
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016|1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH 

Khối 8, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An 

Số điện thoại: 0383.555245 

Số fax: 0383.856007 

Website: www.nhuabaobivinh.com 

 



 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016|2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN|2016 



 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016|3 
 

MỤC LỤC 

 

 

 

 

 

 

A. THÔNG TIN
CHUNG....................04

B. TÌNH HÌNH HOẠT
ĐỘNG TRONG NĂM..17

C. BÁO CÁO CỦA BAN
GIÁM ĐỐC..............29

D. BÁO CÁO CỦA
HĐQT.......................39

E. QUẢN TRỊ CÔNG
TY............................41

F. BÁO CÁO TÀI
CHÍNH......................50

 Thông tin tổng quan 
 Quá trình hình thành 

và phát triển 
 Ngành nghề và địa 

bàn kinh doanh 
 Mô hình quản trị 
 Định hướng phát triển 
 Rủi ro 

 

 Tình hình hoạt động 
sản xuất kinh doanh 

 Tổ chức và nhân sự 
 Tình hình đầu tư  
 Tình hình tài chính 
 Cơ cấu cổ đông, thay 

đổi vốn đầu tư CSH 
 Báo cáo liên quan đến 

môi trường và xã hội 

 Đặc điểm tình hình 
 Đánh giá hoạt động 

SXKD năm 2016 
 Tình hình tài chính 

năm 2016 
 Đánh giá chung 
 Kế hoạch hoạt động 

năm 2017 

 Đánh giá chung tình 
hình hoạt động của 
Công ty năm 2016 

 Đánh giá về hoạt động 
của Ban giám đốc 

 Kế hoạch nhiệm vụ 
năm 2017 

 

 Hội đồng quản trị 
 Ban kiểm soát 
 Lương, thù lao của 

HĐQT và BKS năm 
2016 

 Giao dịch CP của 
người nội bộ, người 
liên quan và cổ đông 
lớn 

 

 Báo cáo tài chính 
 Thuyết minh Báo cáo 

tài chính 



 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016|4 
 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. THÔNG TIN TỔNG QUAN 

Tên giao dịch Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh 

Địa chỉ Khối 8, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An 

Số điện thoại 0383.555245 

Số fax 0383.856007 

Website www.nhuabaobivinh.com 

Vốn điều lệ 29.999.890.000 đồng 

Số lượng cổ phiếu đã 

phát hành 

29.999.89 cổ phiếu 

Mã cổ phiếu VBC 

Giấy  chứng  nhận  đăng  ký  doanh  nghiệp  số 2900531222 
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1996

• Công ty cổ phần Nhựa- Bao bì Vinh tiền thân là Nhà máy Nhựa Bao bì thuộc Công
ty Hợp tác kinh tế- Quân khu 4, được thành lập theo quyết định số 1531/QĐ/QP
ngày 31 tháng 8 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2002

• Nhà máy Nhựa Bao bì thuộc Công ty Hợp tác kinh tế thành Công ty Cổ phần Nhựa
– Bao bì Vinh theo Quyết định số 144/2002/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc
phòng

2003
• Công ty chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 14.000.000.000

đồng

2006
• Công ty tăng vốn điều lệ lên 15.000.000.000 đồng thông qua phát hành cho cổ 

đông hiện hữu

2008
• Công ty tăng vốn điều lệ lên 18.983.640.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu 

thưởng cho cổ đông hiện hữu

2010
• Cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà 

Nội ngày 17/03/2010

2011

• 1.101.625 cổ phiếu của Công ty được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội ngày 19/1/2011, nâng tổng khối lượng niêm yết lên 29.999.890.000 
đồng

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 Lịch sử hình thành phát triển 
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 Sự kiện tiêu biểu năm 2016 

KỶ NIỆM 20 THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH 

(31/08/1996 -31/08/2016) 
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3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Ngành nghề kinh doanh: 

- Sản xuất, mua, bán bao bì xi măng, bao bì PP, PE và các sản phẩm bằng nhựa 

- Mua, bán vật tư, nguyên liệu, thiết bị sản xuất bao bì các loại (hạt nhựa, giấy Krapt, máy 

móc sản xuất bao bì…)  

Địa bàn kinh doanh: 

Toàn quốc và xuất khẩu 

Sản phẩm kinh doanh: 

- Bao bì công nghiệp 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

  

                            Bao bì PP                                                                    Bao bì PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 Bao bì Jumbo(bulk)                                                          Bao bì PP woven 
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             Bao bì xi măng                                                                Bao bì phân bón 

 

- Nhựa nguyên liệu 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

                            Hạt nhựa PP                                                            Hạt nhựa HD                                  

- Nhựa tái sinh  

 

                               

 

 

 

 

                          Hạt nhựa tái sinh PP                                        Hạt nhựa tái sinh HIPS 
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4. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

 Sơ đồ tổ chức  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại hội đồng cổ 

đông 

Ban giám đốc 

Hội đồng quản trị Ban kiểm soát 

Phòng tài chính Phòng kinh doanh 

tổng hợp 

Phòng chính trị - 

hành chính 

Nhà máy số 1 

 

Nhà máy số 2 

Sản xuất bao 

PP 

Phân xưởng 

sản xuất bao 

xi măng 

Phân xưởng 

sản xuất bao 

Jumbo 
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 Nhiệm vụ chức năng 

Đại hội đồng cổ đông 

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công 

ty, có quyền quyết định tỷ lệ trả cổ tức hàng năm; phê chuẩn báo cáo tài chính hàng năm; bầu và 

bãi miễn HĐQT, BKS; bổ sung và sửa đổi điều lệ; quyết định loại và số lượng cổ phần phát hành; 

sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; tổ chức lại và giải thể Công ty. 

Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị cao nhất của Công ty. HĐQT có toàn quyền nhân danh 

Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn 

đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. HĐQT có 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, 

bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty quyết 

định cử người tham gia ứng cử vào HĐQT để làm nhiệm vụ là người trực tiếp quản lý vốn Nhà 

nước trong Công ty. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

Ban kiểm soát 

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, do ĐHĐCĐ lựa chọn. Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra, là 

tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, 

trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của 

các cổ đông. 

Ban giám đốc 

Ban Giám đốc Công ty gồm một Giám đốc và một Phó Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm. Giám 

đốc chịu trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu trước HĐQT về việc tổ chức, quản lý, điều hành toàn 

diện các hoạt động tác nghiệp hằng ngày của Công ty theo Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.  

Phó Giám đốc được Giám đốc phân công, ủy nhiệm quản lý và điều hành một hoặc một số 

lĩnh vực hoạt động của Công ty. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và liên đới trách 

nhiệm với Giám đốc trước HĐQT trong phạm vi được phân công, ủy nhiệm. 

Các phòng ban chức năng: thực hiện tham mưu và quản lý chuyên môn. 

 

 Các công ty con, công ty liên kết: Không có 
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5. Định hướng phát triển 

Trong những năm tiếp theo, Công ty luôn cố gắng đặt mục tiêu hàng đầu là sự phát triển bền 

vững. Sự phát triển của Công ty về mặt kinh tế luôn gắn liền với sự phát triển của cộng đồng, xã 

hội và những tác động tích cực đến môi trường. Sự phát triển của Công ty là sự kết hợp giữa các 

mục tiêu chiến lược về kinh tế và môi trường, xã hội. Điều đó giúp Công ty tăng trưởng và phát 

triển bền vững, cũng như tạo dựng hình ảnh tốt đẹp trong lòng người lao động, nhà đầu tư cũng 

như các đối tác.  

