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Giới thiệu công ty 

  Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Thực Vật 

Tên tiếng Anh : Vegetable Oil Packing Joint Stock Company 

Tên viết tắt : VMPACK 

Logo :  

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001186 ngày 09 tháng 09 
năm 2002 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5 ngày 

01 tháng 10 năm 2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp 

Vốn điều lệ : 80.000.000.000 đồng  

Vốn đầu tư chủ sở hữu : 80.000.000.000 đồng 

Địa chỉ : Lô 6 – 12, Khu F1, Khu Công Nghiệp Tân 
ThớiHiệp, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Số điện thoại : (08) 35974228 – (08) 35974229 

Số fax : (08) 35974231 

Website : www.vmpack.com 

Email : vmpack@vmpack.com 

Mã cổ phiếu : VPK 

 

http://www.vmpack.com/
mailto:vmpack@vmpack.com
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Nguồn: www.fpts.com.vn 

Giá cổ phiếu 

20.5  

http://www.fpts.com.vn/
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Tầm nhìn   Sứ mệnh           Giá trị cốt lõi 

 

  

Nâng cao chất lượng sản 
phẩm đem lại niềm tin 
cho khách hàng. 
 
VMPACK luôn cam kết 
mang đến cho xã hội 
những sản phẩm tốt nhất 
bằng chính sự tôn trọng, 
trách nhiệm cao của mình 
cho xã hội 
 

 

 

 

“ Thành công không phải 
đã đến đích, thành công 
chỉ là bước khởi đầu cho 
thách thức mới” 
 
Trở thành một trong 
những công ty hàng đầu 
trong ngành bao bì tại 
Việt Nam với những sản 
phẩm chất lượng đáp 
ứng nhu cầu ngày càng 
phát triển của khách 
hàng. 
 

 

Tôn trọng 
“ Nhu cầu được tôn trọng là 
nhu cầu cao nhất của con 
người” 
 
VMPACK luôn tôn trọng 
người tài, khích lệ người 
sáng tạo,tri ân người tâm 
huyết, khen thưởng người 
đạt kết quả tốt vì sự phát 
triển bền vững của Công ty. 
 
Hài hòa lợi ích 
“ Tất cả cùng chiến thắng, 
tất cả cùng có lợi” 
 

 

 

 



1 Công ty Cổ phần bao bì Dầu Thực Vật - VMPACK 

 

 8 Báo cáo thường niên 2015 

 

Sản phẩm chủ yếu của công ty : 

  ty vinh dự được chính phủ 

trao tặng danh hiệu C        

  

 

 

 

 ờ thi đua cho đơn ị có tht sắc 

năm 2012 và 2013.  

 Chiến sĩ thi đua chính phủ cho 

Giám đốc điều hành 

 Chiến sỹ thi đua cấp bộ cho 

04 cá nhân và Bằng khen Bộ 

công thương cho 12 cá nhân 

xuất sắc trong công ty 
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Cơ cấu tổ chức 

Định hướng phát triển 

Các rủi ro 



 Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật - VMPACK 

 

 10 Báo cáo thường niên 2015 

 

Quá trình hình thành và phát triển 

  

21/12/2006 

 

VPK 
Được thành lập trên cơ sở vốn góp của các cổ đông như Công ty 

Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam (Vocarimex), Công ty 

Cổ phần Dầu thực vật Tường An, Công ty Cổ phần Dầu thực vật 

Tân Bình, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk),.. 

09/2002 

Công ty tiến hành khởi công xây dựng nhà xưởng, mua 

sắm máy móc thiết bị. 

Công ty chính thức đi vào hoạt động, với số vốn điều lệ đăng 

ký ban đầu 76 tỷ đồng, nhưng thực tế công ty mới huy động 

được số vốn góp là 45.376.100.000 đồng từ các cổ đông. Đến 

cuối tháng 09 năm 2006, Công ty hoàn tất việc tăng vốn điều 

lệ 76 tỷ đồng. 

Chính thức niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên (Mã chứng 

khoán: VPK) tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố 

Hồ Chí Minh theo quyết định số 77/UBCKNN-GPNY ngày 16 

tháng 11 năm 2006 và thông báo số 789/TTGDHCM-NY ngày 

07 tháng 12 năm 2006 về việc niêm yết 

 

1/10/2004 

 

21/12/2006 

 

10/2003 
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2012 

 

2013 

 

Thông qua Đại hội Đồng Cổ Đông về việc phát hành tăng vốn 

bổ sung vốn điều lệ. Việc phát hành tăng vốn bổ sung thông 

qua hình thức phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư 

vốn cổ phần, với tỷ lệ phân bổ quyền là 19:1. Cuối tháng 10 

năm 2009 Công ty đã hoàn tất việc bổ sung vốn điều lệ 80 tỷ 

đồng. 

 

2012 là năm công ty có doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi chính thức đi 

vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty vinh dự được Chính phủ trao tặng cờ 

Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012. 

Công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được đặt ra trong 

năm với lợi nhuận sau thuế  vượt 113% so với kế hoạch. Giá cổ 

phiếu của công ty đã tăng trên thị trường chứng khoán, tăng 28% 

trong cả năm. 

 

04/2009 

 

2012 
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
 

Ngành nghề kinh doanh    

- Sản xuất và mua bán bao bì cho ngành thực phẩm 

- Mua bán máy móc thiết bị, vật tư nguyên liệu cho ngành bao bì 

- Dịch vụ thương mại 

- In bao bì 

- Mua bán thực phẩm 

 

Trong 3 năm gần đây, doanh thu chính của công ty đến từ thùng carton với tỷ 

trọng doanh thu là 89% và 90%, những sản phẩm còn lại đều chiếm tỷ trọng 

dưới 10%. 

 

Địa bàn kinh doanh 

Công ty thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trên cả nước như : TP.Hồ Chí 

Minh, Tỉnh Bình Dương,Đồng Nai,Cần Thơ, Kiên Giang, Khánh Hòa,Đà Nẵng…... 

Thị trường trong nước là chủ yếu,  hoạt động xuất khẩu không đáng kể. 

 

Các sản phẩm chính  

 

Thùng carton: các loại carton 3 lớp và 5 lớp

Chai pet: các loại 250ml, 500ml, 1l, 2l, 5l

Nắp nút: các loại có kích thước từ Ф 25 đến Ф 30

21/12/2006 
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BAN KIỂM SOÁT 

Phòng đảm bảo 

chất lượng 

 

Xưởng nhựa 

 

Xưởng giấy 

 

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 

103% 

Đạt 103% So với kế hoạch 

Doanh thu năm 2015 

92% 
     Bằng 92% so với kế hoạch 
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Cơ cấu tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

GENERAL SHAREHOLDER MEETING 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BOARD CHAIRMAN 

BAN KIỂM SOÁT 

SUPERVISORY BOARD 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

CEO 

PHÓ GIÁM ĐỐC - DEPUTY CEO 

Giám đốc nhà máy BB Bình Dương 

NHÀ MÁY BB BÌNH DƯƠNG 

BD FACTORY 

BAN 

NGHIỆP 

VỤ 

SUPPORT 

DEPT 

. 

 

XƯỞNG  

GIẤY 

 

 

PAPER P. 

XƯỞNG  

NHỰA 

 

PLASTIC P. 

XƯỞNG  

GIẤY 

 

 

PAPER P. 

PHÒNG 

KỸ THUẬT 

 

TECHNICAL 

DEPT 

PHÒNG 

ĐẢM BẢO 

CHẤT 

LƯỢNG 

QA.DEPT 

 

PHÒNG 

NHÂN SỰ 

 

HR.DEPT 

PHÒNG 

 TÀI 

CHÍNH  

KẾ TOÁN 

F&A. DEPT 

PHÒNG  

KINH 

DOANH 

 

S&M. DEPT 

 

 

PHÒNG  

CUNG 

ỨNG-KHO 

PUR. & 

STORAGE 

DEPT 
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Định hướng phát triển 

Công ty hoạt động luôn đặt mục tiêu hàng 

đầu là sự phát triển bền vững. Theo đó, 

sự phát triển của công ty về mặt kinh tế 

luôn đi cùng với sự phát triển của cộng 

đồng, xã hội và tác động tích cực đến môi 

trường sinh thái xung quanh. Sự phát 

triển hài hòa giữa các mục tiêu chiến lược 

về kinh tế và môi trường, xã hội sẽ giúp 

Công ty đạt tăng trưởng và phát triển bền 

vững, cũng như tạo dựng được mối quan 

hệ lâu dài với người lao động, khách hàng, 

nhà đầu tư, đối tác thông qua việc xây 

dựng hình ảnh tốt đẹp của một doanh 

nghiệp vì lợi ích chung của cộng đồng và 

toàn xã hội. 

 

Mục tiêu về hoạt động 

Các mục tiêu chủ yếu của công ty: không ngừng phát triển các hoạt động kinh doanh trên các 

lĩnh vực thế mạnh nhằm tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và chăm sóc quyền lợi chính đáng cho 

người lao động. Đồng thời quan tâm sâu sắc đến môi trường, xã hội. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 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. 

 Duy trì ổn định, phát triển các sản phẩm hiện có của công ty về chất lượng và sản lượng.  

 Nghiên cứu đầu tư mới cho dây chuyền sản xuất thùng giấy, thay thế các khâu thủ công 

bằng tự động hóa, nhằm giảm thiểu lao động thủ công và giảm tỷ lệ hao hụt trong sản 

xuất. Không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị. 

 

Đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng thiết bị kỹ thuật bảo đảm sản lượng và chất lượng cao, đáp 

ứng được nhu cầu tiêu thụ và đòi hỏi chất lượng ngày càng cao của người tiêu dùng. Phát 

triển Công ty trở thành Công ty hàng đầu trong ngành bao bì tại thị trường Việt Nam. 

 

 

 

 

 

Phòng cung 

ứng kho 

 

Phòng tài chính 

kế toán 

Phòng nhân sự 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Phòng kỹ thuật 

 

Phòng kế 

hoạch kinh 

doanh 
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Đối với môi trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERI

(SÀN LỌC)

•Xem xét, phân
loại, chọn lựa và
loại bỏ những
thứ không cần
thiết tại nơi làm
việc.

SEITON 

(SẮP XẾP)

•Bố trí, sắp xếp
những thứ cần
thiết theo đúng
thứ tự.

SEISO

(SẠCH SẼ)

•Giữ gìn vệ sinh
tại nơi làm việc,
máy móc, thiết bị
để đảm bảo môi
trường, mỹ quan
tại nơi làm việc.

SEIKETSU 

(SĂN SÓC

•Điều kiện làm
việc được liên
tục duy trì, cải
tiến để không có
bất kỳ bụi bẩn
nào tại nơi làm
việc.

SHITSUKE 

(SẴN SÀNG)

•Là điều kiện ở
đó các thành
viên tham gia
vào 4S nói trên
một cách tự
động và tự
nguyện, tạo thói
quen tự giác
tuân thủ nghiêm
ngặt các qui định
tại nơi làm việc

Công ty hoạt động trên phương châm được 

đặt lên hàng đầu là phát triển hướng tới sự 

bền vững. VMPack luôn luôn chủ động tìm 

kiếm những giải pháp sử dụng tài nguyên hiệu 

quả, phòng ngừa ô nhiễm, thân thiện với môi 

trường. Công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống 

xử lý nước thải và khí thải trong quá trình sản 

xuất từ năm 2005 và đảm bảo vệ sinh môi 

trường đáp ứng tốt các yêu cầu của luật môi 

trường. 

Công ty thực hiện hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 9001-2008, 5S là công cụ hiệu quả 
nhằm nâng cao năng suất chất lượng và hiệu 
quả. 

 

Công cụ 5S Gồm: 
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Đối với cộng đồng 

 

Bên cạnh các mục tiêu kinh tế và 

giải pháp môi trường, việc làm giàu 

và phát triển cho cộng đồng chính 

là yếu tố cốt lõi còn lại xây dựng 

nên sự phát triển bền vững ở 

VMPack. 

Chính sự tăng trưởng kinh tế  trong 

các năm qua đã tạo công việc ổn 

định cho hơn 200 CBCNV. Đây là 

mục tiêu đối với cộng đồng nhỏ 

của chúng tôi, duy trì và tăng 

trưởng chất lượng cuộc sống cho 

anh em trong công ty. 

Ngoài ra, Công ty đã ủng hộ kinh 

phí xây dựng 03 nhà tình nghĩa tại 

Quận Gò Vấp và Hóc môn, Hỗ trợ 

sửa chữa trung tâm học tập cộng 

đồng phường Tân Thới Hiệp, Quận 

12, ủng hộ Quỹ vì người nghèo và 

các chương trình cộng đồng khác 

với tổng số tiền hơn 300 triệu 

đồng. 

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ 

tiếp tục thực hiện thêm nhiều hoạt 

động thiết thực, ý nghĩa hơn nữa 

để đóng góp vào sự phát triển của 

cộng đồng địa phương. 

 

 

  

Trong các năm qua cán bộ công nhân của công ty 

đã ủng hộ 50 triệu đồng cho gia đình Ông Lê Văn 

Mạnh Phường Hiệp Thành Quận 12 và 54,5 triệu 

đồng cho gia đình Ông Lê Văn Thanh (hơn 65 tuổi, 

người ngụ khu phố 11, phường 11, quận Gò Vấp)có 

hoản cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp cùng UBMT 

Tổ quốc Việt Nam phường 11, quận Gò Vấp đóng 

góp để sửa chữa toàn bộ và nâng cấp ngôi nhà mục 

nát cho Ông Thanh . Sau một tháng thi công, ngày 

20/12/2013, ngôi nhà mới khang trang đã được bàn 

giao cho gia đình Ông Mạnh và Ông Thanh. Năm 

2014 và 2015 ủng hộ 44 triệu đồng cho gia đình 

Anh Lê Văn Cảng Quận Gò Vấp xây dựng nhà tình 

thương, ủng hộ 60 triệu đồng chăm sóc phụng 

dưỡng 02 bà mẹ Việt Nam anh hùng quận Gò vấp 

và huyện Hóc Môn và ủng hộ Trường sa, quỹ vì 

người nghèo ….theo phát động chung của thành 

phố.  
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Các rủi ro 

 

Rủi ro về kinh tế 

Chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát trong 
thời gian vừa qua đã làm GDP tăng trưởng thấp, ảnh 
hưởng trực tiếp đến nhiều ngành sản xuất kinh doanh 
trong đó có công nghiệp chế biến thực phẩm.Đây là ngành 
sử dụng nhiều sản phẩm bao bì nhựa và carton,do đó đã 
ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các công ty sản 
xuất kinh doanh bao bì. 

Năm 2015, GDP tăng trưởng ở mức 6,68% cao hơn năm 
2014 và cao nhất trong 05 năm trở lại đây. Theo công bố 
Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu 2015(GEF) của Ngân 
hàng Thế giới (WB), Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng ở 
mức 6,7% trong năm 2016, tuy nhiên những rủi ro mà WB 
cảnh báo nước ta có thể sẽ gặp phải đó là quá trình tái cơ 
cấu chậm chạp, nợ xấu chưa được xử lý triệt để . Đến 
năm 2017, nhờ được hưởng lợi từ giá hàng hóa tăng nên 
tăng trưởng GDP dự báo sẽ đạt mức trên 7%. Tuy nhiên 
cũng theo WB, bốn năm sau khi bùng nổ khủng hoảng tài 
chính toàn cầu, nền kinh tế thế giới vẫn còn rất mong 
manh và tăng trưởng kinh tế ở các nước thu nhập cao còn 
rất yếu ớt, vẫn còn đó tiềm ẩn của những cuộc suy thoái 
khác. Cụ thể như: khủng hoảng nợ Châu Âu diễn biến 
phức tạp, sự suy thoái của nền kinh tế Nga, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế của Nhật Bản và các nước châu Á đang 
chậm dần. Điều này có khả năng sẽ gây ảnh hưởng đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 
trong ngành nói chung và công ty nói riêng. 
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Rủi ro về biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán 

 

 

Cổ phiếu công ty có sự thể hiện rất ấn tượng 

trên thị trường. Nhưng khi công ty được niêm 

yết trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu 

sẽ được xác định dựa theo quan hệ cung cầu 

trên thị trường và ảnh hưởng bởi các yếu tố: 

tình hình hoạt động của công ty, tình hình kinh 

tế - chính trị - xã hội, yếu tố tâm lý của người 

đầu tư....Do đó, giá cổ phiếu của Công ty sẽ có 

những biến động khó lường.  

 

 

Rủi ro về giá nguyên liệu đầu vào 

Với đặc điểm kinh doanh Công ty thường 

ký hợp đồng cung cấp bao bì theo từng 

quý, 6 tháng và từng năm với giá bán xác 

định trước cho một số khách hành chủ lực 

nên VMPack chịu nhiều rủi ro nếu giá 

nguyên liệu đầu vào tăng. Ngoài ra, sản 

lượng nội địa hầu như không đáp ứng đủ 

nhu cầu của ngành, hầu hết các công ty 

đều phải phụ thuộc vào nguyên liệu giấy, 

nhựa nhập khẩu, trong khi giá cả trên thị 

trượng thế giới thường cao vào biến động 

thất thường. Nguyên liệu giấy được sử 

dụng để sản xuất thùng carton khoảng 

30-40% được nhập khẩu từ Thái Lan, Hàn 

Quốc. Mặc dù trong năm 2014, tỷ giá 

đang được duy trì ở mức khá ổn định theo 

như thông điệp của Ngân Hàng Nhà Nước 

(trong năm 2015 phá giá VND/USD chỉ từ 

2-3%), nhưng hiện nay Công ty đang 

dùng nguyên liệu đầu vào là hạt nhựa và 

giấy cuộn nhập từ nước ngoài nên công ty 

vẫn sẽ chịu rủi ro về tỷ giá. Việc giá trị 

đồng USD so với VND tăng sẽ gây sức ép 

làm tăng giá cả hàng hóa nhập khẩu, do 

đó sẽ tác động đến hoạt động nhập khẩu 

nguyên vật liệu của Công ty. Chi phí sản 

xuất như giá vốn hàng hóa sẽ tăng lên, 

ảnh hưởng đến lợi nhuận từ hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 
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Rủi ro cạnh tranh và thị trường  

Hiện nay, bao bì nhựa, chai PET và thùng carton ngày càng được sử dụng rộng rãi trong sản 

xuất do những đặc điểm nổi trội như: độ bền, sự tiện dụng, khả năng vận chuyển tốt, vệ 

sinh, có khả năng tái chế và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên cũng vì lý do đó, số lượng 

các doanh nghiệp trong ngành ngày càng nhiều, nguồn cung sẽ dồi dào hơn, áp lực tranh 

giành thị phần và giá sẽ ngày càng trở nên gay gắt. 

Bên cạnh đó, lộ trình gia nhập WTO của Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể 

trong giai đoạn 5 năm vừa qua. Theo đó, môi trường cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn về mặt giá 

cả, chất lượng và chủng loại sản phẩm. Các doanh nghiệp trong nước sẽ gặp phải đối đầu 

với sự cạnh tranh gay gắt từ phía các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tiềm lực 

tài chính mạnh và công nghệ hiện đại như: Công ty bao bì Tân Á (Thái Lan), Công ty bao bì 

Akamax, Công ty bao bì Box.Pak (Malaysia), Công ty Ornapaper Vietnam (Malaysia), Các 

công ty của các tập đoàn Đài Loan 

Rủi ro khác  

Hỏa hoạn là một trong những rủi ro gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đặc 

thù của công ty thường sử dụng các vật liệu và hàng hóa rất dễ cháy. Tuy nhiên, để hạn 

chế đến mức tối thiểu các rủi ro có thể có, công ty luôn trang bị đầy đủ hệ thống và các 

dụng cụ phòng chống cháy nổ, nhân viên công ty luôn đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp 

an toàn lao động, được tập huấn để có khả năng xử lý cơ bản khi có sự cố xảy ra…Ngoài ra, 

các rủi ro bất khả kháng khác như thiên tai, chiến tranh, động đất…nếu có xảy ra cũng sẽ 

gây những thiệt hại cho tình hình sản xuất của công ty. 
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Tuy nhiên, trong những rủi ro thách thức ấy, 

Công ty đã nhìn ra những lợi thế và cơ hội phát 

triển trong tương lai. 

 

  Triển vọng của công ty 

 

Bên cạnh việc tạo được sự tin cậy về chất lượng 

sản phẩm; công ty luôn có một nền tảng quản 

trị bền vững, cán bộ nhân viên luôn có tinh thần 

trách nhiệm, sự hợp tác, sự đồng bộ cao trong 

công việc. Bộ máy quản lý và điều hành của 

Công ty luôn luôn bám sát tình hình, kịp thời có 

những giải pháp thích hợp ứng phó với thực tiễn 

thay đổi của thị trường. 

Trong những năm gần đây, ngành bao bì carton 

trong được đánh giá là đang ở trong giai đoạn 

tăng trưởng, sản lượng tăng ở mức nhanh và 

trung bình từ 15-20%/năm. So với tăng trưởng 

bình quân của toàn ngành công nghiệp, đây là 

mức tăng trưởng cao.Với đặc tính tiện dụng, 

không gây hại sức khỏe, dễ in ấn và tạo kiểu 

dáng, và đặc biệt là dễ xử lý và tái sinh bao bì 

carton ngày càng được sử dụng rộng rãi trong 

nhiều ngành. Các sản phẩm như bao bì nhựa, 

chai PET và thùng carton cũng ngày càng được 

sử dụng rộng rãi do những đặc điểm nổi trội: độ 

bền, tiện dụng, khả năng vận chuyển tốt, vệ 

sinh, có khả năng tái chế và thân thiện với môi 

trường. Do đó, hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty sẽ có những điều kiện từ bên trong 

và bên ngoài thuận lợi để phát triển trong tương 

lai. 

