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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
NĂM 2014 

 

I. Thông tin chung: 

1. Thông tin khái quát: 

Tên công ty ñại chúng: Công ty cổ phần Tập ñoàn HAPACO 

Tên viết tắt: TẬP ðOÀN HAPACO 

Tên giao dịch: HAPACO 

Vốn ñiều lệ: - ðăng ký          : 500.002.510.000 VNð 

  - ðã phát hành : 322.601.220.000 VNð 

ðịa chỉ: Tầng 5 + 6 Toà nhà Khánh Hội, Lô 2/3C Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng. 

ðiện thoại: +84 31 3556002 

Fax: +84 31 3556008 

Website: www.hapaco.vn - Email: hapaco@hapaco.vn 

Tập ñoàn ñã ñược Sở Kế hoạch và ðầu tư TP. Hải Phòng cấp giấy chứng nhận ñăng 
ký kinh doanh số 055591 ngày 17 tháng 06 năm 1999, cấp lại lần thứ 11 ngày 21 tháng 
11 năm 2009. 

Mã số thuế: 0200371361 

Mã cổ phiếu: HAP 

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

Tiền thân của Công ty Cổ phần Tập ñoàn HAPACO là Xí nghiệp Giấy bìa 
ðồng Tiến, ñược thành lập ngày 14/09/1960 từ cơ sở giấy nhỏ ñược công tư hợp 
doanh thành DNNN, chuyên sản xuất các loại bìa cát tông với các thiết bị cũ sản xuất 
trong nước, giải quyết một phần nhu cầu về giấy cho nhân dân thành phố thời kỳ chiến 
tranh. Năm 1975, do nhu cầu giấy viết giấy in tài liệu tăng cao, Xí nghiệp ñã mở rộng 
ñầu tư thêm dây chuyền sản xuất giấy mỏng, cung cấp các loại giấy in, viết, ñánh máy. 

Tháng 12/1986, xí nghiệp ñổi tên thành Nhà máy Giấy Hải Phòng. Thời gian 
này chất lượng các sản phẩm giấy của Nhà máy không thể cạnh tranh ñược với các sản 
phẩm cùng loại của nhà máy giấy Bãi Bằng, Vĩnh Phúc, vì vậy lãnh ñạo Nhà máy 
quyết ñịnh chọn phương thức sản xuất mới cho thị trường phía bắc, cải tiến các thiết bị 
sản xuất giấy vệ sinh trên dây truyền thiết bị cũ tiết kiệm hàng tỷ ñồng, bên cạnh ñó, 
ñẩy mạnh xuất khẩu sang Liên Xô (cũ). 
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ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 

 

 

 
 

 

 

 

 

SẢN PHẨM GIẤY XUẤT KHẨU 

Năm 1991, Nhà máy ñã nhanh chóng tiếp cận thị trường ðài Loan, xuất khẩu 
sang ðài Loan sản phẩm giấy ñế, một mặt hàng hoàn toàn mới tại Vi ệt Nam thời gian 
ñó, nhờ vậy, sản xuất kinh doanh của Nhà máy ổn ñịnh và tăng trưởng vững chắc. 

Tháng 12/1992, Nhà máy ñổi tên thành Công ty Giấy Hải Phòng - HAPACO. 
Từ ñây, Công ty ñã lớn mạnh không ngừng, bình quân tăng trưởng hàng năm 31%, ñặc 
biệt năm 1996 tỷ lệ tăng trưởng là 200%. HAPACO trở thành công ty ñứng thứ 2 ở 
miền Bắc trong ngành Giấy. 
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ðầu năm 1998, Công ty Giấy Hải Phòng ñã tách 3 phân xưởng sản xuất ñể thực 

hiện thí ñiểm cổ phần hóa ñầu tiên ở miền Bắc thành lập Công ty cổ phần Hải Âu 

(HASCO). ðến tháng 9/1999, vốn ñiều lệ của HASCO ñã tăng trưởng gấp 3 lần, chia 

cổ tức cho cổ ñông trị giá bằng 100% vốn cổ phần. Với kết quả như trên, UBND 

Thành phố Hải Phòng quyết ñịnh cổ phần hóa phần còn lại của Công ty. Ngày 

28/10/1999, Công ty Giấy Hải Phòng chính thức hợp nhất vào Công ty cổ phần Hải 

Âu, ñổi tên thành Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng - HAPACO. 

Tháng 8/2000, Công ty là một trong 03 công ty cổ phần ñầu tiên niêm yết cổ 

phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM (nay là Sở giao dịch chứng 

khoán TP.Hồ Chí Minh). 

Ngày 7/4/2006, trong phiên họp ðại hội ñồng cổ ñông thường niên Công ty, 

ðại hội ñồng cổ ñông ñã nhất trí ñổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng 

thành Công ty Cổ phần  HAPACO. 

  

SẢN XUẤT GIẤY KRAFT 

Ngày 25/11/2006, Nhà máy giấy Kraft của Công ty ñã  khánh thành ñưa vào 

sản xuất, ñây là nhà máy sản xuất giấy Kraft lớn nhất miền bắc và lớn thứ 2 trong cả 

nước với công suất 22.000 tấn/năm. Công trình ñược thành phố Hải Phòng ñưa vào 

công trình chào mừng ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ X. 

Công ty ñã mua lại các nhà máy, các công ty trong và ngoài ngành giấy nâng 

tổng số công ty thành viên là 05 công ty, ñáp ứng yêu cầu ổn ñịnh nguồn nguyên liệu 

sản xuất và ña dạng hoá ngành nghề kinh doanh của Công ty. 
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Bên cạnh ñó với ñiều kiện thị trường chứng khoán thuận lợi trong năm 

2003÷2007 công ty ñã thực hiện ñầu tư tham gia vào lĩnh vực tài chính chứng khoán 

như góp vốn thành lập Công ty Chứng khoán Hải Phòng, thành lập Công ty quản lý 

quỹ ñầu tư chứng khoán Hải Phòng và Công ty TNHH ñầu tư tài chính Hapaco ñã ñem 

lại lợi nhuận ñáng kể. 

Năm 2009, ñể ñáp ứng quy mô phát triển về cả chiều rộng và chiều sâu, Công 

ty ñã chuyển sang hoạt ñộng theo mô hình Tập ñoàn với tên gọi Công ty cổ phần tập 

ñoàn HAPACO (gọi tắt là Tập ñoàn HAPACO) gồm 14 công ty thành viên và 3 công 

ty liên kết. Theo ñó, mọi hoạt ñộng sản xuất kinh doanh sẽ do từng ñơn vị thành viên 

trong Tập ñoàn chịu trách nhiệm, Ban lãnh ñạo Tập ñoàn thực hiện vai trò giám sát 

ñiều tiết các nguồn lực cho sự phát triển của tất cả các thành viên. 

Năm 2011, nhằm tập trung nguồn lực, phát triển thương hiệu, mở rộng sản xuất 

kinh doanh và hoạt ñộng ñầu tư, Tập ñoàn HAPACO ñã tiến hành tái cấu trúc Tập 

ñoàn, phát hành thêm cổ phiếu sáp nhập hai Công ty con là HAPACO Hải Âu và 

HAPACO Yên Sơn vào Tập ñoàn HAPACO. 

  

SẢN PHẨM GIẤY TISSUE 

Năm 2012, nhằm ñáp ứng nhu cầu giấy tissue của thị trường, Tập ñoàn ñầu tư 

thêm 02 dây truyền giấy vệ sinh tại Công ty H.P.P có ñủ ñiều kiện cần thiết cho lắp ñặt 

và ñã ñưa vào sản xuất.  

Năm 2013, Tập ñoàn mua lại xí nghiệp sản xuất giấy xuất khẩu của Công ty 

TNHH MTV Lâm trường Việt Hưng là doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh Yên Bái ñể 

tăng sản lượng giấy xuất khẩu của Tập ñoàn thêm 10%.  
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Ngày 10/10/2014, Tập ñoàn ñưa dự án Bệnh viện Quốc tế Green vào hoạt ñộng ñúng 

tiến ñộ với tổng vốn ñầu tư 447 tỷ ñồng là công trình chào mừng 85 năm thành lập 

Công ñoàn Việt Nam.  

