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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2008  

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HỌACH  NĂM 2008 
Căn cứ: 
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 16/05/2008. 
- Tình hình tổ chức họat động và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008. 
- Biên Bản họp HĐQT công ty số 03/BB.HĐQT.2008 ngày 02/08/2008. 

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế 
họach chủ yếu năm 2008 của công ty như sau: 

I. Chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên quyết nghị: 
1. Sản lượng: 7.000 tấn. 
2. Doanh thu: 243 tỷ VN đồng. 
3. Lợi nhuận trước thuế: 21,10 tỷ trong đó từ SXKD bao bì nhựa là 12,10 tỷ. 

II. Kết quả họat động SXKD 6 tháng đầu năm 2008: 

1. Keát quaû SXKD chuû yeáu ñaït ñöôïc trong 6 tháng đầu năm 2008 nhö sau: 
- Saûn löôïng:     4.750 taán  = 67,85% chæ tieâu 2008 
- Doanh thu:     166,71 tyû   = 68,60% chæ tieâu 2008 
- Laõi sau thueá:    5,734 tyû  = 27,17% chæ tieâu 2008. 
Trong ñoù:  Töø SXKD:  5,091 tyû  = 42,07% chæ tieâu 2008 

Töø Ñaàu tö khaùc:  0,644 tyû  = 07,14% chæ tieâu 2008  

2. HÑQT nhaän ñònh:  
 Maëc duø moâi tröôøng kinh doanh ñaõ vaø ñang gaëp nhieàu khoù khaên, nhöng rieâng keát quaû lôïi 

nhuaän töø SXKD 6 thaùng qua laø coù theå chaáp nhaän ñöôïc, vì neáu khoâng bieán ñoäng lôùn tæ giaù 
USD vaøo thôøi ñieåm phaûi thanh toaùn, thì  coâng ty ñaõ coù theå ñaït ñöôïc theâm lôïi nhuaän hôn 4 tyû 
(gaàn gaáp ñoâi keát quaû).  

 Tuy nhieân, duø chöa ñeán nieân haïn quyeát toùan, nhöng vôùi tình hình thò tröôøng baát ñoäng saûn 
ñang coù chieàu höôùng suy thoùai ñeán hết naêm 2009, thì muïc tieâu lôïi nhuaän (9 tyû) töø ñaàu tö 
vaøo lónh vöïc baát ñoäng saûn seõ khoâng khaû thi, caàn ñöôïc xem xeùt ñieàu chænh. 

Căn cứ nội dung trình bày như trên, Hội Đồng Quản Trị đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận điều 
chỉnh chỉ tiêu kế họach năm 2008 như sau: 

1. Sản lượng:      7.000 tấn. (giữ nguyên) 
2. Doanh thu:      243 tỷ VN đồng. (giữ nguyên) 
3. Lợi nhuận trước thuế:     15,10 tỷ (giảm 6 tỷ) 

Trong đó:  từ SXKD bao bì nhựa là  12,10 tỷ (giữ nguyên) 
            từ đầu tư khác là     3 tỷ (giảm 6 tỷ). 

 

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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