
 

 
                                         Phụ lục số II 

  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
Năm 2010 

 

I. Lịch sử hoạt động của Công ty 

1. Những sự kiện quan trọng: 

+ Việc thành lập : Công ty CP nhựa Tân Phú được thành lập ngày 

19/8/1977 theo quyết định số 162/CNN/TCQL  

+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần : tháng 1/2005 theo quyết định 

số 100/2004/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ngày 20/9/2004  

+ Ngày 24/01/2005 Sở Kế Hoạch Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103003066 ( đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 

10/3/2011) cho Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú. 

              Tên gọi       : CÔNG TY CỔ PHẦN  NHỰA TÂN PHÚ 

              Tên tiếng Anh  : TANPHU PLASTIC JOINT STOCK COMPANY 

              Tên giao dịch   : TAPLAST 

              Địa chỉ     : 314 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, Tp.HCM 

              Website   : taplast@tanphuplastic.com.vn  

              Điện thoại   : (08) 8609003        Fax     : (08) 8607622 

              Mã số thuế        : 0303640880 

+ Niêm yết : Công Ty được niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Trung Tâm 

Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội kể từ ngày 21/7/2008 



Mã chứng khoán : TPP 

+ Các sự kiện khác :  

       - Thành lập Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nhựa Việt Lào , địa chỉ trụ sở :Bản       

Densavanh, Huyện  Sêpon, Tỉnh Savannakhet, Lào . Công ty CP nhựa Tân Phú góp vốn 

tỷ lệ 55% ( số tiền : 4.950.000.000 đồng )  

- Thành lập Công Ty CP Nhựa Tân Phú Miền Trung , địa chỉ trụ sở : Số 1 đường 

Thái Phiên , Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam .   

Công Ty CP Nhựa Tân Phú  góp vốn tỷ lệ 48.75% ( Số tiền : 975.000.000 đồng ) 

- Thành lập Chi nhánh Công Ty tại Cụm công nghiệp Xuân Lâm, Thuận Thành, 

Tỉnh Bắc Ninh. 

2. Quá trình phát triển:  

+ Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất các sản phẩm, bao bì, phụ tùng, linh 

kiện nhựa phục vụ cho các ngành công – nông – ngư nghiệp – giao thông vận tải – xây 

dựng – bưu chính viễn thông và dân dụng ; chế tạo khuôn mẫu , phụ tùng ngành nhựa . 

Mua bán nguyên liệu, vật liệu sản xuất ngành nhựa . Chế tạo thiết bị máy móc ngành 

nhựa ( không tái chế phế thải, rèn, đúc, cán kéo kim loại , dập, cắt, gò, hàn, sơn và xi mạ 

điện tại trụ sở ). Mua bán nguyên liệu, vật tư, sản phẩm, máy móc thiết bị ngành công- 

nông nghiệp, ngành xây dựng ( trừ thuốc bảo vệ thực vật ), hàng gia dụng . In trên bao 

bì ( không hoạt động tại trụ sở ). Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông. Kinh 

doanh nhà ở. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi. Đại lý ký gởi, mua bán hàng hóa 

. Sản xuất và mua bán nước tinh khiết đóng chai ./.     

+ Tình hình hoạt động: từ sau khi chuyển sang mô hình Công ty cổ phần, 

dưới sự chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc công ty, công 

ty đã có sự thay đổi về cơ cấu bộ máy, nhân sự điều hành phù hợp, toàn thể cán bộ công 

nhân viên trong công ty đã có sự thay đổi tích cực. Do vậy hiệu quả công việc và tình 

hình sản xuất kinh doanh tiến triển rất tốt. 

3. Định hướng phát triển: 

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty :  

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu và xây dựng mở rộng khu vực nhà xưởng sản 

xuất phù hợp với số lượng sản phẩm ngày một gia tăng, Tập trung nghiên cứu và sản 



xuất các sản phẩm kỹ thuật cao nhằm nâng cao tính cạnh tranh và mở rộng thị phần của 

Công ty ở trong nước và tăng cường việc xuất khẩu các sản phẩm nhựa ra nước ngoài. 

Mở rộng liên doanh liên kết trên cơ sở nguồn lực, lợi thế và mở rộng ngành nghề sản 

xuất kinh doanh dịch vụ theo hướng vừa đa dạng vừa tập trung. 

- Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc sản xuất kinh doanh 

nhằm thu lợi nhuận tối đa. 

- Không ngừng nâng cao lợi ích cho các cổ đông. Tạo việc làm và nâng cao 

thu nhập cho người lao động.  

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty 

1/ ÑAÙNH GIAÙ TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY TRONG NAÊM 

2010

       Năm 2010 nền kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều  khó khăn sau một thời gian 

dài khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu. Bên cạnh đó tình hình giá vật tư, 

nguyên vật liệu chính gia tăng liên tục, lượng vốn lưu thông gặp nhiều trở ngại 

cùng với lãi suất vay ngân hàng cao, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản 

xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú. 

        Trước tình hình đó, với kết quả kinh doanh đạt được năm 2010 đã là một nổ 

lực lớn của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể người lao động. 

Kết quả như sau: Tổng doanh thu 352.3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 7,8 tỷ 

đồng, thuế TNDN: 1,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 5.9 tỷ đồng. 

        Về chi cổ tức: Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú đã thực hiện việc chi cổ tức 

đợt 1 vào tháng 10/2010 với mức 9% và HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ thông qua 

mức chi cổ tức của năm 2010 là 13%. 

2/ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HÑQT TRONG NAÊM 2010

      Trong năm 2010, Hội Đồng Quản Trị đã họp 5 lần vào các ngày: 12/04/2010, 

22/04/2010, 20/07/2010, 18/08/2010, 20/10/2010 ) và ban hành 04 Nghị quyết 

HĐQT vào các ngày: 12/04/2010, 20/07/2010, 18/08/2010, 20/10/2010) để chỉ 

đạo thực hiện. 

      Chuû toïa caùc cuoäc hoïp laø oâng Nguyeãn Vaên Huøng ( Chuû tòch Hoäi Ñoàng 

Quaûn Trò )  



      Trình töï caùc cuoäc hoïp theo ñuùng quy ñònh, caùc noäi dung quyeát ñònh ñöa ra 

ñeàu ñöôïc baøn kó vaø ñöôïc söï thoáng nhaát cao cuûa caùc thaønh vieân HÑQT, keát quaû 

ñaõ laøm ñöôïc nhöõng noäi dung coâng vieäc theo nghò quyeát cuûa ñaïi hoäi ñoàng coå 

ñoâng nhö sau: 

- Thực hiện xong dự án đầu tư công nghệ và thiết bị máy mới thay thế thế thiết bị 

máy móc củ bằng Quỹ giảm thiểu và xử lý ô nhiễm của Công Ty Đầu Tư Tài 

Chính Nhà Nước TP. HCM. 

- Tháng 2/2010, HÑQT ra quyết định về thời gian Đại Hội Cổ Đông năm 2010, 

thành lập Ban tổ chức đại hội. Và quyết định thành lập Chi nhánh Công Ty tại 

Cụm công nghiệp Xuân Lâm, Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh.  

- HĐQT đã họp ngày 22 tháng 4 năm 2010 để rút kinh nghiệm về tổ chức đại hội 

cổ đông năm 2010, phân công nhiệm vụ từng thành viên và bàn bạc về cơ chế 

hoạt động của HĐQT khóa mới. Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh quý I và 

xác định mục tiêu, giải pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II năm 

2010. 

- Ngày 15/05/2010 được sự ủy quyền của Đại Hội Cổ Đông, HĐQT đã lựa chọn 

Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C thực hiện việc kiểm toán cho 

Công Ty CP Nhựa Tân Phú trong năm tài chính 2010. 

- Tháng 07/2010 HĐQT thông qua báo cáo nội dung các cuộc họp của Tiểu ban 

thường trực HĐQT ngày: 13/05,15/05, 21/05,19/6. Sơ kết hoạt động sản xuất 

kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010. HĐQT ra quyết định tạm ứng cổ tức năm 

2010 là 9%. 

- HĐQT thông qua nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, 

quyết định thành lập Ban chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng tại đất 314 Lũy Bán 

Bích. Chuẩn bị thành lập Công Ty CP Nhựa Tân Phú Miền Trung trong đó Công 

Ty CP Nhựa Tân Phú đóng góp 48.75%. 

- Ngày 20 tháng 10 năm 2010, HĐQT đã thông qua kết quả tăng vốn đợt 1/2010 

và đưa ra hướng giải quyết số cổ phần chưa mua hết. Quyết định về việc triển 

khai Dự án đầu tư xây dựng tại đất 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận 

Tân Phú theo 2 phương án: 

+ Công ty đứng tên đầu tư xây dựng nhà bán cho người có thu nhập thấp. 



+ Kêu gọi các đối tác đầu tư vào đất 314 để xây dựng cao ốc thương mại và văn 

phòng cho thuê. 

- Ngày 04 tháng 11 năm 2011 Công Ty tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành 

1.500.000 cổ phiếu với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 15.000.000.000 VND để 

đầu tư mở rộng sản xuất  

- Keát quaû caùc döï aùn ñaàu tö  trong naêm 2010 ñaõ thöïc hieän nhö sau: 

 

 

STT DANH MUÏC THÖÏC HIEÄN GHI CHUÙ 

I/ Maùy moùc TB & KM cho sx    

      1 Nhaäp khaåu töø nöôùc ngoaøi 462.948 USD  

      2 Cheá taïo khuoân maãu taïi coâng ty   176 trieäu ñoàng  

II/ Veà xaây döïng vaø maët baèng    

       1 Xaây döïng nhaø maùy Long An  22,347 trieäu ñoàng 

Đang thực hiện 

giai đoạn 1 

  

2 

 

Ñaát cho Chi nhaùnh Haø Noäi 

 

1,787 trieäu ñoàng  

Đã hòan thành 

việc sang lắp mặt 

bằng  

 

 

TOÅNG COÄNG 

462.948 USD & 

24.310 trieäu ñoàng.  

