗ

Công ty, doanh thu từ việc bán hàng nội địa tính đến

lực làm việc hết mình của toàn thể cán

cuối năm 2017, đạt 694 tỷ đồng , tăng 21,33% so với

bộ công nhân viên, đã giúp sản phẩm

cùng kỳ năm trước. Với những sản phẩm chủ lực

NET đến với người tiêu dùng. Đồng

đóng góp chính vào doanh thu của Công ty như bột

thời, Công ty luôn đặt chất lượng sản

giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, nước xả vải.

xuất sản phẩm lên hàng đầu, kết hợp

Doanh thu sản xuất xuất khẩu của Công ty đạt 340 tỷ

với việc tăng cường nghiên cứu mẫu

đồng, tăng 67,49% so với năm 2016. Thị trường cung

mã phù hợp với văn hóa, khí hậu từng

ứng cho nước ngoài gồm Nhật Bản, Úc, New Zeland,

vùng, từng quốc gia nhằm mở rộng thị

các nước Asean, Châu Mỹ, Châu Âu, v.v…Năm 2017,

phần cho sản phẩm NET.

tình trạng cạnh tranh về giá lẫn chất lượng đang diễn
ra ngày càng gay gắt giữa các công ty đa quốc gia,
các nhãn hàng nội địa và nhiều nhãn hiệu nước ngoài
trong khu vực vào thị trường Việt Nam do thương mại
tự do được mở rộng. Do đó, để duy trì thị phần và thực
hiện chính sách mở rộng, phát triển trong tương lai,
Công ty đã luôn nỗ lực cải tiến công nghệ, chất lượng,
nâng cao trình độ và kỹ năng đội ngũ cán bộ công

Bên cạnh việc đẩy mạnh và chú trọng
phát triển những sản phẩm chính, Công
ty còn duy trì hoạt động gia công cho
các nhãn hiệu khác ở mức tỷ lệ dao
động khoảng 20% trên tổng số lượng
sản xuất tại nhà máy phía Nam và
100% tại nhà máy phía Bắc.

nhân viên, đồng thời đẩy mạnh chính sách bán hàng
linh động đã mang tín hiệu khả quan cho tình hình
hoạt động năm 2017 của NETCO.

Tình hình hoạt động trong năm 2017
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Cơ cấu doanh thu

Năm 2016
3,89% 3,68%

24,23%

68,19%

Daonh thu sản xuất tiêu thụ trong nước

Doanh thu sản xuất xuất khẩu

Doanh thu gia công

Doanh thu khác

Năm 2017
0,51% 3,36%

31,61%

64,52%
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Tình hình hoạt động trong năm 2017
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Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Tổ chức và nhân sự

THÁI THỊ HỒNG YẾN
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Giới tính

Nữ

Năm sinh

23/10/1968

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Cử nhân khoa học; Cử nhân Anh văn;
Cử nhân Nga Văn.


1986-1988: Học Đại học Ngoại ngữ Quân sự;



1988-1989: Học chuyển tiếp khoa Ngoại Ngữ, trường Đại học
Raxtop;



1989-1990: Học Đại học Ngoại ngữ Quân sự;



1990-1993: Cán bộ lâm trường Tân phú ;



1993-1995: Công tác tại Xí nghiệp kinh doanh lâm sản;



1995-2000: Công tác tại phòng Tổ chức, Công ty bột giặt NET;



2000-2002: Là chuyên viên thị trường công ty bột giặt NET tại CN
Hà Nội;



2002-06/2003: Công tác tại phòng Tổ chức, Công ty bột giặt NET;



7/2003-4/2004: Phó phòng bán hàng, Công ty Cổ phần bột giặt
NET;



5/2004 -11/2004: Trưởng phòng bán hàng, Công ty Cổ phần bột
giặt NET;



12/2004-12/2006: Giám đốc thương mại, Công ty Cổ phần bột
giặt NET;



12/2006 – 30/4/2016: Ủy viên HĐQT, Giám đốc thương mại,
Công ty cổ phần bột giặt NET;



01/5/2016 -1/01/2017: Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành, Giám
đốc thương mại, - Công ty cổ phần bột giặt NET;



01/5/2016 đến nay: Thêm nhiệm vụ Trưởng Ban Quản lý dự án
Bí thư Đảng ủy công ty;



01/02/2017 đến nay: Tổng Giám Đốc - Công ty cổ phần bột giặt
NET.

Quá trình công tác
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PHẠM QUỐC CƯỜNG
Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Công nghệ và Sản xuất

Giới tính

Nam

Năm sinh

10/01/1971

Cử nhân Hóa học
Trình độ chuyên môn

Giấy chứng nhận Quản lý đào tạo cấp trung do trường
cấp


1995 - 1998: Trường ĐH Bách khoa TP. HCM



1998 – 2000: Công ty TNHH Quốc tế Unilever



2000 – 2004: Công ty TNHH Quốc tế Unilever



2004 – 2006: Công ty TNHH Quốc tế Unilever



2006 – 2009: Công ty TNHH Quốc tế Unilever



2009 – 2011: Công ty TNHH Quốc tế Unilever



02/2012 – 03/2012: Công ty Cổ phần Bột giặt NET



03/2012 – 07/2012: Công ty Cổ phần Bột giặt NET
-

Quá trình công tác





PACE

Giám đốc Sản xuất

07/2012 – 10/2015: Công ty Cổ phần Bột giặt NET
-

Giám đốc Sản xuất

-

Ủy viên BCH Công đoàn công ty

10/2015 – 07/2017: Công ty Cổ phần Bột giặt NET
-

Giám đốc Sản xuất

-

Trợ lý GĐĐH về nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

-

Ủy viên BCH Công đoàn công ty



01/08/2017: Công ty Cổ phần Bột giặt NET

-

Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Công nghệ và Sản xuất

Tình hình hoạt động trong năm 2017
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Công ty Cổ phần Bột giặt NET

CAO TRẦN ĐĂNG KHOA
Giám đốc chất lượng

Giới tính

Nam

Năm sinh

27/03/1976

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Hóa học
Chứng nhận Kế toán Doanh nghiệp


1997 – 1999:
-



Quá trình công tác

Giám sát sản xuất
Công ty TNHH KAO Việt Nam

Giám sát chất lượng

Phó Giám Đốc Kỹ thuật

Giám Đốc Kỹ thuật

4/2017 - 7/2017:

Công ty Cổ phần Bột Giặt NET

-

Giám Đốc Kỹ thuật,

-

Chủ tịch Công Đoàn Công ty
08/2017 đến nay: Công ty Cổ phần Bột Giặt NET
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Công ty TNHH A.V.A.L

3/2011 – 3/2017: Công ty Cổ phần Bột Giặt NET
-



Nhân viên kỹ thuật/ Marketing

2009 – 3/2011: Công ty Cổ phần Bột Giặt NET
-



Công ty TNHH Nam Trinh

2005 – 2009:
-



Nhân viên kỹ thuật

2003 – 2005:
-



Công ty Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang

2001 – 2003:
-



Nhân viên kỹ thuật

1999 – 2001:
-



Công ty Bột Giặt Lix

-

Giám Đốc Chất lượng,

-

Chủ tịch Công Đoàn Công ty

Báo cáo thường niên
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TRẦN THỊ ÁI LIÊN
Kế toán trưởng

Giới tính

Nữ

Năm sinh

18/05/1970
Cử nhân Kế toán các ngành Sản xuất (ĐH Tài chính kế toán).

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ Kế toán trưởng.


T ừ 1992 – 2000 :
-





Công ty cổ phần Bột Giặt Net

Trưởng phòng kế toán

Từ 2007 đến nay:
-

Công ty Bột Giặt Net

Phó phòng kế toán

Từ 07/2003-2007:
-



Nhân viên Kế toán

Từ 2000-06/2003:
-

Quá trình công tác

Công ty Bột Giặt Net

Công ty cổ phần Bột Giặt Net

Kế toán trưởng

Danh sách ban điều hành
STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

Tỷ lệ
sở hữu
cổ
phần

(Sau
ĐHCĐ
tháng 04/2017)

0,505%

1

Thái Thị Hồng Yến

Tổng Giám đốc

2

Phạm Quốc Cường

Phó Tổng Giám Đốc phụ
trách Công nghệ và Sản xuất

0,000%

3

Cao Trần Đăng Khoa

Giám đốc Chất lượng

0,008%

4

Trần Thị Ái Liên

Kế toán trưởng

0,111%

Tình hình hoạt động trong năm 2017
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Công ty Cổ phần Bột giặt NET
Những thay đổi trong nhân sự
STT

37

Họ và Tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Phạm Thanh Tùng

Chủ tịch HĐQT

Từ nhiệm ngày 28/7/2017

2

Trần Quốc Cương

Chủ tịch HĐQT

Bổ nhiệm ngày 29/7/2017

Báo cáo thường niên
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Số lượng cán bộ và công nhân viên
Tính chất phân loại