Mục tiêu về hoạt động:  

Trong năm tiếp theo, Công ty tiếp tục phát huy tốt công suất thiết bị tại các cơ sở, giữ vững 

thị trường hiện có và khai thác, lựa chọn các thị trường mới có hiệu quả về kinh doanh và khả 

năng thanh thanh toán. Nắm bắt sự thay đổi thị hiếu tiêu dùng, nghiên cứu phương án đầu tư 

bao dán đáy thay thế dần vỏ bao xi măng truyền thống. Tiếp tục đầu tư giai đoạn II Dự án Nhà 

máy sản xuất bao bì tại Cơ sở II Gia lách, Nghi Xuân, Hà tĩnh theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 

22.000 về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và yêu cầu của các loại bao chất lượng cao. Hoàn 

thiện việc đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất bao container loại 1,5-2 tấn và bao PP, bao ốp màng 

BOPP các loại nhằm đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng ngày càng cao của thị trường 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:  

Công ty tiếp tục duy trì ổn định, phát triển các sản phẩm hiện có của Công ty về chất lượng 

và sản lượng. Phát triển mọi nguồn lực nâng cao năng lực cạnh tranh bằng: uy tín và thương hiệu; 

chất lượng sản phẩm; sản phẩm đa dạng; giá thành thấp. Giữ vững thị trường hiện tại, đồng thời 

đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường nhằm nâng cao sản lượng bán 

hàng. Tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng nhà máy mới với trang thiết bị hiện đại 

nhằm phát triển ổn định, bền vững và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Tiếp tục 

đầu tư cho dây chuyền sản xuất, thay thế các khâu thủ công bằng tự động hóa, nhằm giảm thiểu 

tối đa lao động thủ công và giảm tỷ lệ hao hụt trong sản xuất, bên cạnh đó nâng cao đời sống của 

cán bộ công nhân trong đơn vị 
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6. RỦI RO 

 Rủi ro về kinh tế 

Là những rủi ro về sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của tốc độ tăng trưởng kinh tế, lãi 

suất… đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Rủi ro này tác động đến tất cả các công ty 

nói chung và VBC nói riêng. 

Tăng trưởng kinh tế 

 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2016 đạt 6,21% không 

đạt kế hoạch đề ra từ đầu năm là 6,7%. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này vẫn tương đối tốt nếu 

so với những khó khăn trong năm qua đối với nền kinh tế.  

Hoạt động kinh doanh của Công ty gắn liền với nhu cầu sản xuất hàng hóa trên thị trường, vì 

vậy tốc độ tăng trưởng chậm lại trong năm qua của nền kinh tế đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt 

động kinh doanh của Công ty. 

Rủi ro lãi suất 

Để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn 

từ các ngân hàng. Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi nào của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng 

thương mại về chính sách tiền tệ, lãi suất sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

Mặt bằng lãi suất năm 2016 được Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức thấp và ổn định. Điều này 

tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty khi tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng với một chi phí hợp lý. 

5.03%

5.42%

5.98%

6.68%

6.21%

N ĂM  2 0 1 2 N ĂM  2 0 1 3 N ĂM  2 0 1 4 N ĂM  2 0 1 5 N ĂM  2 0 1 6

TĂNG TRƯỞNG GDP QUA CÁC NĂM
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 Rủi ro tỷ giá 

Với lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa, bao bì; nguyên vật liệu được nhập khẩu chiếm tỷ trọng 

lớn, nên rủi ro về tỷ giá ảnh hưởng trực tiếp đến giá nguyên vật liệu, chi phí cũng như hiệu quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Trong năm 2016, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng nhà nước giữ ổn định đã tạo thuận lợi 

cho Công ty trong hoạt giao thương với các đối tác nước ngoài. 

 Rủi ro về pháp luật 

Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật về Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp 

luật về thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, nhiều văn bản pháp luật còn nhiều bất cập và vẫn 

đang trong quá trình hoàn thiện, do vậy sẽ ảnh hưởng đến công tác hoạch định chiến lược phát 

triển dài hạn của Công ty. 

 Rủi ro đặc thù: 

Là Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành Sản xuất Bao bì nhựa nên phần lớn nguyên 

liệu nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn. Vì vậy, các yếu tố về nguồn nguyên liệu, tỷ giá, nền kinh tế của 

các nước xuất khẩu nguyên liệu có tác động vô cùng lớn đến hoạt động sản xuất nhựa, bao bì nói 

chung và Công ty nói riêng. Do đó, Công ty phải có chính sách mua nguyên liệu dự trữ nhằm đảm 

bảo nguồn nguyên liệu cũng như giá thành của sản phẩm 

 Rủi ro môi trường 

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì, các rủi ro môi trường không ảnh 

hưởng trực tiếp đến hoạt động Công ty. Tuy nhiên, các biến động xấu của môi trường sẽ tác động 

tiêu cực đến sản lượng hàng hóa cũng như nguồn nguyên vật liệu trên thị trường. Điều này sẽ 

ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

 Rủi ro khác 

Hoạt động của Công ty cũng chịu ảnh hưởng các rủi ro khác như hỏa hoạn, cháy nổ. Đây là 

những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người 

cũng như tình hình hoạt động chung của Công ty. 
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    2015            2016     2015            2016 

26,4   

tỷ đồng 

25,5   

tỷ đồng 

663    

tỷ đồng 

700    

tỷ đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016 

Doanh thu Lợi nhuận 
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550 người 

  26,92% 6,95% 

8,1 triệu đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Nhân sự 

ROE ROA 

Mức lương TB 
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1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

 Các chỉ tiêu kinh doanh chính 

STT Chỉ tiêu ĐVT TH 2015 TH 2016 
TH 2016/TH 

2015 

1 Sản lượng Bao 97.650.000 109.662.016 112,30% 

2 Doanh thu thuần Triệu Đồng 662.812 700.071 105,62% 

3 
Lợi nhuận trước 
thuế 

Triệu Đồng 32.891 33.276 101,17% 

4 Lợi nhuận sau thuế Triệu Đồng 25.491 26.436 103,71% 

Năm 2016 là một năm với nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói 

chung và thị trường bao bì trong nước nói riêng. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn đó, kết 

quả năm qua của Công ty vẫn tương đối khả quan: 

- Sản lượng Bao bì sản suất năm 2016 đạt gần 110 triệu bao, tăng 12,3% so với năm 2015 

- Doanh thu thuần năm 2016 đạt hơn 700 tỷ đồng tăng 5,62% so với mức 663 tỷ đồng 

của năm 2015 

- Lợi nhuận trước thuế và Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt lần lượt 33,3 tỷ đồng và 

26,4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2015 (tương ứng 1,17% và 3,71%) 

 Các chỉ tiêu so với kế hoạch 

STT Chỉ tiêu ĐVT KH 2016 TH 2016 
TH 2016/KH 
2016 

1 Sản lượng Bao 99.600.000 109.662.016 110,10% 

2 Doanh thu thuần Triệu Đồng 620.000 700.071 112,91% 

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu Đồng 28.500 33.276 116,75% 

4 Thu nhập bình quân Đồng 7.549.000 8.112.000 107,46% 

 

Từ những kết quả sản xuất kinh doanh khả quan trên thì nhiều chỉ tiêu kế hoạch của Công 

ty năm qua đều đạt và vượt so với kế hoạch đặt ra đầu năm. Cụ thể, Sản lượng bao bì đạt 

110,1%, Doanh thu thuần đạt 112,91%, Lợi nhuận trước thuế đạt 116,75% và Thu nhập bình 

quân đạt 107,46% so với kế hoạch đặt ra đầu năm. 