 

3/  VEÀ NOÄI DUNG GIAÙM SAÙT CUÛA HÑQT ÑOÁI VÔÙI TOÅNG GIAÙM ÑOÁC VAØ 

NHÖÕNG CAÁP QUAÛN LYÙ KHAÙC TRONG COÂNG TY 

a.Veà coâng taùc toå chöùc, quaûn lyù, kieåm tra hoaït ñoäng SXKD cuûa Coâng ty ñeå 

thöïc hieän caùc Nghò quyeát cuûa Ñaïi Hoäi Coå Ñoâng 

- Trong năm 2010, trước tình hình khó khăn và thay đổi nhanh chóng đòi hỏi công 

tác quản lý và kinh doanh phải hết sức chủ động, linh hoạt, nhạy bén và có những 

chính sách kịp thời. Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) dựa trên cơ sở cập nhật thông 

tin, phân tích tình hình thị trường đã họp nhiều phiên để định hướng đầu tư và 



phát triển thị trường. HĐQT luôn bám sát các chủ trương , các mục tiêu của 

ĐHCĐ đã đề ra để triển khai thực hiện với các biện pháp tốt nhất. 

- Thường xuyên họp định kỳ để kiểm tra xem xét báo cáo về kết quả Sản Xuất 

Kinh Doanh của Ban Tổng giám Đốc để chỉ đạo cơ quan điều hành thực hiện 

linh hoạt và đúng tinh thần nghị quyết của HĐQT để hoàn thành kế hoạch Đại 

Hội Cổ Đông đã giao. Các cuộc hợp có nhiều ý kiến đóng góp và đạt chất lượng 

cao. 

- Về kết quả hoạt động SXKD năm 2010, Công ty đã thực hiện hòan thành các chỉ 

tiêu Đại Hội Cổ Đông đã giao ( các số liệu đã được trình bày trong báo cáo kết 

quả hoạt động SXKD) 

-    Ñaùnh giaù, ñònh höôùng phaùt trieån cuûa Coâng ty trong nhöõng naêm tôùi vaø ñeå Coâng 

ty coù theå khai thaùc môû roäng thò tröôøng vaø ñaåy maïnh hoaït ñoäng SXKD cung 

öùng caùc saûn phaåm coù chaát löôïng vôùi giaù thaønh caïnh tranh ñöôïc treân thò tröôøng. 

HÑQT ñaõ chæ ñaïo cô quan ñieàu haønh thöïc hieän caùc döï aùn ñaàu tö môùi caùc thieát 

bò saûn xuaát töø nguoàn voán vay öu ñaõi cuûa caùc quyõ ñaàu tö, caùc ngaân haøng vaø 

thueâ mua taøi chính .  

b.Veà vieäc giaùm saùt cuûa HÑQT vôùi Toång Giaùm ñoác vaø caùc boä phaän quaûn lyù 

trong Coâng ty. 

- Trong quá trình thực hiện HĐQT luôn theo dõi và có chỉ đạo các hoạt động của 

Công ty khi cần thiết. HĐQT quản lý toàn diện nhưng có phân cấp cụ thể hợp lý 

phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Trong tất cả các cuộc hợp HĐQT đều có sự tham gia của Ban Kiểm Soát nhằm 

để công khai các ý kiến thảo luận của các thành viên HĐQT , nắm được các nghị 

quyết của HĐQT để triển khai công tác giám sát thuận lợi hơn. 

- HĐQT thường xuyên giám sát Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác về 

việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT về :  

+ Tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh, biện pháp để 

tăng doanh thu. 

+ Tình hình xây dựng, ban hành và kết quả thực hiện các nội quy, quy chế. 

+ Việc chấp hành các chế độ báo cáo, thống kê, chất lượng các báo cáo. 

+ Tình hình hoạt động của một số bộ phận. 



- Để phát huy tính chủ động, linh hoạt, trách nhiệm trong công việc gắn với hiệu 

quả SXKD trong năm 2010, HĐQT đã chỉ đạo cho Tổng Giám Đốc thực hiện 

một số công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT quy định trong điều lệ của Công 

ty. Đặc biệt trong lĩnh vực củng cố các mặt quản lý. 

4/ PHÖÔNG HÖÔÙNG HOAÏT ÑOÄNG VAØ MUÏC TIEÂU CUÛA HÑQT NAÊM 2011

- Mặc dù nền kinh tế Việt Nam đang dần phục hồi sao khủng hoảng kinh tế thế 

giới, nhưng với những biến động về giá nguyên vật liệu, nhiên liệu, và tình hình 

lãi vay ngân hàng ngày một tăng cao, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản 

xuất kinh doanh của Công ty năm 2011. Bên cạnh đó việc di dời nhà xưởng về 

Long An sẽ  ảnh hưởng nhiều đến việc sản xuất kinh doanh của Công Ty. Trước 

kết quả sản xuất kinh doanh trong hai tháng đầu năm 2011. HĐQT đề ra kế 

hoạch SXKD của năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu: 

                         *  Tổng doanh thu đạt 425 tỷ ( trong đó doanh thu SXCN 220 tỷ) 

                         *  Lợi nhuận > 20% vốn điều lệ 

                         *  Đề nghị mức chi cổ tức > 10% 

- Ñeå ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu treân HÑQT xaùc ñònh vaø ñònh höôùng hoïat ñoäng 

cuûa coâng ty nhö sau :  

- Củng cố và kiện tòan bộ máy hoạt động một cách năng động và linh hoạt. Duy trì 

đều đặn các cuộc họp thường kỳ HĐQT vào mỗi quý để bảo đảm việc theo dõi, 

định hướng, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hoạt động của Công ty. Tăng 

cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn trong từng bộ 

phận để đáp ứng kịp thời theo yêu cầu phát triển của Công ty. Đảm bảo thu nhập 

ổn định cho người lao động để họ yên tâm làm việc. 

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao tình thần trách nhiệm, ý thức tổ chức 

kỷ luật, thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên. Thực hiện tốt 5 nhóm giải pháp 

lớn cho SXKD 2010. ( Nhóm giải pháp về thị trường, Nhóm giải pháp về giảm 

chi phí sản xuất, Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực, Nhóm giải pháp về chất 

lượng sản phẩm, Nhóm giải pháp về đầu tư). 

- Nhoùm giaûi phaùp veà chaát löôïng saûn phaåm, Nhoùm giaûi phaùp veà ñaàu tö : Nhanh 

chóng đưa những dự án đã đầu tư vào hoạt động để mau thu hồi vốn. Đa dạng 



hóa việc huy động vốn nhằm tăng cường năng lực tài chính đáp ứng nhu cầu kinh 

doanh của Công ty. Cố gắng tận dụng và phát huy được thế mạnh của doanh 

nghiệp và thương hiệu sẵn có của Công ty. 

- Tieáp tuïc thöïc hieän vieäc ñaàu tö môùi vaø ñaàu tö naâng caáp thieát bò, khuoân maãu 

trong naêm 2011 ñeå taêng naêng löïc saûn xuaát cuûa moät soá saûn phaåm chính.  Cuï 

theå danh muïc döï kieán ñaàu tö nhö sau:  

 

 

KHUOÂN MAÃU/ THIEÁT BÒ 

THAØNH TIEÀN (VND)

(Triệu đồng) 

 Máy móc thieát bò  13.650

 Khuoân maãu khaùc 5.890

 Phöông tieän vaän chuyeån  450

Toång 19.990

 

- Tieáp tuïc phaùt trieån vieäc saûn xuaát kinh doanh caùc saûn phaåm truyeàn thoáng vaø 

môû roäng maïng löôùi kinh doanh nguyeân lieäu nhöïa thoâng qua vieäc laøm ñaïi lyù 

phaân phoái nguyeân lieäu cho caùc taäp ñoøan trong vaø ngoøai nöôùc . 

5/ ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN CUÛA COÂNG TY TÖØ 2011 - 2015

- Kinh tế thế giới phục hồi chậm, nền kinh tế của một số nước lớn trên thế giới vẫn 

trong tình trạng bất ổn, những mối lo ngại về nguy cơ tái khủng hoảng vẫn là 

những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong năm 2011. Bên cạnh đó 

tình hình giá nguyên vật liệu, nhiên liệu đang diễn biến phức tạp. Các yếu tố vĩ 

mô trong nước vẫn bất ổn. Tình hình lạm phát đáng báo động, tỷ giá tăng cao 

liên tục là những khó khăn doanh nghiệp phải đối mặt trong năm 2011. Để doanh 

nghiệp vượt qua những khó khăn và ổn định sản xuất kinh doanh, HĐQT đã đưa 

ra nhưng hướng phát triển cho Công ty trong thời gian tới như sau: 

- ổn định và mở rộng thị phần kinh doanh, quyết tâm đạt mức doanh thu và lợi 

nhuận cao. Từng bước chuyên môn hóa trong sản xuất kinh doanh. 



- Đầu tư và trực tiếp điều hành hệ thống các Công ty con, chi nhánh và Công ty 

liên kết. Cơ cấu lại mô hình tổ chức và phát triển các dự án phù hợp với nguồn 

lực hiện có, đặc thù sản phẩm và thị trường của công ty, trên cơ sở ưu tiên cho 

các dự án phát huy hiệu quả nhanh. Tìm đối tác để hợp tác phát triển các dự án 

có nhu cầu vốn lớn như dự án sản xuất tái chế phế liệu nhựa để đáp ứng nhu cầu 

trong nước và xuất khẩu. 