TỪ TRÁI SANG PHẢI: THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ GS. NGUYỄN VIẾT TIẾN; CHỦ TỊCH UBND TP. HẢI PHÒNG 

DƯƠNG ANH ðIỀN; CHỦ TỊCH UBCKNN VŨ BẰNG CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH  

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN – 02/11/2014 
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3. Ngành nghề và ñịa bàn kinh doanh 

+ Ngành nghề kinh doanh chính:  

• Sản xuất bột giấy và giấy các loại, sản phẩm chế biến từ lâm nông sản ñể xuất 
khẩu;  

• Kinh doanh bất ñộng sản, xây dựng văn phòng và chung cư cho thuê;  

• ðầu tư tài chính và mua bán chứng khoán;  

• Kinh doanh các sản phẩm và thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu, hóa chất 
thông thường; 

• In ấn: In giấy vàng mã xuất nhập khẩu; 

• Hoạt ñộng xây dựng và quản lý bệnh viện. 

+ ðịa bàn kinh doanh: Các tỉnh thành trong nước và Quốc tế 

4. Thông tin về mô hình quản tr ị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

a. Mô hình quản tr ị: Công ty cổ phần Tập ñoàn HAPACO thực hiện mô hình quản trị 
của một công ty ñại chúng niêm yết chứng khoan theo quy ñịnh của Luật doanh nghiệp 
và Luật chứng khoán, bao gồm: 

- ðại hội ñồng cổ ñông công ty; 

- Hội ñồng quản trị; 

- Ban kiểm soát; 

- Ban Tổng Giám ñốc; 

- Các cán bộ quản lý; 

b. Cơ cấu bộ máy quản lý: Công ty cổ phần Tập ñoàn HAPACO ñến ngày 
31/12/2014 gồm Ban Tổng Giám ñốc; 03 phòng ban, cụ thể như sau: 

- Ban Tổng Giám ñốc; 

- Phòng Hành chính Nhân sự; 

- Phòng Kế toán & kiểm soát nội bộ; 

- Phòng Xuất nhập khẩu & kinh doanh thương mại; 

Các Công ty con 

TT Tên Công ty ðịa chỉ 

1 Công ty TNHH HAPACO Hải Âu 
Số 441A Tôn ðức Thắng, An Dương, Hải 
Phòng 

2 Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn Số 638 ðiện Biên, Minh Tân, Yên Bái 
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LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC BỆNH VIỆN THẨM MỸ HÀN QUỐC 

3 
Công ty TNHH MTV HAPACO 
ðông Bắc 

Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu, tỉnh Hòa 
Bình 

4 Công ty Cổ phần Hải Hà Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang 

5 Công ty Cổ phần HAPACO H.P.P Xã ðại Bản, An Dương, Hải Phòng 

6 
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch 
vụ Hải Phòng 

Số 135 ðiện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải 
Phòng 

7 
Công ty TNHH Kinh doanh Thương 
mại & Xuất nhập khẩu HAPACO 
Hà Nội 

Số 678 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

8 
Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế 
Green 

Số 738 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, 
Lê Chân, Hải Phòng 

5. ðịnh hướng phát triển 

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Nhận ñịnh chung: Kinh tế thế giới ñã khởi sắc, nhưng ñà phục hồi vẫn còn 
chậm và ở mức thấp. Vì vậy, khả năng thu hút vốn ñể thực hiện các dự án tiếp tục gặp 
nhiều khó khăn. 

Sau quá trình tái cấu 
trúc, nhiều doanh nghiệp sẽ 
bị ñào thải, nhưng cũng sẽ 
xuất hiện nhiều doanh 
nghiệp phát triển mạnh mẽ. 
Cuộc cạnh tranh thị phần ñối 
với các doanh nghiệp trong 
và ngoài nước sẽ tiếp tục 
diễn ra ngày càng gay gắt và 
quyết liệt. 

� Mục tiêu tổng quát: Lấy 
mục tiêu ổn ñịnh làm gốc 
ñể phát triển Tập ñoàn; 
Tăng cường quản trị 

doanh nghiệp ñể ñạt 
ñược sự phát triển bền 
vững. 
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CHÁU BÉ ðẦU TIÊN CHÀO ðỜI TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN - 10/10/2014 

� Mục tiêu cụ thể:  

o Mục tiêu thị trường, sản phẩm: Duy trì thị trường truyền thống sản xuất, tiêu thụ 
giấy nội ñịa và xuất khẩu, kinh doanh thương mại và hoạt ñộng dịch vụ của bệnh 
viện; Chủ ñộng nghiên cứu và chiếm lĩnh một số thị trường mới.  

o Mục tiêu tài chính: Phát triển huy ñộng vốn cổ phần, ñảm bảo mức lợi nhuận ñể 
tái ñầu tư và phát triển, có mối quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng trong và 
ngoài nước ñể ñảm bảo thu xếp ñủ vốn cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và 
công tác ñầu tư phát triển. 

o Mục tiêu con 
người: Con 
người luôn là 
chìa khóa cho 
mọi cánh cửa 
phát triển và 
thành công. Do 
ñó, mục tiêu về 
con người 
ngoài ñào tạo 
quản lý, 

chuyên môn 
nghiệp vụ cần 
phải giáo dục phẩm chất, ñạo ñức trong kinh doanh, có tâm huyết và trung thành 
với Tập ñoàn.  

o Sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của Tập ñoàn. 

o Nâng cao giá trị của Tập ñoàn, ñảm bảo quyền lợi của cổ ñông cũng như thu nhập 
của người lao ñộng trong Tập ñoàn ñược tăng trưởng hàng năm. 

o Sản phẩm của Tập ñoàn luôn ñược khách hàng tin tưởng và tín nhiệm ngày càng 
cao. 

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

o Tái cấu trúc nguồn lực phù hợp với từng giai ñoạn phát triển ñể ñạt ñược mục 
tiêu ñã ñề ra; 

o Phát triển gắn liền với quản trị rủi ro; 

o Nghiên cứu các biện pháp huy ñộng vốn phù hợp với nhu cầu vốn cho mục tiêu 
phát triển từng giai ñoạn nhằm cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả; 
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SẢN PHỤ CA ðẺ ðẦU TIÊN TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN - 10/10/2014 

DÂY TRUYỀN SẢN XUẤT GIẤY KRAFT 

o Nghiên cứu từng bước ñể mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ngành nghề 
kinh doanh dưới các hình thức như liên doanh, hợp tác ñầu tư; 

o Về thị trường: Duy trì và phát huy hiệu quả các thị trường truyền thống như giấy 
nội ñịa và xuất khẩu, kinh 
doanh thương mại, dịch vụ 
của bệnh viện. Triệt ñể thực 
hiện quan ñiểm: Không phân 
biệt dự án lớn hay nhỏ, thuận 
lợi hay khó khăn, ñơn giản 
hay phức tạp miễn là có việc 
làm, có doanh thu và có lợi 
nhuận;  

o Về sản phẩm: Kiên trì thực 
hiện các sản phẩm thế mạnh 

của HAPACO, kiểm soát chặt 
chẽ công tác giao khoán sản 
phẩm nhằm tập trung nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao 
chi phí, tăng giá trị hàm lượng chất xám trong sảm phẩm ngày càng cao. 

o Về tài chính: Tuân thủ nghiêm túc các quy ñịnh hiện hành của Pháp luật về công 
tác quản lý tài chính, phát huy dòng tiền một cách hợp lý, ña dạng hóa phương án 
huy ñộng vốn: Bảo lãnh, tín chấp, thế chấp tài sản,...; Kiểm soát chặt chẽ chi phí 
sản xuất kinh doanh, chi phí ñầu tư, phối hợp ñồng bộ trong công tác sản xuất, 
xuất hàng, giao hàng, thu tiền hàng, chuyển tiền nhằm tăng vòng quay ñồng vốn 
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HỘI THẢO TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN 

giảm thiểu vốn vay các tổ chức tín dụng ñể tăng lợi nhuận cho Tập ñoàn. 