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức thì kết 

quả trên là rất đáng ghi nhận. Nó thể hiện sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn bộ cán bộ công 

nhân viên Công ty trong năm 2016. 
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Quá trình công tác:  

 Tháng 01/2002: Trưởng phòng Kế hoạch Công 

ty Cổ phần Nhựa- Bao bì Vinh 

 Tháng 01/2004: Phó Giám đốc Công ty Cổ 

phần Nhựa - Bao bì Vinh, Ủy viên HĐQT Công 

ty  

 Tháng 06/2004: Giám đốc Công ty Cổ phần 

Nhựa- Bao bì Vinh, Phó chủ tịch HĐQT Công ty 

 

 

 

Quá trình công tác:  

 Tháng 09/2002: Phó Chủ tịch công đoàn cơ 

sở Công ty Hợp tác kinh tế 

 Tháng 06/2005: Phó Giám đốc Công ty Cổ 

phần Nhựa- Bao bì Vinh 

 Tháng 01/2008: Giám đốc Công ty Cổ phần 

Nhựa- Bao bì Vinh, Ủy viên HĐQT Công ty 

 

 

 

Quá trình công tác:  

 Tháng 04/2002: Ban thị trường Công ty Cổ 

phần Nhựa- Bao bì Vinh 

 Tháng 07/2003: Trưởng Ban thị trường Công 

ty Cổ phần Nhựa- Bao bì Vinh 

 Tháng 01/2007: Trưởng Ban thị trường Công 

ty Cổ phần Nhựa- Bao bì Vinh 

 Tháng 08/2013: Phó Giám đốc thị trường 

Công ty Cổ phần Nhựa –Bao bì Vinh 

 

 

 

2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

 Giới thiệu Ban điều hành Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Xuân Hải 

Chức vụ: Giám đốc 

Nơi sinh: Hà Tĩnh 

Trình độ chuyên môn: Cử 

nhân kinh tế 

Ông Cao Xuân Vinh 

Chức vụ: Phó Giám đốc 

Nơi sinh: Nghệ An  

Trình độ chuyên môn: Cử 

nhân Luật 

Ông Lê Xuân Thọ 

Chức vụ: Phó Giám đốc 

Nơi sinh: Hà Tĩnh  

Trình độ chuyên môn: Cử 

nhân kinh tế 
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Quá trình công tác:  

 Tháng 10/1998 –2005 Trợ lý Lao động tiền 

lương Tổng công ty Hợp tác kinh tế QK4 

 Tháng 05/2005 - 04/2008   Phó phòng Tổ 

chức Lao động Tổng công ty Hợp tác kinh tế 

QK4, Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa - 

Bao bì Vinh. 

 Tháng 04/2008 - 4/2016 Tổng Giám đốc Công 

ty CP Công nghiệp Cao su Coecco, Chủ tịch 

HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh. 

 Tháng 9/2016 Phó giám đốc Công ty Cổ phần 

Nhựa - Bao bì Vinh. 

 

 

 

Quá trình công tác:  

 Tháng 01/1999: Kế toán Công ty Cổ phần 

Nhựa- Bao bì Vinh 

 Tháng 02/2006: Kế toán trưởng Công ty Cổ 

phần Nhựa - Bao bì Vinh 

 Tháng 01/2008: Kế toán trưởng Công ty Cổ 

phần Nhựa - Bao bì Vinh, Ủy viên HĐQT Công 

ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Những thay đổi trong Ban điều hành Công ty năm 2016 

HĐQT đã thông qua việc bổ nhiệm Ông Phan Trí Nghĩa làm Phó giám đốc phụ trách điều hành.  

 

 

Ông Phan Trí Nghĩa 

Chức vụ: Phó Giám đốc 

Nơi sinh: Hà Tĩnh 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Cử 

nhân kinh tế 

Bà Trần Thị Hồng Thái 

Chức vụ: Kế toán trưởng 

Nơi sinh: Hà Tĩnh 

Trình độ chuyên môn: Cử 

nhân kinh tế 
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 Lao động và chính sách lao động 

Thống kê lao động  

STT Loại hình Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Trình độ kỹ sư, cử nhân, kỹ thuật 50 9,1 

2 Trình độ cao đẳng, trung cấp 150 27,3 

3 Trình độ công nhân 350 63,6 

 Tổng 550 100% 

 

Chính sách đối với người lao động: 

Người lao động trong Công ty được hưởng lương theo hệ số, hệ số lương được tính căn 

cứ theo trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được giao. Công ty thường xuyên kiểm tra việc 

thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp và nâng bậc lương theo niên hạn cho cán bộ công nhân viên. 

Ngoài những quyền lợi được quy định trong Luật Lao động, người lao động trong Công ty 

còn được hưởng các đãi ngộ dưới các hình thức như du lịch, nghỉ mát, trợ cấp khi thai sản và ốm 

đau, trợ cấp khó khăn… 

Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất 

sắc, có đóng góp sáng kiến về giải pháp kỹ thuật giúp đem lại hiệu quả kinh doanh cao, đồng thời 

áp dụng các biện pháp, quy định xử phạt đối với các công nhân viên có hành vi gây ảnh hưởng 

xấu đến hoạt động, hình ảnh của Công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ 

Trong năm 2016, Công ty hoàn thiện đầu tư xưởng sản xuất bao Jamboo/Sling tại nhà máy số 2, 

sau đầu tư bước đầu đã phát huy tốt sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Việc lắp đặt thiết bị mới 

đầu tư và đưa vào vận hành sử dụng đảm bảo chất lượng hoạt động và an toàn mọi mặt. 
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4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 Tình hình tài chính 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2015 

Năm 
2016 

% 
tăng/giảm 

1 Tổng giá trị tài sản Triệu Đồng 284.165 380.232 133,81% 

2 Doanh thu thuần Triệu Đồng 662.812 700.071 105,62% 

3 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh 

Triệu Đồng 33.253 33.405 100,46% 

4 Lợi nhuận khác Triệu Đồng -363 -129 35,54% 

5 Lợi nhuận trước thuế Triệu Đồng 32.891 33.276 101,17% 

6 Lợi nhuận sau thuế Triệu Đồng 25.491 26.436 103,71% 

 Một số chỉ tiêu tài chính 

Các chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2014 

Năm 2015 Năm 2016 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
      

 - Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1,24 1,24 1,15  

 - Hệ số thanh toán nhanh  lần 0,89 0,88 0,77  

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn         

 - Hệ số nợ/tổng tài sản % 0,67 0,67 0,74 

 - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 1,99 1,99 2,88 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
  

      

 - Vòng quay hàng tồn kho  vòng 7,77 9,29 7,48  

 - Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 2,34 2,33 1,84  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời         

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 
thuần 

% 3,52 % 3,85% 3,78% 

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH % 24,65% 26,8 % 26,92% 

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS % 8,25% 8,97% 6,95% 

 - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ 
Doanh thu thuần 

% 4,57% 5,02% 4,77% 
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1.24 1.24
1.15

0.89 0.88

0.77

2014 2015 2016

Khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

0.67
0.67

0.74

1.99
1.99

2.88

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Cơ cấu vốn

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

Hệ số nợ/Tổng tài sản

7.77

9.29

7.48

2.34 2.33 1.84

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

24.65%
26.80% 26.92%

8.25% 8.97%
6.95%

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Khả năng sinh lời

ROE ROA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016|25 
 

 

5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

 Cổ phần 

Tính đến hết ngày 31/12/2016, Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh đã phát hành 2.999.989 cổ 

phiếu. Trong đó: 

 Số cổ phần phổ thông: 2.999.989 cổ phiếu 

 Số cổ phần ưu đãi: 0 cổ phiếu 

 Số cổ phần đang lưu hành: 2.999.989 cổ phiếu 

 Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng 

 Cơ cấu cổ đông của công ty 

STT Đối tượng Tỷ lệ (%) 

 1 Sở hữu Nhà nước 51% 

2 Sở hữu nước ngoài 0,84% 

 3 Sở hữu khác 48,16% 

 Tổng 100% 

 Danh sách cổ đông lớn 

Stt Tên Cổ đông 
Tỷ lệ 

(%) 

1 Tổng Công ty Hợp tác kinh tế 51% 

2 CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phat́(*) 32,22% 

  Tổng cộng 33,41% 

(*) Đến ngày 10/01/2017, CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phat́ thực hiện thoái toàn bộ phần 

vốn tại Công ty và chính thức không còn là cổ đông lớn của Công ty. Bà Đào Thị Bích mua 534.597 

cổ phiếu VBC và trở thành cổ đông lớn nắm giữ 17,82% cổ phiếu lưu hành 
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 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ năm 2003 với số vốn điều 

lệ là 14.000.000.000 đồng. Từ đó đến nay, công ty đã có 03 lần tăng vốn điều lệ. Cụ thể như sau: 

- Năm 2006: Phát hành cho cổ đông hiện hữu 100.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 

14.000.000.000 đồng lên 15.000.000.000 đồng. 