- Tích cực hợp tác với các Công ty có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực 

chuyên môn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án 314 Lũy Bán Bích.  

- Hoàn thiện hơn nữa về tổ chức bộ máy và nhân sự của Công ty, tăng cường việc 

giám sát với cơ quan điều hành và phối hợp với Ban Kiểm Soát trong quá trình 

kiểm tra các hoạt động SXKD của Công ty để có được hiệu quả cao nhất. 

* Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế 

hoạch) 

- Vôùi keát quaû hoaït ñoäng SXKD naêm 2010 ñaõ thöïc hieän ñöôïc hoaøn thaønh vaø 

hoaøn thaønh vöôït möùc caùc chæ tieâu keá hoaïch ñöôïc giao. Cuï theå vôùi caùc chæ tieâu 

chính. 

Đơn vị tính : triệu đồng 

 

Caùc chæ tieâu 

Thöïc hieän 

2009 

Keá hoaïch 

2010 

Thöïc hieän 

2010 

 

So saùnh 

 (1) (2) (3) (4)= 

(3)/(1) 

(5)= 

(3)/(2) 

Doanh thu SXCN 133.669 157.000 202.200 151.2% 128,78% 

Toång doanh thu 244.733 245.000 352.004 150,3% 150,21% 

Noäp ngaân saùch 4.266 4 .000 11.116 260% 277% 

Lôïi töùc tröôùc thueá 5.735 6.000 7.925 138,23% 132.08% 

Gía  trị xuất khẩu 898.000 USD 800.000 USD 664.700 USD 74,02% 83,08% 

 

III. Báo cáo của Ban Giám đốc 

1. Báo cáo tình hình tài chính 



 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Năm 

nay 

Năm 

trước 

Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn    

Cơ cấu tài sản    

Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản % 78.51 76.30 

Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 21.49 23.70 

Cơ cấu nguồn vốn    

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 68.16 73.67 

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 31,50 25.36 

Vốn đầu tư của  chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 25.81 19.76 

Khả năng thanh toán    

Khả năng thanh toán hiện hành Lần 1,21 1,07 

Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,69 0,83 

Tỷ suất sinh lời    

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu 

thuần 
% 2.23 2,34 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu 

thuần 
% 1.69 1,79 

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản % 5,06 4.53 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản % 3,85 3,46 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu % 12,4 13,62 

+ Trên cơ sở cơ cấu nguồn vốn, Công ty thấy rằng nợ phải trả trên tổng nguồn 

vốn tuy có giảm hơn so với năm 2009 nhưng cũng khá cao chiếm trên 68,18% tổng 

nguồn vốn, trong khi đó nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu chỉ chiếm 25,81% tổng 



nguồn vốn vì thế công ty cần tiếp tục bổ sung thêm vốn điều lệ để đảm bảo an toàn 

và chủ động nguồn vốn hơn cho việc ổn định và mở rộng hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty theo kế hoạch đầu tư năm 2010.  

+ Khả năng sinh lời của Công ty mang tính ổn định và bền vững. Tỷ suất lợi 

nhuận trên doanh thu giảm so với năm 2009 nhưng không đáng kể do một số yếu tố 

khách quan như: giá nguyên vật liệu, nhiên liệu, lãi vay ngân hàng tăng cao. Tỷ suất 

lợi nhuận trước thuế và sau thuế trên tổng tài sản đều tăng  so với năm 2009 chứng 

tỏ Công ty đã sử dụng  tài sản có hiệu quả hơn trong sản xuất kinh doanh . 

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu có giảm năm 2010 là 12,4 %  

so với năm 2009 là 13,62 %, năm 2010 sử dụng tốt đồng vốn hơn năm 2009 .  

1. Caùc tyû soá thanh khoûan: 

Một trong những thước đo khả năng thanh khoản của một doanh nghiệp được sử 

dụng rộng rãi nhất là khả năng thanh khoản hiện hành. Tỷ số thanh khoản hiện hành cho 

thấy doanh nghiệp có bao nhiêu tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt nhanh chóng 

để đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Tỷ số này đo lường khả năng thanh toán 

nợ của doanh nghiệp Khaû naêng thanh khoûan laø khaû naêng thanh toùan caùc khoûan nôï cuûa 

coâng ty. Tỷ số này thể hiện tính an toàn của tình hình tài chính khi có những biến động 

xảy ra. Tính thanh khoản của Công ty thường thể hiện bởi hai chỉ số: tỷ số thanh khoản 

hiện thời và tỷ số thanh toán nhanh.  

1.1 Tyû soá thanh toùan hieän thôøi ñöôïc ño löôøng baèng caùch so saùnh giaù trò taøi saûn 

löu ñoäng treân giaù trò nôï löu ñoäng. Theo nhö baûng caân ñoái phaùt sinh 31/12/2010 tyû soá 

hieän thôøi seõ laø:1,21 Keát quaû naøy cho thaáy, 1 ñoàng nôï löu ñoäng ñöôïc ñaûm baûo bôûi 

1,21 ñoàng taøi saûn löu ñoäng. Nếu tỷ số thanh khoản hiện hành lớn hơn 1 thì có thể kết 

luận khả năng thanh toán của doanh nghiệp là tốt, doanh nghiệp có đủ tài sản lưu động 

đảm bảo trả nợ vay. 

        1.2  Tæ soá thanh toùan nhanh : Ñeå ñaùnh giaù khaû naêng thanh toaùn thì caàn phaûi keát 

hôïp söû duïng chæ tieâu tyû soá khaû naêng thanh toaùn nhanh, tyû soá naøy cho bieát khaû naêng 

thanh toaùn thöïc söï cuûa coâng ty vaø ñöôïc tính toaùn döïa treân caùc taøi saûn löu ñoäng coù theå 

chuyeån ñoåi thaønh tieàn ñeå ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu thanh toaùn caàn thieát.  Tỷ số thanh 

toán nhanh cho thấy khả năng thanh toán thực sự của doanh nghiệp. 



 2. Tyû soá ñoøn baåy taøi trôï: 

Tæ soá ñoøn baåy taøi trôï laø moät heä thoáng caùc chæ soá ño löôøng vieäc söû duïng nôï cuûa 

coâng ty ñeå tìm hieåu tính heäu quaû trong vieäc söû duïng nôï vay trong kyø baùo caùo. 

Caên cöù ñeå tính caùc chæ soá ñoøn baåy taøi trôï laø caùc soá  lieäu treân baûng caân ñoái cuoái 

kyø vaø keát quaû kinh doanh. 

 2.1 Tyû soá nôï treân taøi saûn: 

 

 Toång Nôï  

Tyû soá nôï treân TS  ----------------- = 0.68 

 Toång taøi saûn  

Tỷ số này cho biết được khả năng tự chủ tài chính của doanh nghiệp. Tỷ số này 

của Công ty ở mức 68% có ảnh hưởng đến mức độ rủi ro nhưng không cao, tuy nhiên 

do giá cả nguyên vật liệu biến động nên Công ty có tăng thêm giá trị hàng tồn kho để ổn 

định giá thành sản phẩm. Nếu tỷ số này mà quá nhỏ, chứng tỏ doanh nghiệp chưa biết 

khai thác đòn bẩy tài chính.  

2.2 Heä soá nôï treân voán chuû sôû höõu: 

        Toång Nôï   

Heä soá nôï treân voán chuû -----------------   =  2.19 

 Voán chuû sôû höõu   

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu đo lường quy mô tài chính của một doanh nghiệp, 

cho biết trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp thì nợ chiếm bao nhiêu phần trăm. Hệ 

số nợ trên vốn chủ sở hữu giúp nhà đầu tư có một cái nhìn khái quát về sức mạnh tài 

chính, cấu trúc tài chính của DN và làm thế nào DN có thể chi trả cho các hoạt động. Hệ 

số nợ trên vốn chủ sở hữu bằng 2.19 tức 1 đồng vốn chủ cõng 2.19 đồng nợ. Điều này 

cho thấy sử dụng ít vốn chủ sở hữu cũng có thể tạo ra lợi nhuận. 

2.3 Heä soá nôï daøi haïn treân voán daøi haïn: 



Heä soá nôï daøi 

haïn treân voán 

daøi haïn 

Nôï daøi haïn 

------------------------ = 

Nôï daøi haïn +Voán chuû 

 

  0.1 

Chæ soá naøy cho thaáy, voán vay daøi haïn cuûa coâng ty khaù thaáp trong toång nguoàn 

voán daøi haïn. Ñieàu naøy theå hieän coâng ty söû duïng haàu heát baèng voán vay ngaén haïn, 

ñoàng thôøi coâng ty  quan taâm  ñeán vieäc söû duïng söùc maïnh cuûa ñoøn caân nôï. 