STT
A

Theo trình độ

1

Trên Đại học

2

Số lượng

Tỷ lệ
681

100%

2

0,29%

Đại học

60

8,8%

3

Cao đẳng

35

5,1%

5

Khác

584

85,8%

B

Theo tính chất hợp đồng lao động

681

100%

1

Hợp đồng có xác định thời hạn

295

43,3%

2

Hợp đồng không xác định thời hạn

386

56,7%

3

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)

0

0,0%

Biểu đồ cơ cấu lao động
Theo trình độ

Theo tính chất hợp
đồng lao động

0,29%
8,81%

5,14%

0,00%

43,32%
56,68%

85,76%

Hợp đồng có xác định thời hạn
Trên Đại học

Đại học

Cao đẳng

Khác

Hợp đồng không xác định thời hạn
Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)

Tình hình hoạt động trong năm 2017
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Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Chính sách người lao động
Là Công ty hoạt động bên lĩnh vực sản xuất kinh doanh, do đó nhu cầu về nguồn lao động luôn được
Ban lãnh đạo chú trọng và quan tâm. Trong năm 2017 khi di dời trụ sở chính và địa điểm sản xuất
từ Khu công nghiệp Biên Hòa 1 về Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, Công ty đã thực hiện chính
sách ổn định nguồn nhân lực và quan tâm đời sống vật chất của người lao động với hình thức thuê
xe đưa rước chở cán bộ công nhân viên đi làm tuyến Biên Hòa - Lộc An và duy trì Hồ Chí Minh –
Lộc An. Với vị trí mới, cự ly di chuyển của người lao động xa hơn, thời gian di chuyển cũng lâu hơn
so với địa điểm làm việc tại Biên Hòa. Để khuyến khích người lao động và thể hiện chính sách quan
tâm đến đời sống người lao động, công ty đã điều chỉnh tăng lương từ 5% - 15% tùy theo vị trí, đối
tượng và mức độ quan trọng công việc.

Thời gian làm việc: Thời gian làm việc được thực hiện
đúng theo Quy định của pháp luật: 8 giờ mỗi ngày. Đồng thời,
với những khoảng thời gian được tăng cường để thực hiện
những đơn hàng lớn theo hợp đồng hoặc mùa vụ, do đó để
đáp ứng phù hợp với yêu cầu của kế hoạch đề ra, Ban lãnh
đạo đã linh động trong việc sắp xếp số lượng nhân viên làm
tăng ca nhưng vẫn dựa trên tự nguyện của công nhân. Bên
cạnh đó, Công ty cũng có những chính sách phù hợp để đảm
bảo quyền lợi và sức khỏe công nhân với những mức đãi ngộ
phù hợp.

Điều kiện và môi trường nơi làm việc: Tùy môi trường
và công đoạnh sản xuất mà người lao động được trang bị
bảo hộ lao động cần thiết, nhằm hạn chế thấp nhất mức tác
động của nguyên liệu đến sức khỏe công nhân, đồng thời
đảm bảo chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, môi trường làm
việc được dọn vệ sinh sạch sẽ hằng ngày bởi đội ngũ riêng,
khuyến khích công nhân tự bảo vệ sức khỏe và giữ gìn vệ
sinh trong và ngoài khuôn viên làm việc. Trong năm 2017,
Công ty triển khai chính sách khám sức khỏe tổng quát định
kỳ cho người lao động và tích cực đảm bảo an toán vệ sinh
thực phẩm, chế độ dinh dưỡng. Môi trường làm việc ở nhà
máy mới Lộc An – Bình Sơn được đánh giá là rộng rãi, sạch
sẽ, tuyệt đối không gây ô nhiễm, đặc biệt an toàn cho người
lao động. Một số các chuyên gia trong đoàn đánh giá ĐTM
sau Dự án của Bộ khoa học công nghệ môi trường đã có
những nhận xét đánh giá rất tích cực về môi trường làm việc
tại đây. Điều này đảm bảo cho NETCO có cơ sở phát triển
bền vững, hướng đến vì con người và cộng đồng.

Nghỉ phép nghỉ lễ, Tết: Công ty tuân thủ thực hiện quy định được ban hành dành cho người lao động,
do đó toàn thể cán bộ công nhân viên sẽ được nghỉ lễ, Tết. Đồng thời, Công ty còn tổ chức ngày hội thi
đưa cho toàn thể công nhân viên và các buổi nghỉ mát nhằm tạo tinh thần đoàn kết và mối quan hệ, tạo
điều kiện giao lưu giữa các phòng ban với cấp trên. Ngoài ra, Công ty còn có chính sách cho nhân viên
làm việc trong một khoảng thời gian nhất định sẽ được hưởng chế độ nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, phụ nữ
thai sản sẽ được nghỉ theo quy định Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế, nhân viên bị ốm thì cũng được
hưởng lương nghỉ sản, nghỉ ốm.
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Công ty Cổ phần Bột giặt NET
Chính sách lương, thưởng
Trong năm, Công ty thực hiện tốt chính sách

13 vào cuối năm hay tiền lễ, Tết nhằm góp

lương, thưởng cho người lao động trên cơ sở

phần hỗ trợ, cải thiện phần nào về mặt vật

đảm bảo đầy đủ các quyền lợi và chế độ theo

chất cho đời sống phần nào của từng thành

quy định do Nhà nước ban hành. Bên cạnh đó,

viên trong Công ty, từ đó, đóng góp vào sự

nhằm duy trì và tạo động lực trong công việc,

phát triển bền vững.

phát huy khả năng sáng tạo góp phần vì lợi ích

Chính sách phúc lợi

phát triển chung, Ban lãnh đạo của Công ty đã
đề ra những quy định rõ ràng về việc đáp ứng

Tạo môi trường làm việc năng động và đảm

đầy đủ các mức lương, thưởng được xác định

bảo an toàn, Công ty cam kết với người lao

dựa theo các chỉ tiêu như năng lực, kết quả

động, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ

hoàn thành trong một thời gian nhất định, mức

như bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, thực

độ đóng góp ý tưởng công sức vào sự phát triển

hiện tham hỏi và động viên gia đình có gia

chung. Bên cạnh đó, với những cán bộ công

cảnh khó khăn hay gặp chuyện ngoài ý muốn.

nhân viên gắn bó với Công ty trong một thời

Tạo điều kiện cho người lao động được khám

gian nhất định sẽ được hỗ trợ tháng lương thứ

sức khỏe định kỳ 2 lần.

Biểu đồ tăng trưởng mức thu nhập trung bình từ năm 2012 – 2017

Thu nhập bình quân
8.314.000

7.535.000

6.655.000
5.877.000
5.731.000

2012

41

5.732.000

2013

2014
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Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Tình hình đầu tư và thực hiện dự án
Dự án đầu tư nhà máy sản xuất của Công ty tại Khu công
nghiệp Lộc An - Bình Sơn
NET chính thức vận hành nhà máy Lộc An vào ngày 31/7/2017
Sau quá trình hơn hai năm xây dựng, dự án Nhà máy Lộc An – Bình Sơn đã hoàn thành, vận hành
thử nghiệm thành công và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 31/7/2017, gần sát với thời gian
và tiến độ dự kiến.
Tổng giá trị dự án (Có VAT. Chưa bao gồm tiền đất): 307 tỷ đồng Việt nam
Tổng diện tích ; 60,000 m2. 60% diện tích xây dựng. 40% diện tích là sân bãi và cây xanh.
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Dự án đầu tư khác
Công ty đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Rau quả Cần Thơ số tiền là 716.390.400 đồng.
Công ty nắm giữ số lượng 6.600 cổ phiếu, mệnh giá là 100.000 đồng/cổ phiếu, chiếm 10,1% vốn
điều lệ của Công ty Cổ phần Rau quả Cần Thơ. Theo các thông tin Công ty đã thu thập được thì
Công ty Cổ phần Rau quả Cần Thơ đã ngừng hoạt động do hoạt động sản xuất kinh doanh của
đơn vị này bị thua lỗ kéo dài và hiện đơn vị này đã làm thủ tục đóng mã số thuế; Ban điều hành
Công ty Cổ phần Bột giặt Net đã quyết định trích lập dự phòng theo mức 100% cho toàn bộ khoản
đầu tư nói trên với số tiền 716.390.400 đồng (tại thời điểm 31/12/2015 là 716.390.400 đồng).