o Về quan hệ khách hàng: Luôn tôn trọng các yêu cầu của khách hàng, củng cố 
niềm tin vững chắc ñối với khách hàng thông qua việc thực hiện tốt các thỏa 
thuận giữa khách hàng với Tập ñoàn. Tối ưu hóa các lợi thế về thương hiệu, trình 
ñộ ñiều hành quản lý, nhà xưởng máy móc thiết bị, nguồn nhân lực có tay nghề 
cao và tiềm lực tài chính hiện có vào quá trình chào hàng. Nắm bắt xử lý linh 
hoạt kịp thời và chính xác các thông tin liên quan ñến công tác chào hàng ñảm 
bảo lấy ñược nhiều ñơn hàng về cho Tập ñoàn. 

o Về nhân lực: Làm tốt công tác lập kế hoạch nguồn nhân lực cho từng giai ñoạn, 

từng dự án; thực hiện tốt công tác tuyển dụng ñào tạo, bố trí sử dụng và ñãi ngộ 

ñối với từng chức danh, vị trí, từng ngành nghề, từng công việc; phân phối thành 

quả lao ñộng phù hợp với công sức ñóng góp của mỗi thành viên trong qúa trình 

quản lý ñiều hành và sản xuất kinh doanh, nhằm giữ chân ñội ngũ quản lý và lao 

ñộng giỏi hiện có ñồng thời thu hút ñược nhiều hiền tài ñến với Tập ñoàn. Thực 

hiện nghiêm túc việc khoán sản phẩm tới ca sản xuất nhằm tối ña khả năng sáng 

tạo trong lao ñộng sản xuất của cán bộ công nhân viên, kích thích tinh thần làm 

việc tích cực và nâng cao trình ñộ quản lý ñiều hành sản xuất của mọi thành viên 

trong doanh nghiệp.  
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CHỦ TỊCH HðQT TS. VŨ DƯƠNG HIỀN TRAO HỌC BỔNG QUĨ KHUYẾN HỌC 2014 

c. Các mục tiêu ñối với môi trường, xã hội và cộng ñồng của Tập ñoàn: 

 

o Phấn ñấu ñể giữ vững truyền thống dẫn ñầu của Việt Nam về sản xuất giấy xuất 

khẩu. 

o Mang ñến cho khách hàng sự trân trọng của tình nghĩa bạn bè qua việc thực hiện 

những cam kết trong kinh doanh. 

o Tôn trọng và hợp tác với ñối tác với tiêu chí ñôi bên cùng có lợi. 

o Chăm sóc và ñáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng. 

o Trung thực và giữ lời hứa với khách hàng và cộng sự. 

o Trách nhiệm, hỗ trợ và cởi mở trong quan hệ với ñồng nghiệp. 

o Lấy hiệu quả của công việc là thước ño trong mọi hoạt ñộng. 
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o HAPACO cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất thông 

qua việc ñảm bảo quy trình phù hợp, ñáp ứng tiêu chuẩn cao và ứng dụng công 

nghệ tiên tiến. 

o HAPACO thông qua việc luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng, tăng cường năng 

lực của ban lãnh ñạo và nhân viên, ñẩy mạnh mối quan hệ chiến lược với khách 

hàng ñể mang ñến sự phát triển bền vững cho Tập ñoàn, cho cổ ñông và người 

lao ñộng trong toàn Tập ñoàn. 

6. Các rủi ro:  

a. Rủi ro về mặt pháp luật: 

 Là doanh nghiệp hoạt ñộng theo hình thức cổ phần, trở thành công ty ñại chúng 

và tiến hành niêm yết trên Thị trường Chứng khoán tập trung, mọi hoạt ñộng của Tập 

ñoàn chịu sự ñiều tiết của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và thị trường chứng 

khoán, Luật ñầu tư, Luật ñất ñai và các qui ñịnh liên quan ñến ñất ñai môi trường,...vv. 

Trong từng thời kỳ các chính sách của nhà nước có thay ñổi liên quan ñến ngành sản 

xuất giấy nói chung cũng như việc triển khai hướng dẫn các thay ñổi chế ñộ chính sách 

của các cơ quan chức năng không kịp thời ñều ảnh hưởng ñến hiệu quả hoạt ñộng sản 

xuất kinh doanh của Tập ñoàn. 

b. Rủi ro ñặc thù ngành: 

o Rủi ro nguyên vật li ệu: với hoạt ñộng sản xuất chủ yếu của Tập ñoàn hiện nay là 

sản xuất giấy. Nguyên vật liệu phục vụ sản xuất giấy của Tập ñoàn ñược cung 

ứng từ các công ty, nhà máy ở các tỉnh phía Bắc, giá và sản lượng có thể thay ñổi 

do những ñiều kiện khách quan và chủ quan. Thời gian qua Tập ñoàn ñã không 

ngừng phát triển vùng nguyên liệu nhằm ñảm bảo ổn ñịnh yếu tố ñầu vào của 

doanh nghiệp thông qua việc liên doanh, liên kết phát triển các nhà máy sản xuất 

bột giấy và giấy thành phẩm tại các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Hà Giang...  
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o Rủi ro về quản lý: Trong những năm qua, hoạt ñộng của Tập ñoàn tập trung vào 

sản xuất và kinh doanh sản phẩm giấy và hoạt ñộng tài chính. Tuy nhiên, Tập 

ñoàn ñang hướng ñến việc chuyển mạnh sang dịch vụ, thương mại, tài chính. 

Chính vì vậy quy mô hoạt ñộng của Tập ñoàn sẽ có sự thay ñổi và lớn mạnh căn 

bản, ñiều này ñặt ra những ñòi hỏi về trình ñộ quản lý của ban lãnh ñạo Tập ñoàn 

phải ñáp ứng kịp thời sự chuyển hướng của Tập ñoàn, ñây là một trong những 

thách thức của banh lãnh ñạo Tập ñoàn.  

 

 

c. Rủi ro về thị trường: 

 Nước ta gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO và sắp tới ký hiệp ñịnh TPP 

sẽ tạo ra nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức ñòi hỏi ngành sản xuất giấy trong 

nước nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển phải phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ 

quốc tế. 

 Việc mở cửa thị trường sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh gay gắt cho tất cả các doanh 

nghiệp hiện ñang hoạt ñộng trong lĩnh vực sản xuất giấy. Các doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh và phương pháp quản lý khoa học sẽ là 

những ñối thủ cạnh tranh thực sự ñối với các doanh nghiệp trong nước. 

ðỘI NGŨ Y BÁC SĨ BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN 
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d. Rủi ro khác: Các rủi ro bất khả kháng như ñộng ñất, thiên tai bão lụt, hỏa hoạn, 

chiến tranh, dịch bệnh...ñều ảnh hưởng ít nhiều ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của 

Tập ñoàn. 

II. Tình hình hoạt ñộng trong năm: 

1. Tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh: 

ðơn vị: Tri ệu ñồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện năm 

2013 

Kế hoạch năm 

2014 

Thực hiện năm 

2014 

So sánh 

cùng kỳ 

Tổng doanh 

thu 
390.545 420.000 416.829 106,73% 

Lợi nhuận 

thực hiện 

trước thuế 

26.782 30.000 35.535 131,23% 

ðOÀN BÁC SĨ BVQT GREEN THĂM BỆNH VIỆN SUNG AE HOSPITAL HÀN 
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SẢN XUẤT GIẤY TISSUE TẠI XÍ NGHIỆP GIẤY MỎNG 

 Năm 2014 là một năm ñầy khó khăn ñối với các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước, nhưng với một ñịnh hướng kinh doanh ñúng ñắn và rõ ràng, Tập ñoàn ñã chủ 

ñộng vượt qua trở ngại, giữ vững ñược hiệu quả sản xuất kinh doanh, ñảm bảo ñủ công 