Với phương châm phát triển ổn định và bền 

vững Ban lãnh đạo công ty đã trình Đại hội 

đồng cổ đông phê chuẩn  dự án đầu tư mở rộng 

nhà máy tại KCN Nam Tân Uyên – Bình Dương 

với trang thiết bị công nghệ hiện đại đáp ứng 

nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về mẫu 

mã, chất lượng sản phẩm phù hợp với xu thế 

phát triển thị trường. 
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Tình hình hoạt động 

trong năm 
 

Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh  

Tổ chức và nhân sự   

Phân tích tình hình tài chính  
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Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh 
 

Cùng với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới năm 2015, ngành 

nhựa-bao bì cũng đang chịu tác động rất tiêu cực. Để tồn tại và phát triển, các doanh 

nghiệp đã phải có những thay đổi quan trọng trong kế hoạch phát triển, đồng thời nỗ lực 

hết mình để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.Một số doanh nghiệp lớn đã 

điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp, hoặc phải thu hẹp hoạt động sản xuất hay 

thậm chí chấp nhận giảm lợi nhuận để duy trì hoạt động và công ăn việc làm cho người lao 

động. Đối với những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, một số đã chọn giải pháp tạm 

ngừng hay thậm chí chấm dứt hoạt động. Nhưng với nỗ lực của Ban lãnh đạo, cán bộ công 

nhân viên và sự tin tưởng của người tiêu dùng và đối tác, VMPack đã đạt được những kết 

quả khả quan.  

Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) 
Thực hiện 

2015 
Kế hoạch 

2015 
Thực hiện 

2014 
So với 

KH 2015 
So với 
2014 

Doanh thu thuần 295 320 298 92% 99% 

Lợi nhuận sau thuế 24,7 24 23,5 103% 105% 

Tỉ lệ cổ tức 20% 20% 20% 100% 100% 

 

Năm 2015 do cạnh tranh gay gắt nên về doanh thu không đạt kế hoạch và giảm so với thực 

hiện năm 2014, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 3% và tăng trưởng so với năm 

trước 5%,tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ 30,8% vẫn ở mức cao, ổn định sản xuất 

công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, đảm bảo chia cổ tức 20%, vốn chủ sở hữu 

của cổ đông tăng lên và đóng góp ngân sách nhà nước cũng như ủng hộ cộng đồng xã hội. 

Trong bối cảnh cạnh tranh kinh doanh khó khăn hơn công ty đã quản lý tốt các chi phí, đặc 

biệt là chi phí tài chính, chi phí quản lý, chi phí bán hàng. Khiển khai xây dựng dự án đầu tư 

mở rộng Nhà Máy Bao bì Bình Dương theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2014. Công ty còn đang trong thời hạn được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp trong năm 2015. 
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Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm (Đơn vị: đồng) 

Chỉ tiêu 2014 2015 

Doanh thu thuần 298.309.762.914 294.631.280.823 

Giá vốn hàng bán 247.978.311.979 235.721.675.603 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 50.331.450.935 58.909.605.220 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 25.284.641.107 29.272.448.223 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 25.689.035.460 29.336.814.581 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 23.485.765.756 24.705.981.145 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.936 3.088 

 

Trong năm công ty không có sự biến động về chiến lược kinh doanh, nguồn cung cấp, 

thị trường so với năm 2014. 
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Kết quả kinh doanh theo sản phẩm 

 

Thùng carton chiếm tỷ trọng cao nhất 

trong cơ cấu doanh thu theo sản phẩm với 

88% vào năm 2015, giá trị tuyệt đối 258,4 

tỷ đồng. Theo sau đó là doanh thu từ chai 

nhựa pet và nắp nút chỉ với 8,6% và 

2,1%, doanh thu từ các hoạt động khác 

chiếm 1,60%. Thùng carton là sản phẩm  

mang lại lợi nhuận cao nhất so với các sản 

phẩm khác của công ty trong những năm 

vừa qua.  

Hoạt động kinh doanh chai nhựa pet của 

công ty đang trên đà tích cực. Lợi nhuận 

từ hoạt động này trong năm nay tăng.Vấn 

đề quản lý chi phí tiến triển theo chiều 

hướng tốt. Để tạo ra 1 đồng doanh thu từ 

chai nhựa pet trong năm 2011, công ty đã 

phải tốn đến 1,2 đồng chi phí, làm cho kết 

quả kinh doanh từ hoạt  động này là -1,3 

tỷ đồng.Tuy nhiên đến năm 2013, tỷ số 

chi phí trên 1 đồng doanh thu giảm xuống 

còn 0,95 đồng mang lại 535 triệu đồng lợi 

nhuận gộp cho công ty. Năm 2014 tỷ số 

chi phí trên 1 đồng doanh thu giảm xuống 

còn 0,85 đồng mang lại 2.103 triệu đồng 

 lợi nhuận gộp cho công ty.Năm 2015 tỷ 

số chi phí trên 1 đồng doanh thu giảm 

xuống còn 0,71 đồng mang lại 7.195 triệu 

đồng lợi nhuận gộp cho công ty Hoạt 

động kinh doanh nắp nút của công ty 

chưa mang lại hiệu quả cao, doanh thu 

thuần từ sản phẩm này đã giảm 7% trong 

năm qua.  

Tỷ trọng doanh thu theo sản phẩm 
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Lưu chuyển tiền trong năm 

 

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong năm 2013 ở mức ấn tượng là 65,8 tỷ đồng, tăng 

22% so với năm 2012 và tiếp tục đóng góp vào sự tăng trưởng 40% lên mức 16,6 tỷ đồng 

của dòng tiền trong năm. Bằng nguồn tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh, VMPack không 

những thực hiện được nhu cầu chi tiêu thường xuyên trong năm, mà còn chia lãi, đầu tư tài 

sản cố định, trả nợ vay. Sự tăng trưởng tốt của dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã bù 

đắp cho dòng tiền dùng cho hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.  Năm 2014 dòng tiền 

từ hoạt động kinh doanh là 20,9 tỷ đồng giảm so với năm 2013 do tình hình sản xuất kinh 

doanh khó khăn hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả trong hoạt động SXKD.Năm 2015 dòng 

tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh không biến động nhiều so với năm 2014. 

Năm 2015 Dòng tiền trong hoạt động đầu tư được dùng cho việc mua sắm xây dựng tài sản 

cố định và các tài sản dài hạn khác (đầu tư dự án). Dòng tiền cho hoạt động đầu tư trong 

năm cũng lên mức 29,4 tỷ đồng. Tuy công ty vẫn đang sử dụng nguồn vốn từ các khoản 

vay, dòng tiền nhận được từ khoản vay là 185 tỷ đồng nhưng công ty hoàn trả lại các khoản 

vay đã làm cho dòng tiền đi ra từ hoạt động tài chính ở mức khá lớn. Trong năm 2015, công 

ty đã dùng 119 tỷ đồng trả khoản nợ gốc đã vay và 26 tỷ đồng cho việc trả cổ tức. 
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Về giá trị tuyết đối, để đảm bảo sự tăng trưởng của doanh thu, các chi phí như giá vốn 

hàng bán, chi phí quản lý, chi phí bán hàng đều tăng. 

Hiệu quả quản lý chi phí của công ty được thể hiện rõ qua  tỷ số các chi phí chủ yếu trên 1 

đồng doanh thu so với các công ty cùng ngành. So với năm 2013 và năm 2014 các tỷ số này 

tăng nhẹ. Trong các chi phí chủ yếu của công ty, chi phí tài chính giữ một phần không đáng 

kể trên 1 đồng doanh thu. Chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay và do sử dụng vốn hợp 

lý và lãi suất vay giảm nên chi phí này càng chiếm tỷ trọng nhỏ hơn. Năm 2015, chỉ 0,007 

đồng chi phí tài chính trên 1 đồng doanh thu. Chi phí tài chính thấp đảm bảo cho hoạt động 

của công ty được an toàn, vì đây là chi phí cố định.  

Trong năm nay mặc dù giá bán giảm nhưng có chính sách hoạch định tồn kho hợp lý nên 

chi phí giá vốn hàng hóa trên doanh thu tăng không đáng kể. Bên cạnh đó, nhờ lợi thế giá 

giấy và nhựa năm nay ổn định, giá xăng dầu giảm…. nên đã phần nào bù đắp được sự tăng 

lên của giá điện và nhân công.  

Trong xu thế thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt việc quản lý hiệu quản chi phí góp 

phần mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh.  

 

Chi phí 
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1. Ông LÊ HOÀNG VŨ –  Giámđốc 
 

- Họ và tên : Lê Hoàng Vũ 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 26/05/1958 

- Nơi sinh : Tp.HCM 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : Tp.HCM 

- Địa chỉ thường trú :28/1 Quang Trung, Phường 11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM 

- Số điện thoại liên lạc : 08.35974228 

- Trình độ chuyên môn  : Kỹ sư Cơ khí 

- Chuyên ngành  : Quản lý 

- Quá trình công tác:  

 1978-1982  : Bộ đội-cấp bậc Trung sĩ - đơn vị: A12, phòng 3, Sư đoàn 477, Quân 
Khu 7. 

 1984-1989 : Sinh viên khoa Cơ khí – Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM. 

 1989-1993  : Xí nghiệp sản xuất thiếc-XNLH Trục vớt cứu hộ (VISAL) - Trưởng 
phòng Kỹ thuật - Kế hoạch. 

 1996-2001  : Cty Dầu Ăn Golden Hope Nhà Bè – Trưởng phòng kỹ thuật. 

 2001-2002  : Tập đoàn Daso - Kỹ sư quản lý dự án.  

   Cty TNHH Hưng Đạo – Phó Giám đốc. 

 2003-2005  : Cty GEA Tuchenhagen Singapore - Tập đoàn GEA Germany-  Chuyên 
gia hiện trường. 

 2006-2009  : Cty CP Bao Bì Dầu Thực Vật – Phó Giám đốc 

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Giám đốc. 

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không có. 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không có. 

- Tỷ lệ sở hữu                  : 0,132% 

Tổ chức và nhân sự  

 

Ban điều hành 

Trong nhiệm kỳ, công ty có 3 thành viên trong ban điều hành như sau: 
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2. Ông HUỲNH PHƯỚC THỌ –  Phó Giám đốc 

 

- Họ và tên : Huỳnh Phước Thọ 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 05/04/1972 

- Nơi sinh : Lộc Ninh 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : Bạc Liêu 

- Địa chỉ thường trú : 787 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 

- Số điện thoại liên lạc : 08.35974228 

- Trình độ chuyên môn :Cử nhân kinh tế 

- Chuyên ngành : Quản lý 

- Quá trình công tác:  

 1994 -2002 : Nhân viên khai thác công ty xếp dỡ Tân Thuận-thuộc Cảng Sài Gòn 

 2002-2011  : Nhân viên Phòng kế hoạch đầu tư –Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu 
thực vật Việt Nam ( Vocarimex) 

 2011-2013  : Phó trưởng phòng Nhân sự - Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu thực 
vật Việt Nam ( Vocarimex) 

 

 8/2013 đến nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật. 

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Phó Giám đốc. 

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không có. 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không có. 

- Tỷ lệ sở hữu                  : 0,0125% 
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3. Ông HOÀNG BÁ CHINH –  Kế toán trưởng  
 
- Họ và tên : Hoàng Bá Chinh 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 16/11/1977 

- Nơi sinh : Huyện Đông Hưng – Tỉnh Thái Bình 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : Đông Hưng, Thái Bình 

- Địa chỉ thường trú : 01 tổ 73, KP3, Phường Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.HCM 

- Số điện thoại liên lạc : 08.35974228 

- Trình độ chuyên môn : Tín dụng –ngân hàng (cử nhân) – Kế toán-Kiểm toán 

 (cử nhân). 

- Chuyên ngành : Quảnlý 

- Quá trình công tác 

 1995-1999      : Học đại học Ngành tín dụng – Ngân hàng (cử nhân) 

 1999-2000     : Học Kế toán trưởng ĐH Kinh tế , Tp.HCM (chứng nhận) 

 2008-2011      : Học ĐH Kinh tế Tp.HCM, Ngành Kế toán – Kiểm toán (cử 
nhân). 

 2000-2011      :Học hoàn thiện các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ: B Anh Văn- Vi 
tính, kiểm toán viên chuyên nghiệp, Xuất nhập khẩu và Hải 
quan, Giám đốc tài chính. 

 2000-2004        : Kế toán Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Hoàng 
Hải.  

 2005 đến nay  : Kế toán Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật. 

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty  : Kế toán trưởng.  

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không có. 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không có. 

- Tỷ lệ sở hữu                 : 0% 
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Trong năm 2015, mặc dù nền kinh tế trong nước gặp 

nhiều khó khăn về mọi mặt, hơn 60.000 doanh nghiệp 

phải đóng cửa, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao nhưng công ty 

vẫn giữ được việc làm và thu nhập ổn định cho người lao 

động. Đặc biệt, công ty rất chú trọng đến công tác tuyển 

dụng, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phù hợp, để 

đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao về trình độ 

kỹ thuật, sản xuất và kinh doanh. Ngoài ra, các chính 

sách khuyến khích người lao động tự đào tạo nâng cao 

trình độ luôn được công ty đặt lên hàng đầu.  

Tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, tổng số 

cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu 

thực vật là 237 người. Trong đó: 

Trình độ đại học : 27 người, chiếm 11% 

Trình độ cao đẳng : 14 người, chiếm  6% 

Trình độ trung cấp : 38 người, chiếm 16% 

Trình độ phổ thông : 158 người, chiếm 67% 
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các năm. So với năm 2013 doanh thu giảm 

nhưng năng suất của người lao động tăng 

lên thể hiện qua sản phẩm sản xuất tăng 

lên, năm 2014 doanh số là từ sản xuất còn 

năm 2013 doanh số thương mại chiếm gần 

30%.Năm 2015 không có biến động nhiều 

so với năm 2014. Trung bình, một lao động 

của VMPack tạo ra 1,24 tỷ đồng doanh thu 

cho công ty trong năm 2015. Nguồn lao 

động có chất lượng là yếu tố nội tại quan 

trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững 

của công ty trong tương lai.  

 

 

Chính sách người lao động 

 

Đối với VMPack, nguồn lao động là nguồn lực vô cùng quý giá. Điều này luôn được Công ty thể 

hiện thông qua các chế độ, chính sách, ưu đãi chăm lo cho người lao động. Bên cạnh những  

chính sách theo quy định của Nhà Nước, chúng tôi còn chủ trương áp dụng các chính sách riêng 

khác, mang đến lợi ích cho người lao động, được quy định cụ thể với người lao động 

 Đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập của người lao động. Thu nhập bình quân trên 

7.500.000 đồng/người/tháng. 

 Thời gian làm việc của công nhân được Công ty bố trí hợp lý, bình quân 44 giờ/tuần 

(lao động gián tiếp), 48 giờ/tuần (lao động trực tiếp). Công nhân được phục vụ suất 

ăn giữa ca đảm bảo chất lượng, đầy đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt, vệ sinh đầy đủ, an toàn cho cán bộ công 

nhân viên. Thành lập phòng y tế cho nhà máy để khám chữa bệnh thông thường 

cho cán bộ công nhân viên.Từ lúc công ty được thành lập đến nay chưa xảy ra 

trường hợp ngộ độc thực phẩm. 

 Định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ công nhân viên Công ty. 

 Trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ, bảo hộ lao động, đồng phục văn phòng ..., tạo 

điều kiện tốt nhất để người lao động an tâm sản xuất. Thực hiện đầy đủ các chế độ; 

hợp đồng lao động; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; trợ cấp thôi việc... 
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 Thực hiện khen thưởng hàng năm, khen thưởng đột xuất và tổ chức cho cán bộ 

công nhân viên tham quan nghỉ mát các ngày lễ. 

 

Tình hình đầu tư thực hiện các dự án 

Các khoản đầu tư lớn: Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 phê 

duyệt đầu tư dự án Nhà máy Bao bì carton tại KCN Nam Tân Uyên - Bình Dương với tổng giá trị 

đầu tư khoảng 320 tỷ đồng, thời gian thực hiện 36 tháng và chia làm hai gian đoạn, giai đoạn 1 

khoảng 18 tháng, dự kiến đầu tư khoảng 270 tỷ đồng và sẽ đi vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh tạo doanh thu, trong quá trình sản xuất kinh doanh sẽ tiếp tục hoàn thiện dự án.  

Thực hiện theo nghị quyết trên năm 2014 và 2015 công ty khiển khai dự án đến nay cơ bản 

hoàn thành giai đoạn 1, dự kiến sẽ đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 6/2016. 

Phân tích - Đánh giá về hiệu quả đầu tư thực hiện dự án: Hội đồng quản trị và ban giám đốc 

công ty đã triển khai đúng tiến độ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các hạng mục đầu tư 

đảm bảo đúng yêu cầu về chất lượng,kỹ mỹ thuật, giá cạnh tranh và đảm báo đúng quy trình 

trong đầu tư xây dựng cơ bản. 

Để chuẩn bị cho nhà máy mới đi vào hoạt động Ban giám đốc công ty trong thời gian qua đã 

đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm phát triển khách hàng mới và giữ vững thị phần của các 

khách hàng hiện hữu.Do dự án sẽ đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 6/2016 và 

năm đầu tiên đi vào hoạt động nên chưa khai thác được thị trường, thời gian hoạt động 6 tháng 

vốn đầu tư chủ yếu là vốn vay dài hạn ngân hàng làm phát sinh chi phí tài chính cao nên sẽ 

chưa mang lại hiệu quả đầu tư trong năm. 

Nhận thức được những thuận lợi và khó khăn khi đầu tư dự án, công ty đã có những chiến lược 

trong dài hạn như : Đẩy mạnh công tác thị trường, Chất lượng sản phẩm,giá thành cạnh 

tranh,uy tín và thương hiệu,đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao,nghiên cứu cải 

tiến mẫu mã sản phẩm,đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

Trong năm 2016 và những năm sau nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng và dự kiến 

tăng % trưởng GDP nước ta sẽ từ 6,5% - 7%, lạm phát được kiểm soát và đặc biệt tiềm năng 

ngành bao bì còn rất lớn.Đồng thời với những nỗ lực cố gắng của Lãnh đạo và tập thể cán bộ 

công nhân viên công ty công ty cùng sự hỗ trợ tin tưởng của quý khách hàng,cổ đông ,đối tác 

kinh doanh và các nhà đầu tư Công ty tin tưởng sẽ mang lại hiệu quả trong đầu tư. 

Các công ty con, công ty liên kết: Công ty có mở thêm chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại KCN 

Nam Tân Uyên – Bình Dương và dự án đang thực hiện chưa đi vào hoạt động Sản xuất kinh 

doanh. 
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Phân tích tình hình tài chính 

Tính đến thời điểm này, tổng giá trị tài sản của công ty là gần 300 tỷ đồng.Tổng tài sản của 
công ty tăng trưởng cùng với sự mở rộng trong hoạt động sản xuất là điều tất yếu trong quá 
trình phát triển. So với năm 2014, tốc độ tăng trưởng của tài sản ở mức 27%vì có sự tăng lên 
đối với khoản tài sản dài hạn và ngắn hạn.  

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty năm 2015 so với năm trước.  

Tỷ đồng 2014 2015 %  

Tổng giá trị tài sản 235,6 299,7 127% 

Doanh thu thuần 298,3 294,6 99% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 50,3 58,9 117% 

Lợi nhuận khác 404 64 
 

Lợi nhuận trước thuế 25,7 29,3 114% 

    Lợi nhuận sau thuế 23,5 25,7 109% 

    Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 20% 20% 
 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Hầu hết các chỉ tiêu tài chính chủ yếu cả VMPack đều ở mức chuẩn và an toàn qua các năm, thể 

hiện sự ổn định và bền vững về tình hình tài chính của công ty.  

 
Chỉ tiêu Đơn vị 2013 2014 2015 

1 Khả năng thanh toán (lần)         

  - Khả năng thanh toán nhanh lần 2,4 2,2 2,04 

  - Khả năng thanh toán hiện hành lần 1,7 1,6 1,6 

2 Tỷsuấtlợinhuận (TSLN)         

  - TSLN sau thuế/Tổng tài sản % 21,7 10 8,2 

  - TSLN sau thuế/Doanh thu thuần % 12,4 7,9 8,4 

  - TSLN sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu % 28,6 14 14,7 

  - Lợi nhuậntừ HĐKD/Doanh thu thuần % 14,3 8,5 9,9 

3 Vòng quay hoạtđộng (vòng)         

  - Vòng quay HTK Vòng 8,0 7,0 7,0 

  - Vòng quay khoản phải thu Vòng 11,6 11 11 

  -Vòng quay Tà sản Vòng 2,0 2,0 2,0 

4 Cơ cấu nguồn vốn        

  - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn  0,24 0,28 0,43 

  - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn  0,76 0,72 0,56 

  - Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu   0,32 0,40 0,78 
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 

Khả năng thanh toán của công ty đang được cải thiện 

tốt qua các năm với sự gia tăng trong các chỉ số khả 

năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán 

nhanh. Từ mức có khả năng chịu rủi ro về khả năng 

thanh toán ngắn hạn trong năm 2010, đến năm 2015 

chỉ số này đã tăng gần gấp ba lên mức 2,4. Nếu loại 

trừ hàng tồn kho thì 1 đồng nợ ngắn hạn của công ty 

vẫn được đảm bảo bởi 1,5 đồng tài sản ngắn hạn. Do 

sử dụng vốn vay ở mức thấp nên khả năng thanh toán 

của Công ty có những dấu hiệu tiến triển rất tích cực 

trong thời gian qua.  