Tình hình hoạt động trong năm 2017
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Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Tình hình tài chính
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2016

Tăng/giảm so với
năm 2016

Năm 2017

Tổng tài sản

Triệu đồng

542.143

605.743

11,73%

Doanh thu thuần

Triệu đồng

839.313

1.075.531

28,14%

Lợi nhuận từ HĐKD

Triệu đồng

102.727

73.708

-28,25%

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

103.837

73.991

-28,74%

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

83.053

59.160

-28,77%

Lợi nhuận khác

Triệu đồng

1.111

284

-74,44%

Đồng/cp

3.472

2.484

-28,46%

%

28%

25% (*)

-

Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Tỉ lệ cổ tức

(*) Tỷ lệ cổ tức dự kiến. Công ty đã tạm ứng cho cổ đông 10%

1.200.000
1.075.531
1.000.000
839.313
800.000

600.000

605.743
542.143

2016
2017

400.000

200.000
102.727
73.708

103.837
73.991

83.053
59.160

0
Tổng tài sản Doanh thu thuần Lợi nhuận từ Lợi nhuận trước Lợi nhuận sau
HĐKD
thuế
thuế
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Tính đến ngày 31/12/2017, tình hình tổng

Trong năm cơ sở nhà máy mới được thay đổi,

tài sản đạt 605 tỷ đồng, tăng tương ứng

công suất sản xuất cũng được nâng cấp giúp

với 11,73%. Nguyên nhân là do trong năm

Công ty chủ động tăng năng suất và sản phẩm tiêu

Công ty có đầu tư thêm thiết bị dụng cụ đo

thụ, cụ thể giá vốn hàng bán tăng lên 228 tỷ, tương

lường quản lý, cải tiến máy móc thiết bị,

ứng với 37,38% so với cùng kỳ năm 2016, chi phí

đồng thời hoàn thiện hệ thống mới cho dự

cho hoạt động sản xuất kinh doanh tăng mạnh

án xây dựng nhà máy mới tại khu công

trong đó có chi phí lãi vay tăng mạnh nguyên nhân

nghiệp Lộc An – Bình Sơn đã đi vào hoạt

là do trong năm Công ty có khoản vay ngắn hạn

động trong năm. Bên cạnh đó, việc đưa

nhưng chưa đến hạn. Điều này đã ảnh hưởng

nhà máy mới vào hoạt động đã đáp ứng

đồng loạt đến lợi nhuận tính đến cuối năm 2017

kịp thời nhu cầu của thị trường, cơ cấu

giảm như lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh

quản lý chặt chẽ và rõ ràng ở từng bộ

doanh giảm 28,25%, lợi nhuận trước thuế giảm

phận, từng khâu đã giúp tình hình doanh

28,74% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2017, với

thu của Công ty tăng khả quan đạt 1.076

các chính sách đúng đắn, hiệu quả của Ban lãnh

tỷ đồng, tăng tương ứng 28,14% so với

đạo là động lực đảm bảo Công ty vẫn tiếp tục phát

cùng kỳ năm 2016.

triển bền vững trong năm 2018 và tương lai.

Tình hình hoạt động trong năm 2017
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Công ty Cổ phần Bột giặt NET
Bảng chỉ tiêu tài chính chủ yếu
ĐVT

Chỉ tiêu

Năm
2016

Năm
2017

% Tăng
giảm

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán


Hệ số thanh toán ngắn

Lần

0,79

0,76

-3,80%

Lần

0,48

0,43

-10,42%

(TSLĐ/Nợ ngắn hạn)


Hệ số thanh toán nhanh

((TSLĐ - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn)
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn


Hệ số Nợ/Tổng tài sản

%

48,24%

53,56%

11,04%



Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

%

93,19%

115,35%

23,78%

Vòng

9,11

8,84

-3,01%

Vòng

1,55

1,87

20,65%

Chỉ tiêu về hiệu suất hoạt động


Vòng quay hàng tồn kho

(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)


Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
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ROS

%

9,90%

5,50%

-44,44%



ROE

%

29,60%

21,06%

-28,86%



ROA

%

15,32%

10,31%

-32,72%



Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần

%

12,24%

6,85%

-44,01%
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Cơ cấu vốn
115,35%

93,19%

53,56%
48,24%

NĂM 2016

NĂM 2017

Hệ số Nợ/Tổng tài sản
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Việc đưa nhà máy mới đi vào hoạt động
trong năm 2017 đã mang lại tín hiệu tích cực
từ hệ số doanh thu thuần trên tổng tài sản
bình quân đạt 1,87, tăng tương ứng 20,65%.
Đồng thời, đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng cao
vào thời điểm dịp cuối năm, đẩy mạnh nâng
cao kỹ năng và nghiệp vụ bán hàng cho nhân
viên đã giúp sản phẩm NETCO đến với
người tiêu dùng có sức ảnh hưởng tốt. Bên
cạnh đó, Công ty còn kết hợp chặt chẽ giữa
chính sách bán hàng, khuyến mãi trong
những dịp tri ân đến khách hàng, cuối năm
với kế hoạch sản xuất số lượng sản phẩm
cung ứng ra thị trường, đồng thời phải kể đến
chính sách hàng tồn kho. Hiệu suất vòng
quay hàng tồn kho đến cuối năm 2017 đạt
8,84 vòng, ở mức ổn định nhưng lại giảm
tương ứng 2,96% so với cùng kỳ năm 2016.
Nguyên nhân là do lượng hàng hóa tăng cao
và Công ty chính sách tăng dự trữ nguyên
liệu và vật liệu đầu vào cho hoạt động sản
xuất. Tình hình hoạt động sản xuất của Công
ty được duy trì ở mức ổn định nhờ vào sự
linh động trong các chính sách đồng thời
theo dõi yếu tố thị trường một cách chặt chẽ.
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Cuối năm 2017, tổng các khoản nợ chiếm
53,56% so với tổng nguồn vốn trong cơ cấu vốn
của Công ty, đồng thời tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở
hữu vẫn được duy trì ở mức an toàn khi nợ chỉ
vượt nguồn vốn chủ sở hữu ở mức 15,35%.
Nguyên nhân là do khoản nợ tập trung vào nợ
ngắn hạn với nợ vay ngân hàng chưa đến hạn
nhằm tận dụng lợi thế từ tấm chắn thuế đồng cho
tình hình hoạt động của Công ty, tuy nhiên vẫn
đảm bảo thưc hiện thanh toán những khoản đến
hạn. Mặt khác, trong năm dự án nhà máy mới ở
Lộc An – Bình Sơn đi vào hoạt động, trong quá
trình hoàn thiện việc đưa hệ thống mới, đồng thời
nâng cao năng suất sản xuất đã đẩy khoản nợ
phải trả người bán vào thời điểm cuối năm 2017
lên cao hơn so với năm trước khoảng 52 tỷ. Qua
tình hình cơ cấu vốn cho thấy Công ty quản lý nợ
chặt chẽ, tận dụng cơ hội mà nợ vay mang lại,
đồng thời sử dụng phần nợ vay ngắn hạn thanh
toán những khoản đến hạn để đảm bảo uy tín và
thiết lập mối quan hệ vững bền với đối tác cung
ứng nguyên liệu đầu vào nhằm mang lại nguồn
đáp ứng về chất lượng và giá cả hợp lý.

Hiệu quả hoạt động

9,11

8,84

1,87

1,55

NĂM 2016

NĂM 2017

Vòng quay hàng tồn kho
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân

2017

Tính đến ngày 31/12/2017, khả năng thanh toán ngắn
hạn và nhanh của Công ty giảm nhẹ. Cụ thể hệ số thanh
toán ngắn hạn đạt 0,76, giảm tương ứng 3,8% và hệ số
thanh toán nhanh giảm 10,42% so với cùng kỳ năm 2016.
Nguyên nhân là do nợ ngắn hạn và tài sản ngắn hạn
đồng loạt tăng trong năm lần lượt là 63 tỷ và 22 tỷ nhưng
tốc độ tăng của nợ ngắn hạn nhanh hơn so với tốc độ
tăng của tài sản ngắn hạn. Ngoài ra, theo hạch toán cuối
năm của Công ty tình hình hàng tồn kho tăng 27 tỷ đã
góp phần làm khả năng thanh toán nhanh bị hạn chế, do
Công ty tích trữ hàng hóa cho nhu cầu hàng hóa cuối
năm. Đồng thời, trong năm Công ty chuyển sang hoạt
động ở nhà máy mới năng suất được cải thiện nên một
phần làm tăng hàng tồn kho trong năm 2017. Tuy nhiện,
để đảm bảo khả năng vận hành hiệu quả của nhà máy
mới và duy trì mức tồn kho phù hợp, Ban lãnh đạo phối
hợp với đội ngũ chuyên môn đưa ra kế hoạch thực hiện
chính sách tăng dự trữ nguyên liệu, vật liệu khoảng
33,33% so với năm 2016, nhưng vẫn mang lại bức tranh
hài hòa giữa tình hình hoạt động Công ty và nhu cầu của
thị trường.
Nhìn chung, trong năm 2017 khả năng thanh toán của
Công ty còn hạn chế nhưng với những chính sách điều
chỉnh phù hợp của Ban điều hành, đã mang đến đóng
góp rất lớn đến sự phát triển của NETCO trong năm qua,
là tín hiệu tốt cho tình hình hình hoạt động của Công ty
nói chung và khả năng thanh toán nói riêng trong những
năm tiếp theo.