ăn việc làm cũng như thu nhập cho người lao ñộng, cổ tức cho nhà ñầu tư ñúng kế 

hoạch cũng như thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước. Cụ thể, lợi nhuận vượt 

so với kế hoạch ñề ra là 17,15%. Doanh thu và lợi nhuận năm 2014 tăng hơn so với 

năm 2013 lần lượt là: 6,73% và 31,23%. Với các nguyên nhân chủ yếu sau: 

o Doanh thu thuần tăng nhưng giá vốn hàng bán giảm dẫn ñến lợi nhuận gộp tăng 

14,88% so với năm 2013 (54,120 tỷ VNð so với 47,112 tỷ VNð) 

o Doanh thu hoạt ñộng tài chính tăng mạnh 82,75% so với năm 2013 nhờ thanh lý 

các khoản ñầu tư ngắn hạn và dài hạn, lãi tiền gửi, tiền cho vay: (58,467 tỷ VNð 

so với 31,993 tỷ VNð) 

2. Tổ chức và nhân sự: 

a. Danh sách Ban ñiều hành: 
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Thành Viên Ban Lãnh ðạo 

Hội ðồng Quản Tr ị 

 

 

 

 

 

Vũ Dương Hiền  Vũ Xuân Thủy  Vũ Xuân Thịnh 

Chủ tịch Hội ñồng Quản tr ị  Phó Chủ tịch HðQT  Thành viên HðQT 

- Năm sinh:  14/9/1942 

- Nơi sinh:  Hải Phòng 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Trình ñộ chuyên môn: 
Tiến sĩ kinh tế 

- Chức vụ công tác tại 
Công ty: Chủ tịch HðQT 

 

- Chức vụ công tác tại tổ 

chức khác: Chủ tịch 

HðQT kiêm Tổng Giám 

ñốc Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Hải Phòng 

- SLCP sở hữu:  

2.162.906 CP chiếm  

6,70%  VðL 

 - Năm sinh: 15/12/1966 

- Nơi sinh: Hải Phòng 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Trình ñộ chuyên môn: Kỹ 
sư chế tạo máy 

- Chức vụ công tác tại 
Công ty: Phó Chủ tịch 
HðQT 

- Chức vụ công tác tại tổ 
chức khác: Không  

 

 

 

- SLCP sở hữu: 263.508 CP 

chiếm 0,82% VðL 

 - Năm sinh: 20/6/1974 

- Nơi sinh: Hải Phòng 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Trình ñộ chuyên môn: 
Cử nhân Luật 

- Chức vụ công tác tại 
Công ty: Thành viên 
HðQT- Phó TGð 

- Chức vụ công tác tại 
tổ chức khác: Không  

 

 

 

- SLCP sở hữu: 327.902 

CP chiếm 1,02% VðL 
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Vũ Xuân Cường  Nguyễn Thị Bích Ngọc  Nguyễn ðức Hậu 

Thành viên HðQT  Thành viên HðQT  Thành viên HðQT 

- Năm sinh:  12/4/1971 

- Nơi sinh:  Hải Phòng 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Trình ñộ chuyên môn: 

Ths. quản trị kinh doanh 

- Chức vụ công tác tại 

Công ty: Thành viên 

HðQT - Tổng Giám ñốc 

- Chức vụ công tác tại tổ 

chức khác: Không 

- SLCP sở hữu: 121.643 

CP chiếm 0,38% VðL 

 - Năm sinh: 20/12/1952 

- Nơi sinh: Hải Phòng 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Trình ñộ chuyên môn: 

Trung cấp công nghệ giấy 

- Chức vụ công tác tại 

Công ty: Thành viên HðQT 

 

- Chức vụ công tác tại tổ 

chức khác: Không  

- SLCP sở hữu: 181.721 CP 

chiếm 0,56% VðL 

 - Năm sinh: 21/08/1971 

- Nơi sinh: Hải Phòng 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Trình ñộ chuyên môn: 

Cử nhân KT - TCKT 

- Chức vụ công tác tại 

Công ty: Thành viên 

HðQT- Phó TGð 

- Chức vụ công tác tại 

tổ chức khác: Không  

- SLCP sở hữu: 58.351 

CP chiếm 0,18% VðL 
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Nguyễn Văn Hưởng 

Thành viên HðQT 

- Năm sinh: 18/06/1966 

- Nơi sinh:  Hải Phòng 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Trình ñộ chuyên môn: 

Thạc sĩ kinh tế 

- Chức vụ công tác tại 

Công ty: Thành viên 

HðQT  

- Chức vụ công tác tại tổ 

chức khác: Không 

- SLCP sở hữu: 8.097 CP 

chiếm 0,03% VðL 
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Thành Viên Ban Lãnh ðạo (tiếp theo) 

Ban Kiểm Soát 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Toàn  Cao Thị Thúy Lan  Tr ần Tiểu Phụng 

Trưởng ban Kiểm soát  Thành viên ban Kiểm soát  Thành viên ban Kiểm soát 

- Năm sinh: 22/08/1970 

- Nơi sinh:  Hải Phòng 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Trình ñộ chuyên môn: 

Cử nhân kinh tế, kiểm 

toán viên 

- Chức vụ công tác tại 

Công ty: Trưởng Ban 

kiểm soát 

- Chức vụ công tác tại tổ 

chức khác: Không 

 

- SLCP sở hữu: 0 CP  

 - Năm sinh: 24/01/1960 

- Nơi sinh: Hải Phòng 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Trình ñộ chuyên môn: Cử 

nhân kinh tế 

 

- Chức vụ công tác tại 

Công ty: Thành viên Ban 

kiểm soát 

- Chức vụ công tác tại tổ 

chức khác: Không  

 

- SLCP sở hữu: 22.196 CP 

chiếm 0,07% VðL 

 - Năm sinh: 26/10/1964 

- Nơi sinh: Hải Phòng 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Trình ñộ chuyên môn: 

Cử nhân kinh tế 

 

- Chức vụ công tác tại 

Công ty: Thành viên Ban 

kiểm soát 

- Chức vụ công tác tại tổ 

chức khác: Giám ñốc 

phòng vé Vạn Năng  

- SLCP sở hữu: 538.676 

CP chiếm 1,68% VðL 
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TRAO THƯỞNG PHỤ NỮ TIÊN TIẾN XUẤT SẮC NHÂN NGÀY 08/03. 

b. Những thay ñổi trong ban ñiều hành:Trong năm 2014 có sự thay ñổi như sau:  

o Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hưởng làm Thành viên HðQT thay cho ông Bùi ðức 

Thống kể từ ngày 05/04/2014. 

o Bổ nhiệm Bà Cao Thị Thúy Lan làm Thành viên Ban kiểm soát thay cho Bà Trần 

Thị Hằng kể từ ngày 05/04/2014. 

c. Tóm tắt chính sách và thay ñổi trong chính sách ñối với người lao ñộng: 

o Thu nhập bình quân của người lao ñộng: 

Diễn giải Năm 2013 Năm 2014 Tăng (giảm) 

Thu nhập bình quân (VNð/người/tháng) 3.500.000 4.200.000 20% 

o Thu nhập bình quân của người lao ñộng năm 2014 ñạt 4.200.000 
VNð/người/tháng tăng hơn năm trước 20%. 

o Tập ñoàn ñã áp dụng quy chế tiền lương ñể thực hiện chính sách trả lương cho 
người lao ñộng dựa vào sự ñóng góp của người lao ñộng ñối với Tập ñoàn, 
khuyến khích người lao ñộng nâng cao năng suất lao ñộng nhằm ñem lại thu nhập 
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ngày càng cao hơn. Việc chi trả lương cho người lao ñộng ñúng thời gian quy 
ñịnh mỗi tháng. 

o Các chính sách bổ sung tiền lương nhân dịp lễ, tết, thưởng thi ñua lao ñộng sản 
xuất, tiền ăn ca cho người lao ñộng ñược Tập ñoàn thực hiện ñầy ñủ nhằm 
khuyến khích người lao ñộng yên tâm công tác. 

o Các chế ñộ chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp 
ñược Tập ñoàn thực hiện ñúng theo quy ñịnh của pháp luật. Các trang thiết bị an 
toàn và bảo hộ lao ñộng cũng như ñào tạo hướng dẫn về an toàn lao ñộng ñược 
Tập ñoàn ñáp ứng ñầy ñủ cho người lao ñộng. 