 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
 

Từ năm 2010 đến nay, Công ty đã có sự tăng 

trưởng mạnh mẽ về hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. Các chỉ số về khả năng sinh lợi của 

công ty đều tăng lên đáng kể. Năm 2013 là 

năm công ty dự trữ được một lượng lớn 

nguyên vật liệu giá rẻ, giúp giảm đáng kể chi 

phí giá thành do đó các chỉ tiêu sinh lợi của 

năm nay đều tốt hơn năm trước. Năm 2014 

tình hình cạnh tranh gay gắt nên giá bán giảm 

làm giảm tỷ suất lợi nhuận so với năm 

2013.Năm 2015 tỷ suất lợi nhuận tăng so với 

năm 2014 
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Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
 

Các chỉ số về  quản lý tài sản bao gồm 

hàng tồn kho, khoản phải thu của công ty 

đang ở mức tốt, với sự tăng dần qua các 

năm. Tổng quan nền kinh tế hiện nay đang 

ở thời điểm không thuận lợi nhưng công ty 

vẫn đảm bảo việc quản lý tốt hàng tồn kho 

và hạn chế rủi ro từ các khoản phải thu là 

dấu hiệu sự phát triển bền vững của công 

ty. Với hệ thống phân phối rộng đồng thời 

khả năng chủ động trong việc thu mua, dự 

trữ nguyên vật liệu đã giúp công ty kiểm 

soát được tồn kho và lượng hàng bán ra thị 

trường mỗi năm.  

Công ty luôn cố gắng duy trì mức tăng 

trưởng doanh thu cao điều này đã giúp 

nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản trong 

các năm qua. Mặc dù có sự giảm sút nhẹ 

trong chỉ số vòng quay khoản phải thu từ 

12,5 năm 2011 xuống còn 6,9 năm 2015 

nhưng đây không phải là điều đáng lo ngại. 

Bởi điều đó không đến từ việc giảm hiệu 

quả thu hồi khoản phải thu của công ty mà 

đến từ việc nới lỏng chính sách của công ty 

đối với khách hàng. Trong hoàn cảnh có sự 

giảm sút về lực cầu của nền kinh tế, chính 

sách  này sẽ tạo động lực cho việc mua 

hàng và giữ thị phần khách hàng. 
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Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn: 

 

Năm 2015, nguồn vốn chủ sở hữu 

của công ty vẫn duy trì ở mức tăng 

trưởng tốt,trong năm có chia cổ tức 

20% cho năm 2014 và chia tạm ứng cổ 

tức 10% cho năm 2015 nhưng nguồn 

vốn chủ sở hữu không biến độnh nhiều 

so với năm 2014 và ở mức 168 tỷ 

đồng. Trong năm vừa qua công ty có 

sử dụng nguồn vốn vay dài hạn để đầu 

tư dự án mở rộng nhà máy. Chủ yếu 

dùng vốn vay ngắn hạn, nguồn nội lực 

từ vốn tự có, vận dụng vốn lưu động và 

tranh thủ nguồn vốn từ các nguồn phải 

trả nhà cung cấp… để luân chuyển vốn 

kinh doanh. Và điều này đã mang về hiệu quả cho công ty trong 2 năm vừa qua.   
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BÁO CÁO  

BAN GIÁM ĐỐC 
 

 

 

Đánh giá tổng quan 

Những tiến bộ công ty đạt được 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 

Đánh giá tổng quan 
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Trong năm tài chính vừa qua, mặc dù nền kinh 

tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng 

đang còn trong giai đoạn phục hồi sau khủng 

hoảng, đặc biệt tình hình cạnh tranh ngày 

càng gay gắt và khốc liệt nhưng Ban Giám đốc 

đã nỗ lực điều hành linh hoạt và triển khai 

nhiều biện pháp tối ưu hóa nhằm ổn định sản 

xuất kinh doanh, kiểm soát và tiết giảm chi phí, phát triển nguồn nhân lực: 

- Xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho từng nhóm sản phẩm. 

- Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý. 

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong 

công ty. 

- Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 

của từng phòng ban trong công ty theo định kỳ hàng tuần hàng tháng, hàng quý, năm 

thông qua việc kiểm soát các mục tiêu ưu tiên, các kế hoạch hành động. 

- Tập trung khai thác những mặt hàng có tỷ lệ lợi nhuận cao. 

- Xây dựng dự báo bán hàng, kế hoạch sản xuất phù hợp, xây dựng mức tồn kho hợp lý,chặt 

chẽ nhằm tối ưu hóa nhu cầu vay ngắn hạn. 

- Cơ cấu các khoản vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn giữa VND và USD nhằm tiết giảm chi 

phí tài chính hợp lý và giảm thiểu rủi ro về biến động tỷ giá USD và lãi suất.  

 

Trong bối cảnh kinh doanh cạnh tranh gay gắt để giữ được thị phần nên giá bán giảm. Tuy 

nhiên với  những nỗ lực cố gắng công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được đặt ra trong năm nay . 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) 
Thực hiện 

2015 
Kế hoạch 

2015 
Thực hiện 

2014 
So với KH 

2015 
So với 
2014 

Doanh thu thuần 294,6 320 298,3 92% 99% 

Lợi nhuận sau thuế 24,7 24 23,5 103% 105% 

Tỉ lệ cổ tức 20% 20% 20%   

Với 294,6 tỷ đồng doanh thu thuần, công ty đã đạt 92% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế là 

24,7 tỷ đồng đạt 103% so với kế hoạch đề ra và chia cổ tức 20%. 
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Mặc dù giá giấy nguyên liệu tăng theo xu 

hướng chung, nhưng việc trữ hàng từ sớm 

đã giúp công ty xác định giá bán hợp lý 

trong các hợp đồng mua bán được ký sau 

đó. Hơn nữa, công ty đã thực hiện tốt việc 

quản lý chi phí, đặc biệt là chi phí tài 

chính. Chi phí này giảm so với năm 2013, 

chủ yếu đến từ việc giảm lãi suất và sử 

dụng vốn vay hợp lý. Từ đầu năm 2014, 

ngoài việc tỷ giá ngoại hối ổn định, công 

ty đã dự trữ sẵn nguồn nguyên liệu giúp 

tận dụng lợi thế chi phí đầu vào thấp. 

Thêm vào đó Công ty còn được ưu đãi 

thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 

2015.Có thể nói rằng trong năm qua mặc 

dù gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh tuy 

nhiên công ty đã có được nhiều lợi thế 

trong hoạt động đến từ những cơ hội bên 

ngoài và định hướng đúng đắn của Banh 

lãnh đạo công ty và sự cố gắng, nỗ lực 

của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong 

công ty. 

 

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 

Đơn vị: VNĐ 2014 2015 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 298.329.975.529 294.650.372.023 

  Các khoản giảm trừ doanh thu 20.212.615 19.091.200 

  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 298.309.762.914 294.631.280.823 

  Giá vốn hàng bán 247.978.311.979 235.721.675.603 

  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 50.331.450.935 58.909.605.220 

  Doanh thu hoạt động tài chính 870.498.585 1.016.253.454 

  Chi phí tài chính 1.490.540.889 1.925.185.533 

  Chi phí bán hàng 13.332.727.599 15.341.218.382 

  Chi phí quản lý doanh nghiệp 11.094.039.925 13.387.006.536 

  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 25.284.641.107 29.272.448.223 

  Thu nhập khác 447.245.102 64.366.358 

  Chi phí khác 42.850.749 
 

  Lợi nhuận khác  404.394.353 64.366.358 

  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  25.689.035.460 29.336.814.581 

  Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.203.269.704 4.630.833.436 

  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 23.485.765.756 24.705.981.145 

  Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.789 2.764 
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Bảng cân đối kế toán 

Khoản mục 2014              2015 

Tài sản ngắn hạn 122.398.574.593 143.223.694.934 

Tiền và các khoản tương đương tiền 37.126.270.989 20.146.911.306 

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - - 

Các khoản phải thu 54.014.615.861 82.902.255.187 

Hàng tồn kho 31.207.850.243 34.404.079.864 

Tài sản ngắn hạn khác 49.837.500 5.770.448.577 

Tài sản dài hạn 113.164.428.155 156.494.297.405 

Tài sản cố định 113.164.428.155 96.845.221.078 

- Tài sản cố định hữu hình 106.944.111.856 90.942.151.270 

- Tài sản cố định vô hình 6.084.540.337 5.903.069.808 

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 33.793.758.848 

Tài sản dài hạn khác 0 25.855.317.479 

Tổng tài sản 235.563.002.748 299.717.992.339 

Nợ phải trả 66.763.340.900 131.384.741.634 

Nợ ngắn hạn 55.816.118.900 70.075.134.444 

Nợ dài hạn 10.947.222.000 61.309.607.190 

Vốn chủ sở hữu 168.799.661.848 168.333.250.705 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 80.000.000.000 80.000.000.000 

- Thặng dư vốn cổ phần 493.885.000 493.885.000 

- Cổ phiếu quỹ -6.831.972 -6.831.972 

- Các quỹ 19.919.831.007 24.188.540.374 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 68.392.777.813 63.657.657.303 

Tổng nguồn vốn 235.563.002.748 299.717.992.339 
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2013 2014 2015

0.58 0.52 0.48

0.42 0.48 0.52

Tài sản dài 
hạn/Tổng tài sản

Tài sản ngắn 
hạn/Tổng tài sản

 

Cơ cấu tài sản 

So với năm 2014 năm 2015 mặc dù doanh thu 

không tăng nhưng khoản phải thu tăng 54% chủ 

yếu là do tăng phần trả trước cho người bán (tiền 

ứng trả trước cho người bán dự án nhà máy mới 

Bình Dương), tiền phải thu của khách hàng giảm 

16% so với năm 2014.Lượng tiền và các khoản 

tương đương tiền giảm do đầu tư tài sản cố định, 

tỷ trọng tài sản ngắn hạn trong cơ cấu tài sản của 

công ty giảm so với năm 2014. Việc dịch chuyển 

này vẫn nằm trong sự hoạt động bình thường của 

công ty. Trong năm công ty có đầu tư 60 tỷ đồng 

cho việc mua sắm mới tài sản làm tài dài hạn của 

công ty tăng 38% so với 2014. 

  

 

Cơ cấu vốn 

Năm 2015, nguồn vốn chủ sở hữu của công 

ty không có biến động nhiều so với năm 

2014 và ở mức 168 tỷ đồng. Trong  năm vừa 

qua công ty có sử dụng nguồn vốn vay  dài 

hạn đầu tư cho dự án, nguồn lực chủ yếu 

đến việc dùng vốn vay ngắn hạn, nguồn nội 

lực từ vốn tự có, vận dụng vốn lưu động… 

để luân chuyển vốn kinh doanh. Và điều này 

đã mang về nhiều kết quả tích cực cho công 

ty. Tỷ lệ nợ trên tổng nguồn vốn của công ty 

giảm dần qua các năm. Từ mức 0,52 năm 

2010, trong khi đó đến năm 2014 chỉ còn 

0,43 trên tổng nguồn vốn, cho thấy cơ cấu 

tài sản của công ty rất an toàn. Trong tương 

lai, với xu thế giảm lãi suất hiện nay, Công ty 

sẽ dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn với lãi 

suất tốt để phục vụ cho việc sản xuất. 
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Ảnh hưởng của chênh lệch lãi vay 

Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển 

của công ty, hiện tại VMPack đang 

sử dụng nguồn vốn vay từ ngân 

hàng. Công ty đã hoàn thành việc 

trả các khoản vay dài hạn các năm 

trước, phát sinh vay dài hạn 61,3 tỷ 

đồng cho dự án nhà máy mới, hiện 

tại chỉ vay ngắn hạn 40,2 tỷ đồng. 

Nếu lãi suất tăng cao sẽ gây áp lực 

cho công ty trong việc trả lãi vay và 

làm giảm kết quả hoạt động kinh 

doanh của công ty. Tuy nhiên, trong 

năm 2016, lãi suất dự báo sẽ được 

Ngân hàng nhà nước điều hành ổn 

định trong xu hướng giảm. Do đó, 

rủi ro về lãi suất của công ty là 

không đáng kể và sẽ giảm xuống 

theo xu hướng đó. 

 

 

 

 

Tình hình nợ xấu phải thu 

 

Tình hình nợ xấu phải thu của công ty 

được thể hiện qua dự phòng các khoản 

thu khó đòi. Trong năm 2015, dự 

phòng thu khó đòi của công ty ở mức 

295 triệu và so với tổng nợ phải thu 

chiếm tỷ lệ không đáng kể và chỉ dự 

phòng cho các khoản thu ngắn hạn khó 

đòi. Doanh thu của công ty không 

không biến động nhiều qua các năm 

nhưng công tác quản lý, thu hồi nợ tốt 

đã làm tỷ lệ dự phòng nợ khó 

đòi/Doanh thu giảm đáng kể, chỉ còn 

0,10% vào năm 2015.Vì vậy rủi ro nợ 

xấu của công ty là không đáng kể.  
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Những tiến bộ công ty đạt được 

 
 Triển khai xây dựng dự án nhà máy mới với trang thiết bị hiện đại, dự kiến hoàn thành 

và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 6/2016. 

 Trong năm 2015, Ban Giám đốc đã tiếp tục cơ cấu lại bộ máy nhân sự tinh gọn hơn, phù 

hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại của công ty. 

 Bám sát các mục tiêu nhiệm vụ để thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2015 và của Hội đồng Quản trị.  

 Hệ thống và quy trình hóa công tác báo cáo của các phòng ban để nguồn thông tin, dữ 

liệu được chính xác và kịp thời. 

 Áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 

 Ban hành định mức nguyên vật liệu để giảm chi phí giá thành sản phẩm. 

 Có chiến lược hoạch định tồn kho phù hợp với từng chu kỳ sản xuất kinh doanh. 

 Sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích. 

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý điều 

hành. 
Hoạt động quản lý doanh nghiệp 

 

1. Công tác quản lý kỹ thuật an toàn công nghiệp. 

 
Luôn đặt lên hàng đầu vấn đề an toàn – vệ sinh thực phẩm , an toàn vệ sinh lao động, 

phòng chống cháy nổ, định kỳ kiểm định máy móc thiết bị đúng quy định , tổ chức tập 

huấn các kiến thức an toàn – vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động cho người 

lao động và trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân. 

 

2. Công tác phòng chống tham nhũng , thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
 

-  Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch về thực hành tiết kiệm, tiếp tục 

rà soát và chuẩn hóa lại các loại định mức như : định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu 

trong sản xuất tại nhà máy, hao hụt trong vận chuyển, giao nhận, tiêu hao xăng dầu 

cho xe ô tô và định mức về sử dụng văn phòng phẩm của Công ty. 

 
-  Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham 

nhũng trong công tác đầu tư xây dựng, mua nguyên vật liệu, bán sản phẩm, mua vật 

tư và công tác nhân sự. 

 
3. Về công tác nhân sự : 
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- Sắp xếp, bổ sung nhân sự phù hợp với năng lực và sự phát triển của Công ty  

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy định, chức năng, nhiệm vụ của các 

phòng nghiệp vụ. Tổ chức tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động, An toàn 

thực phẩm, vệ sinh thực phẩm. Tập huấn kiến thức về ngành bao bì dầu thực vật ... 

 
4. Công tác thi đua khen thưởng và hoạt động đoàn thể. 

 
-   Năm 2015 toàn công ty đã tích cực thi đua trên mọi lĩnh vực hoạt động, phát huy 

sáng kiến, cải tạo kỹ thuật, cải tiến công tác quản lý ... đã đem lại kết quả SXKD toàn 

công ty đạt hiệu quả, ổn định việc làm và đời sống cho người lao động.  

Hoạt động công đoàn luôn được ổn định, hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho 

CBCNV được duy trì và phát triển,tích cực tham gia hoạt động kỷ niệm tháng công nhân 

như tham gia hội thao toàn ngành dầu thực vật, họp mặt kỷ niệm ngày phụ nữ,thực 

hiện chăm lo cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ cho người 

lao động vay vốn của công đoàn để sửa chữa nhà ở... 

Phối hợp với chính quyền Công ty ủng hộ xây dựng 01 nhà tình nghĩa, tình thương tại 

Quận Gò Vấp, tài trợ phụng dưỡng 02 Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng tại quận 12 và huyện 

Hóc Môn, ủng hộ quỹ vì người nghèo và các hoạt động hỗ trợ khác với tổng số tiền hơn 

100 triệu đồng. 

Hoạt động đoàn thể của công ty ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng mang 

lại tinh thần làm việc hiệu quả. 

5. Công tác quản lý rủi ro . 
 
Nhận định được trong kinh doanh luôn tiềm ẩn những rủi do như thiên tai, hỏa hoạn, 

thị trường,rủ ro về nguyên liệu….Công ty đã có những chiến lược đối phó nhằm hạn chế 

thấp nhất các rủi ro có thể gặp phải như mua bảo hiểm tài sản cháy nổ, cập nhập và 

theo dõi những biến động thị trường, hoạch định đa dạng nguồn nguyên liệu và đào tạo 

ứng biến những giả định rủi ro có thể xảy ra. 

 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Kế hoạch năm 2016 
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1

•Mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư mở rộng nhà máy thùng carton có trang thiết 
bị hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và phát triển ổn 
định bền vững.

2

•Nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị hiện có của công ty. Nghiên cứu đưa 
các thiết bị tự động vào dây chuyền sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm và giảm thiểu lao động phổ thông. 

3

•Tiếp tục khai thác thị phần hiện có và phát triển thêm thị phần, đặc biệt là tìm kiếm 
mở rộng khách hàng.

4

•Nâng cao vai trò của marketing trong việc định hướng chiến lược cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty nhằm tạo được sự nhận biết sản phẩm của công ty 
nhiều hơn trong tương lai.

5

•Tiếp tục nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên công 
ty, phát triển nguồn lực thu hút nhân tài. 

•Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh.
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ĐÁNH GIÁ CỦA  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

 

Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 

Kế hoạch và triển vọng năm 2016 

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc  

Định hướng phát triển 
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Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 

Mặc dù có những cải thiện đáng kể so với 

năm 2014, nhưng nền kinh tế vĩ mô trong 

năm 2015 vẫn còn tồn tại rất nhiều khó 

khăn thử thách cho doanh nghiệp.Tình hình 

cạnh tranh ngày càng gay gắt làm giá bán 

giảm và sản lượng tiêu thu giảm vì vậy 

doanh thu không đạt kế hoạch năm. Tuy 

nhiên, bên cạnh những khó khăn trên trong 

năm 2015 công ty có một số thuận lợi như: 

Công ty vẫn còn trong thời kỳ hưởng ưu đãi 

về thuế, tỷ giá, lãi suất ổn định . Đặc biệt 

nguồn nguyên liệu chính giấy cuộn tương 

đối ổn định, sự chỉ đạo kịp thời, định hướng 

đúng đắn của Hội đồng Quản trị, sự đồng 

thuận cao trong ban lãnh đạo và nỗ lực cố 

gắng phấn đấu của tập thể cán bộ công 

nhân viên. Công ty triển khai nhiều giải 

pháp có hiệu quả nhằm ổn định sản xuất 

kinh doanh, tăng sản lượng giảm chi phí. Do 

đó so với năm 2014 thì năm 2015 doanh thu 

không đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận sau 

thuế vượt kế hoạch năm vào tăng 5% so với 

năm trước. Mặc dù cạnh tranh gay gắt 

nhưng trong năm 2015 công ty vẩn giũ 

vững được thị phần. 