Khả năng thanh toán

0,79

0,76

0,48

0,43

NĂM 2016

NĂM 2017

Hệ số thanh toán ngắn
Hệ số thanh toán nhanh

Khả năng sinh lời
29,60%
ROS
21,06%
15,32%
12,24%
9,90%

ROE
10,31%6,85%
5,50%

NĂM 2016

NĂM 2017

ROA

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

Nhìn chung, các chỉ số về khả năng sinh lời của NETCO ở mức khả quan, các chính sách điều
chỉnh các khoản chi phí trong hoạt động sản xuất trong năm 2017, dự án xây dựng nhà máy mới
đi vào hoạt động và đang trong quá trình ổn định cũng đã góp phần ảnh hưởng mạnh đến khả
năng sinh lời tính đến ngày 31/12/2017. Ngoài ra, trong kế hoạch đầu năm và nắm bắt được tình
hình hoạt động cùng với sự đồng ý của cổ đông nên trong năm Công ty đã giảm tỷ lệ chi trả cổ
tức không dưới 12% và đã được tạm ứng trước 10% trong năm.

Tình hình hoạt động trong năm 2017
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Cơ cấu cổ đông, thay đổi vồn của CSH
Cổ phần
STT

51

Số lượng

Cổ phần

1

Tổng số cổ phần đã phát hành

22.398.374 cổ phần

2

Số lượng cổ phần đang lưu hành

22.398.374 cổ phần

3

Loại cổ phần

4

Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng

5

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng

Báo cáo thường niên

Cổ phần thường

2017

22.398.374 cổ phần

0 cổ phần

Cổ phần cổ đông
STT

Loại cổ đông

I

Cổ đông Nhà nước

II

Số cổ phần (cp)

Tỷ lệ sở hữu

11.423.498

51,00%

Cổ đông trong nước

6.306.929

28,16%

1

Cổ đông cá nhân

6.302.456

28,14%

2

Cổ đông tổ chức

4.473

0,02%

III

Cổ đông nước ngoài

4.667.947

20,84%

1

Cổ đông tổ chức

4.622.266

20,64%

2

Cổ đông cá nhân

45.681

0,20%

22.398.374

100,00%

Tổng cộng

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Trong năm 2017, Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:


Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có



Các chứng khoán khác: Không có

Tình hình hoạt động trong năm 2017
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Báo cáo tác động liên quan đến môi trường
và xã hội của Công ty
Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng
Công ty cổ phần Bột giặt NET được thành lập năm 1975, tính đến nay đã được tròn 50 năm
hoạt động, định hướng phát triển của Công ty luôn lấy chữ “Nhân” làm gốc, trong suốt quá
trình Công ty luôn xác định mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và luôn đặt con người là
vị trí trung tâm, đồng thời luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật trong phạm vi cho phép.
Ngoài ra, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần đóng góp
cho sự phát triển bền vững của xã hội nói chung và Công ty nói riêng.

Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện tốt
chính sách an sinh xã hội nhằm hỗ trợ phần
nào cho người lao động có hoàn cảnh khó
khăn có ý chí cố gắng vươn lên trong Công
ty, tham gia các chương trình từ thiện như
: nuôi dưỡng suốt đời một bà mẹ Việt Nam
anh hung cư ngụ tại Long Thành – Đồng
Nai và một thương binh cư ngụ tại Quận 8
– TP. HCM, chương trình “Áo trắng tới
trường” tại một số trường tiểu học thuộc
đồng bằng sông Cửu Long và Miền Trung.
Bên cạnh đó, tình hình hoạt động sản xuất
của Công ty ngày càng có vị thế và uy tín
trên thị trường với công thức cho các sản
phẩm NET đã và đang được nghiên cứu và
đưa ra thị trường dựa trên cơ sở an toàn
cho người sử dụng và không ảnh hưởng
xấu đến môi trường, đồng thời Công ty
không vì chạy theo lợi nhuận mà tìm kiếm
nguồn nguyên liệu đầu vào không đảm bảo
chất lượng và giá rẻ.
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Chính sách liên quan đến người lao động
Nằm trong mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho
người lao động, Ban lãnh đạo Công ty đặc
biệt quan tâm và thực hiện nghiêm túc các
chính sách sau:
 Đảm bảo 100% người lao động được
ký hợp đồng lao động, có việc làm ổn định,
đăng ký mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thân thể theo đúng quy định pháp
luật người lao động.
 Đảm bảo chế độ như nghỉ phép, nghỉ
lễ, nghỉ Tết, cán bộ công nhân viên có thời
gian gắn bó với Công ty nhất định sẽ được
hưởng chế độ lương tháng thứ 13, ngoài ra,
được thưởng theo quy định của Công ty khi
đến lễ và Tết. Đồng thời, tạo điều kiện cho
công nhân giao lưu và trao đổi kinh nghiệm
qua những hoạt động ngoài trời do Công ty tổ
chức.
 Ngoài việc chấp hành trả lương theo
đúng quy định, Công ty còn có khoản thưởng
dành cho người lao động có đóng góp và làm
việc vì lợi ích chung của Công ty. Tạo động
lực để người lao động phát huy khả năng
trong môi trường làm việc.
 Cung cấp bữa ăn giữa trưa cho người lao
động đảm bảo an toàn và chế độ dinh dưỡng, bồi
dưỡng công nhân làm tăng ca.
 Thăm hỏi và hỗ trợ người lao động ốm đau,
gia đình gặp khó khăn.
 Đảm bảo việc trang bị bảo hộ an toàn cho
người động trong sản xuất, đồng thời tổ chức
khám định kỳ hàng năm để đảm bảo sức khỏe và
khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả
trong sản xuất.
 Tạo môi trường làm việc an toàn và lành
mạnh đối với người lao động, tuyên truyền việc giữ
gìn và bảo vệ môi trường trong và ngoài Công ty.
 Trong năm, Công ty tổ chức các buổi đào
tạo nhằm nâng cao kỹ năng bán hàng, phát huy
khả năng nghiên cứu, sáng tạo của người lao
động. Bên cạnh đó, hoạt động của Công ty thuộc
bên lĩnh vực sản xuất kinh doanh nên kiến thức về
phòng cháy chữa cháy được Công ty đặc biệt chú
trọng và tổ chức tập huấn, tuyên truyền đến mọi
người để đảm bảo an toàn cho mỗi bản thân và lợi
ích chung của tập thể Công ty.

Tình hình hoạt động trong năm 2017
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Chính sách liên quan đến tiết kiệm năng lượng
Năng lượng đóng vai trò quan trọng đến hoạt
động, đời sống của con người, đồng thời năng

Do đó, trong năm Công ty đã giảm bớt với năng
lượng tiêu thụ trực tiếp gián tiếp:

lượng mang lại cơ chế vận hành cho nền kinh
tế của toàn cầu. Nhưng hiện tại con người vẫn

-

Điện: 1.977.000 kWh

đang phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu

-

Khí CNG: 1,5%

không tái tạo, đã và đang gây ảnh hưởng rất
lớn đến mọi hoạt động. Nắm bắt được vấn đề

Ngoài ra, Công ty còn hưởng ứng phong trào tiết

này và nhằm góp phần giảm bớt chi phí hoạt
động, Công ty Cổ phần Bột giặt NET đã chủ

xuất, nguồn mà Công ty sử dụng là thủy cục do
CTCP Cấp nước Đồng Nai cấp, với dung lượng

động thực hiện việc tiết kiệm tối đa nguồn năng
lượng trong hoạt động ở bộ phận sản xuất kinh
doanh và khối văn phòng và cùng với đó, Công
ty còn đưa ra quy định và khuyến khích người
lao động hưởng ứng.

kiệm trong việc tiêu thụ nước cho hoạt động sản

là 30,000 m3 /năm. Trong đó, tỷ lệ phần trăm tái
chế và tái sử dụng nằm ở mức 100% lượng
nước thải sản xuất, khoảng 4.800 m3 /năm.