- Năm 2008: Phát hành cho cổ đông hiện hữu 398.364 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 

15.000.000.000 đồng lên 18.983.640.000 đồng đồng 

- Năm 2011: Niêm yết bổ sung 1.101.625 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 29.999.890.000 

đồng. 

- Trong năm 2016, Công ty không có đợt phát hành tăng vốn nào. 

   Đơn vị: tỷ đồng. 

 

 Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có 

 

 

 

2003 2006 2008 2011

14 15

18.98

30

Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty
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6. Báo cáo liên quan đến môi trường và xã hội 

Chính sách liên quan đến môi trường, xã hội: 

Bên cạnh việc đóng góp tích cực về mặt kinh tế, tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, 

Công ty luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường xung quanh công ty và trong khu vực. Ý 

thức được vấn đề đó công ty có những biện pháp để bảo vệ môi trường. 

 Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

Nguồn nguyên vật liệu đầu vào của Công ty được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; Sử dụng những 

vật liệu tái chế vừa tiết kiệm vừa có lợi cho môi trường và xã hội; có lợi cho công ty; giảm giá vốn, 

hạn chế chi phí xử lý. 

 Tiêu thụ điện 

Công ty luôn chú trọng vấn đề tiết kiệm năng lượng; nâng cao ý thức của cán bộ công nhân 

viên trong sử dụng tiết kiệm điện; ưu tiên sử dụng bóng đèn compact tiết kiệm điện 

 Tiêu thụ nước 

Việc xử lý nước thải: Công ty thu gom và xử lý nước thải đúng quy định, đảm bảo không ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh 

 Tuân thủ pháp luật về môi trường 

Công ty luôn tuân thủ và chủ động nắm bắt các quy định của pháp luật về môi trường cũng 

như phổ biến với cán bộ công nhân viên để nắm bắt và thực hiện 

 Trách nhiệm đối với cộng đồng – xã hôi: Tổng số tiền Công ty dành cho các hoạt động 

thiện nguyện năm 2016 là 196 triệu đồng 

 Chính sách đối với người lao động 

- Công ty đảm bảo chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ phụ cấp và tiền quà ngày lễ, tết cho 

cán bộ nhân viên 

- Tuân thủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN  

- Khám chữa bệnh định kỳ cho người lao động 

- Chế độ ăn ca được duy trì thường xuyên, bảo đảm được định lượng tiêu chuẩn và an toàn vệ 

sinh thực phẩm. 

- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động  

- Tổ chức tập huấn về phòng cháy chữa cháy cho toàn bộ cán bộ công nhân viên 

- Chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động qua các hoạt động đoàn thể, văn hóa – thể 

thao, … 
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Công Ty cổ phần nhựa bao bì Vinh phối hợp 

cùng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH công an 

tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với tổ chức tập huấn 

nghiệp vụ PCCC&CNCH cho trên 240 cán bộ, 

công nhân viên công ty ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh 

Cán bộ nhân viên tham gia giải bóng đá 

kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty 

Cán bộ nhân viên của Công ty tích cực tham 

gia các hoạt động văn hóa – đoàn thể. 
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    2015            2016     2015            2016 

28,5   

tỷ đồng 

33,3   

tỷ đồng 

620    

tỷ đồng 

700    

tỷ đồng 

380                

tỷ đồng   

282               

tỷ đồng   

 

 

Danh sách Ban giám đốc 

STT Thành viên Chức vụ Số CP sở hữu 

1 Ông Nguyễn Xuân Hải Giám đốc 535.478 

2 Ông Cao Xuân Vinh Phó Giám đốc 302.259 

3 Ông Lê Xuân Thọ Phó Giám đốc 0 

4 Ông Phan Trí Nghĩa Phó Giám đốc 2.500 

5 Bà Trần Thị Hồng Thái Kế toán trưởng 144.257 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

Doanh thu LNTT Tổng tài sản Nợ phải trả 
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1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Năm 2016 Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện thị trường vỏ 

bao xi măng dần bị thu hẹp (do một số nhà máy xi măng xây dựng nhà máy bao bì tự bao tiêu sản 

phẩm, thị trường chuyển sang sử dụng xi măng rời, chính sách nhà nước thay đổi áp thuế xuất 

khẩu xi măng lên 5%, phía bắc đáng thử nghiệm bao dán đáy 1 lớp để giảm chi phí v.v....); Thị 

trường bao OPP, bao Jamboo, Sling mới triển khai đầu tư đang từng bước tiếp cận thị trường 

nước ngoài đòi hỏi phải có thời gian, đồng thời từng bước triển khai các biện pháp nhằm giảm 

giá thành để cạnh tranh được với thị trường Trung Quốc hay Thái Lan. Tình hình giá hạt nhựa 

(nguyên liệu chính cho sản xuất) các tháng đầu năm tăng giảm với biên độ ngắn khó lường.  

  Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, đơn vị còn phải tập trung đầu tư xây dựng nhà 

xưởng, mua sắm thêm máy, thiết bị; tuyển dụng bổ sung lao động và tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 20 năm thành lập Công ty (31/8/1996 - 31/8/2016) 

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị, Ban giám đốc 

Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau: 

 Chủ động thực hiện tốt các giải pháp về công tác thị trường, tích cực khai thác mở rộng thị 

phần ở các khách hàng truyền thống. Đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường ưu tiên tìm kiếm 

thị trường xuất khẩu, đầu tư máy móc thiết bị, tăng năng lực sản xuất bao PP, bao Sling và 

bao jamboo cung cấp cho thị trường. 

 Duy trì và tăng cường việc cải tiến công nghệ, kiểm soát các định mức tiêu hao nguyên vật 

liệu, thực hiện tốt các giải pháp tăng năng suất lao động và tăng thu nhập cho người lao động 

trong công ty. Quản lý chặt chẽ ở các công đoạn trong quá trình sản xuất, giảm phế liệu, tiết 

kiệm chi phí vật tư, nguyên liệu, chi phí nhân công. Duy trì và quản lí tốt chất lượng sản phẩm 

theo hệ thống quản lý ISO 9001-2008 

 Thực hiện tốt các giải pháp về vốn đảm bảo lượng nguyên liệu dự trữ phù hợp đáp ứng cho 

nhu cầu sản xuất và góp phần hạn chế được biến động của giá NVL trên thị trường. 

 Thường xuyên giáo dục, vận động người lao động tích cực thực hiện tốt phong trào thi đua, 

lao động sản xuất, phấn đấu đạt và vượt các định mức kế hoạch đề ra. 

 Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức biên chế các phòng ban, nhà máy sản xuất nhằm phát 

huy tốt hiệu quả công tác quản lý và điều hành.  

 Đầu tư hoàn thành nhà máy sản xuất bao bì Jamboo, sling công suất trên 2 triệu bao/năm tại 

nhà máy số 2. 
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2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016  

 KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 

Năm 2016 là một năm với nhiều khó khăn thách thức, song những kết quả mà công ty đạt 

được là tương đối khả quan: Doanh thu thuần đạt hơn 700 tỷ đồng, tăng gần 13% so với năm 

2016. Trong khi đó, Lợi nhuận trước thuế cũng tăng 16,75% so với năm 2015, đạt mức 33,3 tỷ 

đồng. 

Nhờ những kết quả kinh doanh khả quan này mà trong năm qua, Công ty đã hoàn thành 

và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đạt ra tại nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: 

Tình hình thực hiện các kế hoạch đã đề ra 

STT Chỉ tiêu ĐVT KH 2016 TH 2016 
TH 
2016/KH 
2016 

1 Sản lượng Bao 99.600.000 109.662.016 110,10% 

2 Doanh thu thuần Triệu Đồng 620.000 700.071 112,91% 

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu Đồng 28.500 33.276 116,75% 

4 Thu nhập bình quân Đồng 7.549.000 8.112.000 107,46% 
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 Công tác quản lý điều hành 

Công tác quản lý điều hành sản xuất từ các phòng ban đến hai nhà máy tiếp tục được củng 

cố và tăng cường. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận, phòng, ban đảm bảo 

cho công tác tổ chức và quản lý sản xuất thông suốt và hiệu quả.  