 

Kết quả kinh doanh cho năm tài chính từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 như sau 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) 
Thực hiện 

năm 2014 

Thực hiện 

năm 2015 
Thay đổi 

% so với năm 

2013 

Doanh thu thuần 298.3 294.6 -3,7 -1% 

Lợi nhuận trước thuế 25,7 29,3 -3,6 -13% 

Lợi nhuận sau thuế 23,5 24,7 +1,2 5% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

(đồng/CP) 
2.789 2.764 

  

 

Doanh thu thuần thực hiện năm 2015 là 294,6 tỷ đồng, giảm 1 % so với doanh thu thực 

hiện năm 2014, tương ứng với mức giảm là 3,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 

24,7 tỷ đồng, ứng đương với mức tăng năm 2014 là 1,2 tỷ đồng.Tổng tài sản và nguồn vốn 

năm 2015 so năm 2014 có sự tăng lên. Trong năm nay, giá trị tài sản của công ty là 299,7 

tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2014. Về cơ cấu vốn, nợ phải trả công ty tăng 96% do đầu 

tư dự án và nguồn vốn chủ sở hữu không biến động nhiều mặc dù trong năm đã chia cổ 

tức 20% năm 2014 và tạm ứng 10% cổ tức năm 2015, điều đó thể hiện hiệu quả trong 

kinh doanh.Trong năm 2015, Công ty đang triển khai thực hiện dự án đầu tư nhà máy mới 

KCN Nam Tân Uyên – Bình Dương  và  dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh từ tháng6/2016.  
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Kế hoạch và triển vọng năm 2016 

Năm 2016 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm đầy 

những thuận lợi và khó khó khăn đan xen nhau của 

nền kinh tế Việt Nam do hội nhập thế giới ngày 

càng sâu rộng. Chính phủ Việt Nam vẫn đặt mục 

tiêu hàng đầu là ổn định vĩ mô,kiềm chế lạm phát, 

giải quyết tình trạng nợ xấu của nền kinh tế, tái cấu 

trúc doanh nghiệp nhà nước. Nhưng nhu cầu của 

thị trường về sản phẩm bao bì cho ngành thực 

phẩm trong nước vẫn ở mức tương đối cao. Công ty 

sẽ tiếp tục tăng cường khai thác khách hàng truyền 

thống và mở rộng tìm kiếm khách hàng mới để đảm 

bảo sự phát triển bền vững của công ty. Kế hoạch 

về doanh thu năm 2016 là 350 tỷ đồng, tăng 19% 

so với thực hiện năm 2015, lợi nhuận sau thuế 26 tỷ đồng,cổ tức 20%, tỷ suất lợi nhuận 

trên vốn điều lệ 32,5%. 

 

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Giám đốc  

 Giám sát Giám đốc trong điều hành 

đối với việc sản xuất kinh doanh hàng 

ngày của công ty. 

 Hàng tháng yêu cầu Giám đốc điều 

hành và Kế toán trưởng báo cáo hiệu 

quả kinh doanh. 

 Xem xét đánh giá kết quả hoạt động 

kinh doanh trong năm, các giải pháp 

thực hiện hoàn thành kế hoạch sản 

xuất kinh doanh của năm và các vấn 

đề khác thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng Quản trị.  

 

Trong năm qua, Ban giám đốc của công ty đã hoạt động hiệu quả, hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ được đặt ra. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua Hội đồng Quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ 

đông tín nhiệm giao phó, có được kết quả này trước tiên nhờ vào sự nỗ lực nhiệt huyết và 

trí tuệ của từng thành viên Hội đồng Quản trị, cùng với sự nỗ lực không ngừng của Ban điều 

hành quản lý, toàn thể các anh/chị em nhân viên trong công ty.Hội đồng Quản trị trân trọng 

cảm ơn Ban điều hành quản lý, các anh/chị em nhân viên trong công ty, các cổ đông, quý 

khách hàng, cơ quan quản lý …về những đóng góp cho VMPACK nhằm phát triển ổn định và 

bền vững trong những năm qua. 
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Định hướng phát triển 

Các mục tiêu chủ yếu của công ty: không ngừng phát triển 

các hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực thế mạnh nhằm 

mang lại lợi nhuận tối đa cho công ty 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 

 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 tạo điều kiện cho Nhà Máy 

Bao Bì Bình Dương đi vào hoạt động. 

 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. 

 Nghiên cứu đầu tư chiều sâu cho dây chuyền sản xuất thùng giấy, thay thế các khâu 

thủ công bằng tự động hóa, nhằm giảm thiểu lao động thủ công và giảm tỷ lệ hao 

hụt trong sản xuất. Không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt cho cán bộ công nhân 

viên trong đơn vị. 
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Hội đồng Quản trị 

Thành viên Hội đồng Quản trị trong năm cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm: 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Ông: Dương Anh Tuấn Chủ tịch 

2 Ông: Ngô Tuấn Thành viên 

3 Ông: Hồ Minh Sơn Thành viên 

4 Ông: Lê Hoàng Vũ Thành viên 

5 Ông: Huỳnh Phước Thọ Thành viên 

Trong đó: Ông Lê Hoàng Vũ là Giám đốc điều hành, Ông Huỳnh Phước Thọ là Phó Giám 

đốc, còn lại 03 Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không tham gia điều hành. 

Hội đồng Quản trị định kỳ họp nhằm xem xét 

kết quả sản xuất kinh doanh và đề ra các 

chính sách kịp thời để phát triển sản xuất, thị 

trường và các phương án đầu tư. Hội đồng 

Quản trị luôn hỗ trợ để Ban Giám đốc điều 

hành đạt hiệu quả cao hơn trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ được giao. Hội đồng Quản 

trị  luôn có những định hướng, chủ trương kịp 

thời, kiểm tra giám sát chặt chẽ mọi hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có 

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị  

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ghi chú 

1 Ông: Dương Anh Tuấn Chủ tịch 07 100% 

 

2 Ông: Lê Hoàng Vũ Thành viên 07 100% 

3 Ông: Hồ Minh Sơn Thành viên 07 100% 

4 Ông: Ngô Tuấn Thành viên 07 100% 

5 Ông: Huỳnh Phước Thọ Thành viên 07 100% 
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Các nghị quyết của HĐQT 

 

STT 

 Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 03/HĐQT/2015 25/03/2015 

 

- Thông qua kết quả SXKD tháng 1+2, các giải pháp thực hiện 

hoàn thành kế hoạch SXKD quý 1/2015 và các vấn đề khác thuộc 

thẩm quyền của HĐQT. 

- Thông qua một số nội dung, công việc chuẩn bị Đại hội Cổ đông 

thường niên 2015 vào ngày 17/04/2015 

 

2 05/HĐQT/2015 06/04/2015 

- Thông qua nội dung, chương trình, tài liệu chuẩn bị Đại hội Cổ 

đông thường niên 2015 vào ngày 17/04/2015. 

 

3 09/HĐQT/2015 20/04/2015 
- Thông quan việc chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2014 

 

4 12/HĐQT/2015 08/05/2015 

- Thông qua việc phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 

2015. 

 

5 15/HĐQT/2015 28/07/2015 

- Thông qua kết quả thực hiện SXKD 06 tháng đầu năm 2015, các 

giải pháp thực hiện SXKD Quý III/2015 và các vấn đề khác thuộc 

thẩm quyền HĐQT. 

 

6 24/HĐQT/2015 22/10/2015 

- Thông qua kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2015, các giải pháp 

thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015, tạm ứng cổ tức 

10% năm 2015 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

 

7 25/HĐQT/2015 30/12/2015 

- Thông qua sơ kết ước thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015, 

phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2016 và các vấn đề khác thuộc 

thẩm quyền của HĐQT. 
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Ban Kiểm soát  

Trong năm Ban Kiểm soát có 4 cuộc họp.Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm: 

 Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình đã được quy 

định trong điều lệ và quy chế làm việc của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát đã giám 

sát và đảm bảo việc thực hiện đầu đủ, nghiêm túc các quy định, điều lệ của công ty. 

 Thay mặt cổ đông kiểm soát các mặt quản lý điều hành hoạt động SXKD của công 

ty, kiểm tra kiểm soát việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên, 

các phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đề ra.  

 Tham gia các buổi họp của Hội đồng Quản trị, thông qua đó giúp cho công tác kiểm 

tra, kiểm soát được hiệu quả hơn. 

 Trong năm qua Ban Kiểm soát đã tổ chức họp được 4 lần, qua đó đã xem xét theo 

dõi, kiểm tra công tác kế toán, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong từng kỳ; tham gia xây dựng nội dung kiểm toán để kiểm tra, đánh giá báo cáo 

Tài chính của đơn vị, đề nghị công ty lập và thực hiện các định mức vật tư trong sản 

xuất, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất thông qua việc thực hiện 

kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị để phục vụ cho việc phát triển sản xuất 

của công ty. 

Giao dịch, thù lao và các lợi ích của HĐQT, BGĐ, BKS 

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

thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát, cổ đông lớn và 

các giao dịch khác của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm 

soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: không có 

Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 

Theo Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 về việc phê chuẩn 

thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015, cụ thể như sau: 

Thù lao của Hội đồng Quản trị: 

- 01 Chủ tịch : 72 triệu đồng/người/năm 

- 04 Thành viên : 48 triệu đồng/người/năm 

 Thu nhập của Ban Giám đốc:  

- Giám đốc : 600 triệu đồng/năm 

- Phó Giám đốc : 480 triệu đồng/năm 

Thù lao của Ban Kiểm soát: 

- 01 Trưởng ban : 48 triệu đồng/người/năm 

- 02 Thành viên : 36 triệu đồng/người/năm 

Văn Tích Vĩnh Hà Thị Tố Minh Trần Thị Yến Nga 

Trưởng Ban Kiểm soát Thành viên Ban Kiểm soát Thành viên Ban Kiểm soát 
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Thông tin cổ phần và cổ đông 

Vốn điều lệ năm 2015 của Công ty là 80.000.000.000 đồng và trong năm 2015 Công ty 

không thay đổi về vốn điều lệ. Mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng. 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 8.000.000 cổ phiếu 

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu 

Loại cổ phần  (Đơn vị: cổ phần) CP thường CP ưu đãi 

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 8.000.000 0 

Cổ phần đang lưu hành 7.999.368 0 

Cổ phần chuyển nhượng tự do 7.999.368 0 

Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 0 0 

Cổ phiếu quỹ 

Cơ cấu cổ đông chốt ngày 18/11/2015: 

632 0 

 

 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có 

 Giao dịch cổ phiếu quỹ: số lượng cổ phiếu quỹ công ty hiện có là 632 cổ 
phiếu với giá trị: 6,8 triệu đồng. 

 Các chứng khoán khác: không có. 

 

 

Cơ cấu cổ đông 

25%

75%

Cá nhân

Tổ chức 79%

21%

Trong 
nước

Ngoài 
nước

89%

11%

Cổ đông 
thiểu số

Cổ đông 
lớn
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Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:  

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: 

Người có liên quan đến thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc 

 

Stt Tên tổ chức, cá nhân 
Chức vụ tại công ty/ 

quan hệ 

Số cp sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cp 

cuối kỳ 

1 Dương Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT 6.315 0,079% 

2 Lê Hoàng Vũ Giám đốc - Thành viên HĐQT 10.526 0,132% 

3 Huỳnh Phước Thọ P.Giám đốc - Thành viên HĐQT 1.000 0,0125% 

 

Người có liên quan đến thành viên Ban Kiểm soát 

 

Stt Tên tổ chức, cá nhân 
Chức vụ tại công ty/ 

quan hệ 
Số cp sở hữu 

cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cp 

cuối kỳ 

1 Văn Tích Vĩnh Trưởng BKS 210 0,003% 

2 Hà Thị Tố Minh Thành viên BKS 7.894 0,099% 

2.1 Nguyễn Đình Ngân  Chồng 3.157 0,039% 

STT Người thực hiện giao dịch 
Quan hệ với 
cđ nội bộ/cđ 

lớn 

Số cp sở hữu 
đầu kỳ 

Số cp sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do tăng, giảm 

Số cp 
Tỷ lệ 
(%) 

Số cp 
Tỷ lệ 
(%) 

 

1 

 

MUTUAL FUND 

ELITE (NON-UCITS) 

Cổ đông lớn 392.020 4,90 750.000 9,375 Mua 
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c6.g riec kiam roi. b@ som lhuc hiin c{c thi ruc ihin rhu rhlp crc bim chrrna kiSm brn vi c{c .6 liqu v}
$ura ninh tan Bro clo rri chlnh. C6c $n tuc kidm totn iluvc lqa .hon d|ta ft. xat ilorn c'la kiAn brn vi€n,
hao s:'n drnh gii Bi o c6 ei s6. rraiA y,u tong Blo clo rAi chinh do gian En holc n#m.En. Khi thUc hiqn
drnhgirtr. nlionJ\ lidm rorr \:And{xem rar.tiem.otr n6.60,ud.o Cry ,e"q,rdAn qn ldpvr tr'nl"
b;r Bio. ro $ chlnh hng rh'rt hilp It nh{hrh'6 \l "i.rhi'.c I'e,n roan plu h@ \6 

'.h 
hi+ rhF 'e 'uln- en *6n! nhim m-. d'c, dur 

', J \ An r h'.. qu. ia lia $d noibi \'b Cnng D. C6ne \'d( r i{a r@
.trr"bros6r ddnSsil trnl 'l-'.hrqp(u.rc!h'ni ;hla roan du$ lpdur! v.rinhlq! b (i..ri. un fni
ra 'M "; Ea'lirn d; (unc rhu dann gid \iir n'nh bA) !5u ftl Bmcao b..h'+
Ching rOi lin lu&g ring c6c bins chlmg kldm btn m{ ch[.g r6i da rhu rh6p drgc 1, d]y dn vi rhich hsp l]tn
6 s, cho Y kien kiem brn cia chnng i6i.

i kifi .r. xiam torn vi6r
Theo i kia. ci! chnng l6i, 860 odo lAi ch,.h da phdn 6nh mng $r.rc vA hq! ly, t€n .ic knh canh rong yCu nnh
hlnhiiichinhc&C6nsryc6phinb.obldiurhvcvl(ainsay3lrhrisr2nn20l5,cine.nuk5lquihoar
dongkiM doanhv,rinh hlnh lh chuyan an G chd nih di chinh k, rhn. cnng ngrJ, phi hqp vdi Chuin m\rc
kl bAn rn: d6 rl'oh doan. ILF'.D vid \,a \J ta ,tu) dinr p Ep r, (o tial qi'o den "ida Bp \a L,1h b,y

vierulansAnhc6sinfinhvnhau.BAn Eng viq!lA bin i6. khi clnd5ichidu.
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TP. Ha Chi Minh, ngAI 05 rhrng 3 nrm 20 16
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caxc TY co_ PHin BAo Bl Dnu rH(Jc vAr
Dtr,hr.L6Cl) X[u c6ns rsbi, T6l rndr H jtp. dMs Nguy{i Atrh ftr. qrg. t:, Tp lta cbj Md
BAo cAo rtu cHhrH
Cho ldo rai cbhn *, oinc osry 3 r d!i!g 12ntu2015

BiNG cAN Ddr Kf ro,iN
Tti o3iyJl.na4 l2 btE20l5

ll2

t2t

!6

I

cEt,TdU

TI sIN Nc,{N H4N

nh vr .ac tndtu tug dms dli

Ir Dlu l( ial cbhb nglr hrtr
1. Chnng rnorn kjnh d@I
2. Du phdns girE Ci6 ohhg *Ioan *inn ddrn
L Dlu tu nin 8t dao lsry ddo hen

IIr cr. Lnor! phil thu lrfu h|I
L Phii rhu ngin h@ crh kn6.h bils
2. Tje hrdc cho n$di br. Dsrn hrn
r. Phri $u nqi bO isii hi!
1. Pnr tu $.o ti& dO ka boq.b [@ ilie xiy dFs
5. Pni $u G cho wy eir bo

7. DI pLdng phiirl nglnhFk!6dai

2. D! phdns Cirh gjd harg do klo

l. cti phl rA @d. nCin hen

2. r1u6 gu ri sia dls dnqo l$ru rt
3. Tlua vA clc tiotu kn c pMi rru Nhd nudc
4. Gie dich nu bin Id nai phi6n chn r pln

Q92929.133)_

st.2n 410.970 

-

1x94134.639J.

q
dil

a

tta e tu' phni d@ dN a4 6 Bd, thdtt nkh do.do td e,a



c6r{c rYcd Pmr B o Bi Dlu rHdcvir
Di,.bl La 5.l2, Knu.d.3 trlhrap Tii Thdi

Cho nrh ui chrnh l(.l 6[c osiy ] I ln,Ig
Btm .!, it6i ka brd (*r ih.o)

Hih, dua.g NsuyL Anh Thu, ,tuan t2, ,rp. 
Hd cht Miin

cEiTdU

L Cic knoh phal t[u d hrn
l. Phei du dAi hin cn kllchhans
2. TA dnc cho qdi b{I ddi t&
3. v6n kidn dG.h 6 am !irvc duoc

5. Pbii lnu d cho vat dii ha.

7. Dr ph6ng phli rh! d, h4n kb6 itai

l. TAi ir!.6 dinh hlu hhh

2. Tai stu c6 diln lhua r.,i cLtnlt

rv, Tti !!. dndrI3dalbltr
L chi pbl sh ur! kinh dooh dd dag dai b?n
2. Chi pbl xry dErg @ hin dd d.ng

v. Dlutuoi.b(Dh dtlhan

2. Diu s vdo c6ng ty x3n doa$, un kdt
r. Dlu tu cdp v& vio do i lnac
,1. Dv phd4 illn tu i{i chlrl dni ha.
5. odu tu nim sio d€n ryry fi. h?n

2, Tii srn lha 6u !&D hoin rd
3. Thial bi v, tu, phu dbs nuy lhg ddi h!!

TONG cONc Tfu s,iN --__tettfit!t:l3t

6.014.s40,33;

135j1t9f ry1
- 0N(

_A&



CONG Tv c6 PHix E^o Bi Diu rruc viT
Dir shi: L0 612, Khu cAry nebiip Tal Ttdi 8iep, dnd4 N$yA ,4!h Th!

cho n h 6i rhbn kll fi( l!i, r r ods l2 tu 20 t5
BiDqcrnd6lx{toro{ui,d6}

12t

313

c' NolFirrr-i

l. Phii ta lsndi biD !sr, h?n

2. Ncudi hua bA ti& 11.6. ai, he
3. Thul vl cdc k[oh pnai 4p Nbd outc

5. Cbi phi phai bn nsin h?,

7. PhiiFadi6tid!itok hoecb iqp ddng xay dFB
3. Dodn (hu cbm d\rc hil,1i&i, hen

10. Vay va sq ibua di cLbI ngtD h@
ll. Du phdns pbai dA ngi! b|!
12. Qu9 lnd 6uhg phnc Iqi

14. Giro di.h 6M brn lai t i pbi6u CLrln lhn

l. Phai rl.guri btu dri bo
2 Nglrdinut dAld6cdiin?!

4. Phri ti nqi b0 v+ v6n kiin dodrh

6. Do$[ d! cne dF hiln dlj h$

3. Vay vi ne dlue di cffIn dli h|n

rr. Tbu66u tp holh hi Dbii r.
r2. Ds Dhdos pbri rr dai hrb
13 Qut DMt ti6n kh@ hoc ri caq.*he

595.151.7t);

;\

c

6

.

Rtu e,it ptui d@ doc arx etl Bd,t tu$t hkt Mo .dc tii d,i4



c6 G rYcd PHlx E oBlDiurHUcvAr
Dia .hl: L6 6-12, (6u c6Is.liiap T{D TIni Hiep, dudDs Nsuytn fuh Th! quln 12, T!. Ha chl Midt

cbo otu cbrnh r& d,rc ury I r rh{.e rr Dh 20 15

Brbe r!tr d6i l.6 brD (bar e.o,

cHiTdU

. dphbp &6.s cd qqin biZa q{tlt

3. aDyA!.hei chur,l, d6i rri pril{
4. vfu kh{. cri chr se Mu

6. ch€lh l&h drlh gi{ hi di !q.
7- chsdr r&h 1, sia h6i do{i

L Qu, t6 ar & xap doatrh Dghih
10. Qut knac thuoc v6n chn id hou
ll. Lli inu|n $u &u, chu phrn ph6i
- tji rh"4a stu thtd ch@ ptah ptrii

- rq,1tu4h ttu fii chva phh ph6i O nry
u. Nedn i{n aiu r xry qhs d bin

Il. Ngfi' kint ptr vt qut kn&

2. Nsuln *inh rhl iE nb} lMnh rAi sin cl dion

TONG CONG NcUdN vON

Itu-

,.na,oun i
(6.3rr.e72)

ur.ur,.urr.roa

.r.rrr.uu.roi
(6.331.r2)

Bao.ronA'ph&td@re.cr.e6a ttufl d.r Bd" d. 
^.t-l



c6NG rY c6 pHir{ B^o Bi Diu rHUc vAT
Dir chr: L3 b. r). Khu.6ns 4r'rp Trn ft6r Hiap, drrDe Nguyin /inh rhrrl qr& j2. I? H6 ch Mioh

Cbo nrn fai.hlnh *dr lh']c.sry 3l rhr.s u nan 2Ot5

BAO CAo IdT QUi TTo4T DONG KINE DoANE
kir rhic trgAt3l.t4trg 12 rrn 2015

CEi TSU

L Domh rh bdi htre vt cuDg.ip dich vu

z, cft knolD StaD rr& dorDh rbn

3, Dud! rhu 6uli va b{n h.dg vl oas dp di.h v'r

5, I4iniuatrsop,abtuhltrgvrc!trgclpdicbvu

6. Do.nh .hu h4r dllg iat cbrnh

Tbig d6: .N ph{ lii v.y

9, Chi phr qnttr l, dornh ryb4!