3. Tình hình ñầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 

a. Các khoản ñầu tư lớn: Nhằm ñáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014 và 
chiến lược phát triển của HAPACO những năm tiếp theo. ðược sự chấp thuận của ðại 
hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2014, trong năm 2014 Tập ñoàn ñã thực hiện việc 
tiếp tục ñầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Green với số tiền là: 126.655.278.733 
ñồng. 

b. Tình hình thực hiện các dự án: Ngày 10/10/2014, Tập ñoàn ñưa dự án Bệnh viện 
Quốc tế Green vào hoạt ñộng ñúng tiến ñộ với tổng vốn ñầu tư 447 tỷ ñồng là công 
trình chào mừng 85 năm thành lập Công ñoàn Việt Nam. 

QUANG CẢNH PHÍA TRƯỚC BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN 



HAPACO                                    BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ðOÀN HAPACO 
Tầng 6 toà nhà Khánh Hội, Lô2/3C Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 25 

GS. NGUYỄN VIẾT TIẾN - THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

TRAO GIẤY PHÉP HOẠT ðỘNG CỦA BVQT 

GREEN 

KÝ KẾT HỢP TÁC BVQT GREEN VÀ SUNGAE 

HOSPITAL HÀN QUỐC 

 

4. Tình hình tài chính: 

a. Tình hình tài chính: 

ðơn vị: Ngàn ñồng 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 
%T ăng  

(giảm) 

Tổng giá trị tài sản 1.216.780.672 1.091.650.856 -6,59% 

Doanh thu thuần 352.087.176 349.978.585 0,83% 

Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh 24.169.471 36.091.574 49,33% 

Lợi nhuận trước thuế 26.781.571 35.534.869 31,23% 

Lợi nhuận sau thuế 23.743.447 28.209.951 18,03% 

(*) Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức:  

o Cổ tức năm 2013 ñã thanh toán cho cổ ñông là 15% bằng cổ phiếu/vốn ñiều lệ. 

o Cổ tức năm 2014 ñã thanh toán 5% bằng tiền mặt/vốn ñiều lệ. 
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a. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Các chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

   TSLð/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

   (TSLð - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

 

 

1,24 

 

1,06 

 

 

1,34 

 

1,06 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

53,87 

1,18 

 

49,58 

0,99 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt ñộng 

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

    Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

 

3,17 Lần 

 

0,289 

 

2,92 Lần 

 

0,312 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

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

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

+ Hệ số lợi nhuận từ HðKD/Doanh thu thuần 

 

6,74% 

4,26% 

1,95% 

6.86% 

 

7,89% 

4,93% 

2,47% 

11,06% 

5. Cơ cấu cổ ñông, thay ñổi vốn ñầu tư của chủ sở hữu: 

a. Cổ phần tại ngày 31/12/2014: 

Tổng số lượng cổ phiếu ñang lưu hành:  32.260.122 cổ phiếu 

o Cổ phiếu phổ thông:  32.260.122 cổ phiếu 

o Cổ phiếu ưu ñãi, khác:  Không 

o Cổ phiếu tự do chuyển nhượng:  32.260.122 cổ phiếu 
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o Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng:  Không 

Mệnh giá cổ phiếu:  10.000 ñồng/cổ phiếu 

b. Cơ cấu cổ ñông: 

STT Chỉ tiêu 
Số lượng nắm giữ 

(CP) 

Tỷ lệ nắm giữ (%) 

(CP) 

Số lượng 

cổ ñông 

1 

Cổ ñông trong nước 

- Tổ chức 

- Cá nhân 

 

261.890 

28.685.597 

 

0,811 

88,92 

 

73 

6.740 

2 

Cổ ñông nước ngoài 

- Tổ chức 

- Cá nhân 

 

641.910 

2.515.255 

 

1,99 

7,80 

 

14 

589 

3 Cổ phiếu quỹ 155.470 0,48 1 

Tổng cộng 32.260.122 100% 7.417 

 
Thông tin chi tiết về cổ ñông lớn: 

TT Tên cổ ñông ðịa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu 
Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

1 TS. Vũ Dương Hiền 
1/274 Lạch tray, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 
2.162.906 6,70% 

b. Tình hình thay ñổi vốn ñầu tư của chủ sở hữu: Không có thay ñổi. 

c. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch. 

d. Các chứng khoán khác: Không có. 

III.  Báo cáo và ñánh giá của Ban Giám ñốc: 

1. ðánh giá kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh: 

ðơn vị: Tri ệu ñồng 

So sánh 
Chỉ tiêu Thực hiện 

năm 2013 
Kế hoạch 
năm 2014 

Thực hiện 
năm 2014 Cùng kỳ Kế hoạch 

Tổng doanh 
thu 

390.545 420.000 416.829 106,73% 99,25% 

Lợi nhuận 
thực hiện 
trước thuế 

26.782 30.000 35.535 131,23% 117,15% 
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 Năm 2014 là một năm ñầy khó khăn ñối với các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước, nhưng với một ñịnh hướng kinh doanh ñúng ñắn và rõ ràng, Tập ñoàn ñã chủ 

ñộng vượt qua trở ngại, giữ vững ñược hiệu quả sản xuất kinh doanh, ñảm bảo ñủ công 

ăn việc làm cũng như thu nhập cho người lao ñộng, cổ tức cho nhà ñầu tư ñúng kế 

hoạch cũng như thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước. Cụ thể, lợi nhuận vượt 

so với kế hoạch ñề ra là 17,15%. Doanh thu và lợi nhuận năm 2014 tăng hơn so với 

năm 2013 lần lượt là: 6,73% và 31,23%. Với các nguyên nhân chủ yếu sau: 

o Doanh thu thuần tăng nhưng giá vốn hàng bán giảm dẫn ñến lợi nhuận gộp tăng 

14,88% so với năm 2013 (54,120 tỷ VNð so với 47,112 tỷ VNð) 

o Doanh thu hoạt ñộng tài chính tăng mạnh 82,75% so với năm 2013 nhờ thanh lý 

các khoản ñầu tư ngắn hạn và dài hạn, lãi tiền gửi, tiền cho vay: (58,467 tỷ VNð 

so với 31,993 tỷ VNð) 

2. Tình hình tài chính: 

a. Tình hình tài sản: 

Phân tích tình hình tài sản, biến ñộng tình hình tài sản (phân tích, ñánh giá hiệu quả 

sử dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng ñến kết quả hoạt ñộng kinh 

doanh). 

 
ðơn vị: triệu ñồng 

Chênh lệch 
Chỉ tiêu 

Số cuối 

năm 

Số ñầu 

năm Giá tr ị % 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 478.364 695.377 (217.013) (31,21%) 

1 - Tiền và các khoản tương ñương tiền 6.919 57.877 (50.958) (88,05%) 

2 - Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn 96.435 326.432  (229.997) (70,46%) 

3 - Các khoản phải thu ngắn hạn 257.196 197.668 59.528  30,12% 



HAPACO                                    BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ðOÀN HAPACO 
Tầng 6 toà nhà Khánh Hội, Lô2/3C Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 29 

4 - Hàng tồn kho 104.598 101.509     3.089  3,04% 

5 - Tài sản ngắn hạn khác 13.215 11.889    1.326  11,15% 

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 613.286 521.403 91.883  17,62% 

1 - Tài sản cố ñịnh 471.464 379.962 91.502  24,08% 

2 - Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn 137.031 134.905    2.126  1,58% 

3 - Tài sản dài hạn khác 1.636 1.546          90  5,82% 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.091.650 1.216.780    (125.130) (10,28%) 

o Tổng tài sản cuối năm giảm 10,28% chủ yếu là do giảm tài sản lưu ñộng: cụ thể 

tiền và tương ñương tiền giảm 50,9 tỷ; ñầu tư tài chính ngắn hạn giảm 230 tỷ; các 

khoản phải thu ngắn hạn tăng 59,5 tỷ. 

o Hàng tồn kho biến ñộng không ñáng kể. 

o Tài sản dài hạn tăng 17,62% chủ yếu là do tăng tài sản cố ñịnh: cụ thể chi phí xây 

dựng cơ bản dở dang tăng trong kỳ do Tập ñoàn tiếp tục ñầu tư 126,6 tỷ xây dựng 

dự án Bệnh viện Quốc tế Green. 