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông: 

-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo : 12.149 đồng 

-  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp : Trong công ty tăng vốn 1.500.000 cổ 

phần mệnh giá là 10.000 đồng/ cp 

-  Tổng số cổ phiếu đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 theo từng loại :  

  + cổ phiếu thường : 3.995.600cổ phần   

  + Cổ phiếu ưu đãi : 4.400 cổ phần 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành :3.995.600 cổ phần  

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại  : không  

- Chi cổ tức trong năm đã chi  : 3.500.000.000 đồng  trong đó:  

       + Cổ tức năm 2009 đợt cuối 5%: 1.250.000.000 đồng  

       + Tạm ứng cổ tức 2010 đợt 1 (9%) : 2.250.000.000 đồng   

* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

1. Ñaëc ñieåm tình hình: 

- Năm 2010 Công Ty bị ảnh hưởng nhiều do những khó khăn theo tình hình 

chung của cả nước như: hậu khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu đã ảnh 

hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp trong nước nói chung và của Công ty 

nói riêng 

- Tỷ giá ngoại tệ biến động tăng liên tục làm ảnh hưởng tới giá nguyên liệu 

đầu vào cộng với giá nguyên liệu nhựa liên tục tăng và giảm khó dự đoán 



làm ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh và làm giảm hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

- Việc đầu tư một số thiết bị máy móc, khuôn mẫu để tăng hiệu quả sản xuất 

cho một số nhóm sản phẩm đã phát huy được tác dụng. Năm 2010 Công ty 

được một số tổ chức tín dụng hỗ trợ một số quỹ như: Quỹ xoay vòng ,quỹ 

xanh, quỹ giảm thiểu ô nhiễm môi trường để đầu tư cải tiến dây chuyền sản 

xuất mới, tạo điều kiện nâng cao năng lực sản xuất của đơn vị. 

- Thực hành tiết kiệm trong hoạt động của Công ty như xăng dầu, điện nước 

văn phòng phẩm, hạn chế mua sắm tài sản đắt tiền không phục vụ cho mục 

đích sản xuất kinh doanh. Công tác quản lý được duy trì và kiểm tra 

thường xuyên.  

- Khả năng nghiên cứu tìm kiếm nguyên liệu, phụ gia thay thế ( dự phòng) 

cho sản phẩm còn yếu, sức mạnh cạnh tranh trên thị trường của các sản 

phẩm do Công ty sản xuất còn thấp lại bị cạnh tranh gay gắt từ các đơn vị 

trong nước và các công ty ở nước ngoài. 

- Vốn vay ngân hàng khó khăn do lãi suất tăng cao. Máy móc thiết bị, 

nguyên vật liệu chủ yếu nhập khẩu mà tỷ giá ngoại tệ thay đội liên tục theo 

chiều hướng tăng, gây ảnh hưởng nhiều đến chi phí đầu vào của Công ty.  

- Riêng đối với Công ty, phải chuyển giao công nghệ cho các đơn vị mới 

thành lập, nên một số cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ, công nhân lành nghề 

ngày càng thiếu hụt, bổ sung không kịp với sự tăng trưởng quá nhanh trong 

thời gian qua. 

- Dù công ty tích cực thực hiện 5S nhưng môi trường sản xuất vẫn bị hạn 

chế do nhà xưởng SX chật hẹp, xuống cấp làm ảnh hưởng đến chất lượng 

sản phẩm và việc tìm kiếm phát triển các khách hàng mới. 

- Tuy nhiên, được sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và tinh thần 

làm việc chăm chỉ cần cù, sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên 

trong Công ty, năm 2010 đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao. Các 

chỉ tiêu kế hoạch đều vượt mức. 

2. Keát quaû saûn xuaát kinh doanh naêm 2010  



-  Tröôùc ñaëc ñieåm tình hình ñaõ neâu ôû treân, taäp theå CBCNV trong Coâng ty 

ñaõ coá gaéng noã löïc, thöïc hieän nhieàu bieän phaùp ñeå khaéc phuïc khoù khaên 

trong saûn xuaát kinh doanh naêm 2010, oån ñònh ñöôïc vieäc laøm vaø thu 

nhaäp cho ngöôøi lao ñoäng ñaûm baûo thöïc hieän hoaøn thaønh nhöõng chæ tieâu 

maø Ñaïi hoäi coå ñoâng ñaõ giao.  

- Cuï theå, keát quaû thöïc hieän nhöõng chæ tieâu chính so vôùi keá hoaïch maø coâng 

ty ñeà ra nhö sau: 

- Naêm 2010 coâng ty ñeà ra keá hoaïch toång doanh thu 245 tyû ñoàng, lôïi nhuaän 

tröôùc thueá treân 6 tyû ñoàng, coå töùc 13%. Thöïc hieän trong naêm 2010 toång 

doanh thu ñaït treân 352 tyû, lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït 7,8 tyû ñoàng, ñaõ thöïc 

hieän taïm chi coå töùc ñôït 1 laø 9% 

2.1  Ñaùnh giaù chung 

a. Veà coâng taùc kinh doanh: 

- Doanh thu ñaït bình quaân treân 29,3 tyû / thaùng ( trong ñoù doanh thu SXCN ñaït 

bình quaân 16,8 tyû/ thaùng) 

- Doanh thu XK naêm 2010  >ø 664.700 USD 

- Naêm 2010 maëc  duø gaëp nhieàu khoù khaên boä phaän kinh doanh tieáp thò ñaõ 

coù nhieàu giaûi phaùp kinh doanh hôïp lyù ñeå naém giöõ caùc khaùch haøng hieän 

coù vaø phaùt trieån khaùch haøng môùi, saûn phaåm môùi goùp phaàn nhanh choùng 

oån ñònh saûn xuaát kinh doanh   

- Vieäc cung öùng vaät tö, nguyeân lieäu ñaùp öùng toát caùc yeâu caàu cho saûn xuaát 

nhöng caàn laøm ñöôïc coâng taùc döï baùo tình hình giaù nguyeân lieäu ñeå  coù 

ñöôïc hieäu quaû cao hôn. 

- Coâng taùc quaûn lyù kho ñaõ laøm toát traùch nhieäm quaûn lyù haøng hoaù vaø xöû lyù 

haøng toàn kho giaûm so vôùi caùc naêm tröôùc.  

- Coâng ty ñang tieáp xuùc vôùi ñoái taùc daàu khí ñeå trôû thaønh ñaïi lyù trong vieäc 

cung caáp nguyeân lieäu nhöïa saûn xuaát taïi Vieät Nam 

b. Coâng taùc keá hoaïch ñaàu tö 



- Trong 2010 trên cơ bản đã thực hiện xong giai đoạn 1 xây dựng nhà xưởng 

sản xuất tại Long An. Đaûm baûo caùc yeâu caàu : Chaát löôïng toát, chi phí hôïp 

lyù, ñuùng tieán ñoä thôøi gian quy ñònh. 

- Thöïc hieän caùc döï aùn vaø luaän chöùng ñaàu tö ñaõ ñöôïc pheâ duyeät ñuùng KH 

vaø tieán ñoä, taän duïng caùc nguoàn voán cho vay öu ñaõi deå phuïc vuï kòp thôøi 

cho saûn xuaát. 

Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011: 

- Giám sát và triển khai thực hiện việc quản lý Công ty theo quy định Điều lệ 

Công ty  và các quy chế quản lý nội bộ đã ban hành. 

- Tăng vốn điều lệ để chủ động nguồn vốn và đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trong quá trình 

hội nhập quốc tế. 

- Chuù troïng coâng taùc phaùt trieån thò tröôøng, phaùt huy xuaát khaåu vôùi caùc saûn phaåm 

ñaõ coù vaø phaùt trieån theâm caùc maët haøng khaùc phuø hôïp vôùi ñieàu kieän saûn xuaát 

hieän coù cuûa Coâng ty. 

- Trong naêm 2011 taäp trung vaøo vieäc kieåm soùat vaø caùc bieän phaùp giaûi quyeát cuï 

theå veà kyõ thuaät, quaûn lyù lao ñoäng, ñieàu ñoä saûn xuaát, ñieàu chænh vieäc khoùan 

tieàn löông hôïp lyù ñeå taêng ñöôïc naêng suaát lao ñoäng vaø thu nhaäp cuûa ngöôøi lao 

ñoäng. 

- Xây dựng và triển khai các chương trình hành động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Công ty như giảm tiêu hao nguyên vật liệu, áp dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý. 

- Khuyến khích nghiên cứu công nghệ mới có tính thực tiển cao, từng bước cải 

tiến công nghệ củ nhằm khai thác tối đa công suất phục vụ sản xuất mang lại 

hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Xem xét việc mở rộng hoạt động đầu tư tài chính một cách an toàn và hiệu quả 

bao gồm đầu tư chứng khoán hoặc góp vốn thành lập mới doanh nghiệp…. 

- Ñaëc bieät quan taâm coâng taùc giöõ gìn veä sinh coâng nghieäp trong saûn xuaát ñöôïc 

thöïc hieän nghieâm tuùc vôí caùc bieän phaùp khen thöôûng, kyû luaät kòp thôøi. 



- Theo doõi dieãn bieán thò tröôøng ñeå ñaûm baûo vieäc cung caáp vaät tö nguyeân lieäu 

cho saûn xuaát vôùi giaù toát nhaát. 

- Tieáp tuïc ñaàu tö ñoàng boä cho saûn xuaát vaø phaùt huy coâng suaát thieát bò hieän coù. 

- Boå sung caùc thieát bò kieåm tra chaát löôïng ñeå naâng cao kieåm soaùt quaûn lyù CLSP, 

chuû ñoäng hôn trong söûa chöõa khuoân maãu, thieát bò vaø thöïc hieän vieäc cheá taïo 

phaàn lôùn caùc loaïi khuoân maãu taïi Coâng ty. 

- Phaùt trieån quaûng baù thöông hieäu cuûa Coâng ty coå phaàn nhöaï Taân Phuù treân caùc 

phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng ñeå taêng theâm cô hoäi tieáp xuùc vôùi caùc khaùch 

haøng môùi treân thò tröôøng. 

- Phaùt trieån hoaït ñoäng SXKD cuûa Chi nhaùnh ôû Haø Noäi, chuaån bò moät soá ñieàu 

kieäïn cô baûn cho vieäc môû roäng saûn xuaát caùc loaïi saûn phaåm môùi.  