Chính sách quản lý nguyên vật liệu
Hoạt động chính của Công ty là sản xuất và có

Là thành phần quan trọng trong sản xuất bột

sử dụng hóa chất nên việc quản lý đóng vai trò

giặt, nước rửa chén, nước tẩy rửa, v.v… nên

quan trọng và ảnh hưởng đến chi phí hoạt

số lượng nguyên liệu tiêu thụ khá lớn, trong

động của Công ty, hóa chất vương vãi ra ngoài

năm Công ty đã sử dụng 52,405 tấn nguyên

vừa tác động đến sức khỏe người lao động mà

liệu chính, 4,093 tấn nguyên liệu phụ, 97 tần

còn gây hại cho môi trường, chất lượng sản

nhiên liệu. Đồng thời, để hạn chế nguyên liệu

phẩm. Do đó, Công ty luôn đảm bảo an toàn và

thừa trong quá trình sản xuất thải ra môi

bảo toàn chất lượng để mang lại sản phẩm tốt

trường nên Công ty đã tận dụng 100% và

khi đi vào sản xuất với hệ thống nhà kho luôn

mang tái chế để có thể tiếp túc sử dụng sản

được bảo trì và đảm bảo nhiệt độ thích hợp.

xuất sản phẩm và dịch vụ.
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Chính sách tuân thủ và bảo vệ môi trường
Do hoạt động của Công ty liên quan đến sản

Nắm bắt được tầm quan trọng của việc bảo vệ

xuất và có thành phần hóa chất tham gia nên

môi trường Công ty đã thực hiện đúng và đầy

chịu sự quản lý chặt chẽ của các bộ và cơ quan

đủ quy định về bảo vệ môi trường, vận động và

môi trường. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất

tuyên truyền cải thiện ý thức của người lao

diễn ra ngày càng mạnh mẽ do quá trình công

động về vấn đề này ở trong và ngoài Công ty.

nghiệp hóa hiện đại hóa, đồng thời nhu cầu

Sử dụng hệ thống tái chế những nguyên liệu

tiêu thụ của thị trường ngày càng tăng. Do đó,

có khả năng sử dụng lại. Điều này đã giúp

để đáp ứng kịp thời thì hoạt động sản xuất

Công ty tiết kiệm một khoản nguyên vật liệu

được tăng cường kéo theo việc tác động đến

tương đối, góp phần bảo vệ môi trường bền

môi trường ngày càng cao, tác động nguy hiểm

vững, đảm bảo tình hình hoạt động được diễn

đến cơ thể và đời sống sinh hoạt của công

ra liên tục.

nhân, khu dân cư xung quanh.

Tình hình hoạt động trong năm 2017
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Kế hoạch phát triển trong tương lai
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Trong năm 2017, tình hình kinh tế thế giới tăng trưởng khả quan đã ảnh hưởng tích cực đến nền
kinh tế trong nước, cụ thể theo số liệu của Tổng cục Thống kê: GDP tăng 6,81% vượt kế hoạch đề
ra, chỉ số tiêu dùng tăng 3,35% so với cùng kỳ năm 2016, chỉ số bán buôn và bán lẻ tăng,….

STT

1

2

3

Chỉ
tiêu
Tổng
doanh
thu
Lợi
nhuận
trước
thuế
Tỷ lệ
cổ tức

ĐVT

Thực
hiện
2016

Kế hoạch
2017

Thực
hiện 2017

TH2017/KH
2017

TH2017/TH
2016

Triệu đồng

843.988

870.000

1.085.215

124,74%

128,58%

Triệu đồng

103.837

80.000

73.992

92,49%

71,26%

%

28%(*)

>=12%

25% (**)

-

-

(*): Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 15%; Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 13%.
(**): Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 10%; Việc chi trả cổ tức sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm
2018 thông qua.
Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017, cụ thể như sau:
Dự án nhà máy mới Lộc An – Bình Sơn đã khánh thành và chính thức đưa vào vận hành vào tháng
(*): Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 15%; Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 13%.
7/2017 mang lại cho công ty những cơ hội và thách thức. Cơ hội trở thành một trong những nhà
sản xuất
sóc 10%;
gia đình
trong
cung
ứngĐHĐCĐ
khu vựcthường
và toànniên
cầu.năm
Thách
(**):
Tạm lớn
ứngngành
cổ tứchàng
bằngchăm
tiền mặt
Việcnăm
chi trả
cổ cuỗi
tức sẽ
được
2018 thông qua.
thức trước những áp lực nâng cao hiệu suất sử dụng nhà máy và một loạt các chi phí gia tăng.
Nhìn khái quát tình hình năm 2017, có thể đánh giá giá rằng: 2017 là năm thành công nhất trong
vòng mười năm trở lại đây trong việc nỗ lực tăng trưởng tại cả hai thị trường nội địa và cung ứng
hàng xuất khẩu. Trong điều kiện hoàn cảnh khi đồng thời phải phấn đấu cho ba mục tiêu nhiệm vụ,
Ban lãnh đạo công ty đã đề ra định hướng rõ ràng và phân chia sức người một cách hợp lý, đảm
bảo cho việc thực hiện thắng lược các mục tiêu chính như sau:


Một là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra đầu năm, thể hiện qua
tổng doanh thu đạt 1.075.531 triệu đồng, tăng 28,14% so với 2016. Ban lãnh đạo đã phối
hợp chặt chẽ với đội ngũ cán bộ công nhân viên các phòng ban trong việc nghiên cứu, nắm
bắt, cập nhật kỹ lưỡng và nhanh chóng tình hình thị trường, hiểu rõ được nhu cầu và thị
hiếu người tiêu dùng nhằm đẩy mạnh hoàn thiện cơ cấu sản phẩm, cải thiện vị trí cạnh
tranh và duy trì thị phần trên thị trường của sản phẩm NET.
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Hai là hoàn thành Dự án nhà máy Lộc An Bình Sơn gần đúng sát với thời gian và tiến độ.
(04/7/2017, văn phòng chính thức giao dịch và vận hành chạy dài máy móc. 31/7/2017, ký
biên bản nghiệm thu chính thức đưa công trình vào sử dụng).



Ba là di dời tài sản và toàn bộ hoạt động nhà máy Biên Hòa về Lộc An trong vòng 14 ngày
một cách an toàn, đảm bảo đủ hàng bán và dự trữ cho quá trình di dời.
Góp phần vào những thành công kể trên, không những nằm ở tính khoa học trong quản trị,
bản lĩnh điều hành, tinh thần trách nhiệm cao của Ban lãnh đạo mà còn có sự đóng góp
nhiệt tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên vì sự phát triển chung của Công ty Cổ phần
Bột giặt NET trong năm 2017 và trong tương lai.

Tuy nhiên, từ Quý 3/2017, khi nhà máy mới Lộc An bắt đầu đi vào hoạt động, công ty phải đối mặt
với hai khó khăn rất lớn. Khó khăn thứ nhất là việc ngừng gia công với một trong các khách hàng
gia công lớn, chiếm 30%- 60% sản lượng hàng năm. Khó khăn thứ hai là sự biến động tăng giá từ
nguồn cung ứng nguyên liệu nhập khẩu, tăng nhẹ giá dầu mỏ và sự biến thiên thất thường đến 40%
của dầu cọ trên thế giới ảnh hưởng khá mạnh đến tỷ suất lợi nhuận của công ty. Trong hai yếu tố
này thì yếu tố thứ hai là yếu tố cơ bản. Ngoài ra, một số các chi phí tăng để phục vụ cho công tác
bảo vệ môi trường, bố trí xe đưa đón người lao động cho tất cả các ca sản xuất, điều chỉnh chính
sách thu nhập cho người lao động ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận của công ty.
Cụ thể lợi nhuận trước thuế đạt 73.992 triệu đồng, tương ứng 92,49% so với chỉ tiêu đặt ra của Đại
hội đồng cổ đông đầu năm 2017.

Bảng thống kê
Năm 2016
Khoản mục

Giá trị

Năm 2017
Tỷ trọng

Giá trị

Tỷ trọng

Tài sản dài hạn

336.579

62,08%

358.275

59,15%

Tài sản ngắn hạn

205.564

37,92%

247.468

40,85%

Tổng tài sản

542.143

100,00%

605.743

100,00%

Nợ ngắn hạn

261.523

48,24%

324.365

53,55%

-

-

100

0,02%

Vốn chủ sở hữu

280.621

51,76%

281.278

46,44%

Tổng nguồn vốn

542.143

100,00%

605.743

100,00%

Nợ dài hạn
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Công ty Cổ phần Bột giặt NET
Cơ cấu tài sản
Tính đến cuối ngày 31/12/2017, tổng tài sản
của Công ty đạt 605.743 triệu đồng, tăng
11,73% so với cùng kỳ năm 2016 tập trung
vào tài sản ngắn hạn chiếm 40,85% trong cơ
cấu tổng tài sản. Nguyên nhân là do tăng
mạnh ở các khoản tương đương tiền và hàng
tồn kho. Cụ thể, hàng tồn kho tính đến thời
điểm cuối năm 2017 tăng mạnh nhằm vào
việc tăng dự trữ nguyên vật liệu dùng cho sản
xuất và thành phẩm tồn kho cung ứng cho thị
trường dịp cuối năm.
Khoản mục tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng
59,15% so với tổng cơ cấu tài sản, do dự án
nhà máy mới ở Lộc An – Bình Sơn hoàn
thành đã làm tăng khoản tài sản cố định của
Công ty và giảm khoản mục tài sản xây dựng
dở dang.