 

b. Tình hình nợ phải tr ả và nguồn vốn: 

ðơn vị: triệu ñồng 

Chênh lệch 
Chỉ tiêu 

Số cuối 
năm 

Số ñầu 
năm Giá tr ị % 

A - NỢ PHẢI TRẢ 518.471 655.527 (137.056) -20,91% 

1 - Nợ ngắn hạn 333.109 560.115 (227.006) -40,53% 

2 - Nợ dài hạn 185.363 95.411        89.952  94,28% 

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 568.586 556.937        11.649  2,09% 
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1 - Vốn chủ sở hữu 568.586 556.937        11.463  2,06% 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.091.650 1.216.780    (125.130) -10,28% 

o Nợ phải trả của Tập ñoàn cuối năm giảm 137 tỷ ñồng tương ñương 20,91% tương 

ứng với việc nguồn vốn giảm. 

o Cơ cấu nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu so với năm trước cụ thể: năm trước 

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu năm 2013 là 1,18 lần; năm nay hệ số nợ phải 

trả/vốn chủ sở hữu năm 2014 là 0,99 lần. Hệ số này thể hiện chiều hướng tốt của 

doanh nghiệp.  

o Khoản vay và nợ ngắn hạn tại các Ngân hàng thương mại 131,67 tỷ ñồng chiếm 

23,36% trong tổng nợ phải trả, với doanh thu hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm 

2014 ñạt 351 tỷ ñồng thì ñây cũng là một chỉ tiêu tài chính tương ñối tốt. Tuy 

nhiên, ñể giảm thiểu rủi ro phải phụ thuộc vào nguồn vốn vay từ các Ngân hàng 

Tập ñoàn cần phải tích cực hơn nữa trong công tác thu hồi vốn; tiếp tục tích lũy 

bổ sung thêm nguồn vốn chủ sở hữu dưới hình thức tích lũy một phần lợi nhuận 

ñể ñầu tư phát triển. 

o Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn (khả năng thanh toán hiện hành) của Tập ñoàn năm 

nay 1,34 lần tăng so với năm 2013 (năm 2013 là 1,24 lần) cho thấy mức ñộ an 

toàn ñối với hoạt ñộng của Tập ñoàn và thực tế hiện nay các khoản nợ của Tập 

ñoàn luôn ñược thanh toán ñúng kỳ hạn. 

o Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2014 là 4,93% tăng hơn so với 

năm 2013 (năm 2013 là 4,26%) trong khi vốn chủ sở hữu của Tập ñoàn năm 2014 

ñã tăng 2,1% so với năm trước. 

o Trong năm 2014, Tập ñoàn không có các khoản nợ phải trả xấu nào và không bị 

ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá hối ñoái ñến kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 

của Tập ñoàn. 

c. Những cải ti ến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 

o Tập ñoàn tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức như: ðào tạo, tuyển dụng, tạo nguồn 

nhân lực ñủ ñể bổ nhiệm các vị trí quản lý bộ phận từ ca sản xuất ñến các phòng 

ban chuyên môn nghiệp vụ tại văn phòng Tập ñoàn.  
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CHUYÊN GIA HÀN QUỐC TẬP HUẤN CHO CBCNV BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN 

KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ðUA GIỮA CÁC ðƠN VỊ THÀNH VIÊN TRONG HAPACO 2014 

 

o Tiếp tục duy trì, bổ sung hoàn thiện, cập nhật và nâng cấp hệ thống ISO ñể phục 

vụ tốt cho quản lý, ñiều hành sản xuất. 

d. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Tập ñoàn ñề ra các giải pháp cụ thể ñể thực 

hiện các mục tiêu chủ yếu cũng như thực hiện chiến lược phát triển trung và dài hạn là: 
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o Giao kế hoạch hàng tháng, hàng quí cho các ñơn vị thành viên gắn liền với các 

chỉ tiêu doanh thu, sản lượng và lợi nhuận, trong ñó lấy lợi nhuận làm trọng tâm 

ñổi mới phương pháp quản lý. 

o Bổ sung hoàn chỉnh các qui chế; tiền lương, tiền thưởng gắn với kết quả sản xuất 

kinh doanh của từng ñơn vị và cá nhân những người ñứng ñầu ñơn vị, cán bộ 

quản lý hoặc phụ trách từng dự án, có thưởng phạt trách nhiệm trên cơ sở khoán 

chi phí, doanh thu, lợi nhuận, tiến ñộ của dự án. 

o Tuyển chọn ñủ nguồn nhân lực cấp cao có chất lượng trong việc ñiều hành các 

mặt hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ... tổ chức thực hiện các 

dự án có chất lượng: kịp tiến ñộ, tránh mọi tiêu cực, lãng phí. 

o Thực hành tiết kiệm, tiếp tục giảm thiểu các chi phí ñầu vào ñể tăng khả năng 

cạnh tranh cho hàng hóa sản phẩm và dịch vụ. 

o Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát chặt chẽ và xử lý kịp 

thời các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, thương mại, 

tài chính và ñầu tư ñể tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. 

o Căn cứ vào kết quả ñã ñạt ñược trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có 

của Tập ñoàn kết hợp với việc xem xét và ñánh giá một cách thận trọng những 

yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới. Tập ñoàn ñã xây dựng kế hoạch một số chỉ 

tiêu chủ yếu trong năm 2015 như sau: 

TT Chỉ tiêu 
ðơn 
vị 

tính 
Kế hoạch năm 2015 

1 Doanh thu ðồng 520.000.000.000 

2 Lợi nhuận trước thuế ðồng 36.000.000.000 

3 Nộp ngân sách Nộp ñúng, nộp ñủ 

4 Thu nhập bình quân (ñồng/người/tháng) ðồng 4.500.000 

5 Tỷ lệ chia cổ tức % 
15 

(phấn ñấu 5% bằng tiền mặt) 
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e. Giải trình của Ban giám ñốc ñối với ý kiến kiểm toán: Không có. 

IV. ðánh giá của Hội ñồng quản tr ị về hoạt ñộng của Tập ñoàn: 

1. ðánh giá của Hội ñồng quản tr ị về các mặt hoạt ñộng của Tập ñoàn: Tập ñoàn 

ñã xây dựng ñược bộ máy ñiều hành sản xuất từ Ban Tổng giám ñốc ñến các ca sản 

xuất, phối hợp tổ chức hoạt ñộng một cách ñồng bộ, năng ñộng, nhịp nhàng, linh hoạt 

và hiệu quả. Chú trọng giải quyết mọi vướng mắc như nguồn nhân lực, vật tư máy móc 

thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, nguồn tài chính. Tuyệt ñối không ñể khách hàng và ñối 

tác kiến nghị, phàn nàn. ðịnh kỳ hàng tháng, Hội ñồng quản trị ñều phối hợp với Ban 

Tổng giám ñốc tổ chức các buổi giao ban trực tiếp với các trưởng phó phòng ban Tập 

ñoàn, Giám ñốc các ñơn vị thành viên nhằm ñánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 

trong tháng, quý, những tồn tại và giải pháp khắc phục. Trên cơ sở ñó ñề ra các mục 

tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cho kỳ tiếp theo. 

2. ðánh giá của Hội ñồng quản tr ị về hoạt ñộng của Ban Giám ñốc Tập ñoàn: Ban 

Tổng Giám ñốc thực hiện ñúng chức năng quản lý ñiều hành trong mọi hoạt ñộng sản 

xuất kinh doanh của Tập ñoàn, thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết của ðại hội 

ñồng cổ ñông cũng như của Hội ñồng quản trị. Năm 2014 thực hiện vượt mức các chỉ 

tiêu kế hoạch ñã ñược ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2014 ñề ra, chấp hành 

tốt các quy ñịnh về quản lý tài chính, nhân lực, vật tư máy móc thiết bị, nguyên nhiên 

vật liệu cũng như các quy ñịnh khác của pháp luật. ðảm bảo công ăn việc làm và thu 

nhập cho người lao ñộng trong toàn Tập ñoàn cũng như ñảm bảo ñược cổ tức cho cổ 

ñông và thực hiện tốt nghía vụ với Ngân sách nhà nước.  