10, r4i trl! $uln rt borr do.s krnb do.nh

r,l, T6rylql nhuuk iorr irutr rhua

15. Ch. pLI.bua rbu rhrp do.nh Igbilp hiF bl,h

15. chi phIlbn{ rhu rhtp do.nt nghiep tuh hi
17. lql rhuln $u rhua rh .btp do.nh lsbilp

t3. l,ri cd btu .r3r., phdu

19. tri iuy siiD ha! ca pni6u

ty

fl

Minh, Dgry ?0 dr.g 0l otu 2016
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c6xc Ty c6 pflifl !^o Bl Diu r[r,/c v^r
Dii cni: r. 6-12, (nu.d'! Bshii! rr, ft6i H*R du.ig Nsuy& Anh ftu, qtrltr D, rp. HJ c Minh

cho tu u!.hhn r.rdrn nsry3r*r.s12nh20u

B,iO CAo LU! cEtJYiN TIiN TE
(rheo !n@g phap qilD nap)

cho rab $ichhh k6r$i.ryty3t thtuz 12 dn2015

mi rdu

I. Lm chuin rd!.r rolr dobc khi ddtri

,. Dnu eii.ro.r. *ho.t
- xhiu hm rii iin c6 diih v| b{t dois lan dlu to

- Lri, 6 ch.in rph q lii h6i dori do drnn sfi li
.& khor. mu. nli 4 .. s6c neo.i (. ui, 16 d, ho.. dOis diu tu

- c[. khoin diau .hbn kn .
3, LOt nti|, tt hot atns Nnh daa"h

nvt b.t aii$r rle \rE
-Teg,giificlclio.nPhsIhu

- rtlg, Sirn.rc kr'oln !h& H

- T&g, s n chnng kborn ridh d@n

- rhld rbu hhtp do6h nghiip d! d6!
, Ti'tr rhu khi. rr hoa dtus kinh do.ir
, Tdn chi knac cho ho dring kinn dd.rh

Ld .tute, di hud, ft hoat rOrs tuh doDrt

n. Lfr.ruyar rh ln bort doig dtu tu

r. ri& chidt nu sii. r6y dung rai sin d dinh v,

2. rni $u tt fiai rt, nh@ brn ei si. c6 riin ri
3. riln.hi.ho EI hur.a..6is 4 iq q].

a nan tu hli .ho v.y, b{n ki .tc c6ig a nq .i.

5. rian chi dlu tu gdp !t! vlo dfl li kha.
6. r&r rhu hii ttu s s6p v& v.o dm vj khlc
7. 11& ru rli cho Ey, .d irc vn ei nhuan dw chir

Le .hqr, 6k thutr tt hos ,r^p rdu tu

(?.205.Dr.r3)

./
ls;;

8fu fu .e| Phii dqr,9r.b, fii Rh 
^ea



c6{G rY c6 PHi,l ! o Bi Diu fl{,tc vir
Di. chr: l; cr2. (!! c.a3 oshii? rrn-In6i Hih, dudrle Neuy{i a.h rr), qu& 12, TF. H} chr Mitrb

oD 6 b cnrDh r& 6n qry ]I ltl.s r:6 2015
B.o do rn duy& dan 4 (dt? rr..)

CEiA U

m. rn.nuyai da! in lod dols r.i.bhb

,. ran &u tt eha hiih.i ehjau, l,r& vin sE cr.

2. nan d E v& sdr.Io.{c ch'i sd hh, fu rai
otpb6ctudo,r dh p6rphltbh

5- nln 
'i 

nq s& 6u€ tii drih
6. .d ftq Qi.bul, d.trcho chl sd btu

Lw .t"ih tdr th,ln b ho& qnt d etnr

Ln .huyh di! .tul! tuls o.E

ril! vt tusdmg na' dir trrm

Ann hudig tu ay d6i t' g h6i do6i quy d6j nsoni t
rdD vr tuq d@c dh cuSi dB

J'tt

{\t9-263,147.n6)
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c6NG rY c6 PHAN BAo Bi Dlu r Uc vAT
Dia chr: Ij 612, ftx c34 oghtp Tan nr6i I&p, ifird.s NEuyed ann Tn'), quln 12, Tp.It cht Minh

cho nrm rai.hi,t k& d cIgay31rhrng12n n20lj

l

1.

BAN TEUTdT MINH EAo cAo rAr cd\E
Cho rth lii cliDh k6t thdc ngty 31 thltrg 12 ntr ,015

DAC 
'ItM 

trOAT DONC

C6ngty *phinb&bi di!lhrc v&Gaudey s9i t D "C6ne t) D o6trg, 05 phdn.

l.

4.

5.

L-Dh vw tun dodl ola cn.g ry lt s& xui! ttMs mfli.

Hea dong kinh do h chlon cna C6rs ty li: SAn xuat, mua b6n bao bi cno nsinh lhgc phrm; Mua
br, vtt n, nguyan lieu ryrnh bao tl.

Ch L, 3ir t#r, *inh dotu[ rn6lg rhualc
chn l9 sln xlar kint dmn d6ng inudng .na C6ng ry kh6ng qua 12 lhirs.

GnBn co dd v'rv( ln.9{ lh6trg \o tu c6!h phap nh5n hrch rorn phu fiudr 'A Chr nh6nh Cons
t) (6 phin b.obi ddu thu( vi - Ma mry b& br Srnn Duos, dia cnibiL. P7, P3, Pa, Pto khu
c6Ds qhilp Nm Ten Uy€. 66 {ng, tbi xa T& Uye., fih Bbn Du@9.

TuyCn b6 va *nt ntrg so !{ rn6ns rir httr Blo .io tAi .hltrh
Nhu d. binh bty lai &uyt mi,h s6 lli.r, ka tn.sty Ol tnr4s 01 ntm 2Ot5 C6rg ty da jp duns
thdng tu s6 ?00'0l4|rr-BlC ngal 22 th.lnC l2 n:n 1014 cu 89 Ta. chhh hudng d; Ch{ dO
ke rof do,nltrghiaD rhay rhe oDar dinn s6 l5,200dQD BTc ng!) 20 ft,ing J ddm 2006 "ua Bo
rrudng B'1 Tdi .hidh vA Th6nB ru !d 2.ral2009.fT ATC nsa) ll rlling t2 nrh 2009 c0. Bo lii
c0inh- Ca ouy dinh (da.hC dO k€ Iorn dosrh nghrp ntinay MdBa lnh hu&llg hng )6u ddn
cdc s hCu flla CAng ry va C6ng q dt r,nh br, hi crc ,o l' )o,mhtanBirg(end6,k6roanq.
rgay J I rh5nB I 2 nrn 20 I <, B'o .lo ({ qu, hoar dong tinh doeh vd a.o tu tw chu#n lien tq
!ho nAr rrr !hdl k6 rh-. ns,/ 1l rhiq l) $m 201) do vdv* cd lia0 llmc @cna nan hdc
$ snni iluqc vdi * liA cnr n m ,ay.

--!
,i;r

cl
{d"

Tai ngny k& d o nlm rii cnlnn C6ns ty c6 236 nhrr vi6n iblg lim vieo G6 i,iu n n D ,6 in&

u. NiM l Ar cd\lr- oo\ vl rd\ Tt sr] DWc r Rol\c xt Torix

Nin tti chinn cna C6ng ly bit diu tn nsiLy Ol thr,s ol vA k6t th,c vto n8iy 3l rhrng l2 hang

Dd !i tan ra 3n d'!ns rrc.s k5 to{.
Dd vi lih 6 sn duns Eols kd toiD lA D6ts viat Nm OIND) do vi& 6u,
hien 6iins dm vi tian t€ \,r\D.

Bdn trqi anlaa b ^ot br eh.r ra ta



ru. cEU,lN Mtlc v,i cd Do rd Io;N i.P DUNG

r. Chu;! nw vi ch5 dO ka ro:ir dp dsng
Ng4/ 22 l}eng I2 nrn 2014, 86 TiLi ohtnh dr ba hrln ft6ns tu s; 200/2Ol4m,BTC hudns d;n
Cta dO k6 lorn doml nghie, tllay fid euyat dinh s6 l5DOO6hD-BTC ngey 20 !h{ne 3 dsi0o6
ona B0 r,u&s B0 Tti chinn Ii Th6na nr ni 244I2OO9..rT-ETC .aAy 3 I di6rg 12 n m 2OO9 oia BO
rirchlnn.ft6nstora)@lirul^ard-ns.honrmtdrchmnbrtdllr'&hor:!un8oyolrhaD8
0l n{m 2015. C6nF D ap dun8 ca- Chu,in aJ.}. 'm. ftdng tu ntv r} (i( Thong M $ac bmg
dan thu. hign Chuln mvc ka bs (1, Bo T.i.hinn hnsv'l( ttp \, irmh ba' 860.aoE,.h,nh.

). Tuyin bd va vie. tuatr ltn CbdD m{c # brtr y{ (iCd6 k6.oAo
Ba, (Ji5n d6 dam oao dr toen d'l yau ciu c'ia !.( .hu5 mu. k. toM .hd di kA ro, dolnh
nghiep ViA Nd dusc ban hrnl" rh.o Thone tu c6 200,20',JT1-Bt C ng,y )) dtns l? n6m 2Ota
cnng nhu oic lt6ns tu hudng d5! &w ni€n chrin nBo ka bin cni B-O iei chtnh-$ong vii. 6p

Iv. ci.c cEh\q sicE rd TodN Ap D!'Nc

1. Cd rd llD B{o .tu rni cnirh
Bto qo lAi chmn ltmc 'tp ftn @ {rd 6tu ddn I'c\,w"ic th6ierin tian qru dan.a" Ij6os

2. C4c giao dich bing qoai re
.ac gi,odi.h pharsinn binS nCo'i r dm. chuydn d6irh.o g sia l,r nerypha, iinn s.d di h. So
du (t (hodn mr han r€ "6 g& ngo?r k $. nga\ L-, $uc nm kr ch'rt ttuqc qu: d;i$eo 1, sia

ch€nh fcn ti sil phst sinh roos ndm ln cac siao dich bins nEoei ti ltu(t shi nhen vnd doanh $u
hu dQngEr cb'mLoic"hiphr Er ch.nh. Chenn'e,F g g.4dodmi B'a him kno), ru" i;ntq
c6 g( n3mr t. 6 nglt \e Lh( rrm dr chir su U i b'l lni ch.nn t&h ring vl . hatrt- $ch grim

'iuvc shi nhan veo d@,h thu hoet dong $i chinn boio lhi phl tAi chlnh.

Ti cia stdunsd€ quid6r @c ciaodtrh ph (-h b;ngnsoer E taiy gi, gidodich tuc,i r?r rhor
diam Dhrr.inn gido di.h TJ g.a giao dich Drtr rd itoi vor c{. g'm dFh brng "so!. $ du$ MC

. o6i\6ihepddncmua orn nSpai re rhqp ddns mua ou 0sori4siaonsay, hep do0s [] h.n,
lq, dons M3la'. h@d6nsqu*n chon. bdp d60ghosn ddir ry s.. t, kir mne hdpddne
mu4 bAn nBorite gioa c6ns q vA nstu heg.. Ddivar na phtil}L .d ak aua ci. ngtn hdg iluolg mainor C6ngf (hidinn Udch hing
dEnn iorn iai lhoi diam 3iao drb phat s'in.

. odi \o ne phli bi: ri s'A bAn ('L nsin hins fi ms ma, no C61c ry d h; siao dch u, rt-di
diamii&dkhpharsinn

. D6i ydi c6c cho dich m@ si4 di sdn ho{a crc klotn chi phi dlqc thmh torn ngay bilg ngoai
te (kn6ng qu crc tii tnoan Dhdi kn): t, gi, mur cia nsan hlng thudg n+ ndi C6ng ty ihuc

c6NG TY co_ PHlir B^o Bi Diu rflUc vfT
Djr chr: Ij 6-12, (nu c6ig lihi6p T,I Thdi Hiip, dud:le Nsuy,n .ljh Tlnj, qua. 12, Tp. Hd cbl Minh

Cho trah lri chrnh kit ln'k igry I r firns t2 ,in 2olj
3rn hurltDinh Blodo rli chlnh (bap lneo)

Ti si, srr dudg il6 drnh sie hi s6 dr cdc klorn nuc dan e
tli chinn ftqc xlc ilinh ths nsuyei dc siu:
. D6i v6j .tu knoin nepei te Cui ne5n hAng: ., gi, mu! ngoai tC .ta ng6n nAng ndi C6ng ty md

cd s6. nsoai rq lai nsay kat lhnc ndm

i:I

3h ttun n! tt 4 i n6t od Phn \h t



CONG TYco'PHi BAo Bi Dlu THt c viT
Dk chi L3o.r2 xnr.dng osh'ap 1& ftd Hiep. dmg Neu\;tr Atr n, qu|I t) Ip. H6 cbr M,on

cho nrt rii chi,h kai t'1. nsiy 3 t $6ns ,2 ni& 20ls
Bro ihuyat hinb Blo do ra, crr.h (i6p d.o)

. Doi \dr k knod muc en rc s€( ngoei k dm ph;n toei li ai iin kr5(. ri sit nu nsooi
d c')a NStn hing ddo 8 m?r (6 !hi, itCu tu ve phAr r.a. v'& Ndm 0L,rs,,o h E.onrty
&utm xuyan c6 xiao dich).. D6i vdi oic horn nuc tian 4 cd s& ngoai g duso pban loai li nq phdi En: ti sil br, ngei e
cta Ngtn hang tnulg nei c6 phAn dlu tu va phAt riEi vi€t Nm (Ns6i hrng a6ne ry riudng

TIatr vg (nc l.loar tmg d ms I'a.
T'en bao s6m tn nll iAn sui 'si, hArg l6on8 K h$ Uan dans chulAn. .A( Modn .uos
ifir g 'io l;Lcrc kiodn dru- tu n8d nr! ca llci l-m du h6i Mdig qur Ot tn5 S Ld ln ngi) dau tu,
c6 U.i ndng churdn d6ide dlrE rhanl m6t tmg 

'i&r r6c du$ r, kl6ng,6 rij!o mng vr.-
chuvfl il'ii ihinh iidi hi lh,i d'.m h,o .tr^

"r" 
*-, ol" t ,n, "n",cd. khod, dlu tu nlh si,- itj" nsnt aio hen

Khoin dru duac phs tc' t. nt- gin d6n ngay dio,rM thj CdnS ty 6 y dl.n !} kn, ninE gin
den nst) d6o be. Khot dru ! nm g.[ dln ns]) ddo hen la khoin rian gni'srn t ans c6 tj hen
nrm gii!din ngay dro h !6i muo,rich fiu lrr hlnck!
(5 \hoAn d;u tu nrn si, d6n nsal d.o 1d ttua( sni nran be iriu ineo gi, E& b@ som grA mua
!i rc chrDhl I'en qrd iten siedilh tru ce LIaodlJ hr. sau k}' nhln ba diu, (& knoan diu
tu nAy r,rhc 8hi nhin $eo sE r' co tna 6u hai nu nbip tii d c6c Uodn diu dn gir de-
ngay itad hu ru nga) mra dm( ghi nltn E6 BAo oo ka qdd hoa donB kinn doa* ran co :a
du hu ter &( huane w& lhiCons ry n n 8't dry, Ehi si;m ouvAo gi,86 l?i rhdr drim

Kh oJc bang.lhhg cMc rcin 
"ho da) mor ph5tr holc,M Do $oin deu tu cd$3 U6re rhu

h6ida. vii6bnht!dft ;cd.nhmorca.hdrngri"lay$r 160lbirdLgcShinnfu \,o(h p\'
iJ.hinh hns k, v, rilm tu blc [ar q], rn dju tu.

C{c tioAn ns pMi $n ilusc rinh

Vi€o phtu lo?i ct kno,n phai tn!

. Phai liu cna kndh hioe phdn ,nh cdc khoAn pMi l[u mms rhh chit thumg nai phet sinh d
Bidodichc6ritrhcharmu. bdn giraCdnED !ingu&imuatrdq\iddcUpvoiConsr).bao
sdT , t clc llodr phAi lhu vA ri€n bcn hag xuer ln{u 

')} 
tne cho do \ i [.hn.. Phai du tn6c phdn ,nh crc knoar ph,i lhu l{h6n8 c6 tinn lhuos nei, kndnS ri€n quo d&r

Ds pnd.s phai lhu kh6 dni duqc ldp oho itng kho{n.nq pMi thu kI6 ildi cdn cn vAo tuii nq qu.6
han cna ctc knorn nq hoio du klan mdc dn lhit 06 lha xlv a cu tha ntu s!:. D6.to'rcph& -buqu. hm rh,nn rdf

- JologiAEido. \diLnohne phtu $uquahtuturra. Oo lh6nsden d6 0tnrf,.- toqogatid6rvdiliodn Do p i dd qul hr tu 0 t nm din dddi 02 nir- 70o o gia ti ddi voi l"rroAn no pbli r}u qua h{r r} 02 nm d6n dudi 01 , im- l00oo g tid6' !6i itMn nqpMilnuqu,r tu0JndnE6t€n.
. 06' vo'no.phlithu chua qua hen drann,orn nhrg Hro.o tli nrnSdL hJi:.in cu .ro du

*r6n nft rdn firt d{ le, d{r pl$na.

Trng, gitn s6 dtr d{ phdns nq phti thu kI6 ddi rin phdi r.icb Dp tai n8ly Ldl ltnc n n tni chinh
ttucrc eni nna" vio chi phl qu.An l, doadl nghipp.

bAy lhso gi, ti ghi $ nn di crc *noAn du lhdns phai dr tn6

ld phAi lhu kliach ltng vd phdi lhu khAc ri:qc lnu. hien rheo



c6 G rY c6 PHix BAo Bi DAu riuc v^r
Dia cbj:r3 6 12, Khu .6n3 .gni?p Tan Thti gifp, drdns Nsnyfu inh n , qu& 12, T! Hd chi Minh

cho tu rii chiin k& in[. nsiy ] I rhrns 12 irn 2015
Bi, tbuy& ni.h Bro cto ai cbrnh (ti6, rno)

Hnns 6n tno duq. shi nIAn ihe si{ dldp no siita sit g6c t. gi, tri thlh c6 tha lhsc hien duvo.

Ci6 s6c han* rdn kno ddsc xt dinh Dbusau:
. NClyen vir hau. hAoS.hc. b.o SiT chiphi mua \a cA. ch, ph' liatr qur r\r( tiCp tJlk phir

sinn dC.6du0t hm8dl k o 6 dir diem va Eeng thar hii0 rai.
. Th-h ph;: bao cim chiphr nsu)an vir li6u. d-in rdrs E{c tiep v. lhiphr s{n xui lhus

( 6 lian ow trua l.do dB pn6n b6 dm bF. nr. di hoar d6ns ohn rhu&rs.
r chi phi srn xurt kinh doad dd deg: ch[ lu B chi phl nguye! vAt [iu chlnt,

Git girc cna h)ng i6! kno duqc {nh tleo phmg phrp binh quan gi, quySn v, durc hrch totu lneo
phueg ph{p kC klui thuhg ruyen,

GiA hi tuin c6 n5a lhuo hian duqc ld gr, brn u6. rhh cna hnns tan tho tro.s nln sln xuli kidh
doatrh binh rhudis trt chi phl udc 6n da honn lhnnn yi cni Dhi erc dnh cin thi& cho viqc tieu tnu

Du phdng 8irn g', hans'dr \ho du( dD (ho ms nut hing 16- $o.6 g', 96( i@ ho si, ri
fiuln -6 d,a $uc hi droc lrnb siAn s6 d,duphongsrlr si6hue dn Mo.in phri Iflch I.p
i,; ns,) lel lni, nm lii chinn duo- Bhi nn}n r rd eh \ 6n hds b

Chi phi ta tadc b6o san c6c cti phi thsc td da phrt sinn nhhs c6 li€n qur di. k61qun hoer
dons sr, xuSi kinh do h cia nniau ki tii loin. chi phi bt rtr6c ctu C6ng i b@ e6m cd ohi phi

Chi phi bro hiam chry nd lhlqc pha, b,i lno chi phi th@ pnMg phip durns lnine tmc nns v6i
tlt i gid tr{ lrudc nhbg kn6ng qu, 0l nin.

l,a1 uF dfi bi tuc fii hirn thoan rim fiu. ddl ds r,i chopoM de, cdns D d&E s'!d-ns. rian
rhud dild kv6\ duoc phm b; \ m lhi ph' rheo phmg pbap duog rh.ina tuog mg ! 6i ifidi gir

lnu€b'snttuqcph;rlodiladruahoddgngnauohinlmnlirc\Aroi(hgrnli6nvoqu)6n56
hn d'len !hd6c vd nwai lho rhu.. .ni phlihue Fod d6ns dr!. ph aoh rio chi ph. ho
prrmB ph6p dudng 6anglhosudithd' h, du6ui sJn.lltrg pnu thuc vlo phums hnc hann

TAi sdI.odinn hul nrnn dum ${ \'dd rhd nBr}A" Eil bl \,d r6n ldy lc Nslf;r sit b'J^;
dinh hlu hlnh booS6mhD bo.l. ch' oh{ maC6ngq phli bd dda -6 d"q" d,sl, J dinn bnh
dm rhor diam dm b sin do ldo om8rhA' san \egs'l d-og Cic chiphi phr':inh eu *jnlln
b,n diu.hi?tuoc shr LNns nsujcn s.a a. sAn.adrnh nau ca(.hiphi nly.) ic,hi lln lins lqii.h
kid ra rrong nms lai do sn duns lii sdl d6. cAc chi pni pMr si;h kna.g fi6a nen diAu ki€n r6n
duqc lii nnan D chi ,hi sin xuit, kinh doani rons ntun.

8.

,t,
1l

,i,!!