Năm 2016 tiếp tục triển khai cơ cấu lại bộ máy tổ chức quản lý của công ty, từng bước phân 

cấp điều hành cho hai nhà máy nhằm phát huy tối đa tính độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

trong quản lý điều hành. Đến nay cơ bản mô hình tổ chức biên chế mới từng bước đã phát huy 

tác dụng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý điều hành của công ty. 

 Công tác thị trường 

- Đối với vỏ bao xi măng thực hiện khai thác tối đa thị trường truyền thống, tìm kiếm thị trường 

mới thay thế thị trường giảm do ảnh hưởng xuất khẩu xi măng. 

- Đối với bao PP/Jamboo/Sling: Tích cực triển khai mở rộng các thị trường bao PP, Jamboo, 

Sling trong nước và tập trung tìm kiếm thị trường xuất khẩu vỏ bao về cơ bản đạt kết quả khả 

quan. 

- Kịp thời nắm bắt các thông tin về chất lượng sản phẩm trước và sau khi giao hàng để có 

phương án giải quyết, duy trì tốt mối quan hệ và làm tốt công tác dịch vụ sau khi bán hàng.  

 Công tác công nghệ, kỹ thuật, đầu tư và đảm bảo an toàn 

- Công tác công nghệ chất lượng sản phẩm được duy trì và áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001– 

2008 có hiệu quả 

- Khai thác tối đa hệ số sử dụng của máy móc thiết bị, tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng, 

kiểm soát việc thực hiện các quy trình vận hành, duy trì nghiêm túc chế độ kiểm tra, kiểm 

định, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và đảm bảo vật tư phụ tùng thay thế. 

- Tập trung sắp xếp lại mặt bằng sản xuất, bố trí hệ thống máy móc hợp lý theo từng dây chuyền 

và phù hợp với sản phẩm sản xuất, theo dõi thường xuyên công tác an toàn vệ sinh lao động, 

kịp thời xử lý khắc phục các sự cố về MMTB, thực hiện nghiêm công tác kiểm định các thiết 

bị và yêu cầu về an toàn trong sản xuất. 

- Hoàn thiện đầu tư xưởng sản xuất bao Jamboo/Sling tại nhà máy số 2, sau đầu tư bước đầu 

đã phát huy tốt sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Việc lắp đặt thiết bị mới đầu tư và đưa vào 

vận hành sử dụng đảm bảo chất lượng hoạt động và an toàn mọi mặt. 

- Công tác ATVSLĐ và ATPCCN, an toàn giao thông, an toàn tài sản, thiết bị thường xuyên chú 

trọng và quan tâm thực hiện. Duy trì lực lượng thường trực PCCC trong thời kỳ cao điểm đảm 

bảo an toàn về mọi mặt. 
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 Công tác tài chính 

Đảm bảo đầy đủ kịp thời vốn cho SXKD và công tác đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết  bị. Cập 

nhật và tuân thủ chế độ tài chính, kế toán, quản lý tài chính đúng chế độ quy định. Duy trì thực 

hiện có nề nếp công tác báo cáo tài chính định kỳ.  

Thực hiện nghiêm chế độ tài chính, kế toán, quản lý sử dụng vốn chặt chẽ không để thất 

thoát, lãng phí. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, kê khai và nộp thuế GTGT, TNDN, 

TNCN theo quy định kịp thời và đúng hạn 

 Công tác lao động - chính sách - tiền lương 

- Công tác tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động và thực hiện 

chế độ chính sách được tiến hành đúng luật định. 

- Từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức biên chế, xây dựng chức trách nhiệm vụ từng vị trí 

nhằm đáp ứng với tình hình quản lý sản xuất ở cả hai cơ sở. 

- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động được thực hiện tốt qua đó giúp 

cho việc phân công, bố trí, sắp xếp, quản lý, sử dụng lao động  thuận lợi, phát huy được khả 

năng tay nghề của người lao động, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.  

- Các chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ phụ cấp, tiền quà ngày lễ, tết, chế độ bảo hiểm, 

khám chữa bệnh được giải quyết đúng đủ, công khai. Chế độ ăn ca được duy trì thường xuyên, 

bảo đảm được định lượng tiêu chuẩn và an toàn vệ sinh thực phẩm. 

 Công tác hành chính văn phòng 

Việc duy trì theo dõi thời gian làm việc, nghỉ việc, ra vào cổng đã được duy trì tương đối chặt 

chẽ. Các thủ tục hành chính về cấp giấy khám chữa bệnh, giấy giới thiệu…đảm bảo đúng đối 

tượng. 

3. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2016  

 Tình hình tài sản 

Chỉ tiêu 

Năm 2015 Năm 2016 
% 

2016/2015 Giá trị 
(triệu đồng) 

Tỷ trọng    
(%) 

Giá trị 
(triệu đồng) 

Tỷ trong 
(%) 

Tài sản ngắn hạn 235.254 82,79% 299.053 78,65% 127,12% 

Tài sản dài hạn 48.911 17,21% 81.179 21,35% 165,97% 

Tổng tài sản 284.165 100,00% 380.232 100,00% 133,81% 

 

Trong năm 2016, Tổng tài sản tăng mạnh 33,81% so với năm 2015, đạt mức 380,2 tỷ đồng. 

Trong đó, Tài sản ngắn hạn tăng 27,12% đạt mực 299,1 tỷ đồng và Tài sản dài hạn tăng gần 66% 

đạt mức 81,2 tỷ đồng.  
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Cơ cấu tài sản có sự thay đổi không đáng kể: Tài sản ngắn hạn vẫn chiếm phần lớn Tổng tài 

sản, chiếm 78,65%. Trong khi đó, Tài sản dài hạn chỉ chiếm 21,35%. 

 Tài sản ngắn hạn 

 

 Tài sản dài hạn 
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 Tình hình nợ phải trả 

Chỉ tiêu 

Năm 2015 Năm 2016 
% 

2016/2015 Giá trị 
(triệu đồng) 

Tỷ trọng    
(%) 

Giá trị 
(triệu đồng) 

Tỷ trong 
(%) 

Nợ ngắn hạn 189.031.247.265 100,00% 
          

260.724.501.719  
92,45% 137,93% 

Nợ dài hạn 0 0,00% 
          

21.301.173.009  
7,55% - 

Tổng nợ phải 
trả 

189.031.247.265 100,00% 
        

282.025.674.728  100,00% 149,20% 

Trong năm qua, Tổng tài sản tăng mạnh dẫn đến nợ phải trả của Công ty cũng tăng tới 

49,2% so với năm 2015, đạt mức 282 tỷ đồng.  

Về cơ cấu nợ phải trả, trong năm 2016, Công ty phát sinh các khoản Nợ dài hạn ở mức 

21,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, Nợ ngắn hạn vẫn chiếm phần lớn các khoản nợ phải – chiếm 92,45% - 

tăng 37,93 tỷ đồng so với năm 2015 

 Nợ ngắn hạn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Nợ dài hạn 

         Năm 2015, Công ty không có các khoản Nợ dài hạn.  Bước sang năm 2016, Nợ dài hạn của 

Công ty là 21,3 tỷ đồng, bao gồm: Vay và cho thuê tài chính 20,4 tỷ đồng, Quỹ phát triển khoa 

học và công nghệ 0,9 tỷ đồng 
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4. Đánh giá chung 

 Những điểm làm được 

Năm 2016 Đảng ủy, HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã lãnh đạo chỉ đạo Công ty thực hiện hoàn 

thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. Sản xuất kinh doanh của 

Công ty duy trì ổn định, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch: 

- Chủ động nắm bắt tình hình, lường đón được thuận lợi, khó khăn từ đó đề ra các giải pháp 

đúng đắn có hiệu quả nhằm ổn định chất lượng, hạ giá thành đảm bảo cạnh tranh và duy trì 

được tỷ suất lợi nhuận. 