Năm 2016

Năm 2017

37,92%

40,85%
59,15%

62,08%

Tài sản dài hạn
Tài sản ngắn hạn
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Cơ cấu nguồn vốn
Trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty không có
khoản nợ dài hạn, dó đó tỷ trọng nợ chiếm
53,56% trong cơ cấu vốn và nợ phải trả chỉ tập
trung vào nợ ngắn hạn. Đồng thời, với tỷ trọng
như trên cho thấy Công ty đang nắm giữ nợ
nhiều hơn vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, trường
hợp này được đánh giá khả quan, do Công ty chi
phối tốt và linh động giữa những khoản trong nợ
ngắn hạn với nhau, bên cạnh đó còn tận dụng
lợi thế từ tấm chắn thuế. Cụ thể, trong năm Công
ty kết hợp và linh động giữ vay nợ và thanh toán
khoản nợ đến hạn, điều này cũng được diễn ra
tương tự ở khoản mục phải trả người bán. Diễn
biến giữa nợ và vốn chủ sở hữu cho thấy, Công
ty kiểm soát tốt luồng tiền, tận dụng lợi thế từ vay
nợ. Đồng thời, với uy tín được Công ty xây dựng
trong thời gian dài và tạo niềm tin với đối tác đã
giúp thiết lập mối quan hệ trong kinh doanh lành
mạnh và hỗ trợ lẫn nhau.

Năm 2017

Năm 2016

51,76%

46,44%

48,24%

53,55%

0,02%

Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Vốn chủ sở hữu
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Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Mô hình Giám đốc điều hành và các Giám đốc

Trong quá trình thực hiện, hàng quý, Công ty tiến

chức năng được thay đổi sang mô hình Tổng

hành đánh giá lại xem chính sách còn điểm nào

Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các Giám

chưa phù hợp để tiến hành điều chỉnh kịp thời.

đốc chức năng. Công ty tiếp tục áp dụng mô

Có một điểm cần được ghi nhận và rất đáng khen

hình quản lý phân cấp. Tại từng phân xưởng,

ngợi đối với Ban lãnh đạo công ty khi nói về năm

phòng ban quản lý được quyền ra quyết định

2017. Đó là: tinh thần và thái độ làm việc cực kỳ

trong phạm vi quyền hạn quy định. Mô hình

tích cực, sự tận tụy trong công việc, ý thức trách

này tạo động lực cho cấp dưới và khuyến

nhiệm cao đối với doanh nghiệp. Trong năm

khích các cấp quản lý phát huy sáng tạo. Tuy

2017, với cơ cấu và số lượng nhân sự không đổi,

nhiên, có một vài điểm trong mô hình cơ cấu

vừa điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại

tổ chức của khối kỹ thuật và QA được đánh

tại nhà máy Biên Hòa và các chi nhánh trong một

giá cồng kềnh, có thể rút gọn và tinh giản.

môi trường luôn biến động bởi các yếu tố vĩ mô

Trong năm, chính sách nguồn nhân lực được

và vi mô, vừa thực hiện hàng loạt các công tác

đặc biệt chú trọng. Công ty triển khai áp dụng

của Dự án nhà máy mới Lộc An – Bình Sơn với

chính sách “Giữ người cần giữ” đối với một số

qui mô đầu tư trên 300 tỷ đồng, tiến hành hoạt

vị trí cán bộ có năng lực chuyên môn được

động di dời toàn bộ nhà máy Biên Hòa về nhà

đánh giá là cần thiết và hữu ích trong chiến

máy mới, Ban điều hành đã làm việc với một

lược phát triển của công ty. Để nâng cao trình

công suất cao gấp 1,5 lần đến 2 lần so với thời

độ chuyên môn nghiệp vụ cho các phòng ban,

gian trước. Sẽ không thể có sự tận tụy ấy nếu

công ty tiếp tục cử cán bộ đi học các khóa học

Ban lãnh đạo công ty thiếu đi nghị lực vượt khó,

ngắn hạn theo từng chuyên để riêng.

thiếu đi sự gắn bó cũng như tình yêu đối với công

Chính sách tài chính, chính sách bán hàng,
chính sách nguồn cung ứng, chính sách
thưởng/ phạt v.v…được thay đổi để phù hợp
với tình hình của từng giai đoạn.
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ty và trách nhiệm đối với doanh nghiệp. Đó là tài
sản vô hình quí giá, chúng ta – các cổ đông đang
sở hữu, mà không phải bất cứ công ty nào cũng
có được.
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Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Kế hoạch phát triển trong tương lai


Tiếp tục thực hiện chọn con đường không đối
đầu với các công ty đa quốc gia mà trở thành
nhà sản xuất lớn, sản xuất thương hiệu của
riêng mình và gia công cho tất cả các đối tác
trong hay ngoài nước có nhu cầu.



Tiếp tục thực hiện chính sách đào tạo, huấn
luyện, nâng cao nghiệp vụ cho CBCNV và
xây dựng chính sách trọng nhân tài.



Nâng cao hiệu suất sử dụng nhà máy Lộc
An.



Nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí
sản xuất ( nhân công, tiện ích)/tấn sản phẩm.

STT

Chỉ tiêu 2018

ĐVT

Giá trị

1

Doanh thu

Tỷ đồng

943

2

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng
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Theo tình hình kinh tế năm 2018, Công ty đã đề ra
chính sách kinh doanh thận trọng với các chỉ tiêu doanh
thu và lợi nhuận như trên là do:
Thứ nhất, nguyên nhân khách quan: giá nguyên liệu
thô có nguồn gốc Trung Quốc tăng rất mạnh so với 6
tháng đầu năm 2017. Đặc biệt giá dầu mỏ và giá dầu
cọ đang biến động, rất khó dự đoán.
Thứ hai, nguyên nhân khách quan: Ảnh hưởng hàng
chất tẩy rửa có xuất xứ Thái Lan đến một số thị trường
lân cận, có thể dẫn đến giảm số lượng hàng xuất khẩu.
Thứ ba là nguyên nhân chủ quan. Việc xây dựng nhà
máy mới Lộc An Bình Sơn với chi phí đầu tư trên 300
tỷ đồng Việt nam sẽ ảnh hưởng chi phí khấu hao, phát
sinh chi phí vốn vay,… làm tăng giá thành sản phẩm,
ảnh hưởng đến lợi nhuận.
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Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Báo cáo về trách nhiệm môi trường, xã hội

Trách nhiệm
với
môi trường
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Thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang
tác động không nhỏ đến môi trường. Ý thức
được trách nhiệm đối với môi trường và cộng
đồng, Công ty đã tuân thủ tốt các qui định,
chính sách của Nhà nước. Năm qua, Công ty
tăng cường nghiên cứu và nâng cao khả năng
tái chế các phế thải công nghiệp độc hại để có
thể vừa giảm tác hại với môi trường vừa có thể
tận dụng được nguồn tái chế mang vào tiếp
tục sản xuất, giảm chi phí hoạt động. Bên cạnh
đó, Công ty còn đẩy mạnh công tác giáo dục
nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường xung
quanh nơi làm việc và ngoài xã hội cho các cán
bộ công nhân viên trong Công ty. Thực hiện
công tác kiểm tra định kỳ tác động của quá
trình sản xuất đến môi trường đất, nước,
không khí xung quanh khu nhà máy để đảm
bảo và kịp thời ứng phó tình trạng ô nhiễm có
xảy ra nhằm mang lại không gian làm việc
trong lành, góp phần giúp Công ty phát triển
bền vững.
Về các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước,
năng lượng, phát thải, v.v...): luôn đảm bảo
tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về
môi trường, áp dụng việc sử dụng khí CNG
(khí thiên nhiên nén, thành phần chủ yếu là khí
CH4) để làm nhiên liệu đốt lò nên hạn chế rất
nhiều việc phát thải các khí độc hại ra môi
trường như SO2, NOx, v.v…
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Xã hội là nền tảng giúp Công ty vận hành và duy trì hoạt
động, đồng thời xã hội cũng mang lại nguồn lao động sáng
tạo giúp Công ty tiếp tục tăng trưởng bền vững. Trong năm
2017, Công ty tiếp tục hoạt động tài trợ cho chương trình
“Vượt lên chính mình”, chương trình phát học bổng cho trẻ
em nghèo hiếu học, chính sách đối với người có công với
cách mạng, tạo điều kiện cho các em sinh viên trẻ được thực
tập. Ngoài ra, phong trào “ Hiến máu nhân đạo”, góp ủng hộ
quĩ “ Hướng về Trường Sa” được được phát động trong lực
lượng đoàn viên thanh niên.
Sản phẩm Công ty sản xuất nhằm đáp ứng cho nhu cầu
tiêu dùng của xã hội nên trong công tác sản xuất của
NETCO luôn chú trọng đến việc đảm bảo an toàn trong sử
dụng , đạt tiêu chuẩn không gây nguy hại đến cộng đồng
và môi trường. Cụ thể: Công ty chuyển đổi nguyên liệu đốt
từ dầu FO sang dùng khí CNG, đã giúp tiết kiệm đến
khoảng 10% chi phí hoạt động và đảm bảo hạn chế thấp
nhất tác động đối với môi trường. Trong năm, Công ty duy
trì hệ thống tái chế nước thải sử dụng lại nhằm tiết kiệm
được chi phí và hạn chế thải chất độc hại ra môi trường.
Ngoài ra, các sản phẩm mà Công ty sản xuất là chất tẩy
rửa nên công tác sản xuất của NETCO được bảo đảm an
toàn, đúng chuẩn để không gây hại cho sức khỏe người sử
dụng và an toàn cho môi trường. Cụ thể: trong năm 2017,
công ty không nhận được bất kỳ khiếu nại của khách hàng
về sản phẩm khi sử dụng. Nguồn nước sử dụng để sản
xuất các dòng sản phẩm lỏng của công ty được chiếu tia
cực tím và tuân thủ nghiêm ngặt về vi sinh.
Nhà máy mới Lộc An – Bình Sơn với tổng diện tích 60,000
m2, trong đó diện tích xây dựng chiếm 60%, được đánh giá
là môi trường làm việc sạch sẽ, thoáng mát và an toàn cho
người lao động. Với chi phí đầu tư gần 15 tỷ cho hệ thống
Nucon thu gom hút bụi và hệ thống xử lý nước thải sinh
hoạt, hệ thống xử lý nước tuần hoàn tái sử dụng cho sản
xuất, nhà máy Lộc An đã mang lại môi trường Trong lành Sạch - Đẹp cho các đối tượng làm việc tại công ty và cộng
đồng người dân địa phương.
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Trách nhiệm
với
xã hội
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ĐÁNH GIÁ CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động
của Công ty
Đánh giá của HĐQT về Ban Tổng Giám Đốc
Các kế hoạch định hướng của HĐQT

Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động

%
Kết quả hoạt động SXKD

2016

2017

Tăng/giảm
2017/2016

Tăng/giảm
2017/2016

Doanh thu bán hàng và cung cấp DV

839.313

1.075.531

236.218

28,14%

Giá vốn hàng bán

609.992

837.983

227.991

37,38%

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV

229.320

237.548

8.228

3,59%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

102.727

73.708

-29.019

-28,25%

1.111

284

-827

-74,44%

103.837

73.992

-29.845

-28,74%

83.053

59.160

-23.893

-28,77%

3.472

2.484

-988

-28,46%

Lợi nhuận khác

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)
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Năm 2017, tình hình kinh tế trong nước và
quốc tế được đánh dấu sự phục hồi trở lại,
những dự báo khả quan của các tổ chức tài
chính kết hợp đội ngũ nghiên cứu thị trường đã
giúp các doanh nghiệp trong nước định hướng
chính sách và kế hoạch đúng đắn, phù hợp với
tình hình thị trường, điều này đã đóng góp
không nhỏ vào sự phát triển của Việt Nam
trong năm 2017. Cụ thể GDP đạt 6,81% vượt
kế hoạch đề ra đầu năm của Quốc hội, kim
ngạch xuất nhập khẩu tăng, chỉ số giá tiêu
dùng bình quân tăng 3,53%,v.v…ngoài ra, hoạt
động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng
cải thiện rõ rệt cùng với niềm tin của người tiêu
dùng đối với sản phẩm, tạo tín hiệu tích cực
cho thị trường tiêu thụ. Đây là động lực lớn

Với những biến động tích cực của thị trường đã

giúp các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh

giúp tình hình tiêu thụ của bột giặt NET tăng

doanh có cơ hôi tăng trưởng mạnh mẽ nói

trưởng đáng kể, cụ thể doanh thu từ bán hàng

chung, Công ty Cổ phần Bột giặt NET nói riêng.

và cung cấp dịch vụ của NETCO đạt 1.075.531
triệu đồng, tăng 28,14% so với cùng kỳ năm
2016. Bên cạnh đó, dự án nhà máy mới giúp
cải thiện sản lượng sản xuất, tuy nhiên đã làm
tăng giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động ảnh
hưởng không nhỏ mục đích lợi nhuận do Đại
hội đồng cổ đông đề ra đầu năm, cụ thể lợi
nhuận trước thuế đạt gần 74 tỷ, giảm 28,74%
so với cùng kỳ năm 2016.
Đứng trước thị trường tiêu thụ đang bị cạnh
tranh ngày càng gay gắt, Ban lãnh đạo đã đưa
ra những chính sách đúng đắn và phù hợp với
tình hình thị trường, cùng với đó là sự nổ lực
và làm việc hết mình của toàn thể cán bộ công
nhân viên đã giúp Công ty vẫn tiếp tục phát
triển ổn định, tự tin nâng cao và mở rộng quy
mô nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu người tiêu
dùng, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và giá
cả phù hợp của sản phẩm NET.

Đánh giá của Hội đồng quản trị
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Đánh giá của HĐQT về hoạt động của
Ban Tổng Giám đốc Công ty


Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt những qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị
quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết của HĐQT. Năm 2017, Ban Tổng giám đốc
công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông,
HĐQT giao.



Trong công tác quản lý tài chính minh bạch, chủ động đưa ra những ý kiến đề xuất, thực
hành tốt công tác tiết kiệm chống lãng phí; Cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty
đã nỗ lực làm việc, hợp tác nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ được giao đặc biệt là sự gia tăng
về doanh số bán hàng.

Đánh giá và kết luận


Trong năm qua, thành viên HĐQT có sự thay đổi một người. Tổng giám đốc là năm thứ 2
trực tiếp điều hành kể từ khi được bổ nhiệm và tiếp nhận nhiệm vụ về cơ bản thực hiện tốt
nhiệm vụ được giao. HĐQT đã định hướng và chỉ đạo thực hiện sát sao có hiệu quả các
mục tiêu Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên đề ra.
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Các kế hoạch và định hướng của HĐQT
Nhận định tình hình chung
Năm 2018, kinh tế thế giới được dự báo là tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế thế
giới dự báo tăng trưởng cao hơn năm 2017 nhưng không đồng đều còn nhiều rủi ro, xu hướng
bảo hộ vẫn gia tăng. Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP)
được ký kết, ngành sản xuất chất tẩy rửa không chỉ chịu sự cạnh tranh trong nước (xuất hiện
các nhà máy sản xuất chất tẩy rửa mới) mà còn có nhiều đối thủ ngoài nước tham gia thị trường
Việt Nam, do có nhiều dòng thuế được cắt giảm. Đây vừa là thách thức lớn cho Công ty, Công
ty phải nhanh chóng cơ cấu lại các nguồn lực, phát huy hiệu quả đầu tư để phát triển.

Mục tiêu phấn đấu
Từ nhận định trên, HĐQT Công ty xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 cụ thể như sau:
Mục tiêu xuyên suốt của Công ty
Phát huy năng lực và giá trị cốt lõi của mình, quyết tâm đẩy mạnh triển khai chiến lược phát triển
mặt hàng và tăng số lượng hàng bán; Thực hiện tiết giảm chi phí sản xuất trên cơ sở tăng năng
suất lao động; Có chính sách bán hàng phù hợp, linh hoạt theo sát diễn biến của thị trường; Lấy
con người là trung tâm của mọi hoạt động, tăng cường huấn luyện, đào tạo đào tạo lại, kết hợp đan
xen giữa mới và cũ; Từng bước nâng tầm vị thế, hình ảnh và thương hiệu NETCO trong nội bộ,
ngành, cộng đồng, các nước trong khu vực và từng bước trên thế giới thông qua các chương trình
hữu hiệu, đưa NETCO trở thành đơn vị tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc


Thực hiện đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty các nội dung Nghị quyết của
Đại Hội đồng Cổ đông;



Hoàn thành các quy chế, quy định quản lý… cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp và
các quy định khác của pháp luật có liên quan;



Tăng cường kiểm soát các chi phí, thực hành tiết kiệm… nhằm nâng cao hiệu quả kinh
doanh.

Kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính


Tổng doanh thu bán hàng 943 tỷ đồng;



Lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng;



Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, kiện toàn nhân lực, đảm bảo nhân lực có trình độ chuyên
môn, ngoại ngữ cùng khả năng quản lý đáp ứng với quá trình phát triển của doanh
nghiệp và hội nhập quốc tế.