.4
1I

l5



c6NG rY cd Pfllx BAo Bi Diu rHdc vAr
Dia chi: 6 6-12, xru .6ns nshiip rr! Trri Hi9p, dntr4 Nsuyan Anh fti, qutn 12, r?. Hd c Mintr

Cho 
^rh 

r,i chn[ kll 6uc D3a] r r L\tug l2 ntu :015
rir ihtryr, mhh Bro d0.ri(brDh uilp dEoJ

l.n, di rrn-c6 didr hnl hinl dm bh h,) dunl lr, nsurdr gia vI sic h hm doo l \ k€ truqc \e
sd r n E;. 16 phr' sn h do 6un l, thm ghi nl tu @ fiu nnap hay r br phr m18 nrn.

r,i sa. @ dinn hlu hlnh ausc $ru h,o.heo phMu phap (ndtrS rhrng dm E€n 0rdi gitu hfix
dung udc rinn. So n{m khiu hao (ia ca. l@i Gr sdn.o t hn bo.d hrnt niu 6au

sji&r
08-46
05 -25
08- t0
03, t5

Tni sen d dinn v6 hhh auqc itJ hier drs nguy,n sin lrn nm ftd. ldy ka.

\suysn 9', u'sln (6 dmh \o hrh be s8m !M bi k chi phr ra CdDs D lhei oo ra de.o ducc
di slr.6dinh rinh dan ho drem thn disdn d6 \io rrene.hlil sin Mns sri drD& chr ph' n{ qua,
drn dr :,I (d drm v6 bbl phfi <inn .au tJil, ghi n')in be deu (fugl ghi nnen d chi ph' s.tn $it
lirhdoann Eoru kywklicAcchiphiasylrnliin 16, morrAisr, c6 diin 16 h[n cu dA vA lm
6ns lqi ich hnb lg tU clc lrL srn oAv

(hi tei sh c6 dinn va hhn duqc btn hay thinl li, nguy€n sj6 vA gj5 trj he ndn Iny kA dusc x6r
s6 vn lel 16 phil sinn do thrnl I, (ltrq! shi nhar vno lnu ntip nay chi phi lrdg nan.

Qu,an sndrqs d, l;L roe 06 c& chr ptu thu( * cdns _y d) rhi m co lio qLu trv! nco lm rhr su
dun& b,os6m'riei chr h ild c6 quyan s') dunsdlL rlliphr cho d;n b'l, sdiph6nB m{r ban& sd
Iap b.t bans, li phi tlurc b3,....

Quyai sn dwe drt thua rud,. isny c6 hietr luc .na Lnit Di dai nrn 2OO3 md Cdne ty d5 trn idn
lnue dfu cho od Ordi sian lhua ho& d, ke rdc iian tua d.l cho nhiau dr,n c6 lhdi hd tue dt d!
duqc t.a an cdn la. tr nnat b s n{F v, d"q. @ que cd rh;n qo; Jp gi6y chms nhni qu}i0

duns d;r: 6ue knlu had th.6 ph@s D\sp dums rhins dm Een rhoi he . 6ue d1l r4o d.h}

Chiphi lien que dan k.\uds hnh ph,n ran na rinh LI6nE phdi h mot bO Dh4n san kar voi
phu (ms o l'€n qu,0 ttue ldr hoa NsuJen si{ \ia phAn mem E.l unn h rM bO c,c -hr ptu
ma c6ns E de chi ra rinh d{n @i dim dm ph}D mam vao n dune. Ph:I m6n m6) r,rh drqc
knau hao lheo ph@E phip at!&g tirrg trmg 05 n,rn.

Chi pf,i tiy dra.3 cd bir dd .t.trg
Chi pni xay dsDs co bm dd dms phrn 6r! crc chi Dhi li€n q@ ritc #p Oe gaft cd cii pii lii
\ayc6l:cnqud phu hd! eoi clEh v-l- tl bln.ioC6nstyrd{nlln Ei sindscrcnaquahnh
x.y dms, mly moc thi& bi deg lip drr d; phu. 

'1l 
cho muc d.ch.in xu.rl cho rhu€ vd qudn.)

(ingiluchip,iri6nqMd{nvii(,@(hih.ir:ecodulhdanSrh(h,Cn.c:ctfis&n{ynuc.
cbi nhrn $6 Rir r& vA [h6nsdu* rinh l]riu h@

Bdn t\q;t nF"u b hd bt etar top,h"h a p& d4 ra. tut,6Bao ia@,e

Loai ni sAn c5 ilinh

Phtos liCn vln lAi, tuyan d5'

l6



GONG rY c6 priN lAo Bi Diu rHlrc v^r
orcb' rs 6.r' KhL (6ry rg.h rs nq H se du;s \su\;n tu 1r1r. qutn D. rp. Hd, h, vtr
()ro tu hr .hhn r$ ur ngdy I L rh6ng t? otD 20 tt
Bti thryAr ribh rio cro t i .b rnh (iap rh.o)

C4c lrnoi! !q phai lrt vt cii phl pha, trt
C6. lhoAn no prrriEi viL cniph'phAi bi drsc shiman c'o J.ian phi, rd hns dms tr'ti&,
quo dao hrn8r6, w dilh w d, nhfu irue Chi onr phdr hi due enr DhSn dva m, cac uo. rinl

vie. phl, lor,lc.llDAn ph,' bt li phaisa nguor Dln. ch' pciphiih \a pMr bA kne duqc $u.

r Phir ud.gmiblI phrn.ih ce []o]n p\diEd mans r.h.hll lhme mgr phar su$ tu a,ao
dich nu,dag h6a. dlh w. di ,rn !d ryw. bm li dM vido. laD v6, C6nr q. bao gdm ")crc khorn pMi tr, kni nlgp dau th6ns qu. nsLrdi nhin ny lhAc.

i Ch' phiphiibA pho anl a.kfiotnphlih.hobeBh6, dicr vu dA ntBn dua. tu ngud, brn
tor. d;.uglapcho ngvdiDUa nhmgchu.(b' r,do.hm6r&dd boL (hu, di hd:o,
b' rlr ta bao ra lrc knoln phei ei c{ 0gtrd & dins yl r.an tdms retip!Ap, crc ttrM
chiphi sAI xu5r, kinl doani phai rllh m6(.

13.

v6n s6p ona chi s hnu du.qc shi rh6n th6 s6 e6! lnso d itE s6p o:a c& .6 dtus,

Ihrne du \6tr oi ph; aG enirl-e. lheo ,o.h.nt la.h aii€ si, phd bann vd mEnn sia c3 phi
Lni pl, htuh lan lriu. pqt \rnn bo ,un8, !he{1 lech sjna sio uij phrr h.nl vt Ei! Ei j sch cno(dpl-iiuq'r\acaurrlin\6nciararpbrluchu;.d6,thid.oban.chiph'bv-'ieptielqm
dAn tii\ pharhann b6"us@phi.rv,a, phlrhln\.6Dh*u qrrdm. sh Birn hinsdulan!6

v6n *nrc ttwc hinh d1Anh do hd su.g tt \& qud ho dons kinh doo[ d6nh Ail bi rii sAn vd *ii
Ir (on lsi sii,, sia E hdpln.:acicEj{nlirociins.bidu biEe.arkniwceknorn6rdphiLi
nop rniu cd) liinquan den dc raisln iiy.

$r mua L. .6 phi-lu do Cons q phar h}J h U oen riin h oao sin c, c'..hi pq' Uan quan d;
8do dic', duer soi nne h cd phiAu qu) va &( phr. tur ld mO [tM siAm wEonat60chi.6
h[a. KhiLipha'hoh. (heni Ech siitssia u{, phdhi \}sio s6s6cncraJph auqLt duqc shi
vlo klorn muo'fhtusdd !6n.6 phdn'.

Ld nhuin <au thJi 
'hu 

nhap doanl nghiEp duo. phin pn6i!ho ca( (3 doaE $u lhr dA E(h tip jc
qL? tfirc Di:u lr cia rnng n (ing nhd,d qJr diM.u phrp ,;' !, d! duqc Dd hor ddnS.6

vi€c pnan pn6i bi .nuan cho crc .6 d6D€ duqc oan rhic d6n crc ktorn muo phi tian t nis rons
b nnui.rul}uaehphanphS'"6d,acahhu,iosdln.udn8riA. w$dn;s(hiMcoMnh;
lli dodrnh Eid lsr o' sin msSd' gop \o1 lar dodsl Bia lri k lhodn muc ri; d, m.cdnAcu
tei chioh vi cic knoin nuc pbi iian tC *n60.

cd irc dusc ghi nhan li n,/ phai a,L kni duqc Dai hOi dans c6 d6ns phe duyet,

. Phri n{ khic ph,, ,nh crc lioin pndi nt kl6ng ci tinn l]lmg 6ai, kn6ng
dich mua, brn, cuns crp hirc l6a dich vu.

Bdrthvi' nhh"iry td nil bd pra,h@ *a yaphaia@dFciryy\tr'ocedekh



c6NG Ty co_ pHiN sao Bi DIu rHUc vir
3f#,ij lli;H#uc 

nchiee r,! rh6i Hiep, in dng Nguy6o tun rhu, quin 12, r?. Hd ch( Minn

Cho nia rai clioh kat lhll. igay I I n\in* r 2 nrn 20ls
BrD ftuyai hitrh Bto .{o .]t .htnh (iap in o)

Ghi.ha! doatrl thu ld thu trhlp
Doaah tht bd, hary ho, thnh pilh
Doann thu b,in I arg ho{ rhtnh ph;in Am Shi nnln U:idonS tndi rfids nDn s dilu kien sa_. cing ry ,la chuyan giao phin ld! rni ro vn Iqi icn g6n ljan v6i quyan sr hr! $n phim ho6o

hd{g hda cbo rgutd ftua.
. C6ng ty lh6ns c6n nin sin quln qurn ti hnns h6a nn! ngudj s, mu hAig h6a hotc qlran

. Doad thu duqr sc dhh umgd6i'hi. chrn. Khi hqp d;nsqu.dinn nsuo.nD dre qu)ed
!,a ln san phin. hArg h6z d, mu. ino n\tns diau li€n.u 64, dornh Inu cht d@ !fi, nnrn
Llinhnnsdiau 

^iAn 
cu.ha d6 kh6.8(dn !o a vA,svdi Fra tiong du,/. qutA"E: t.i,i,

pni4 hehe hoarDn tudns hqD Lha.h \hs.6 quyan Dt trihanchoa d@i h; md,jilardA
Ia' hdn{ h&. dich w tnicl.. CoDg ry d, l-o& se rhu dm ,oi rct lm ta ir s.ao di\ h bdi h&g.. xic dinn duoc chi ph' I an cus iiCn &e dich bar hm!

I rueg hep dich vu dm( rh?r him rons nrhieu lcj dr doanl d u dLsc inr B,[6! hT kr d@ . sn(n\do(elqu,ph,nc,i,rvircdrhos .hi'h \iong"ykdrrhnLkj krM.

Tian hi rtuqc ghi nhAn fin co sd rhdi giu vd ki suat tfuc tA d g k .

ct. knoAn ginm rrn do.rh t[u
Cac Lhoer gln hidMnhthub,osdm.0.itkn urhu@g mai,sdn 8,, hrnE brn, hdc blo birA
la: phr'sirh cung ki iieu $u Jn Dhm. hhs h6a. dicb vI lfihc diA r chinh sim doMh tn1.j, \j

lrudg he, srD phin hang ho{ d(h vu d, Au dJ ii.ac nrhtud\,denDin nry ddi pht rnn
.h'l: ln;u Lhrme pai, S.]n Sia nsg bh. htn8 b6n b r,i ti Inidrqc ghigdm doanllhr d,6

. Ndu knodn Cild Cii ohiit (ndu thq@g mei, idns bai bj r.A lai ph& si etr6c ihdi ttian phAt
himh Brocio Lir ch.nh.3t' SiJF doann rhu rm Bao -;o bilhDn c[r nrn 0a)! Ngu klotn Cjrm B,a. (h'& knru +umS me'. heg brn b d, tsi ph.r si0n eu -t d#m phit
hrnhB60c6oriichlnh: ghi gi ndoann6uti€nBrocAotdiolirhc[anrnsr

Ch'phr d' qybaoBdm Dr lin vayvA(- -niphi ki6c pnAt.nf i6nquu nIc ri{p d6n ajc $orn

.hi phid, 'a) dusc 3h' nIAn vm chi ph, kI' Dhdr !inn. Ttlmc hcp chiph, di eJ tim quan wc
Lap it& vi; d;u tu xi) drs hoe" im rue( ;i slr dd dos crn 6 m6r rhor sr du dtu (hl . 

2
thrnd de (d rha (nE v&.n durg rn?o hr( djcr drnh t,m hor( br lni,hi phr trr vaj ,.r duqc
tinh !;o gi6 bi cUr disln dd Ddivo knoan \r\ rifl! pnu( w riac xA) d?1lg Ei sA. (6 d .n, bt,
ddns sAI dau to.1, w) duo. to nd kA c) knr rhoi gdn tuy dn8 d@i 12 thana. ca( kno, fiu
trhip Dhor sdn ,, viac ddu E Bn rhdi .rc knN vay duqc ehi &Ar trelyen gE 6 (in 6 ti€1

Ooi vdr cAc Lnorn v6n \a\ lhung mre ito.6.JdJng cho hu( d'ch d:u v xay dF:s boac sM \LAi
Er se ddd,ngrh' ctripor dr va) v6n b6, dutr v. dinh$.og t+ ldnt@ d6r \oi ch, phi tir Ld
bnh quin 3ia quyAn phd >on lho r dc dl- tu v) dvns !o bii ) ot. sen xui di .{n tr,6 r rA \dn
h6a dh nh thtu i h la.,uar olni outr ga qulantialac $or, ,a],.hua rA uonr nrn nqoai
tu."rkno:n..vrieryb,aphucw.tomu!dr\hiMrhaihr ri,ss.u$1.

,D



c6NGwcdHri BAo Bl Diu THt tc vir
3'tt1t6 

6lr' 
f;H,Ds 

trghrh r,n rh6i Hiep' du.Es NBuy.n inh rh4 qu,,n 12, 
.rp. ri,i chi MiDh

Cho b{d iri chbt L.I $'1. Ds4 r r n@g D tu 20r 5
lrD lbuydt drb BrD do dicbirb rrlp ite)

Chiphr liL nhhs lnoin hh gi.in leirch k,Dn d ruor sh, +tn birl"oidi;a sid dr, h ph6t ji,h
h@c lrx co rnl n.!s ru@sd6i\ni. lhin s. phlh {+ mns tuos I.iMonsphm blil da chr Lan

crc kloln chi phi vt kholn doani thu do n6 4o a phai duqr shi n[fu dSDs tidi lh6 rsuy6n lic
phn h@. Trong w&s nqp nguyan dc phn b@ xuns dot vdi,guyen do th6n todE, cni pli &,qc
ghi ,nan cln c'i vlo bAn chil vn qui dilh cn,.ro chu:n rvc # loan dg drn beo phr, ,nn si.o
dioh n6t cAch tJun3 duc, hgp Ir.

ThuS thu nhlp dorrt bgLiip
chi phi $uA ltu nl$p doad ns[ilp bao g]n iha fiu trh6p hieD hint yn tnu6 lhu nhqp hoen hi.

Tlua $u mtp hift ha,n L Mod hua duqc Mh dn 1€1 ln. 0nep rin! rhue. Inu nnep LU$ u@
ch6nh Ir.h \o \oilqinnud [-l bb D do diiu \ninllrc ihotu.bann l&h m lhdi.ri rhui \i r.a

roan..a! ch- 0h' kn6n8 duqc En rdng nid di.u chinn ce kno, {hu 1J)ap $6ngph}i.hiu d J€ \,
cia ldodn 16 duq. chuyC..

I nu'i b. d tp , d ldi D khm $ua rhu inep doa,,l nshiap 
'F 

phei n6p h@ \a d@ hom tai do
chenh li. h M rhoi grna gi6 E. gh 

' 
<6 o1a ra, sln \ ) nq p\di hi . ho muc dLb bp B,io cm r., ch[n

v, d sa ,inh rhua dru Dnip. rhua thu nnrp Foln lci ph{i Ea drsc Bhi nhtn cho lll (t crc knM
chanh lech t?[ 'hsi .hiu thut. ra' srn thLA dru nhip hoan h.hi dLrq. sn' dh& kI' !hr( chr,
rmns lme fl sc co .o nnuan 1nn huad;'ndungnnlnscneDn(chramihdidua(k "Duqly.

cD tisir s6.ia b,tu thu," ou nrap do h nshiip ho!tr hr duqc km xet lsr vm nsey L& rh!-
n;n dr oini vi sc thc ghi girf, dEn mu. djm brro. hi! lhecdAi td' nhutnri- dLCchophdp
lsi 'ch cr:a m& phrd hoac M b6 hi srn dG ftu nhip hoen hr lnrcc nt dun8 c& r {n ihue thu
nhop {l@nn n8h gp horn lai .hu. duqc ghr nhen 'ru6 lral (fuq. xem xet tai lao -sit r$ $'lc I im
B. !h'nn vA d,a( shi nrlin L\i, hA( .hm !d rhi loi,huAn MF dle dA co fi l :n dulg.,. t, :rn
rhu€ thu nnrp horn bi chua sh nhen ni'y

Idictn ihut $u Ihrphoir lriva fi fiunl p horn l.iphairl ttuqc * d,1h ih€ tnu6srardu
(nh )e rp dlng.ho mm ki An&gc$uh6'br'rqprtidldJqc$ehtoindsarn.&muc
thua:uar @ hieu luc qi rsr) kCr rhd( nd r,lich,nh. Thr{ lhu nnep hoan la' dua- rl1r nnan rdo
Bao c6o Lar qu, hotrit6ngk.qh doanh \a,hi shiw! ricp tdo vdn chu \6 h0x kh' knorn lnugdo
hcn qua il{0 cr Lnorn muc ttu,r, ,"rri fiirq viLo v;n lhu o h}u

Tai sin thu6 fiu nhep h6en hi vi n,/ lhua tnu rMp norn lei lhei trd &rqc bn d khi:
. c6nc ty c6 cuya. nqp pMp tn,oc br rn gila rli srn tnud thu nhdp hian nAnh vdi ihtri tbu nhtp

nien h&n phdi nopl vi
r C,c rr::.ln thui 'hu dap hoAn ls.vimuelhu nnto b6rn laiphlibA nb lrnolu dan $utdu

Fhlpdo,nh n€lkp duer quiD l, bo cnos dor (dqu& rhu6.
- O6ivdiruds horiiotr vichir thrA; ho?c

CoDS q d\r d:nn rad 6e lhua rhu nneb h.in hanl orir b, va bi :dn rfiui rtsu nhlp \ien
\Arh E co$ thua0 hoi. rhu h6r ui"on d6ng.hd,10 v.ec rh5 @ nqphAiEi bong
'irg b tuoc lai khr r.lhoanhns).;u c'la $ue ifiu nhip\oln'a' phiir,l-o,. rii:;n
thc du nh?p hoen hi duq( rhmh biin ho4( ftu h6,.

B;, thq, ltnh ri! ]d ha br eh4r h4 k,$ ta ptii d@ da. ciae \6 Bda cro tdi cr4rl



c6.{c rY cd pHiN EAo Bi Diu tcv^r
D,6chi rd6-t).KhL!dngigh$ te rhdi Hiap. duoDs \sldi anh T1.l qurnl2 r?.H6c\rMu$

chodor.i,.r nhr&t}u(nszyII dru I2tu?0r5
Bti rhy6t Dirh Bro do r.i cbt h (!iap d6)

Crc bsn dLvc coi li lian quo ndu dOl b€n c6 klli narg kiam sorr hol. c6 ,,n hu@s dtns kg d6i
\oi b6l lia hns v & aqu\a,rinn ldcch'nh sci 6i.htnh vA hod dorg c,. b{ cons dLrq. rem
U bs l'6 a@ nd.dnscbiu:u kr6n $t chrs hay ch'u inh htr?hs dms ^i chuns.

TDng vidc xem \ei m6. quo h.c[acacbfi Iiflq@ oAn -h,ir (']d -6i qu h. dsc lhu rAnS
nhii! hm hhh Inft phrp ly

B0 ph0n th€ lDh h( kin\ doa,$ h m6r phln co !h; r6c dhrr,€ns bifl $a sia \ao qua Eid .rn
xL& hoac runS crp sao phim. dr(b \u ti.o,ii ro \A to' (h linh [ trhac voi ca. b6 phtn Linn

B0 phtn Lhm tiu w itia li h nfl phin i l}d x& ditrh riang br.l $d sia,ao qd, drn sin yuir
ho& c lta cep s phlh. dirh $] tunB pbar !i md moi ulonr k'nh rA cu rh{ vJ co ru! m v. to
ich kinn € khlc v6i cdc b0 phfu kin]l d@h r!trg cic m6i trudng kinh d khio.

Th61g lh bo phen d6 l;p va tflnh bry pt- h@ \di chim saci karo,n dp dungcho vEc Epva
tinh bdy 860 .5o lni chinn ci. Cisn* iv.

Vjr. phe loa' cd tai,enEichrdnl) pt"u rugc \AobA, c\tvaT/cdiehlLaErs&Ai(hjnl !e
du$ oujer dion qi$or dfm shi nnb b,r d;u. c.(.r, {n di.Lnn (.ra c6ns ry s6m d}n !, cr
khorn hms itu@s tian, ctc lhotn phni tbu ki4ch hn s vt phd, thu khio.