IV. Báo cáo tài chính: Đính kèm báo cáo kiểm toán   

         Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm 

toán theo quy định của pháp luật về kế toán. Trong trường hợp doanh nghiệp có công ty 

con và công ty liên kết mà trong đó doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát và/hoặc chi 

phối, thì thuyết trình báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính của doanh nghiệp 

mẹ trước hợp nhất cùng các thuyết minh tài chính đi kèm. Báo cáo tài chính sau hợp 

nhất và trước hợp nhất có thể trình bày riêng cho từng báo cáo hoặc trình bày gộp trên 

một mẫu, các chi tiêu được trình bày riêng cho trước hợp nhất và sau hợp nhất. Báo cáo 

tài chính năm 2010 của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú đã được kiểm toán bởi Công 

Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vần A&C 

       Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình hoạt động  

       Ngày 04 tháng 11 năm 2010 Công ty cổ phần nhựa Tân Phú tăng vốn điều lệ thông 

qua việc phát hành 1.500.000 cổ phiếu với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 

15.000.000.000 VND để đầu tư mở rộng sản xuất và hợp tác liên doanh đầu tư kinh 

doanh bất động sản tại mặt bằng 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, 

TP. Hồ Chí Minh. 

      Trong năm, Công ty cổ phần nhựa Tân Phú đã phân phối lợi nhuận còn lại năm 

2009 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau: 

 



- Chia cổ tức 1.250.000.000 VND 

- Trích quỹ đầu tư phát triển 201.379.367 VND 

- Trích quỹ dự phòng tài chính 201.379.367 VND 

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 316.522.309 VND 

- Trích các quỹ khác 458.306.299 VND 

 

      Ngoài ra, trong năm 2010 Công ty cổ phần nhựa Tân Phú đã tạm chia cổ tức năm 

2010 cho các cổ đông với tỷ lệ 9%  tương ứng số tiền 2.250.000.000 VND. 

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý 

     Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty cổ phần nhựa Tân Phú 

trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm: 

Hội đồng quản trị 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

Ông Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch 08 tháng 01 năm

2005 

- 

08 tháng 01 năm

2005 

12 tháng 4 năm 2010 

Ông Hồ Công Thiện 

 

Thành viên 

Phó Chủ tịch 12 tháng 4 năm

2010 

- 

Ông Phạm Đức Trọng Thành viên 08 tháng 01 năm

2005 

12 tháng 4 năm 2010

Ông Ngô Đức Trung Thành viên 08 tháng 01 năm

2005 

- 

Bà Thượng Thị Ngọc Tuyết 

Thành viên 

08 tháng 01 năm

2005 - 

Ông Nguyễn Quốc Nhựt Thành viên 12 tháng 4 năm

2010 

- 

 

 



Ban kiểm soát 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

Bà Trần Thị Hải Âu Trưởng ban 09 tháng 3 năm

2008 

12 tháng 4 năm 2010

Bà Trần Hồng Phong Trưởng ban 12 tháng 4 năm

2010 

- 

Ông Trần Xoa Thành viên 09 tháng 3 năm

2008 

12 tháng 4 năm 2010

Ông Trần Ngọc Hùng Thành viên 12 tháng 4 năm

2010 - 

Ông Trần Văn Tiến Thành viên 12 tháng 4 năm

2010 

- 

Ban Tổng Giám đốc 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

Ông Ngô Đức Trung Tổng Giám đốc 04 tháng 04 năm

2008 

- 

Ông Hồ Công Thiện Phó Tổng Giám 

đốc 

04 tháng 04 năm

2008 

- 

Bà Nguyễn Thị Ly Phó Tổng Giám 

đốc 

04 tháng 04 năm

2008 

01 tháng 02 năm

2010 

Bà Thượng Thị Ngọc 

Tuyết 

Phó Tổng Giám 

đốc  

04 tháng 04 năm

2008 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Số: …./…./BCTC-KTTV 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2010 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ 

 

Kính gửi: QÚY CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM 

ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ 

 

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của Công ty cổ phần nhựa 

Tân Phú (công ty mẹ) và Công ty cổ phần Tân Phú Sài Gòn (công ty con) (gọi chung là 

Tập đoàn) gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 

2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 

nhất và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng 

ngày, được lập ngày 18 tháng 3 năm 2010, từ trang 07 đến trang 35 kèm theo. 

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng 

Giám đốc Công ty cổ phần nhựa Tân Phú. Trách nhiệm của Kiểm toán viên là đưa ra ý 

kiến về các báo cáo này dựa trên kết quả công việc kiểm toán. 

 

Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2010 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm 

toán khác. Kiểm toán viên của công ty kiểm toán này đã đưa ra Báo cáo kiểm toán vào 

ngày 10 tháng 02 năm 2010 có ý kiến dạng chấp nhận toàn bộ.  

 



Cơ sở ý kiến 

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. 

Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có 

sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính hợp nhất không còn chứa đựng các sai sót 

trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng 

các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo 

cáo tài chính hợp nhất; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện 

hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán 

quan trọng của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhựa Tân Phú cũng như cách trình 

bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung 

cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi. 

Ý kiến của Kiểm toán viên 

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đề cập đã phản ánh trung thực và hợp 

lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại thời điểm 

ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và các 

luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 

các Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định 

pháp lý có liên quan. 

 

CÔNG TY TNHH KIểM TOÁN VÀ TƯ VấN (A&C) 

 

 

________________________________________________________________________ 

     Lý Quốc Trung  - Phó Tổng Giám đốc             Nguyễn Mai Tiểu Hương - Kiểm toán viên 

 Chứng chỉ kiểm toán viên số: Đ.0099/KTV               Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0191/KTV 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán: 

Bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2010 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ    

Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT      

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010       

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 

     Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN 

 

Mã  

số 

Thuyết 

 minh Số cuối năm Số đầu năm 

       

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN  100  

 

121,653,565,830 

 

96,530,546,268 

     

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 

 

21,331,990,840 

 

24,518,842,326 

1. Tiền   111  

 

9,831,990,840 

 

24,518,842,326 

2. Các khoản tương đương tiền  112  

 

11,500,000,000 

 

- 

     

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120  

 

1,150,000,000 

 

2,575,250,000 

1. Đầu tư ngắn hạn  121 V.2 

 

1,500,000,000 

 

2,575,250,000 

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 V.3 

 

(350,000,000)

 

- 

     



III. Các khoản phải thu ngắn hạn  130  

 

42,843,513,831 

 

47,286,521,445 

1. Phải thu khách hàng  131 V.4 

 

38,394,029,841 

 

36,468,261,938 

2. Trả trước cho người bán  132 V.5 

 

4,564,813,781 

 

9,343,771,420 

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn  133  

 

- 

 

- 

4. 

Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 

xây dựng 134  

 

- 

 

- 

5. Các khoản phải thu khác  135 V.6 

 

681,872,626 

 

1,614,123,265 

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 V.7 

 

(797,202,417)

 

(139,635,178)

     

IV. Hàng tồn kho  140  

 

52,922,782,731 

 

20,708,794,572 

1. Hàng tồn kho  141 V.8 

 

53,340,419,808 

 

21,275,222,174 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  149 V.9 

 

(417,637,077)

 

(566,427,602)

     

V. Tài sản ngắn hạn khác  150  

 

3,405,278,428 

 

1,441,137,925 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn  151 V.10 

 

156,826,351 

 

1,289,299,337 

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152  

 

1,018,814,732 

 

8,111,862 

3. 

Thuế và các khoản khác phải thu Nhà 

nước 154  

 

- 

 

- 

4. 

Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính 

phủ 157  

 

- 

 

- 

5. Tài sản ngắn hạn khác  158 V.11 

 

2,229,637,345 

 

143,726,726 

     

     

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010  

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)       



     

TÀI SẢN 

Mã  

số  

Thuyết 

 minh Số cuối năm Số đầu năm

B - TÀI SẢN DÀI HẠN  200  

 

33,293,474,863 

 

29,983,463,255 

I. Các khoản phải thu dài hạn  210  

 

- 

 

- 

1. Phải thu dài hạn của khách hàng  211  

                              

-  

                             

-  

2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212  

                              

-  

                             

-  

3. Phải thu dài hạn nội bộ  213  

                              

-  

                             

-  

4. Phải thu dài hạn khác  218  

                              

-  

                             

-  

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219  

                              

-  

                             

-  

       

II. Tài sản cố định  220  

 

31,958,790,335 

 

29,859,669,255 

1. Tài sản cố định hữu hình  221 V.12 

 

16,863,328,841 

 

19,849,005,420 

 Nguyên giá  222  

 

63,350,373,170 

 

60,985,597,935 

 Giá trị hao mòn lũy kế  223  

 

(46,487,044,329)

 

(41,136,592,515)

2. Tài sản cố định thuê tài chính  224 V.13 

 

2,531,331,382 

 

2,153,758,086 

 Nguyên giá  225  

 

3,719,694,830 

 

2,680,131,326 

 Giá trị hao mòn lũy kế  226  

 

(1,188,363,448)

 

(526,373,240)

3. Tài sản cố định vô hình  227 V.14 

 

6,713,040,814 

 

6,739,584,996 

 Nguyên giá  228  

 

7,101,345,218 

 

6,953,163,400 

 Giá trị hao mòn lũy kế  229  

 

(388,304,404)

 

(213,578,404)



4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.15 

 

5,851,089,298 

 

1,117,320,753 

     

III. Bất động sản đầu tư  240  

 

- 

 

- 

 Nguyên giá  241  

 

- 

 

- 

 Giá trị hao mòn lũy kế  242  

 

- 

 

- 

     

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250  

 

511,500,978 

 