- Khai thác tốt thị trường xuất khẩu đảm bảo cho thiết bị sau đầu tư phát huy có hiệu quả, 

đồng thời ổn định sản xuất tại hai nhà máy.  

- Nội bộ đoàn kết thống nhất cao, công ty đảm bảo an toàn về người và tài sản trong quá trình 

sản xuất. 

- Các chế độ, chính sách, tiền lương, thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện 

đáng kể, thanh toán kịp thời, đảm bảo dân chủ, công khai. 

- Đội ngũ cán bộ trong Công ty được sắp xếp ổn định, các vị trí bố trí cơ bản phát huy tốt khả 

năng năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

 Những điểm chưa làm được và Nguyên nhân 

Trong năm qua, Công ty vẫn còn những điểm hạn chế sau đây: 

- Ý thức của một số lao động về việc chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị còn chưa nghiêm. 

Một số lao động không đảm bảo ngày công, năng suất lao động 

- Công tác thu hồi công nợ thực hiện có lúc còn chậm 

5. Kế hoạch hoạt động trong năm 2017 

 Đặc điểm tình hình 

Kết quả công tác đầu tư tăng năng lực sản xuất và cơ hội mở rộng phát triển thị trường xuất 

khẩu, những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành trong năm 

qua là cơ sở, điều kiện cần thiết để đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các 

chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017.  

- Chính sách thuế nhập khẩu hạt nhựa sẽ tăng từ 1 lên 3%, tình hình kinh tế biến động khó 

lường nhất là thị trường dầu mỏ sẽ tác động đến giá hạt nhựa. 

- Quy mô sản xuất đã được đầu tư mở rộng, lực lượng lao động tăng cao, áp lực tạo công ăn 

việc làm cho người lao động nhất là đối tượng sản xuất bao Jamboo, Sling sẽ khó khăn. 

- Năm 2017 nền kinh tế thế giới vẫn có những yếu tố khó lường, trong nước kinh tế từng bước 

ổn định và có sự phát triển. 

- Đó là những vẫn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

trong năm 2017. 
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 Định hướng và kế hoạch SXKD năm 2017 

 Các chỉ tiêu chủ yếu 

TT 
Nội dung 
công việc 

ĐVT 
Kế hoạch 
năm 2017 

Ghi chú 

I Sản xuất và tiêu thụ Bao 101.500.000   

II Doanh thu Tr.đ 701.835   

III 

Lợi nhuận      

- Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 31.000   

- Lợi nhuận sau thuế Tr. đ 24.180 22% thuế TNDN 

- % lợi nhuận/doanh thu % 4,4   

-Tỷ suất Doanh thu/vốn điều 
lệ 

% 103% 
  

IV 

Phân chia lợi nhuận      

-  Trả cổ tức 40% Tr.đ 11.999   

- Quỹ đầu tư phát triển sản 
xuất 

Tr.đ 6.241 VĐL: 29.999.890 

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 
20% 

Tr.đ 5.640   

- Thưởng hoàn thành kế 
hoach 

Tr.đ 300   

V Nộp ngân sách và cấp trên Tr.đ 27.000   

VI 

  Lao động bình quân Người 782 

  

  Thu nhập bình quân/tháng Đồng 8.160.000 

 Biện pháp và nhiệm vụ thực hiện 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 trên tất cả các mặt. Xây dựng Công 

ty vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 

- Thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết của cấp trên, của Đảng bộ, Đại hội đồng 

cổ đông. 

- Duy trì ổn định sản xuất, tích cực, chủ động nắm vững tình hình thị trường, từng bước mở 

rộng khách hàng nhất là bao PP, BOPP, bao Sling, bao Jamboo trong và ngoài nước. 

 



 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016|38 
 

 

 

- Tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tranh thủ khai thác tăng thị phần ở 

các khách hàng truyền thống đảm bảo sản xuất đạt kế hoạch. Tìm kiếm thị trường mới bù đắp 

một số khách hàng truyền thống giảm sản lượng vỏ bao do yếu tố khách quan. 

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật, tạo ra chất lượng sản phẩm tốt có giá 

cạnh tranh, giữ vững thương hiệu và uy tín đối với khách hàng. Thực hiện tốt công tác quản 

trị trong sản xuất, giảm thiểu tối đa các lãng phí trong hoạt động SXKD. 

- Hoàn thiện công tác đầu tư nhà xưởng, cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị bổ sung ở cơ sở hai 

sau đầu tư đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

- Thường xuyên bám sát tình hình thị trường trong nước và thế giới để có chiến lược dự trữ 

NVL, kết hợp với xây dựng, đàm phán, điều chỉnh giá đầu ra hợp lý, đảm bảo tính cạnh tranh. 

- Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa tiêu thụ sản phẩm hàng hoá với việc thu hồi công nợ không 

để nợ đọng kéo dài, không có nợ khó đòi. 

- Đảm bảo huy động vốn đáp ứng đủ cho hoạt động SXKD. Kiểm soát chặt chẽ các yếu tố chi 

phí đầu vào, chủ động nắm bắt và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, hạn 

chế lãng phí, đảm bảo hiệu quả sản xuất.  

- Tổ chức tuyển dụng, đào tạo luân chuyển, đào tạo nâng cao tay nghề bậc thợ, trình độ năng 

lực chuyên môn cho người lao động đủ đáp ứng cho nhu cầu công việc ở các công đoạn sản 

xuất. Điều chỉnh, cải thiện chính sách tiền lương, thu nhập cho người lao động tạo thuận lợi 

cho mọi người yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức biên 

chế, phát huy tốt công tác quản lý điều hành trong toàn công ty. 

- Phát huy trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, thực hiện  nghiêm túc quy 

trình quản lý vật tư, thiết bị, duy trì chế độ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và  định  kỳ, 

nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị. 

- Tăng cường đánh giá chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 đã được công nhận 

nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả  mọi hoạt động của Công ty. Đồng thời triển khai áp 

dụng hệ thống quản lý theo ISO 22000 - HACCP có hiệu quả. 

- Duy trì và phát huy tốt công tác công nghệ - chất lượng nhằm đảm bảo ổn định chất lượng 

sản phẩm, hạ giá thành sản xuất. 

- Quản lý tốt máy móc thiết bị đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng. Thực hiện tốt quy 

trình vận hành, đảm bảo đầy đủ lực lượng cơ khí, bảo trì đủ về số lượng chất lượng tay nghề 

để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
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1. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016 

Năm 2016 được đánh giá là một năm đầy thách thức với nền kinh tế Việt Nam, thời điểm Việt 

Nam đẩy mạnh tiến trình hội nhập thì cục diện kinh tế chính trị quốc tế diễn ra những điều ngoài 

ý muốn. Do đó đã tác động đến vấn đề đầu tư, kinh doanh, tiêu dùng…  

Các doanh nghiệp sản xuất bao bì trong năm 2016 tiến hành sản xuất kinh doanh trong trong 

điều kiện cạnh tranh gay gắt do sản lượng xi măng rời ngày càng giảm. Bên cạnh đó, so với năm 

2015, xi măng xuất khẩu giảm 7,1% về lượng và 16% về trị giá. 

Mặc dù gặp nhiều bất lợi về thị trường vỏ bao xi măng nhưng công tác thị trường đã phát huy 

tốt các mối quan hệ nhằm khai thác tối đa thị phần ở khách hàng truyền thống.  

Tích cực tìm kiếm và mở rộng được thị trường vỏ bao PP, BOPP, và bao big bag cả trong nước 

và xuất khẩu. Tiếp tục mở rộng và tăng sản lượng xuất khẩu vỏ bao sang các nước Mỹ, Philipine, 

Malayxia, Singapore, Madagasca, Thái lan...Doanh thu xuất khẩu năm 2016 đạt 8% tổng doanh 

thu. 