Tli lho' d,am Bhi 1h ban dar. (:. Li:tu d' ch.nh ttutr gfii nhin lheo sra s6c colgcac (\iph,
gi.o dirh.6lidn qum bv( n6p den disen tal chlnh d6.

Vi& phe leic& tl^odn noBi cllnh ph{fiuec tro bAnlhiva muc dtt 
"'1, 

kt"otn rs r.ii chdr
% dua( qucl dinh ui fto ddm ghi trrun bM dau. Ns phl' rrA di c\'"h ci. Conc ry sim 4
Lhoin phri Ei nguiri bdn. vry va nq tri crc khoin Dhdr tri ktuc.

1ai l}ri dilm Shr nhm lhdlu r. lhoin,o phai rt taich'nh dLs! ehrnnin ban rtdurh6 giag6c
hJ. [c chi phi Sid o'ch co tim qLrn tuct'ap ilen 09 pui bd lrr rh'nn d6

C6ns cq v6n chrl sd hiu ld l$p ddng chdrg td illvo nnnns Iqi ich .dn ki * rii sdn ona C6ns ty
sau khi nt di toln b0 nsnil vu.

Rn r& ai. ciuA ct N .hthh
Cac drsturA,chu$ !, ne phAr tsdraich'nl(hidurbi tv16nt$uvrEUfi bl) Si, Ei'ru;r ftr
Bans .in it6, kt torn tni E chr kh, c6ng ty. C6 quyan nsp phrp 63 b,) t.n ci6 si da dusc ehi nnA,i va
. Cd o( drih.ddh r@n rd { s6 rhu}n horc Bh."han a sA. vr rhanl rod ne phaiE tung

Rankqlitnt ,qtir bte$r h@thtud,hai d@ dF er,z,ti Btu rdatdichkt 20



c6NG rY cd pHix BAo Bi Diu flruc v^r
Diichi:fi6-12, xhucn's trgh p TtuTrrdi H(9, i,udngNsu),gn ain Tti, qutn 12,-r?. {l chl Minh

ChooelAlchr.irAlhdngtylr 6rngrztrbzOt5
B{i rhorir minh BIodo dlc nh ('rardrm)

4.

r'E6Nc Ttr\ BO s!n-c cso c?ic ,Go,iN MUc I.t hll Biy TRoNc &iNG cAN Ddt

Tia! Yn cnc [noir tMg ilMs liar

() T,an gni ns6n hnng cn kj, i{n ed. kn6!g qu, 03 tnir€,
1 $rs do. tien srili nsrn Mry ki nsa) li l rl. nim Ei lhmh b& E6T $oia +n gri ei \aan .,nr
rhumg mr cd ptun itiu E taphar han Vin Nm - Ch' ihrdr T?. H6 Cfir M.nn ta b.OO0.OO() OOd
\4\D , d dau dn Ii 0 vND I bi phons r@ di dm bto (ho r) qui md Lrc.

Phti rnu Igfu hrtr .nr l{nccn hiIg

Tia, gni ng5, htng kh6ng t, hu
Cdc kno,, neg duons i:n c)

Phtii thu cd. bh nin qw,
T6ns C6ns ty cdis nehiip ddu thuc vArviit N

C6ns ty c6 phln dlu tnvc val Ten Btnt
C6i8 iy cii phar dAu dE lir Tudng Ar - N,I.

PhAi hu cdr ktd.h hA:nS kndc
Crc khaoh heDe narnl sn,
crc kn6ch hi.s nsinh d:u !n
C6o khrch hrng nga,h *n o

233.7t?.071
26.a37 .553 3t6

615.690.130

431.323.200

8.au.t 12.123

Trt rruir cho ngudi btu lsfu na.

Tnn ttdc cho hgqdi bdn *hdc
Champion M&hinery Co., l-td
c6ng ty c,5 phin diu hI xay dm6 vinatex

c6nE ty c6 pnin khu .6nE ngliop Nm Tan Uy€n

9.28.810,5?0 t

Git lri
Phni&ucn 6 chl,c tA.d

C& kholn phdi rnu ngfu h&

2t



c6l{G rY cd Pltlx B^o Bi Dlu rHUc v4T
Dia chrr6 6-12, Khu cd,g.shilp Tr, Tl$i Hih, inrdDs Nsuyan tuh rht, qu0n 12, 1p. Hd cbl Minh

cho nao rai ctbh k6 ihdc ngay 3l &lla 12 lrm 2015
BlI $ur6t nbh B.o .ro ol chtbh (iaD &.0)

Pniti th, tanbal]ary oldh@do6
thdnziinOl

Phdt thu ln bah ha^s 8dt@tu06
thhzdlnal

Phdi thl ti bAlhdls qdhe,d0l
,rr r;n jh

Phni'hu tiin bd,' hniE 9L6he,i02
ndtn d i

al nnn t43.3421A2

)tr.a03.391 162.632.724 nds 297 737 )1r 2tu $tt0?3

- 02n n 113.312432 71421.21t

Tltigirtr qut clatrl.6 Thdtsirtrqur c rrio6h.tr cii s6c niriuhJt lan c !6. rhatuhdi

Qrd h@.}06
tthed6" 0l

17 0$ 30A 32.96).310 nnr

t)1t3o t00 u001.)50 tu ))at39t00 t)6.9r1/a

/

- Bhi; ss-a5o.Da ,,t-v5.a36 ":\
i)

Ttnh hiiii biltr dOnSdu pths rqphii rh! nS;n b|n k[d dd' Dhu s :

Trlch Ep dq pldns b6 suS

______11.L!!q4qa)

Glrq6c pqphdrs cli s6c
Ir.$ du dbs d. Een d fis
Neuyadttu,r+li€u 3t.104.665.655 0.70t.216.335) 27.914.6s9.102 0.133,333.720)

1,074,593.790 , 165.311.634

r.507.s45.46e (72s.1Is994) 4.lr6i.l.O45 (6S7.74e.446;

chip sh xu,i boh dolrn dd

J6.33J.41r.74J r'.{?9.JJ2,379r

Bd,ttqithbh,nttddAtbnpM,hnetM l 
', 

p$i d4 de an.fii rda.do tiLi.t$] 22



c6NG TY co'PHi B oaiDiurHUcv^r
;i"J:iTIli'G.''6"c "cr'& 

rt' n" Htp duongNguv'n A'n rhn, qu'n 12. r?' H6 co, Mi'n

cho trb dj .hrnh ka u'k ngAr r r 6iis rz i20ll
Ban thuyar riDh Bro do &i cbrtrh (idp n 6)

Thh h,nn b'{n dOnsdu phons s,en

Tricn 6p du phiDe b6 sue
1.826.613.166

402.699.111
2,129ia2.A79

cni pti trt rru& ngi! hrtr/dii [ab

ctt pht nd nurc ngiz hp'
Chi ph' r, bM nsln I r ta, hi ph. bdo bian chrj n; -dn pui ptlin .

TE'uu r a, $ua dit ibo Hep dons rhu€ ld dit f Oxt\rTcr vM? nsay 22 dtrg,O nrn 2ot4li vd' c6ns ry c6 phin $u c6ns nsh,q! Nm Tin Uy€n
C6ns 1 i,, lhi . Mp. cCf, . 

'j 
quyln cn du-s drr lhu€ hns tumg rai vdi .6T iv co Dhu knu cdna

ndilp Nam ran U!,e1 de dAh bAo.ro Lac thotr v,v. u Nsan htug lhuos ;"i a phr, d:, ;
v, ph{ Eian v/er Na - chr nhrnh TP. }Id C Minh

Tti stn c6 dilh hou Linh

orrnv ir!trh khaq

8.

rhi6 bi
vF lar, koyar

Ctnq

(592r,345.330)

2r.220.549.$7 r52443595.f,53 4.592.596367 2r.103.650 1.3603r5.250

(5.924.345.330)

u;rii)

721.303.650 ri603lr2r,

636509.9?l t.031_639.937 46C 126 rr0 15.190.)r5 1r703?4434

x.636.317.6D 619.X9ra94s.161.515.609 54.746. r 5 t.301

602_290 433 t t.9/J.7 14.27 5

(3.0M.1e7.763) (3.004 re7.763)
673_n4!n\ 76t,274.1!7

r2.0u.756 1.r99.423.30r
a2-423.679 r.o9 fl.rr

16.05r.013.993 37.697 r!r3 552

1s.456.r23.510 72.356.0fi.66

Mgt sd a, un.o dl1h bru hinn 16 nauren 8i, \, sia tri 60 hi 6eo d sa.h te t qr b
92.335.534.146 VND vA 16..(5 tua 10r vl\D tD d@c $6 lhto dA d;n bio ch..,. Lhdro \,!
cia Ngrn hrsrhuogmri05 phl" d;u tu w ph, Ddn vlcl N; Chiniadllp.ndchMinll
\stuhngUrmxhai@Dh;nNc@'oudavirNm ch,nnmhA;rhrM,nh

Bdr ttu ,,& nbh rit td dit bi p6r t@ ia,hi pAai d@ dF .i,, \+i ho a at.hia



c6xcTYc6 PHiN B o Bi Diu 1H(rc var
Di".ir Ld6-12, Ktu.dng igt.h I6n r\o Hirp,dMs Nsrl. Aii n J q

cno tu d cblnl kli duc trg4 I drdng 12nb 20 5

Bttr rtuy6! Dinh Bao cio ui chhb (ilp 6.0)

9, Tai d. c6 dinh 16 hilh

D, r;iu hao h6t orms li4

(niu h& tus n:n

Qnran rn dulc 6trt

1,0?0.581.896 3t6.108,2n
3.04{).213

1.886.890.r?3
tat.410 529

Td thdi kl6ne sn {h!g

Qu]an rr duns dar di duqc ihA.hip
prin diu tu !d ohrr riln vi6l Nm -

10. Chi Dhi riy dl.Is cd brr dt drtr{
Cd6s lrlnl nha frry Tan Uy€n - Birn

Mua dn tai stn .5 dinn
xty 4ng cd bAn dd dang

dd dnn bio cho cnc khoin vay cna Nstu hAns lllu@g mei cd
Cni nn nn TP. Hd chi Minh.

!i!h imnsntb

115.n5.94 30.49).965.093

.61s ry da tha (hip cm co day chuy€n n,y 16. rfiill bi sin xurr rhuic cmn nbl fid$ tus
tudsvoisirril]reo.os&hl3lrcay\&rlu(ni,Ei!h,irrdJl.?eJ.753.343VNDr.6dlunam
la I5 '? 5 462 l,l,,rD) da d.n bro cho .& Lfiorn \,) cid NsAn btus fimg mar c6 phln diu tu \ A
phrrh'ien ViirN.m - Ctu nndh TL H6 Chi Minh.

T6ry lni pni di vay auq. v6n h6a reo chi phi iiy dr.g cd bln d,, dds lrcng nlm ltr
2,644.466.258 vl,rD (nrn tu6. li 13t.r75.962 r,itD).

rr. Ph{ d ngo& btu lsiitr ha!

PhinbAat nhd."ns c4, kha.
C6ns q INHH sily l(raft vim
C,ing ty TNHH h6. chfi Ttn Phu cudg
com w cd Dhin turv An Bufi
Doaln nsnitu n .hrn Thtnn Pnlt

933.923.550

9.231.93t rt1

i.522.256.240
2.975.331.330

td! ttulrit nkh adt rd lat bt Mr t@ tbn' $ ,td a4 ,* .b, & No cza ldi .htu



c6NGTYc6 PxiN B o Bi Diu flrucvAr
Dia chl: !A 6-1 2, (I)u .6Eg 

'ehi8p 
Trn Th6i HiCr, duhs Nsu)4n lrn Th4 quln 12, Ip. Hd chi MiDn

cho n,D rli chllh k& .h6c trg.y I1 in ns l2 n n 2Ol5
lri rhuy6. miDb E{o do iri chitrb Gep dr.o)

Thu6 vt c{c *noin ptii nop Nhi nurc

thli GrcT hr,g brn noi di,
Thua cTcT he,g nnip *niu
Thud $u nnep doann i&iep

763.198.401
tmnq IIs
3.654.233.410
4.427.542.402
4.6J0.833A36
1.014.620222

tmhsnlr
(3.142.054.574)
(4.821.542.002)
(4.431.919.949)

(910,474,391)
(4.000.000)

l:!&91924)1.532-3rs.615 r S-r 351?9.nqr

c6ns ly nop fiua gi, rri sia Lns theo pnu6s ph,p k]lru h-n ldi lhu6 {i I O%.

C6ng ty kC khai vA nop th@ tn6.g bto cna Hri qua.

Thi ttu nhAp .bafi ,Ehih
nreo o'ry c\hg ah:^ &u ! )oo43oa B{fI\ nSay 12 lhdg 2 nh 2o0r do uibu thrn dr
T?. Hd C\' Vinn (rp. Cong5 nep ltu.6u nhdp dodh 

^ghiqp 
cho d- nhip tu \or' dilE.ln tu;r

krm domt u&i du€ sut l)'o hng l- nam l. o ihidu m d' lio \od d6n8 (rim ?0041 drgr
mi€n rhte Eo-g0r "o k Mlii!6 lhu 

'nrtp 
ildud (ntu 200<J vi e:lr tooo$ hr phai nQp

Thu nnap tn cic ho01 dons *Irc phri nop fiuA dr nhtu doaon nenieD vdi $uC su& 22%.

(11.871.152)

Thu6 tnu nn p doann ngh iep phai n6p nong n5o

16"s Iqi nnuen *d iotn tu6c fiu6
Ct. klo,n diAu .hinh targ, Einn bi nnua, ka
torn d3 x6o dinn bi nhuan otiu $ua 6u nhap

- CL *toAn ditu chinh tdng
- C6. t]ban dQu .hkh ginn

- Thu nW Aa. tudns w ddi (thi seil t 5Y,)
- mt nMp *hang dw. hdng w .tai
rhul rtu,hip domh rstii, d4 ti"h phdi,lp
rtuZ unhApdo h tstE du?cnid",pid

Q.689.310)

'tl

\

I:hul lhs nhi, dfunh rtiep h!, tht.ac id bta.
Thu{$urhlpdoarh rghiip cdtr pbt' nOp

vitr ra dinr $ui l]lu Map doann n8nrep pna ngp !i..odgn dm c;n.u \ao oc q-in tu h{n
bann \elhue. luy nh a4 nlinSq-id'il n ) rhay d6i ,heo rrg $oi lq \i.ic quidinh \€ drt6 d6i
16, nhtu loi, Ar& dich kha( nhar co lhe duqc gii. Intrh deo rL)i.u A h Uu. n\.1 Do \r) \6
rhLi ttud D inh b, , r6n Bio c.o rrl -hinh .d tna ,i b^ d;i Lhi d .un fi; riam ra

3hhf, n+ d b r! 6otv lpP t



c6{c rY cd Parlx BAo Bi Diu rHUc vAT
Eia chl: l-6 6-12, (nu .d,3 .ghitp Tln Th6i fijlp, dudig Nguyen inh ]ht, quin 12, T?. Hl Chr Minn

cho tu iai .hhn *a fijc ngiy I I din* 12 nrn 2015
gtn rhuyl rilh Bro ..o ai .nhh Gap lh.o)

Th6 rui' sd 32,2oll or. t + sua d6ibo Ms mor,6 di .uLuhlhlarhLnupd@nhnshiip
tlu$ Ou6c ho.nua Consto. \t \6icnu nshta Vir Nm khod xm B hQp fiu ) dDnr qua;qli
lo rhans 6 nrm 201J. $ue <uer orue lhu 0hip doah ndgp pr6 lh,jrs siam tu 22", u&s a1
20Y. lir ngdy 01 6,ng 0l nin 2016.

TonE naD, CmE ry c6 nhen b,en bAn kiim Ea so h.u ue Ud Uu DhAD doanl nohi€D b,e d;u
Liin G rE. diu M,ia Lm roAn lnl nu6 Lho dh u' (h'nh 2OO9 &;nr. r,i .i.ii.zo l4ir,t *
6ua d! nlip d@r$ nsnigp nt kiam bAr nnn nudc titrh nhiau nm d O,A .a Ca,g ty aa rj lr,,j
yn nop tons siai do.n nay B 1.8961.906.491 \4,1D. ,hhr kit luan d'rr kiam bti ;ht irc t,l
lnoo8 Nan nsni rru) lhu du€ nAy ma k An nEnico qrM rhue.iAp $\ Bm \d! w r6i due cia
['€mro6nnndnmdMstiamh. lffid6 $@ quy€r dinn \6 2d9 t/OD-c l -)(P n6\ lgrh;e6
nan 20 ra ve vrc theh ft rhu{ cho nrn rai.hinh 2ot t. 2Ol2 v, )OrJ ul cuc fiuarid Lh, Minh* dirh phdn deu ru md rcns my thuOr doi nrois N illi rfiut ihu nhdp do&h nsn.rp.

c6ng iy *C tnai vn nop rh€o qui ltinh.

Tien lbg cn. hi pMi trA c6ng lhtu vic!.

C[i phl phai tri agir i4r

15. Ptri tra ryrn htn k[dc

C6 ni., lqi nhDrn phei tri
c6o khoi. phti bi nsin lun knio
c0Ig

16. Vly lgil har/dX L9r

32-211.AA0

l4l.l?6.150
412.721.491

28.7la.612

91.r41,300
254.212.301

A6
,:IJ

vay Nsin hdne rhma mai ci ph:n diu nr va
ph tiAn viir Nm - ch omnn TP Hi Chr Mmn
Nr,n hms thuds mei cd phin nso,i rh@svirt

3.133.r23265

18.175.355.034

(no& vq Ng5n hlng ifi @g Dei !d phrl dru tu v) phar r n vG-.{m . Chr n]llie I p Ho chi
Mmh v{ Ngan h}ns lhums md cd prlin rgoai'\u@g vdr NM ddbo sjns r6i tdd6d8 \a t,i
r.it d6 Eil) nn& Eng lil ${r 0gin. thoi hd .,y oro' 06 ihrns. KhoAa ray nal dusc d.T hjo
bans vi€r $a-hjp Lel rln -6 d'nn hla hinh,rm rhuJ;r m.nn $ Le] vd quyan sj dJa! dr oer

,d, thqa hirh Di h nat bt ptfi t9p rh;d i ptui d4 dE.i4'6 Md da tdt.ht, 76



c6Nc rY c6 pHiN BAo Bi Dtu rBtrc v^r
Dia.h: I3 b 12, KhJ !6os trgh:{p td t hdi q'tp,6uons \suyIb Adr th,t. ql,n tr r? H6 cbr v[h
cho tu rdi chinh t6 ,nk nqd) I I d{ns t 2 tu 2015
Bh rhly6t dlh Bao cro di .brtrh Ciap 116)

Chi ti, sii phlt sinn va eic l}oe! ray nsln hln nang Drh nhu s.u:
sd .iln Yry phrt s6 ran vu d. rr.

11.390.249.145 01.390249.1,r5)

i0rrs8 7oJ.lt2 (!7.527.073406) )u.26) 769 s96

Q4351220.175\
24.60,,.109,9{1 r]4.356335i67 0r9.)63,517.716) 40.19s.i93.03S

C6ag V c6 *nA ntlg an dusc crc kndA! ray rsin han.

(no,I vay Ngtn hlng lhuas mei 05 phar ddu nr v, Dhel trian viet Nm - cni nn&h T?. Hd Chi
Minh d6 s) dhgdu6r Dnc nu) rin ru6' baobr r'ry(rion Ei (CN Nam r5n U,,E1. ritrh Bintr
Ome "di llilir rh6 gdy n'ran rmS lm gEingAn. rhd, h9n \ay t20 rhMr kli rr;srr eiir nedn
ddu rien. Khoo \a) na\ auqc dis bio btle nF fi€ .hip di s, c6 di"h ho hrnh rxem rhuJdr
minn s6Vo) vdqu)dns'l duCdar(remsrlerrinn !6 v t0).

Thda giar atr iir cna *Iodn Ey dy tn 24 th5ng ka tn ngdy giAi nsen dlu fi& Ii ngiy 12 thtis I I
IrJ'014. Sau lhdi g,r4 han lhlC6ogD duq. (h9n phud8 rn Et nqg& rheoquyhotcildh
roln loln bo sd du nq !i( cu $oin \a\ iio nsay dAo hu ota hqp d6ng.

Chi Lst phrt sinh.n Uroan va, Ngrn
Chi nhlnhTP Ho.hi Mmh ihre"

C6ns ty c6 kna nrrs ol duvc cnc knotn vay dAi han.

QUY llnd r[utu& ph'lc lrt

hdng Urums maL c6 phtn it u hr va phfi tri. v'it NM !it:

c
./i

11.