- 

1. Đầu tư vào công ty con  251  

 

- 

 

- 

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.16 

 

511,500,978 

 

- 

3. Đầu tư dài hạn khác  258  

 

- 

 

- 

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259  

 

- 

 

- 

     

V. Tài sản dài hạn khác  260  

 

823,183,550 

 

123,794,000 

1. Chi phí trả trước dài hạn  261  

 

2,493,750 

 

- 

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại  262  

 

- 

 

- 

3. Tài sản dài hạn khác  268 V.17 

 

820,689,800 

 

123,794,000 

     

VI. Lợi thế thương mại  269  

 

- 

 

- 

     

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN  270  

 

154,947,040,693 

 

126,514,009,523 

     

     

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010  



Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)       

NGUỒN VỐN 

Mã  

số  

Thuyết 

 minh Số cuối năm Số đầu năm

A - NỢ PHẢI TRẢ  300  

 

105,611,296,285 

 

93,691,180,516 

     

I. Nợ ngắn hạn  310  

 

99,736,559,631 

 

90,005,066,535 

1. Vay và nợ ngắn hạn  311 V.18 

 

71,650,811,055 

 

66,947,279,116 

2. Phải trả người bán  312 V.19 

 

14,985,227,118 

 

13,080,401,549 

3. Người mua trả tiền trước  313 V.20 

 

1,026,312,229 

 

498,922,551 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.21 

 

2,310,709,166 

 

1,408,948,810 

5. Phải trả người lao động  315 V.22 

 

5,534,859,507 

 

3,044,866,495 

6. Chi phí phải trả  316 V.23 

 

2,717,943,920 

 

2,606,277,130 

7. Phải trả nội bộ  317  

 

- 

 

- 

8. 

Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 

dựng 318  

 

- 

 

- 

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.24 

 

694,377,013 

 

1,934,121,229 

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn  320  

 

- 

 

- 

11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi  323 V.25 

 

178.329.416 

 

68.749.602 

12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 327  

 

- 

 

- 

     

II. Nợ dài hạn  330  

 

5,874,736,654 

 

3,686,113,981 

1. Phải trả dài hạn người bán  331  

 

- 

 

- 

2. Phải trả dài hạn nội bộ  332    



- - 

3. Phải trả dài hạn khác  333  

 

- 

 

- 

4. Vay và nợ dài hạn  334 V.26 

 

5,361,881,686 

 

3,686,113,981 

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả  335  

 

- 

 

- 

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm  336 V.27 

 

160,858,968 

 

- 

7. Dự phòng phải trả dài hạn  337 V.28 

 

352,000,000 

 

- 

8. Doanh thu chưa thực hiện  338  

 

- 

 

- 

9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339  

 

- 

 

- 

     

     

B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU  400  

 

48,171,095,595 

 

31,676,237,674 

     

I. Vốn chủ sở hữu  410  

 

48,171,095,595 

 

31,676,237,674 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu  411 V.29 

 

40,000,000,000 

 

25,000,000,000 

2. Thặng dư vốn cổ phần  412 V.29 

 

1,222,455,500 

 

1,205,645,500 

3. Vốn khác của chủ sở hữu  413  

 

- 

 

- 

4. Cổ phiếu quỹ  414  

 

- 

 

- 

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản  415  

 

- 

 

- 

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái  416  

 

- 

 

- 

7. Quỹ đầu tư phát triển  417 V.29 

 

2,423,238,377 

 

2,204,020,210 

8. Quỹ dự phòng tài chính  418 V.29 

 

907,130,067 

 

677,208,621 



9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu  419  

 

- 

 

- 

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 V.29 

 

3,618,271,651 

 

2,589,363,343 

11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421  

 

- 

 

- 

12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422  

 

- 

 

- 

     

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác  430  

 

- 

 

- 

1. Nguồn kinh phí  432  

 

- 

 

- 

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433  

 

- 

 

- 

     

C. Lợi ích của cổ đông thiểu số  439  

 

1,164,648,813 

 

1,146,591,333 

     

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  440  

 

154,947,040,693 

 

126,514,009,523 

     

 

- 

 

- 

     

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010  

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)       

     

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 

     

CHỈ TIÊU  

Thuyết

 minh Số cuối năm Số đầu năm

     

1. Tài sản thuê ngoài   V.30 

 

7,138,210,000 

 

7,138,210,000 

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công   

 

772,307,350 

 

- 

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược   

 

- 

 

- 



4. Nợ khó đòi đã xử lý    

 

- 

 

- 

5. Ngoại tệ các loại: Dollar Mỹ (USD)   

 

9,678.40 

 

145,497.16 

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án    

 

- 

 

- 

       

Báo cáo kết quả họat động kinh doanh hợp nhất năm 2010 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ    

Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT      

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 

  

  

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 

Năm 2010 

         

     Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU 

Mã 

số 

Thuyết 

minh Năm nay Năm trước 

       

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 352,390,747,689 244,856,093,827

     

2. Các khoản giảm trừ doanh thu  02 VI.1 385,813,733 122,659,292

     

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ  

10 VI.1 352,004,933,956 244,733,434,535

     

4. Giá vốn hàng bán  11 VI.2 310,262,813,882 215,629,519,671

     

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ  

20  41,742,120,074 29,103,914,864

     

6. Doanh thu hoạt động tài chính  21 VI.3 1,273,607,615 266,059,386

     

7. Chi phí tài chính  22 VI.4 7,587,077,618 4,445,363,498

 Trong đó: chi phí lãi vay   23  7,423,377,042 3,999,664,640



     

8. Chi phí bán hàng  24 VI.5 9,420,588,788 7,755,402,525

     

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp  25 VI.6 18,917,196,578 11,433,801,047

     

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30  7,090,864,705 5,735,407,180

     

11. Thu nhập khác  31 VI.7 1,739,569,777 -

     

12. Chi phí khác  32 VI.8 976,551,646 -

     

13. Lợi nhuận khác  40  763,018,131 -

     

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  50  7,853,882,836 5,735,407,180

     

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành 

51 V.21 1,878,157,871 1,353,933,682

     

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn 

lại 

52  - -

     

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60  5,975,724,965 4,381,473,498

     

18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61  185,193,314 192,110,155

     

18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công 

ty mẹ 

62  5,790,531,651 4,189,363,343

     

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu  70 VI.9                       2,121  

2,056 

       

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ   

Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT     

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010     

       



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT 

(Theo phương pháp gián tiếp) 

Năm 2010  

       

     Đơn vị tính: VND 

CHỈ TIÊU 

Mã  

số 

Thuyết  

minh Năm nay Năm trước 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh   

1. Lợi nhuận trước thuế  01   

7,853,882,836 

     5,735,407,180 

2. Điều chỉnh cho các khoản:    

- Khấu hao tài sản cố định  02 V.12,V.13,V.14  

6,813,315,204 

 

7,812,148,836 

- Các khoản dự phòng  03 V.3, V.7, V.9  

858,776,714 

 

(66,621,892)

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực 

hiện 

04 VI.3, VI.4  

(353,207,968)

 

261,492,428 

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư  05 VI.3, VI.4

, VI.7, VI.8 

 

(254,764,518)

 

(242,257,801)

- Chi phí lãi vay  06 VI.4  

7,423,377,042 

 

3,999,664,640 

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  

 trước thay đổi vốn lưu động 08   

22,341,379,310 

  17,499,833,391 

- Tăng, giảm các khoản phải thu 09   

(8,068,914)

 

(29,168,478,538)

- Tăng, giảm hàng tồn kho  10   

(32,065,197,634

)

 

(2,436,107,231)

- Tăng, giảm các khoản phải trả  11   

7,222,155,752 

 

17,737,230,533 

- Tăng, giảm chi phí trả trước  12   

1,129,979,236 

 

36,241,160 

- Tiền lãi vay đã trả  13 V.23, VI.4  

(7,391,418,763)

 

(3,999,664,640)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 V.22  

(1,272,240,577)

 

(1,847,615,909)

- Tiền thu  khác từ hoạt động kinh doanh 15    



- - 

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16   

(2,440,046,509)

 

(556,852,000)

 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh 

doanh 

20   

(12,483,458,099

)

 

(2,735,413,234)

     

     

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư  

     

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và 

 các tài sản dài hạn khác  21 V.12, V.13, 

V.14 

 

(8,541,035,675)

 

(4,022,145,611)

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và 

 các tài sản dài hạn khác  22 VI.7  

308,636,018 

 

- 

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của 

 đơn vị khác  23   

- 

 

585,067,801 

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của 

 đơn vị khác  24 V.2  

1,075,250,000 

 

- 

5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25   

- 

 

- 

6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị 

khác 

26   

- 

 

- 

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận 

được chia 

27 VI.4  

102,790,417 

 

- 

       

 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30   

(7,054,359,240)

 

(3,437,077,810)

     

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)       

     

CHỈ TIÊU 

Mã  

số 

Thuyết  

minh Năm nay Năm trước

     



III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính  

     

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của 

 chủ sở hữu  31 V.29  

15,016,810,000 

 

5,000,805,500 

2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại  

- 

 cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32   

- 

 

- 

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 V.18, V.26  

296,944,715,08

0 

 

173,568,823,306 

4. Tiền chi trả nợ gốc vay  34 V.18, V.26  

(291,394,511,47

5)

 

(148,784,835,05

3)

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 V.18, V.26  

(735,552,552)

 

(456,506,188)

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 V.29  

(3,480,495,200)

 

(4,723,620,000)

       

 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài 

chính 

40   

16,350,965,853 

  24,604,667,565 

     

 Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50   

(3,186,851,486)

   18,432,176,521 

     

 Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 V.1  

24,518,842,326 

     6,157,478,262 

     

 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy 

đổi ngoại tệ 

61   

- 

 

(70,812,457)

       

 Tiền và tương đương tiền cuối năm 70 V.1  

21,331,990,840 

   24,518,842,326 

 

VI. Các công ty có liên quan  

 - Công Ty nhựa Việt Nam 



 -  Tình hình đầu tư vào công ty con : 

         Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Phú thành lập theo giấy chứng nhận kinh 

doanh số 4103010414 ngày 26 tháng 5 năm 2008 với vốn điều lệ là 3 tỷ đồng. Hoạt 

động chính là mua bán nguyên liệu, phụ liệu, màu ngành nhựa. Công ty nắm giữ 65% 

vốn góp. 