Trong năm đã tiến hành công tác đầu tư Nhà máy sản xuất bao jambo công suất 2,4 triệu sản 

phẩm tại KCN Gia lách, Nghi xuân, Hà tĩnh, xây dựng, hoàn thiện biên chế tổ chức hoạt động tại 

hai nhà máy. 

Sản lượng tiêu thụ đạt 109,6 triệu vỏ bao các loại bằng 110% kế hoạch; Doanh thu đạt 700 tỷ 

đồng đạt 113% kế hoạch, Lợi nhuận đạt 33,2 tỷ đồng bằng 117% kế hoạch, Thu nhập bình quân 

người lao động đạt 8.112.000 đồng/người/tháng bằng 107% kế hoạch. Trong các hoạt động công 

ty luôn chủ động tích cực và trách nhiệm. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư 

tưởng. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. 

2. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc và cán bộ công nhân viên trong công 

tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa tình hình kinh tế có nhiều biến động bất lợi cho Công ty. 

Bên cạnh đó, HĐQT cũng đánh giá cao công tác điều hành của Ban Giám đốc, HĐQT hết sức tin 

tưởng vào năng lực lãnh đạo và phẩm chất đạo đức của các thành viên Ban Giám đốc. Cụ thể, 

Ban giám đốc đã: 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện những chiến lược mà HĐQT đã đề ra một cách nhanh 

chóng, đúng hướng và hiệu quả 

- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra  

D. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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- Báo cáo trung thực mọi hoạt động của Ban điều hành và hoạt động của Công ty cho HĐQT 

- Công bố thông tin công khai, minh bạch, chính xác và kịp thời 

3. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2017 

 Kế hoạch năm 2017 

Cho đến nay về định hướng phát triển Công ty vẫn dựa trên cơ sở định hướng cơ bản 2015-

2020 có bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp của từng thời kỳ phát triển. 

- Nâng qui mô vốn của Công ty tương xứng với sự phát triển của công ty. Vốn Điều lệ sẽ tăng 

lên 75.000.000.000 đồng. 

- Thuê thêm mặt bằng 4,03 ha tại Khu công nghiệp Gia lách, Nghi xuân, Hà tĩnh liền kề Nhà máy 

để có hướng đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng nghành nghề.   

- Đầu tư thay thế máy sợi, dệt, Tái chế Đài Loan, Sài Gòn tại Nhà máy 1 do đã hết khấu hao từ 

lâu, năng suất, chất lượng thấp, không đáp ứng yêu cầu thị trường, nhất là thị trường xuất 

khẩu. 

- Kế hoạch SXKD năm 2017:  Sản xuất và tiêu thụ 101,5 triệu vỏ bao; Doanh thu 701,8 tỷ đồng, 

Lợi nhuận 31 tỷ đồng. 

 Nhiệm vụ thực hiện 

Năm 2017, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp 

nhiều khó khăn; cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi 

ro tiềm ẩn, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng… Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định 

phương hướng chỉ đạo hoạt động của Công ty năm 2017 như sau: 

- Thường xuyên chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn 

thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao. 

- Thường xuyên nghiên cứu cải tiến công tác quản lý, tăng cường quản trị rủi ro, bảo đảm 

an toàn tài chính, an toàn mọi hoạt động.   

- Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác thị trường cả trong và ngoài nước. Thực hiện 

tốt qui trình quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO, tiết giảm chi phí, hạ giá 

thành SP, tăng sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. 

- Quản lý đầu tư tăng năng lực SXKD của hai nhà máy, từng bước chuyên môn hóa, tự động 

hóa nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng, mẫu mã của thị trường. 
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E. QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Thành viên hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số CP sở hữu 

1 Ông Nguyễn Hồng Viện Chủ tịch 600.000 

2 Ông Nguyễn Xuân Hải Phó chủ tịch 535.478 

3 Bà Trần Thị Hồng Thái Thành viên 144.257 

4 Ông Cao Xuân Vinh Thành viên 302.259 

5 Bà Phạm Nguyệt Minh Thành viên 966.582 

 

 Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2016 

HĐQT đã triệu tập ĐHĐCĐ, dự thảo chương trình họp, thông báo và tổ chức họp ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2016 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.  

Căn cứ nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban 

điều hành thực hiện đầy đủ các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, theo 

sát tình hình biến động về kinh tế, giá cả thị trường, tổ chức nhiều phiên họp nhằm chỉ đạo Ban 

điều hành đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình biến động của nền kinh tế 

và giá cả vật tư, dịch vụ. HĐQT đều tổ chức họp thường kỳ theo các hình thức phù hợp để Giám 

đốc công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và kế hoạch sản xuất kinh doanh 

của quý tiếp theo.  

Hoạt động quản trị Công ty theo đúng Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế 

hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám 

sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, 

các Nghị quyết đã được ban hành.  

Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển 

khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các quyết định của Hội 

đồng quản trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan 

thực hiện. 
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Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp. 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi 

họp 
tham dự 

Tỷ lệ 
Lý do không 

tham dự 

1 Ông Nguyễn Hồng Viện(*) Chủ tịch 3/4 75%  

2 Ông Nguyễn Xuân Hải Phó chủ tịch 4/4 100%  

3 Bà Trần Thị Hồng Thái Thành viên 4/4 100%  

4 Ông Cao Xuân Vinh Thành viên 4/4 100%  

5 Bà Phạm Nguyệt Minh (*) Thành viên 2/4 50%  

(*) Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh đã bầu Ông Nguyễn 

Hồng Viện làm chủ tịch HĐQT thay thế Ông Phan Trí Nghĩa và bầu bà Phạm Nguyệt Minh thay thế 

Ông Phạm Hoàng Việt là ủy viên HĐQT. 

 Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm: 

Stt Số Nghị quyết/ 
Quyết định 

Ngày Nội dung 

1 01/NQ-
HĐQT2016 

24/03/2016 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) 
và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 
2015 

2 02/NQ-
HĐQT2016 

10/05/2016 Thông qua Báo cáo tài chính quý I năm 2016; Kế hoạch 
SXKD quý II năm 2016. Thông qua tiến độ đầu tư giai 
đoạn II nhà máy sản xuất bao bì và các vấn đề phát sinh 
trong đầu tư 
 

3 03/NQ-HĐQT 
2016 

15/07/2016 Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 
và Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016 
- Thông qua bổ nhiệm Ông Phan Trí Nghĩa – Phó 
giám đốc điều hành sản xuất. 
- Thông qua việc lập Dự án đầu tư mở rộng sản xuất 
và thuê thêm mặt bằng tại KCN Gia Lách, Nghi Xuân, 
Hà Tĩnh. 
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4 03/NQ-HĐQT 
2016 

04/10/2016 - Thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của công 

ty năm 2017 

- Thông qua các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu xây dựng kế 

hoạch 2017 

- Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III 

năm 2016  

- Thông qua phương hướng, kế hoạch nhiệm vụ quý IV 

năm 2016 

 

 

 Hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc/Ban điều hành 

 Những điểm làm được 

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, 

kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh 

các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.   

- Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty luôn 

phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị 

Công ty.   

- Hàng quý, Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị. HĐQT cũng đã 

thường xuyên chỉ đạo Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo 

quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHĐCĐ 

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 

các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị và đã đem lại kết quả kinh tế cao. Ban 

điều hành cơ bản đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, các nội quy, quy chế đề ra. Tích cực 

chủ động trong các hoạt động, xây dựng phát triển thương hiệu công ty. 

- Thực hiện tốt chính sách cho người lao động, các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 

 Tuy nhiên, trong hoạt động của Ban điều hành vẫn còn những hạn chế: 

- Công tác quản lý điều hành có lúc chưa được chặt chẽ, chất lượng sản phẩm chưa thực sự ổn 

định, vẫn còn lỗi vi phạm chủ quan. 

- Thực hiện một số nội dung công việc còn chậm. 