Đánh giá của Hội đồng quản trị
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Các giao dịch, thù lao, lương, thưởng
của HĐQT, BGĐ, BKS

Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
STT

79

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Quốc Cương

Chủ tịch HĐQT

2

Thái Thị Hồng Yến

UV HĐQT- TGĐ

3

Phạm Quang Hòa

TV HĐQT

4

Phan Văn Tiền

TV HĐQT

5

Nguyễn Mạnh Hùng
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Hoạt động của Hội đồng quản trị
Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty có tất cả 6 cuộc hợp với sự tham gia góp ý kiến của
100% thành viên Hội đồng quản trị và ban hành các nghị quyết, quyết định, cụ thể:

STT

Thành
viên
HĐQT

Chức vụ

Ngày bắt đầu/không
còn là TV HĐQT

1

Phạm
Thanh
Tùng

CT HĐQT

CT
HĐQT
28/06/2016 đến
28/07/2017

từ
hết

2

Trần
Quốc
Cương

CT HĐQT

CT
HĐQT
29/07/2017

3

Thái
Thị
Hồng
Yến

UV HĐQTTGĐ

TV HĐQT từ 12/2006

từ

Số buổi
họp
HĐQT
tham gia

Tỷ lệ
tham
gia dự
họp

5/5

100%

2/2

100%

6/6

100%

CT HĐQT/
TV HĐQT

Kể từ 12/2006 đến
28/01/2016 CT HĐQT
Kể
từ
ngày
29/1/2016 thôi TV
HĐQT và CT HĐQT
Kể từ ngày 28/6/2016;
là TV HĐQT

5/6

5/6

6/6

4

Phạm
Quang
Hòa

5

Phan
Văn
Tiền

CT HĐQT/
TV HĐQT

Là TV HĐQT (CT
HĐQT)
từ
29/1/2016;
từ
28/06/2016 là TV
HĐQT

6

Nguyễn
Mạnh
Hùng

UV HĐQTPhó
TGĐ PT
Nội
Chính

TV HĐQT từ 12/2006

83.3%

83.3%

Lý do không
tham dự họp

vắng có lý do,
đã ủy quyền
lại cho bà Thái
Thị Hồng Yến
biểu quyết các
vấn đề ghi
trong nội dung
cuộc họp
Bị ốm, đã
ủy quyền lại
cho
CTHĐQT
biểu quyết
các vấn đề
ghi
trong
nội
dung
cuộc họp

100%

Quản trị Công ty
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Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị
STT

Số Nghị quyết/
Quyết Định

Nội dung

Ngày

I. CÁC NGHỊ QUYẾT
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01/02/2017

Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc/ Giám
Đốc Điều Hành Công ty Cổ phần bột giặt NET

2

03/NQ-HĐQTNET/2017

21/02/2017

Về việc chấp thuận để GĐĐH Công ty triển khai quy
trình bổ nhiệm mới và tái bổ nhiệm chức danh
trưởng phòng và tương đương của Công ty Cổ
phần bột giăt NET

3

04/NQ-HĐQTNET/2017

24/02/2017

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công
ty cổ phần bột giặt NET

4

05/NQ-HĐQTNET/2017

17/03/2017

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công
ty cổ phần bột giặt NET

1

20/NQ-HĐQTNET/2017

5

06/NQ-HĐQTNET/2017

20/05/2017

Về việc triển khai quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó
Tổng giám Đốc, Giám đốc chức năng, bổ nhiệm lại
chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần bột giặt
NET và các nội dung khác về hoạt động Sản xuất kinh
doanh của Công ty.

6

08/NQ-HĐQTNET/2017

30/06/2017

Về việc thành lập chi nhánh Công ty cổ phần bột giặt
NET tại Biên Hòa.

7

09/NQ-HĐQTNET/2017

28/07/2017

Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế
toán trưởng, Giám đốc chức năng, nhân sự Hội đồng
Quản trị của Công ty, tình hình hoạt động Sản xuất
kinh doanh của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

8

10 /NQ-HĐQTNET/2017

23/10/2017

Về việc tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh của
Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Báo cáo thường niên
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STT

Số Nghị quyết/
Quyết Định

Nội dung

Ngày

II.

CÁC QUYẾT ĐỊNH

1

28/QĐ-HĐQTNET/2017

01/02/2017

Quyết Định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc/
Giámm Đốc Điều Hành Công ty Cổ phần bột giặt NET

2

02/QĐ-HĐQTNET/2017

06/03/2017

Về việc Thành lập "Ban chạy thử nghiệm" nhà máy
sản xuất của Công ty Cổ phần bộ giặt NET tại Khu
công Nghiệp Lộc An - Bình Sơn

3

03/QĐ-HĐQTNET/2017

30/06/2017

Về việc thành lập chi nhánh Công ty cổ phần bột giặt
NET tại Biên Hòa

4

04/QĐHĐQT/2017

30/06/2017

Về việc phê duyệt phát sinh tăng một số nội dung
công việc thuộc phần thiết bị Dự Án Nhà máy sản
xuất của Công ty Cổ phần bột giạt NET tại KCN Lộc
An - Bình Sơn

5

05/QĐ-HĐQTNET/2017

28/07/2017

Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ
trách Công nghệ & Sản xuất Công ty Cổ phần Bột giặt
NET

6

06/QĐ-HĐQTNET/2017

28/07/2017

Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ
trách Nội Chính Công ty Cổ phần Bột giặt NET

7

07/QĐ-HĐQTNET/2017

28/07/2017

Về việc bổ nhiệm lại chức danh kế toán Trưởng Công
ty Cổ phần Bột giặt NET

8

08/QĐ-HĐQTNET/2017

28/07/2017

Về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chất lượng
Công ty Cổ phần bột giặt NET

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc, phối hợp với Ban Kiểm soát
công ty kiểm tra giám sát các vấn đề sau:


Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.



Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản HĐQT đã ban hành về tiến

độ và biện pháp thực hiện.


Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu

kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc.


Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ công

ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Quản trị Công ty
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Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Ban kiểm soát
Thành viên Ban kiểm soát
STT

Thành viên BKS

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Hồng Châu

Trưởng BKS

2

Dương Huy Mạnh

UV BKS

3

Nguyễn Thị Mai Phương

UV BKS

Hoạt động giám sát của
BKS đối với HĐQT, Ban
Giám đốc và cổ đông
 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp,
tính trung thực và mức độ cẩn trọng
trong quản lý, điều hành hoạt động kinh
doanh, trong tổ chức công tác kế toán,
thống kê và lập báo cáo tài chính.

Sự phối hợp hoạt động
giữa BKS đối với hoạt
động của HĐQT, Ban
Tổng Giám Đốc và các
cán bộ quản lý khác
Giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản
trị, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối
hợp chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã nhận

 Thẩm định báo cáo tình hình kinh

được sự hợp tác, tạo điều kiện từ Hội

doanh, báo cáo tài chính theo các định

đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc

kỳ của công ty, báo cáo đánh giá công

thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc

tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại

cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm

hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường

việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

niên.

Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra,

Giao dịch cổ phiếu của

kiểm soát của Ban Kiểm soát đều được
gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Giám

người nội bộ và người liên

đốc

quan của người nội bộ

Hoạt động khác của BKS

Không có.

Không có.

83
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích
của HĐQT, BGĐ, BKS
Thù lao và các khoản lợi ích của HDQT, BGĐ, BKS
STT

Thù lao HĐQT,
BKS (%)

Họ và tên

Lương BGĐ (%)

Tổng

1

Hội đồng quản trị

1.1

Trần Quốc Cương

100%

100%

1.1

Phạm Thanh Tùng

100%

100%

1.2

Phan Văn Tiền

100%

100%

1.3

Phạm Quang Hòa

100%

100%

1.4

Nguyễn Mạnh Hùng

1.5

Thái Thị Hồng Yến

2

Ban kiểm soát

2.1

Nguyễn Thị Hồng Châu

100%

100%

2.2

Dương Huy Mạnh

100%

100%

2.3

Nguyễn Thị Mai Phương

100%

100%

3

Ban điều hành

3.1

Thái Thị Hồng Yến

6%

94%

100%

3.2

Nguyễn Mạnh Hùng

21%

79%

100%

3.3

Cao Trần Đăng Khoa

100%

100%

3.4

Phạm Quốc Cường

100%

100%

3.5

Trần Thị Ái Liên

100%

100%

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
STT

Tên cổ đông
lớn

Chức
vụ/Liên
quan

Số lượng
CP trước
giao dịch

Loại
giao
dịch

Số lượng
CP đã
giao dịch

Số lượng
CP sau
giao dịch

Thời gian
thực hiện

1

AMERICA LLC

Không

1.333.920

Mua

10.000

1.343.920

14/09/2017
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Công ty Cổ phần Bột giặt NET
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Công ty Cổ phần Bột giặt NET
Đồng Nai, ngày 04 tháng 04 năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET
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