              - Đầu tư vào Công Ty Liên kết : Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú Miền Trung 

thành lập theo giấy chứng nhận kinh doanh số 2901283847 ngày 27 tháng 12 năm 2010 

với vốn điều lệ là 2 tỷ đồng. Hoạt động chính là sản xuất các sản phẩm từ plastic. 

VII. Tổ chức và nhân sự 

        Công ty được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp đã được Quốc 

hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp thứ V thông qua ngày 

29/11/2005. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có 

liên quan và Điều lệ Công ty. Điều lệ này được thông qua bởi cổ đông của Công ty tại 

Đại hội cổ đông tổ chức lần đầu vào ngày 08 tháng 01 năm 2005 và đã được bổ sung 

sửa đổi thông qua ngày 25/07/2007. 

       Trụ sở chính:  

       Địa chỉ:  14 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM  

Trụ sở chính của Công ty là nơi đặt văn phòng làm việc của Ban Giám đốc và các 

phòng nghiệp vụ của Công ty gồm: Phòng Kế hoạch Đầu tư, Phòng Tổ chức Hành 

chính, Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính Kế toán và cũng là nơi đặt nhà máy sản xuất 

chính (gồm Phòng Kỹ thuật Sản xuất, Xưởng Cơ điện và 3 Phân xưởng).  

     Chi nhánh: 

- Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú tại Bắc Ninh. Địa chỉ: Cụm Công 

Nghiệp Xuân Lâm, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh 

- Nhà máy  Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú tại Long An. Địa chỉ: Cụm Công 

nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ ( Lô C16), ấp Bình Tiền, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện 

Đức Hòa, Tỉnh Long An. 

             Các Chi nhánh Công ty là đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc công ty, thực 

hiện nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh phục vụ cho mục tiêu mở rộng thị trường và thị 

phần của Công Ty. 

 

 



 

 

 

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Đ 
CHI 

NHÁNH 
HÀ NỘI 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

TỔNG GIÁM ĐỐC

P.KẾ 
HOẠCH 
ĐẦU TƯ  

P.TỔ CHỨC 
HÀNH 

CHÁNH  

P.KỸ 
THUẬT 

SẢN XUẤT 

XƯỞNG  CƠ 
ĐIỆN   

PHÂN 
XƯỞN

G 1  

PHÂN 
XƯỞNG 

2  

PHÂN 
XƯỞNG 

3  

PHÒNG 
KINH 

DOANH   

P.TÀI 
CHÍNH KẾ 

TOÁN  

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
 KỸ THUẬT - SẢN XUẤT

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC 
TÀI CHÍNH

BAN KIỂM SOÁT   
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

NHÀ MÁY 
MHỰA 

LONG AN

 

               Hiện tại, bộ máy tổ chức của Công ty đang vận hành khá hiệu quả. Công ty 

hiện được điều hành chính bởi Tổng Giám Đốc; giúp việc cho Tổng Giám Đốc có 2 Phó 

Tổng Giám Đốc, bao gồm: Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính phụ trách trực tiếp phòng tài 

chính, Phó Tổng Giám Đốc Kỹ thuật – Sản xuất phụ trách trực tiếp Phòng Kỹ thuật Sản 

xuất và các phân xưởng; và các phòng ban với chức năng nhiệm vụ cụ thể .  

          Đại Hội Đồng Cổ Đông: 

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, được tổ chức mỗi năm một lần, có 

quyền quyết định chiến lược phát triển của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng 

năm, thông qua nghị quyết các vấn đề như bổ sung và sửa đổi Điều lệ, loại cổ phần và 



số lượng cổ phần phát hành, mức cổ tức chi trả cho cổ đông hàng năm, thù lao cho 

HĐQT và BKS… , ĐHĐCĐ có quyền bầu, mãi nhiệm thay thế thành viên HĐQT và 

BKS. 

         Hội Đồng Quản Trị: 

Có quyền quyết định, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân 

sách hàng năm, xác định các mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở 

ĐHĐCĐ thông qua, đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm. HĐQT có quyền bổ nhiệm và 

bãi nhiệm Tổng Giám đốc điều hành và các Cán bộ quản lý khác. 

         Ban Kiểm Soát: 

Do ĐHĐCĐ bầu ra, có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các báo cáo tài chính hàng năm, 

6 tháng, hàng quý, các vấn đề kiểm toán và các vấn đề liên quan đến hoạt động của 

Công ty, bảo vệ quyền lợi cổ đông theo luật pháp và Điều lệ Công ty. 

       Các Phòng Ban, Đơn Vị Trực Thuộc và Các Đơn Vị Thành Viên : 

       Ban Tổng Giám Đốc: 

       Gồm có 01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc điều hành toàn bộ các hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và pháp 

luật về kết quả hoạt động của mình. Xác định cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn 

của các đơn vị trực thuộc, của các cấp quản lý trong Công ty. Xây dựng kế hoạch sản 

xuất dài hạn và hàng năm, các phương án kinh doanh, các dự án đầu tư mới và đầu tư 

chiều sâu, các phương án liên doanh, liên kết, kế hoạch đào tạo cán bộ trong Công ty 

trình HĐQT và ĐHĐCĐ phê duyệt. 

     Vaên phoøng Coâng Ty: 

     Thực hiện và tham mưu cho lãnh đạo Công ty các nhiệm vụ: tổ chức công tác tuyển 

dụng, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; quản lý lao động, các 

chế độ chính sách liên quan đến người lao động; hành chánh quản trị, văn phòng. 

      Phòng Kinh Doanh: 

Thực hiện và tham mưu cho BTGĐ các lĩnh vực công tác sau: lập kế hoạch sản xuất 

kinh doanh của Công ty theo chiến lược trong từng thời kỳ: hàng năm, trung hạn, dài 

hạn; quảng cáo sản phẩm, mở rộng thị trường và tham gia các hội chợ; kinh doanh, tiêu 

thụ, xuất nhập khẩu; xây dựng giá và xử lý giá trong cung ứng và tiêu thụ hàng hóa; 



quản lý thành phẩm; tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

     Phòng Kế Hoạch Đầu Tư:  

      Phòng Kế hoạch - Đầu tư  thực hiện và tham mưu cho HĐQT và BGĐ trong các 

lĩnh vực Đầu tư, sản xuất, kinh doanh, lập kế hoạch theo chiến lược trong từng thời kỳ: 

ngắn hạn (tháng, quí, 6 tháng, năm), trung hạn (3 năm, 5 năm)và dài hạn (trên 5 năm); 

điều độ sản xuất, ban hành lệnh sản xuất; quản lý kho nguyên liệu, vật tư và gia công 

bên ngoài; lập phương án, thực hiện công tác đầu tư trong từng thời kỳ theo kế hoạch 

sản xuất, chiến lược phát triển thị trường ngắn hạn, trung và dài hạn của Công Ty.    

      Phòng Tài Chính Kế Toán: 

      Thực hiện và tham mưu cho lãnh đạo Công ty các lĩnh vực sau: lập kế hoạch và cân 

đối sử dụng tài chính, tạo nguồn và sử dụng vốn hợp lý; quản lý chế độ tài chính và các 

loại vốn cố định, lưu động, vốn vay; tổ chức hệ thống kế toán - thống kê, thực hiện chế 

độ hạch toán kế toán; thanh toán lương, các chế độ cho cán bộ công nhân viên chức; 

định kỳ phân tích hoạt động kinh tế và thông tin nhanh các hoạt động tài chính - kế toán 

cho lãnh đạo công ty. 

        Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất: 

        Tham mưu cho BGĐ công ty các lĩnh vực sau: quản lý công nghệ sản xuất và 

nghiên cứu công nghệ tiên tiến; quản lý máy móc thiết bị, khuôn, điện; quản lý sáng 

kiến, cải tiến kỹ thuật, các đề tài khoa học kỹ thuật; thiết kế khuôn mẫu và sản phẩm 

mới; tổ chức đào tạo tay nghề cho công nhân sản xuất. Quản lý chất lượng sản phẩm từ 

đầu vào đến đầu ra theo các điểm kiểm soát của Hệ thống quản lý chất lượng; Thực hiện 

chức năng của Trung tâm Kiểm soát tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc tế ISO 9001; Tham gia huấn luyện nghiệp vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm 

cho KCS, công nhân, Trưởng ca sản xuất. 

        Nhà máy Nhựa Tân Phú: 

      Nhà máy Nhựa Tân Phú tại Long An là đơn vị hạch toán phụ thuộc , tổ chức thực 

hiện sản xuất kinh doanh sản phẩm bao bì ngành nhựa: PEHD, PELD, PET, PP… phục 

vụ các ngành kinh tế kỹ thuật, chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty. 

       Xưởng Cơ Khí-chế tạo 



      Quản lý toàn bộ thiết bị máy móc, máy công cụ trong Công ty; thực hiện việc bảo 

trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị máy móc và khuôn mẫu; chế tạo, gia công, cung ứng 

vật tư kỹ thuật cơ khí; quản lý khuôn và chế tạo khuôn mẫu mới; tham gia công tác đào 

tạo nâng cao tay nghề, thi nâng bậc cho công nhân sản xuất. 