- Công tác thu hồi công nợ được chú trọng nhưng hiệu quả chưa cao, công nợ còn lớn ảnh 

hưởng đến hiệu quả SXKD. 
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2. BAN KIỂM SOÁT 

Thành viên Ban kiểm soát 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số CP sở hữu 

1 Ông Tạ Quang Minh Trưởng BKS - 

2 Ông Nguyễn Ngọc Anh Thành viên BKS 1.300 

3 Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo Thành viên BKS 1.660 

 Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 

         Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh được Đại hội đồng cổ đông bầu ra, bao 

gồm 03 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Ban kiểm soát hoạt động theo đúng chức 

năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật của nhà nước. Trong năm 2016 

Ban kiểm soát thực thi những hoạt động chủ yếu sau: 

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và nghị quyết đại hội đồng 

cổ đông khi Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực thi các nhiệm vụ. 

- Định kỳ kiểm tra, giám sát Báo cáo tài chính 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính hợp lý, chính 

xác của các số liệu tài chính;  

- Xem xét các Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành và Báo cáo tình hình thực hiện kế 

hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư XDCB do Ban điều hành báo cáo hàng quý, năm; 

       Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản 

trị, Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. 

 Kết quả đánh giá, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung, số liệu của Báo cáo tài chính năm 2016 của Công 

ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học 

TP Hồ Chí Minh. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu 

tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2016, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán 

doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau: 

 Về kết quả kinh doanh: 

 - Doanh thu và thu nhập khác:  700.326.222.310 đồng - đạt 113% KH năm 

 - Lợi nhuận trước thuế:               33.275.906.032 đồng - đạt 116,7 % KH năm 

 - Lợi nhuận sau thuế:      26.435.571.637 đồng  

 - Thu nhập bình quân:  8.111.000 đồng/người/tháng - đạt 107% Kế hoạch năm.  
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 Về tài sản và nguồn vốn: 

Tài sản 31/12/2016 01/01/2016 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 299.053.066.982  235.253.995.050  

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 7.942.187.398  346.607.053  

II. Các khoản phải thu ngắn hạn 189.469.315.903  165.139.911.017  

III. Hàng tồn kho 97.943.333.084  68.331.092.190  

IV. Tài sản ngắn hạn khác 3.698.230.597  1.436.384.790  

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 81.178.683.465  48.911.315.697  

I. Tài sản cố định 72.408.928.376  40.376.251.303  

II. Tài sản dài hạn khác 8.769.755.089  8.535.064.394  

TỔNG TÀI SẢN 380.231.750.447  284.165.310.747  

Nguồn vốn 31/12/2016 01/01/2016 

C. NỢ PHẢI TRẢ 282.925.674.728  189.036.883.665  

I. Nợ ngắn hạn 260.724.501.719  189.036.883.665  

II. Nợ dài hạn 22.201.173.009  0  

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 98.206.075.719  95.128.427.082  

TỔNG NGUỒN VỐN 380.231.750.447  284.165.310.747  

 

 Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp: 

- Khả năng sinh lời của công ty ở mức khá cao: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) 

đạt 37,6%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) đạt 7,0%; lãi cơ bản trên cổ phiếu 

đạt 7.925 đ/cổ phiếu. 

- Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của công ty ở mức an toàn: Khả năng thanh toán tổng 

quát là 1,35 lần; khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 1,14 lần; Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở 

hữu là 3,92 lần.  

- Công tác tài chính - kế toán có nề nếp, chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc, chế độ tài chính 

kế toán và những quy định của pháp luật hiện hành; huy động và sử dụng vốn đúng mục đích; 

đảm bảo đầy đủ, kịp thời nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư. 
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 Kết quả hoạt động giám sát của BKS đối với hoạt động của HĐQT, BTGĐ và Ban quản lý 

Công ty trong năm 2016 

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tuân thủ đúng quy 
định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.  

 

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, 
Điều lệ công ty cũng như Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết 
định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 
được ban hành một cách kịp thời, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty. 

- Các hoạt động của Công ty đã được Ban giám đốc và bộ máy quản lý giúp việc triển khai thực 
hiện trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Năm 
2016, mặc dù tình hình thị trường còn nhiều biến động, nhưng với sự nhạy bén, năng động 
của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, 
lao động; công tác thị trường luôn được chú trọng và phát huy có hiệu quả; chất lượng sản 
phẩm được duy trì tốt; khẳng định được thương hiệu và uy tín đối với khách hàng. Hoạt động 
sản xuất kinh doanh của công ty cơ bản ổn định và phát triển bền vững, hiệu quả cao; các chỉ 
tiêu kinh tế chủ yếu đều vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. 

- Trong năm Công ty đã triển khai đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bao bì tại Gia Lách giai đoạn 
2 để tăng năng lực sản xuất theo kế hoạch, trị giá đầu tư tăng TSCĐ trong năm là 48.048 triệu 
đồng. 

- Công ty luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của UBCK và Sở GDCK từ việc 
công bố thông tin, chế độ báo cáo định kỳ, hoàn thiện quy trình, quy chế ... theo quy định; 
Các chế độ chính sách với người lao động được thực hiện theo Bộ luật lao động, Điều lệ công 
ty. Việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời, đầy đủ. 

- Các tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác được Công ty quan tâm tạo 
điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật. 

Một số tồn tại: Công tác thu hồi công nợ tuy có nhiều cố gắng nhưng có thời điểm thu hồi 
còn chậm, lượng vốn vay phải huy động còn khá lớn. 

 Phương hướng hoạt động của BKS đối với 2017 

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban kiểm 

soát lập kế hoạch làm việc năm 2017 như sau: 

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám 

đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, vật tư, tài sản... của 

Công ty; 

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty: Kiểm tra về tính chính xác, trung 

thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty; 

- Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh, đầu 

tư XDCB, các phương án phát triển, các công tác quản lý về tổ chức lao động, tiền lương, các 



 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016|49 
 

chế độ khác liên quan đến công ty và tập thể người lao động; 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp khác của Công ty; 

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và 

các phòng ban trong Công ty, với một mục đích chung là thực hiện thắng lợi Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông; 

 

3. LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2016 

TT Họ và tên Chức vụ 
Số tháng làm 

việc 
Thành tiền 

  HĐQT       

1 Phan Trí Nghĩa (*) Chủ tịch HĐQT 4 26.385.066 

2 Nguyễn Hồng Viện Chủ tịch HĐQT 8 52.770.133 

3 Nguyễn Xuân Hải Phó chủ tịch HĐQT 12 59.366.400 

4 Cao Xuân Vinh Thành viên HĐQT 12 59.366.400 

5 Phạm Nguyệt Minh Thành viên HĐQT 8 39.577.600 

6 Phạm Hoàng Việt (*) Thành viên HĐQT 4 19.788.800 

7 Trần Thị Hồng Thái Thành viên HĐQT 12 59.366.400 

  Ban kiểm soát      

1 Tạ Quang Mạnh Trưởng ban BKS 12 63.411.200 

2 Nguyễn Ngọc Anh Thành viên BKS 12 47.558.400 

3 Nguyễn Thị Thanh Hảo Thành viên BKS 12 47.558.400 

  Cộng     475.148.800 

(*) Năm 2016, Ông Phan Trí Nghĩa đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Ông Phạm Hoàng Việt 

đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ tháng 1 đến tháng 4 trước khi được Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2016 miễn nhiệm. 

4. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN VÀ CỔ ĐÔNG LỚN 

 GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN 

- Ông Nguyễn Xuân Hải Giám đốc công ty đăng ký bán 50.000 Cổ phiếu và thực hiện giao dịch 
thành công 

- Ông Nguyễn Ngọc Anh Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán 5.000 Cổ phiếu và thực hiện 
giao dịch thành công 

 
 GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN 

- Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát bán 966.582 cổ phần nắm giữ chiếm 
32,22% cổ phiếu lưu hành. Sau giao dịch không còn nắm giữ cổ phiếu VBC. 

- Bà Đào Thị Bích mua 534.597 cổ phiếu VBC và trở thành cổ đông lớn nắm giữ 17,82% cổ phiếu 
lưu hành 
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