3. Các kế hoạch, ñịnh hướng của Hội ñồng quản tr ị: Kiên trì thực hiện các mục tiêu 

chiến lược của Tập ñoàn ñã ñược ðại hội ñồng cổ ñồng thương niên thông qua. Tuân 

thủ ñúng và ñầy ñủ các quy ñịnh pháp luật hiện hành, thực hiện ñúng chức năng nhiệm 

vụ và quyền hạn của Hội ñồng quản trị theo ñiều lệ của Tập ñoàn cũng như thực hiện 

nghiêm chỉnh các Nghị quyết của ñại hội ñồng cổ ñông. 

V. Quản tr ị công ty: 

1. Hội ñồng quản tr ị: 

a. Thành viên và cơ cấu của Hội ñồng quản tr ị: Tập ñoàn có 07 thành viên Hội 

ñồng quản trị, trong ñó: 
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 Thành viên Hội ñồng quản trị kiêm ñiều hành gồm 06 thành viên: Ông Vũ 

Xuân Thủy, ông Vũ Xuân Cường, ông Vũ Xuân Thịnh, bà Nguyễn Thị Bích 

Ngọc, ông Nguyễn ðức Hậu và ông Nguyễn Văn Hưởng. 

 Thành viên quản trị không ñiều hành gồm 01 thành viên: Ông Vũ Dương Hiền 

 Thành viên Hội ñồng quản trị ñộc lập: Chưa có. 

 Danh sách thành viên Hội ñồng quản trị và ñại diện sở hữu cổ phần như sau: 

TT Họ và Tên Chức danh Số CP Tỷ lệ SH Ghi chú 

1 Vũ Dương Hiền Chủ tịch 2.162.906 6,70% Không ñiều hành 

2 Vũ Xuân Thủy P. Chủ tịch 263.508 0,82% Gð Công ty con 

3 Vũ Xuân Cường Thành viên 121.643 0,38% Tổng Giám ñốc 

4 Vũ Xuân Thịnh Thành viên 327.902 1,02% P. Tổng Giám ñốc 

5 Nguyễn Thị Bích Ngọc Thành viên 181.721 0,56% Gð Công ty con 

6 Nguyễn ðức Hậu Thành viên 58.351 0,18% P. Tổng Giám ñốc 

7 Nguyễn Văn Hưởng Thành viên 8.097 0,03% Gð Công ty con 

b. Các tiểu ban thuộc Hội ñồng quản tr ị: Chưa thành lập các tiểu ban. 

c. Hoạt ñộng của Hội ñồng quản tr ị: HðQT thường xuyên duy trì công tác giám sát 

hoạt ñộng của Ban Tổng Giám ñốc và các bộ phận quản lý của Tập ñoàn nhằm ñảm 

bảo mọi hoạt ñộng của Tập ñoàn ñược an toàn, tuân thủ ñúng pháp luật, triển khai thực 

hiện theo ñúng nội dung các nghị quyết của ðại hội ñồng cổ ñông và HðQT. Ngoài ra, 

HðQT còn chú trọng công tác quản lý rủi ro, triển khai ñồng thời việc chuẩn hóa các 

quy trình, quy chế ñiều hành của Tổng Giám ñốc trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 

và các lĩnh vực hoạt ñộng khác của Tập ñoàn. Cố gắng phát hiện và khắc phục các mặt 

còn hạn chế, tạo ñà cho phát triển bền vững, nhằm ñảm bảo hài hòa lợi ích giữa tập 

thể, người lao ñộng, nhà ñầu tư cũng như ñối tác và khách hàng. 
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 Năm 2014, HðQT Tập ñoàn ñã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn 

diện các mặt hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Tập ñoàn. HðQT cũng ñưa ra các 

ñịnh hướng ñúng ñắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời ñể chỉ ñạo hoạt ñộng SXKD, 

ñồng thời ñảm bảo tính minh bạch và tạo ñiều kiện thuận lợi ñể cổ ñông, người lao 

ñộng và các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt ñược chức năng giám sát, kiểm tra 

kiểm soát, cụ thể: 

+ Hoàn thành, nộp và công bố thông tin ñúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2013 ñã 

ñược kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2013, Báo cáo tài chính quí 1 năm 2014, 

Báo cáo tài chính 6 tháng ñầu năm 2014 ñã ñược soát xét, Báo cáo tài chính quý 3 năm 

2014, Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2014 ñã ñược kiểm 

toán. 

+ ðã chỉ ñạo sát sao công tác chuẩn bị và tổ chức thành công ðại hội ñồng cổ ñông 

thường niên năm 2014 vào ngày 05/04/2014. 

+ Hội ñồng quản trị và Ban ñiều hành Tập ñoàn ñã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc 

quản lý và ñiều hành hoạt ñộng của Tập ñoàn theo ñúng quy ñịnh của pháp luật, chế 

ñộ chính sách của Nhà nước, tuân thủ ñúng ñiều lệ, các quy chế, quy ñịnh nội bộ của 

công ty và bám sát nội dung nghị quyết của ðại hội ñồng cổ ñông. 

+ ðôn ñốc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và kết quả là Tập ñoàn ñã vượt kế 

hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2014 mà ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2014 

thông qua. 

+ Triển khai việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5%/VðL. 

 Trong năm 2014, Hội ñồng quản trị Tập ñoàn ñã tiến hành 09 phiên họp thường 

kỳ và theo vụ việc (ñã phát hành 07 nghị quyết) nhằm ñưa ra ñịnh hướng phát triển 

Tập ñoàn, chỉ ñạo việc thực hiện kế hoạch SXKD, công tác ñầu tư và các mặt hoạt 

ñộng, quản lý khác của Tập ñoàn; triển khai các nội dung của Nghị quyết ðại hội ñồng 

cổ ñông. Việc triển khai các dự án ñầu tư của Tập ñoàn ñược thực hiện theo ñúng quy 

ñịnh hiện hành về ñầu tư, ñấu thầu và xây dựng cơ bản. 

 Các Nghị quyết của Hội ñồng quản trị Tập ñoàn trong năm 2014 cụ thể như 

sau: 
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STT 
SỐ NGHỊ 
QUYẾT 

NGÀY NỘI DUNG 

1 
01/NQ-

HðQT/2014 
01/04/2014 

• Thông qua kết quả sản xuất kinh 
doanh  quý I/2014 và kế hoạch sản 
xuất kinh doanh  quý II/2014 

• Thông qua toàn văn chương trình nghị 
sự và các văn kiện của ðại hội ñồng 
Cổ ñông thường niên năm 2014.  

2 
02/NQ-

HðQT/2014 
07/04/2014 

• Triển khai nghị quyết ðHðCð 

• Phân công nhiệm vụ các thành viên 
hội ñồng quản trị. 

3 
03/NQ-

HðQT/2014 
23/5/2014 

• ðánh giá hoạt ñộng sản xuất kinh 
doanh 05 tháng ñầu năm và chủ 
trương, biện pháp, kế hoạch những 
tháng cuối năm. 

• Thông qua việc chi trả cổ tức ñợt 1 
năm 2013 bằng tiền cho cổ ñông hiện 
hữu. 

4 04/NQ-HAP 06/06/2014 
• Thông qua việc lựa chọn ñơn vị kiểm 

toán Báo cáo tài chính năm 2014 của 
Công ty. 

5 05/NQ-HAP 14/07/2014 
• Sắp xếp lại hoạt ñộng của các Công ty 

thành viên 

6 06/NQ-HAP 01/12/2014 

• Triển khai thực hiện Phương án phân 
phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 
2013, HðQT Công ty thông qua 
phương án phát hành cổ phiếu thưởng. 

• Triển khai thực hiện phát hành cổ 
phiếu ra công chúng bổ sung vốn cho 
Dự án Bệnh viện Quốc tế Green. 

7 07/NQ-HAP 12/12/2014 

• Thông qua kế hoạch chi tiết và việc sử 
dụng vốn từ ñợt phát hành cổ phiếu ra 
công chúng theo Nghị quyết số 
06/NQ-HAP ngày 01/12/2014. 