     Phân Xưởng Sản Xuất: 

     Là đơn vị trực thuộc Công ty, trực tiếp sử dụng máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, 

lao động để sản xuất sản phẩm theo kế hoạch Công ty đã giao nhằm đáp ứng mục tiêu 

sản xuất - kinh doanh của Công ty đề ra hằng tháng, quí, năm. 

 - Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động 

- Số lượng lao động tại 31/12/2010:  508 lao động. 

- Số lượng lao động bình quân năm: 437 lao động. 

- Thu nhập bình quân người lao động: 3.800.0000 đồng/người/tháng. 

- Công ty thực hiện chính sách trả lương cho người lao động dựa vào sự đóng góp 

của người lao động đối với công ty đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao 

động để người lao động yên tâm công tác. Việc chi trả lương cho người lao động 

đúng thời gian qui định mỗi tháng 1 kỳ vào ngày 12 mỗi tháng .  

- Các chính sách về tiền thưởng như thưởng nhân dịp lễ, tết, thưởng lao động giỏi , 

thưởng lương tháng 13, thưởng  sáng kiến, thưởng tiết kiệm … được công ty 

thực hiện đầy đủ nhằm khuyến khích người lao động. 

- Các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, đào 

tạo được công ty thực hiện theo đúng quy định, các trang thiết bị an toàn cho 

người lao động đều được Công ty đáp ứng.  

VIII.  Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên 

+ Thẩm định, góp ý kiến cho các báo cáo tài chính tháng, quý, năm 2010 

+ Thực hiện đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện nghị quyết HĐQT cho tất cả các 

cuộc hop HĐQT trong năm 2010. 

+ Thẩm định báo cáo của HĐQT về việc đánh giá công tác quản lý kinh doanh 

năm 2010 trước khi trình ĐHĐCĐ. 



+ Giám sát, góp ý cho Công ty trong việc đảm bảo tính tuân thủ pháp luật, điều lệ 

Công ty trong mốt số vấn đề chính như: niêm yết, công bố thông tin, các phê duyệt, 

nghị quyết… 

+  Tham gia tổ chức, kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, 

tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị do Công ty tổ chức. 

+ Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2010 trước khi HĐQT ra 

quyết định giao đơn giá tiền lương cho Công ty; 

+ Trình HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 

2010heo đúng với quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty; 

- Các hoạt động phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám 

đốc: 

+ Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban 

kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cụ thể: được mời tham gia các cuộc 

họp của Hội đồng quản trị theo điều lệ Công ty quy định, cung cấp đầy đủ kịp thời 

các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết của 

HĐQT đều được chuyển sang ban kiểm soát để Ban kiểm soát theo dỏi viêc thực 

hiện các Nghị quyết HĐQT và điều hành của Ban giám đốc. 

+ Thường xuyên phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc khi triển khai thực hiện 

Nghị quyết của HĐQT đến các phòng ban, phân xưởng trong công ty, các cổ đông 

trong cũng như ngoài công ty như hoạt động sản xuất kinh doanh, chia cổ tức, chuẩn 

bị tổ chức Đại hội … để thực hiện thắng lợi nghị quyết của HĐQT đã đề ra; 

+ Thường xuyên trao đổi cùng HĐQT, Ban Giám đốc trong việc tuân thủ các 

chính sách chế độ tài chính cũng như việc tuân thủ Điều lệ, Quy chế trong hoạt động 

của Công ty. 

- Quyền lợi của thành viên HĐQT: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị chỉ 

hưởng thù lao theo công việc phục vụ cho Công ty. Không có thành viên HĐQT 

nào có những quyền lợi riêng về giao dịch kinh doanh của họ với công ty. 

VIII- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên 

HĐQT/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên,  



        Theo qui định của nhà nước và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông 

qua cụ thể: mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, thư ký  và ban kiểm 

soát tổng số tiền là 484.245.952 đồng , bình quân 1 thành viên là 4.483.758 

đồng/tháng/thành viên, 3 thành viên hội đồng quản trị làm việc trực tiếp trong ban 

điều hành tại công ty được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và 2 thành viên không trực 

tiếp điều hành Công ty. 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ 

phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên 

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty 

của các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, 

Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên. 

- Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành 

viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm 

soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Ngày 

1/3//2010 Bà Nguyễn Thị Ly Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh nghĩ hưu theo 

quyết định số 40/QĐ-NTP-VP ngày 1/2/2010 

1. Cổng đông/thành viên góp vốn Nhà nước 

-  Công ty CP nhựa Việt Nam  

-  Địa chỉ liên lạc : 92-94 Lý Tự Trọng Quận 1 TP.HCM 

-  Số lượng  :  887.400 CP  và tỷ lệ cổ phần sở hữu :22,20%. 

2. Cổ đông góp vốn sáng lập 

-  Thông tin chi tiết về cổ đông sáng lập/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, 

năm sinh (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ 

đông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên góp vốn 

tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về 

tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ lệ vốn góp. 

           - Hội đồng Quản trị có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên đại diện phần 

vốn Công ty Nhựa Việt Nam 

 

 



Chủ Tịch HĐQT 

Họ và tên:    NGUYỄN VĂN HÙNG 

Số CMND:   020038172 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  10/01/1952 

Nơi sinh:    Đại Phúc, Quế Võ, Hà Bắc 

Quốc tịch:    Việt Nam  

Dân tộc:    Kinh 

Quê quán:    Bắc Ninh 

Địa chỉ thường trú:   182 Pasteur, P Bến Nghé, Quận 1, TpHCM  

Điện thoại:    8654133 

Trình độ văn hoá:   10/10 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế Công nghiệp, tốt nghiệp   bằng sư phạm 

Số cổ phần nắm giữ:   254.217 cổ phần 

 

Thành Viên HĐQT  

Họ và tên:    NGÔ ĐỨC TRUNG 

Số CMND:    023321068 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  20/07/1965 

Nơi sinh:    Yên Bái 

Quốc tịch:    Việt Nam  

Dân tộc:    Kinh 

Quê quán:    Đại Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 

Địa chỉ thường trú:   521/91/80 Hòang Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình 

Điện thoại:    8654133 

Trình độ văn hoá:   10/10 

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Cơ khí 

Chức vụ hiện tại:   Tổng Giám đốc. 

Số cổ phần nắm giữ:   283.859 cổ phần 

 

 



 

Thành Viên HĐQT 

Họ và tên:    HỒ CÔNG THIỆN 

Số CMND:   024528115 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  01/01/1971 

Nơi sinh:    Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị 

Quốc tịch:    Việt Nam  

Dân tộc:    Kinh 

Quê Quán:    Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị 

Địa chỉ thường trú:   2/8 Đường 36, P,Hiệp Bình Chánh, Q,Thủ Đức, TpHCM  

Điện thoại:    8609003 - 8609729 

Trình độ văn hoá :   12/12 

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Hóa Polymer 

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật  

Số cổ phần nắm giữ:  81.500 cổ phần 

 

Thành Viên HĐQT 

Họ và tên:    THƯỢNG THỊ NGỌC TUYẾT 

Số CMND:    021788876 

Giới tính:    Nữ 

Ngày tháng năm sinh:  23/12/1968 

Nơi sinh:    Sài Gòn 

Quốc tịch:    Việt Nam  

Dân tộc:    Kinh 

Quê quán:    Bến Tre 

Địa chỉ thường trú:   40 Đường 46 phường Tân Tạo Quận Bình Tân, Tp,HCM  

Điện thoại:    8609003 

Trình độ văn hoá:   12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế, sau Đại học Khoa Quản trị Kinh doanh 

Chức vụ hiện tại:   Phó Tổng Giám đốc,Kế toán trưởng 

Số cổ phần nắm giữ:  80.857 cổ phần 



 

Thành Viên HĐQT 

Họ và tên:    NGUYỄN QUỐC NHỰT 

Số CMND:    023828088 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  29/11/1970 

Nơi sinh:    Bình Định 

Quốc tịch:    Việt Nam  

Dân tộc:    Kinh 

Quê quán:    Bình Định 

Địa chỉ thường trú:   124 Lô C, Chung Cư Cô Giang, P. Cô Giang, Quận 1, TP. 

HCM  

Điện thoại:    0908003339 

Trình độ văn hoá:   Cử Nhân 

Trình độ chuyên môn:  Quản Trị Kinh Doanh  

Chức vụ hiện tại:  Trưởng Phòng Kế Hoạch Đầu Tư – Công Ty CP Nhựa Việt 

Nam 

Số cổ phần nắm giữ:  26.800 Cổ phần. 

 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn  

 

Cổ Đông 
Số Lượng Cổ 

Phần 

Giá Trị Sở 

Hữu 

(VNĐ1000) 

Tỷ Lệ Sở Hữu 

(%) 

Nhà nước 887.400 8.874.000 22,2%

Tổ chức 72.709 727.090 1,8%

Trong nước 72.709 727.090 1,8%

         Ngoài nước  - - -

Cá nhân 3.035.491 30.354.910 75.9%

Trong nước 2.283.678 22.836.780 57.1%



Trong đó HĐQT  727.233 7.272.330 18,2%

Ngoài nước 24.580 245.800 0,6%

Cổ phiếu ưu đãi 4.400 44.000 0.1%

Tổng Cộng 4.000.000 44.000.000 100%

          
       

                                                                      TP.HCM Ngày 30  tháng 03 năm 2011 

       TỔNG GIÁM ĐỐC 
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