  Hoạt ñộng của thành viên Hội ñồng quản trị không tham gia ñiều hành: ðã 
thống nhất và kết hợp với các thành viên ñiều hành thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ 
của Hội ñồng quản trị tuân thủ ñúng pháp luật, ñiều lệ Tập ñoàn trong mọi hoạt ñộng 
nhằm ñưa ra ñịnh hướng phát triển Tập ñoàn, chỉ ñạo việc thực hiện kế hoạch SXKD, 
công tác ñầu tư và các mặt hoạt ñộng, quản lý khác của Tập ñoàn. 
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d. Hoạt ñộng của các tiểu ban trong Hội ñồng quản tr ị: Không 

e. Danh sách các thành viên Hội ñồng quản tr ị có chứng chỉ ñào tạo về quản tr ị 

công ty: Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HðQT 

2. Ban Kiểm soát: 

a. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát Tập ñoàn gồm 03 thành 

viên, trong ñó có 01 trưởng ban kiểm soát và 02 thành viên ban kiểm soát theo danh 

sách sau: 

TT Họ và Tên Chức danh Số cổ phần 
Tỷ lệ sở 

hữu 

1 Nguyễn Thanh Toàn Trưởng ban 0 0% 

2 Cao Thị Thúy Lan Thành viên 22.196 0,07% 

3 Trần Tiểu Phụng Thành viên 538.676 1,68% 

b. Hoạt ñộng của Ban kiểm soát: Trong năm 2014 Ban kiểm soát tổ chức 02 cuộc 

họp với nội dung: Kiểm tra ñánh giá tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Tập 

ñoàn; thẩm ñịnh báo cáo tài chính 06 tháng và báo cáo tài chính năm của Tập ñoàn; 

nhận xét ñánh giá công tác quản lý ñiều hành của Hội ñồng quản trị và Ban Tổng giám 

ñóc. Tóm tắt các ý kiến nhận xét của Ban kiểm soát năm 2014, Tập ñoàn ñã tuân thủ 

nghiêm túc các văn bản, nghị quyết, quyết ñịnh, quy chế do Hội ñồng quản trị Tập 

ñoàn ban hành; trong năm Hội ñồng quản trị ñã thực hiện ñầy ñủ các cuộc họp ñịnh kỳ 

và theo vụ việc ñể chỉ ñạo tình hình hoạt ñộng của Tập ñoàn, thực hiện ñầy ñủ chức 

năng và nhiệm vụ của mình trong việc ñiều hành doanh nghiệp theo ñúng pháp luật, 

ñiều lệ Tập ñoàn và các nghị quyết ñã ban hành. Chỉ ñạo việc phân chia lợi nhuận năm 

2013 theo ñúng nghị quyết của ðại hội cổ ñông. Chỉ ñạo thực hiện kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2014 ñạt hiệu quả cao, lợi nhuận vượt kế hoạch ñã ñược ñại hội cổ 

ñông thông qua. Chỉ ñạo công tác ñầu tư xây dựng dự án của Tập ñoàn theo ñúng quy 

ñịnh. Chỉ ñạo công bố thông tin theo Luật chứng khoán và các quy ñịnh hiện hành ñầy 
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ñủ và kịp thời. Trong năm 2014, Ban kiểm soát không nhận ñược ý kiến nào của cổ 

ñông liên quan ñến việc quản trị và ñiều hành Tập ñoàn của Hội ñồng quản trị và Ban 

ñiều hành Tập ñoàn. 

c. Các hoạt ñộng phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội ñồng quản tr ị, Ban Tổng 

Giám ñốc: Ban kiểm soát ñã phối hợp chặt chẽ với Hội ñồng quản trị, Ban Tổng Giám 

ñốc trên tinh thần xây dựng và hợp tác, thể hiện các cuộc họp Hội ñồng quản trị 

thường mở rộng có Ban kiểm soát tham dự. Các nghị quyết của Hội ñồng quản trị ñều 

ñược chuyển ñến Ban kiểm soát ñể Ban kiểm soát theo dõi việc thực hiện các nghị 

quyết Hội ñồng quản trị và ñiều hành của Ban Tổng Giám ñốc. 

 Thường xuyên phối hợp với Hội ñồng quản trị, Ban Tổng Giám ñốc khi triển 

khai thực hiện nghị quyết của Hội ñồng quản trị ñến các phòng ban, các ñơn vị trực 

thuộc Tập ñoàn, các cổ ñông trong và ngoài Tập ñoàn về hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh, chia cổ tức, ñại hội cổ ñông..., vv. ðể thực hiện thắng lợi các nghị quyết của 

Hội ñồng quản trị ñề ra. 

 Thường xuyên trao ñổi cùng Hội ñồng quản trị, Ban Tổng Giám ñốc trong việc 

tuân thủ các chính sách chế ñộ ñãi ngộ tài chính hiện hành cũng như việc tuân thủ ñiều 

lệ, quy chế hoạt ñộng của Tập ñoàn. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội ñồng quản tr ị, Ban Giám 

ñốc và Ban kiểm soát: 

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 

    Trong những năm gần ñây (2010-2014), thành viên HðQT và thành viên BKS chưa 

nhận thù lao. 

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ ñông nội bộ: Không 

c. Hợp ñồng hoặc giao dịch với cổ ñông nội bộ: Không 

d. Việc thực hiện các quy ñịnh về quản tr ị công ty: Tập ñoàn luôn chấp hành các 

quy ñịnh về quản trị công ty theo quy ñịnh của Nhà nước. 
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VI. M ột số hình ảnh về hoạt ñộng của Tập ñoàn trong năm 2014 

 

Lễ tổng kết năm 2014 

 

ðại hội ñồng cổ ñông thường niên 2014 
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Khai tr ương Bệnh viện Quốc tế Green    

Ban lãnh ñạo Tập ñoàn thăm và ký kết hợp tác với SUNGAE HOSPITAL Hàn Quốc 
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Lãnh ñạo UBND Tỉnh Sơn La thăm và làm việc tại Bệnh viện Quốc tế Green 

 

ðại sứ ñặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus thăm và làm việc tại Bệnh viện 
Quốc tế Green 
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Ban Lãnh ñạo Tập ñoàn thăm và ký kết hợp tác với Nhà máy sản xuất thuốc 
chống ung thư - Cộng hòa Belarus 

 

Ban Lãnh ñạo Tập ñoàn thăm và ký kết hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất rượu 
Vodka Belarus tại Hải Phòng 
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Ts. Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HðQT Tập ñoàn trao học bổng  
Qũy khuyến học HAPACO 

 

Tặng quà nữ cán bộ công nhân viên tiên tiến xuất sắc 



HAPACO                                    BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ðOÀN HAPACO 
Tầng 6 toà nhà Khánh Hội, Lô2/3C Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 44 

 

Ts. Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HðQT Tập ñoàn nhận danh hiệu Doanh nhân văn 
hóa xuất sắc thời kỳ ñổi mới 2014 

 

Ts. Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HðQT Tập ñoàn nhận danh hiệu Nhà Công 
thương xuất sắc năm 2014 
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Tết tr ồng cây tại Bệnh viện Quốc tế Green 

 

VII. Báo cáo tài chính 

 Báo cáo tài chính năm 2014 ñã ñược kiểm toán bao gồm: Báo cáo của Ban 

Tổng Giám ñốc; Báo cáo kiểm toán; Bản cân ñối kế toán; Báo cáo kết quả sản xuất 

kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy 

ñịnh của pháp luật về kế toán và kiểm toán. 

1. Ý kiến của Kiểm toán: Báo cáo tài chính ñã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các 

khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tập ñoàn HAPACO tại 

ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và tình hình lưu 

chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 
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chế ñộ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy ñịnh pháp lý có liên quan ñến việc 

lập và trình bày báo cáo tài chính. 

2. Báo cáo tài chính ñược kiểm toán (ðình kèm Báo cáo tài chính năm 2014) 

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2015 

TẬP ðOÀN HAPACO  

 

 

 

Nơi gửi: 
- UBCK Nhà nước; 
- Sở GDCK Tp. HCM; 
- HðQT; 
- BKS;  
- Lưu VP. 

 