1.930,350.540

t.tt3.422 616
1.174.283.233

ll3151.6i6

6, d lri rhar
t.t?4.288.288 o.9r0.350.540)

(97s.269.000)

L174,233188 O,905.61 9,5,1{})

l]L RdnE ddi chilu bia qry.n" 
"in chn s,i hn"

Ih6nghnv.bdidOnB,;r\on+urnu1 duochnhba)dph lu-0t drn*e-



c6NGrycd pHix E o Bi Dlu 1xdc ver
Di..hi: 16.-r, xli.6!s rshi.p l tn ftaiqrrp. du6s \sull Anh ft,r qd. I Tp HJcbMi

Cho otu d' cnun k& i]rlrc ryry r I $,!g
B.r rbura Dirh Bro do rl rhrnb Oao

s6 kqng c6 ptiau &,g L, phtu nAnn

36 lugls ot ph#u da b{r !a cdrs chdng

- Cti pttl, thd th6"t

s6 ld9!s 06 phiiu duqc nu. ki
'Ciiphiduphiirha"g

56 luqIg c6 phia! iL,s le hinh
- Cd phtlu phd thbns

Menn gU cd phiiu dMg lm htni: r O.ooo \a{D.

8.000.000

18c PhAn phit bi hhu14
Tons.tftC6nsE&pht ph5i lqi rnuin $6 Ngbi qu t
2015 ngly l? ddns 04 n5ln 2015 .hu sau:

Chia cd i?c cho cic c6 d6ng

Trich qu, idn tu phnt tli;.
irich qu, klen tlNdns phtc lqi

Oei hoi ca d6ng thuif,s Dian nlm

r5.998,716.000

t.l?4.288.283

',rso,Li m..609 D ( 

'in8 
rm 6^s c6 tu Dan 2ot5 cho cl(.a dor qoi s6 rian 7 ma.r6s.0oo !!1\D

fieo \gh r q,y& Hai ddnS quln Ei yi 2aAO-HDQ] 2o | < nsay 22 fitus I o 0h 20 I 5

11. ctc k[ot! E{c rgoAi Bang {in ddi ka roan

l.i cta cic hqp tldng thu6 haet dons tai .r' llt6ng rh; hnyr6ns .6 dan lnue di di6u rds rog
ngdg lh€o c,c thdi hen nnd eu;

c0trs

6.266.516.350

11.778.611.400

12.399.133.350

Bao san clc hqp i!a.g eu:

H@ dd1g ttuC dlr sd 2o4IDm nsly o) fian8 t2 nan 20m b vdi C.ns q NHH iuu tu Jy
d6g €, he r.ins nr Thdi Hiip ri rhm hons bao .6 t9.Cv-TTH.t I ngAy 07 drns t) D:r
20ll Co0g ty phti r, phi blo duore o sd ha tirs vi pht na. 'ch;ng c,i-s * lo)lo
\,IlD/m'/nin ( ho dAn nsiy 05 thee I2 nam 204 3.

t qp ddnA Uue hi da, 
"6 

O)JNIC2- \4!IP n8i) 22 rh,ng tO nAo 2Ot4 ry !6i (6DS q @ pnln
Khu Lons Nsh'8p \M Trn U)o. Cd"s O pb;;iria1.h;. dfi vA pb' qDln r) rI, r;;s lO nlm
)OI4 dCn0b lh&E 0l n)n )059 \ oi oDg cbiph' tnua li ?..r40 000 USD choct l]ldi hqr du..

tu,efi nnh 4^ b ^d @ p\h t@.b nptb.e2q.4!qM.oabt.tu

\-;



c6NG TYc6 PHi BAo Bi Diu rHuc vfr
ffj:ljflitf*fDc ichrie ftn rh,i H,ip. duhs Nsulrn rnh ru! que, D, 1?. Hd cu Mi.n

chonhd.hldrk.ld(.gr) II des I2Dh2015
l n rhuyar Dhn aao do rai.hhn (tj,,6.0l

19h 
'di 

sa, hhln dt n0
Tai DSaJ 1l $6.3 12 r)m 2015 nd nhua Papd Cool .dne.v nhd, gin bo t. 1.747,62(g. Irmg
dmA 7a.r I | 254 \,l,lD (Sd ddu ntun b I I l. t9l 321 \4,1D I

T.i ngiy ki:t $[. n]n iti chhn, rian bdo s.m2,.ai,92 USD(ddiu nAn ln21.t22,81 USD).

Nsuy8r !h!. r6t
s6 diu lth 

"6C6ns q TNHE s,n {uil thum*
md dich v.J b,o 6i rhien ?hnc

C6ng ry TNtiH thumg hai vJ

C6ns iy MTv ln(als nai dich
t0r,045.93r

la rgonc rtr{ Bd stNc cno c,ic tooiN Mlrc
QUA HOAT DONC KINE DO^NI

1- Dorrh rhu btu hnrs vt cng.ip dicn la

Doadl thu bln h}rg h6.
Doann o btn thinn pnah

1b. DoMh fiu ndn hdns ta cbs dp dlch ru cro
Gi.o dich va b,n htns vn ourg ciD dich vu .ho

T?JNE EAY TRoNG &{o c^o 
'dT

5.411.025,522

2U.502.589.701
7,230,318.004

234.992.455.615

Tijn8 Cdns ry odns 0ghiEp dlu ths( vit v qr Nm
C6ns 1} c6 phen dru rhuc v8 Tan Bhn
C6ng9.6 phin dAn thuc vir Tr&€ An
Cdns I c6 ptin lhums nai diu rbft vat

Ctc tnotn giAn tn doa,n tnu

c6o ben Uen qh klec nhu eu:

5.535.635.3t6

6.',192.60t.7t3

4.693.369.11t

?,

i4

Nr L\@t nin.4t td ntr b6 p6ah@ thi.t ir$i d@ tx.r4 ve Bdo da th.htr' 19



c6nc rY c6 Hrira gao Bi olu rHdc vfr
Dircbi L6.12.t(Lr.!.r!en*p rr.rhoH,rp.duhs\swlnAnhrrr.qrtn t) r?.paoLMjh

cho oia iti .tn6 l; ,nc !g.y 3 I rhins 12 oi6 2Ot5
!.0 rhuy,. bilr Bro d. ni.hrab (ri6p $.o)

Ci6 v6nciat nglulhbin
Ci6 v6n cna lhbi phitn ih bi,
ci{ v6n kh6c dd trg clp
Dg phdns(Ho,, Inap) du ph6.E gidn gie nAnr

4,t45,7X1.655 s,995,916,329

235.a54.4t2.O36

(90,479.135)

217.97431L919

7,

Dqrt thu ioii 60ng rti chitrn

Bi cnedn Gdb I gi6 phdt sinn
Lri cnaft r&h r, ei6 do dtun gi5 lai crc
muc tiAn te c6 e6c ngo+i tC

c0!s

L6 cnC,h lhn ry siA phri sinb

c0ng

Cni phlq[trI,do ns[iep

4l
r$rl
c0'l

fr

a

8t9.',736.112

182.647,284

1.958.906

11.17t.152

58r.666.667
l?9.082.359

L915.t94201 L394413,26

1.925.135.533

1.850,381.160

6.A9.611.951

2.259).$ 511

3.442.82192)

Chi phl.ho .I6n vi6n vA lnn ko Bd qlan ly
Cni phl tndu h& ai .in d dinh

Dr phdns pMi |nu ln6 ddi

cOns

5,841.r63.7$5

666,458_275

1.360.154.521

12.355.501

5,241.881 ,232

311.361.t42

Ban eqt rhh @ h na ba Mr h@ ianhta Mi 64c tu ex 6 Bio cdc ,ili.hinh .t0



c6NG rY cd PHix B o Bi DiurxucvAT
Di cbr.Io dr,. Knr !6.s n3l1$ tu thdr P'h dudDc Neuyin tuh ftr. qurn t2 r? ql c.h Mdn

cho n n tri chii[ k6! rnc nsAy 3l rirnB 12 ndn 2ol5
l.i fiur6r nitrh B{o do oi .brdh (tirp $.o)

ki lhanh lr, nhuqng brn rli sdn o6 dinh

9c Lai d bAi/sty eidh han.6 phila

Lqi inlAn kd lorn su ilua thn Dnap doon rshiap
Tnch qny knen thuane, pllnc lqi C)
Trlch lhtr&rg Be diar hdnn, B.n k&n !o& C)
crc kndrn diau chinh 6n& gien bi nhuan kB
@b da r.( iliDn lsi nnuh phan b6 cho .6 ilone
so h,ru 6 phi& ph6 t}6ng.
Lqi nhnAn iinn Ei co bln Lan c6 phiau
56 lu91g binl quan Cia quyan oia cd phiau ph6
Lh6ng dang l@ hinh lrong .{rn
Lai cd bt,/suy gitb tran c6 p[iau

54.152,388
10.013.970

424.222.465

24.705.94L\45

(2.4?0.598.1 I t)
(.1 .511.643)

o.174.283233) a

n.t08,845.381 22.3t1.471 .46a

:)\j

' , qui $q ftudn& bi( loi v, QLt Lhr&rs Bar diau hinn um bn $eo s6 k{ hoa.h do Da' hoi
d6ns (0 ddns rhddns nian n6n 20l5 rhdnsqua.

l-ar co bio rsn.d d\iiu "m mdc dutr rinn bo hi do EuJ hcn quy $en $ud-8. ph'tc lqi kni
\6! dinn lgi nnuan tinn Ui tu b,ir ftr . 6 phiaL rheo hudng ds cia Thdg ru s6 20010 1,l,'fl -B l.
ngJy22tnrne l2 rrr 20la.,lsBdTrr.hob vrcapdungquyiti.hnoiryt,f, .hdtii6bin
lrenc6phiAunrrr,@ s:artuT016VNDruncon2.T3oMvD

cht pni sitr in41 litrn doarn tnm y6u 6

Chi pni rylyan UCu, vai UC!

chi phi knAu h.o rai srn .6 di.h

134.599209.t24
30.r6r.366.9r4
t7.262.783.503

16.034.783.210

139.90310?.211

12.158103.965
i3 .210 440.393

259382.217,7!2

1,II. IIIONG rtrl Bd s[Nc cHo cic rso,iN MUc TRiNE Bly tRoNc B,io c,(o LUu
.mNfi rltNTt
TDng n,h C6ng ty phrt silh .tc gido dich r}6ns bins dan vn bins ti]n lian qu-

Mua tni sin d dinn bing oich nn& crc knoa! nq
tlna d8c tln rua rri srn cii dinl

1.940.225.830
(51 029,154.910)



c6NG rY c6 PHiN B^o Bi Diu lHqc vAr
Dia chi: Ij 6-12, Khx cdns ishitp rrn rr6i Hiqp, duhg Nguya, inh rhq qui! t2, Tp. 8d chi Minb

cbo lim di chhh kar Inlr ruty i t rhlns 12 DrE 2ol5
aa, rhuya 6iDh B.o do iii .hr!r (.iep ino)

Vttr. NEI]IG TE6NG Tfi IG,(c

r. Ciao dichvr t6 durrl.i. bao lid qurtr
C,i. b.n lien qJU \6rCdig$ bro SAr oi. $oh vi.n que t) chnch6r. cr -anhln"o tihquzn
v6,.4! thAln \ran qtu \ ch'l"hor vi.6cbeD l..n q@kfia..

lL Gi@ .tkh ed # d, eoi e thonh vhz q"dn tj uhi chdr ln ,dc ca nhan .6 na, qudh ,ti .t
thd"h vi2" adn t, chn .hbt
C{c ininh vi& qui! l, cht ch6l sAn: crc thrnn viCn HOi ddns qunn hi vd ctc lhinh vian Bd diau
\bh rBe Gid d6c. Ke 6an No& cii. ca nhin { Iienq@ \o k thinn J'cn qutn ly chj
.5o,lA (4. fiann vl.n mar&ier oo18 g d dirh. a. Lalh vm quio y(h'lch6-.

Aiao djch,r,i .dc thdnh yie, qsi, ti cti ch, fi .d. cd,h,a1 ci lien qw rdi cdc hn"h yian quin

.dnC N kn6nS ph6l rnn Sho d|!h ban l^rqg $ cung tap dl.h w cir3 nlu.k Eiao dich knr( voi
,d'hrnntrenquAnlr(h'l.h6r\)(d"6nhrncolienqu vo.aclnshvjetrqudnl)chi.hi

C6ns w tni.d. &anhie, qtu lj chn.ht fi cdc.d tha, cd lia. qw rA cdc,hd,hyia" q i,

laingr) ti, $.lt nm rar.hhh. cong ry kn61g.6 c61e nq vor ce lldn vi€n qu{n tych: c,rdr vi
. 6., r,iin !d hcn qua0 rdi ca. r\ann \ ifl quer li cru lhdr

Thu .hrp cta crc tbinh vian quin li cbi ohdt cbi c6 lueg vdi tdng dan lus ttoDs rdm li
2.052.000.000 \4\lD (n!m Eu@ D L437.000.000 1'l,ID).

lb. citu dich va li dk un c& b,, tta qqan thdc
Ce ben lnn qud kI& vd C6ns ty sdm'
Barlto outu [nl, M6iou ha
I
C6ns D.6phlndiulhftvir |tn Binl Cddodv, h(dhal,ienker.da

Id@c8mtyc6n( nrhiCodru rhu(

C6,s ry c6 phin dln thft t'al Tudrg A.

cnns ry c6 phan ftums nai d,u thy. yat

Cd d6ng vn l. c6ns 1y 6n cua Tdns
C6ns , c6ns nanieD diu lhrto vat

Cd ,6ns vA lt .6ns ry @n cna Tdng
c6ng t, c6ng nghiep dau $\& v6t

;i

4

Oiao .lich vri atc ban iak qud htdc
Ngoni cac si& dich va b6n hlng ve cung oAp dicn i1l de 6uqc trinh ba, d ihuytt ninh s6 vllb,
C6ns iy (}ona ,hrt sinli giao dich *i6c vdi cic ten lian qud (Idc.

C6,g nt vh cdc ben liA, qu@ khtc
C6ng ns vdi o6c ben [6. qun knrc dusc lrlnh bdy rong crc rhu),6r nitrh d Mu. v,2,

Bm(Ao bo oh5, chnh vAr larhs lih w. kin\domh d@ ft1@ ciJ !a chrh vA qu&'y neibe
v{h€thdngBao.ro!J'chmnnaib6(*(6ngrrdoca-hoddgnstitrhdoanhci6ConsOdue.6
che € quin l, rh.o r'nl.h lia "rn ohim ra oich ru.", s.it!6ir,ii md be Dh$ k mal do
vrlr0i do.ih cu8 (Ap cd <ln phrn Mac nhru,a p\uc 'r.ho c( dimaEc tha. ni,u.

tuAq&dhhiyhditbatM,htuthdih Dlit d@ ,@.i4p fr qda c6o tdt cht l2



c6 G rY c6 Pfllx B oBiDlurHUcvAr
Di, chi, I-0 6-12, Khu .3.9 nehiqp Ta. Ttdi Hilp, ituoqg Ngurdtr Anh fhn, q!& 12, Tp. Hd chr Mi.rr

Cbo n,r rAi cblnh k.l dlllc trgay 3l rLrns 12 ..n 2Ot 5

Bir rbu]& salb Bto .ao &i cninh (tiap t.o)

2L t rohz ak w lnn egc *t"^ doanh
C6ng ty c6 c& Iinh lTo kinh doatrh cnloh seui
. Linn vsc dn xu:t 6inC canon;
. Lini rE san $At chai nlua pcri
. Crc rDl r1D klic.

Th6ns tii va bO phAr $eo liln wo kinn dMh cn C6ns t duqc riinl bly d Phu tuc 02 dlh kam.

zD. lnonc na w Mu '4 dlt ry
ToiI bO hoet dong cta (}.s ty cni dfn r. hcn IsnI th6 vi91Nd.

3L i, nun* ad da *t brn hal
Nnu di rbh bay tri thuyar ninh s6 uL l, d nsiy ol rl,6,s ot n - 2ot 5 c6ng , ite 6p dung ft6ng
tu s6 2OO/2OI4TT,BTC ngay 22 tnirs 12 ndn 2014 cna BO TAi chlnn tu6ns dIn cr# dO kd roAn
dMnn nghiep lhay 1h6 (2uy& diin sd lsl2oo&QD.BTc ngiy 20 rhrng I n.n 2006.na BO r.ddng
Bd 'lh .hmh vr ftos M s6 244rooq.rr-B]c nsay rr $ric 12 ;6n 2000 c[a BO Ti. ch,n].
ConS D dA lrmn baj la! oic s6liiu <o irh th6 quydsh.'la 4fi6 ird L€ r@ d@l ,ghiep rdi

3b. ,lnh hEdns ctu iec dp d\ns ad al *i tudh ht i
AnI hudn8.n. vi* lp dug.hg d0 ka @,in m6i dl. $ li(u $ s6nh Fan 860 ceo Gi chinn ntu

s6 liiu lau dia!

136

t55

3l
32

1.462.tt',1.547
1.057,719.r94

2916

o55.000_000)

o.014.e63.445)
0.014.868,445)

o47) 2.189

HddotrgcnaConsq ph6rsinh.rc irirodichiDn €r: niim u du& nii !o thanh $oin vd rui
rcrh,dmg. Bao C'in d6c(h'uDich 

'ed 
uodgri& rh'& Bp(rcbrh rrr vAcr kian er

nn n AiAn rhieu crc rni 6 drc\ioh.'in8 ond gitn sri vi€c dc hilr,tc chinn <;"h !i crc kien

R'ii rc lln d\ttrs B Ini ro ma mot ben inm sia Lonc h@ d6ng th6ng 06 knn nenE thuc hiln duqc
Dshia w c'ja nlnh dIn d& i6, tiit va tii chinh cho C6ns ry.

C6ng ty c6 ono rii rc tin dlDE ph& sinh chir yat d cic klorn phd ihu klAch hAig !n fid, gn ,ean

3 \Pn'h,+ d h nd M phr. rop t ll



c6 c rY cd PHiN EAo Bi Diu rruc vir
3ff1,(Tl.E,6r.d,g "ght e r&,rn6i H4p, duoacNsuy& Anh ft'r, qurn 12, rp Hd chJMinh

C ho orn di (hrnn r a s( ngry J I rhinc t2 6 20 It
Bai rhu)lDi nio.ro dr.hhh (r$ fim)

D;quAn lyno pndivu knach'M& BuCm dA & bmhinlqL).hlbtnhds\oi;, qu) dinh
char che re oc dd' tug mu \}n& dhn mu. bb h&9. httr auc -q \i,hoi t-?I n9 re' .6.\ "u*4. HlnS thmg B Ci,if, d;. O(i'in ljan oa,iqc ruAr rhiquJ (hlbuhdrgnAy. NgoAi r4
nlen vi€n ph6' g kd roh lhrtrg \ulcn lh.od6inA pMr d d;ddlr!& tu hii

Kho, phai rfiu UE-h hag cir Cong ty in qu& itan n}.Au dm vi , olr dgns tons s. linh q\n \J

"r.plhu v,rL di, 'y Lhi nnau n6! nl',o rn d,s r;ph1siloi vqi lhoin Dhni hu l,fidch hans Ia

C& knorn riAn grii ngar hlng c6 b h.n ta kh6ng.o \i he !n: C6"S r)
h&g 6uar nhiau "su biar dan o vn Nm do v6 nli 

'o 
rin d,-e ddi\d

MK d0 ri, rc hn duns 6i da d6i ,o'cr. D. san dr.hm h c.a or rni.d (na cr,listn,lichnh
(xm tbuytt ni.I s5 \4U.5 va gi{ ni gni sd cna cdo rAi sin rii chiob).

Bdng phtn tich vA thdi gim qu6 hen vi ai h gie cna oic iti srn rai chini lhu su:
ChDqu{bsn Chhqlthti Daqurhar D!q hrr
hoa..hh bi .bmg bi nhug kb6is vi/hoarbi

qitm gii dap d{ sitm lit gitr cia

Rni ro thdh klorn h rni e C6ng t sip kn6 tdiin kni lh,rrc hiOn nsi:ia w Li chinn do tii6u ddd.

Rn"orhsh\holn..,l!(6rgry.h:ylupharrnhuviecc&6i{inbc\'nn\}nqpqiitdri.
.hmh.6cr( Urdi diam ddo hs li(h nhau.

c6nE ty quar ry rii rc lhann k p6tr th6ng qE c6c bign phrp: thumg nyan lheo ddi crc ye! ciu vd
thtuh lorn hfD hi ld ds ki6. tons tuag lai da duy Ei mot lugng lian lnns nnu c6c tloin By ,a'

nnc phi' l"q?, e 6n rr,,i. ludrs rietr ph,::rh +va r \or du(.turhm sdm $iu Ann hudDsdo

Thdi he ihdh torn cna cdc *]]oAn n9 phni h rti chinn phi phii sini dva ECn lildi hen $ t toan
rh@ hqp tl6nr va dlDa dwc chiSi rMu nhu iu:

34



c6NG rY c6 PHix BAo Bi Dlu rHUc vAr
Dia chi r3 6 D, xnu .6nc nghi€p Tan 1ldi Hilp, dudng Nsuyan r{nh rhr, quh 12, T?. Ha cnl MinI

cno nb rli chrih ra ft1. n3at 3l n\ros 12 I,n 2ol5
Brtr thuy6. rilb Bro do rii cbriL (iap ns)

22.002.487.A16

C04

61.109.607.190 101.504.305.275
- 22.002,441.876
- 1.299.932.269

61.109.607.190 124.30?.27s.,r20

22.039.466.503
10.947.222.01)0 35.554.631.944

- 22.039 466.503
- t 009 214216

10.941 221100 54.603332.643

Ban cirn ddc cho ring mno dO rii o d6i vdi viic tri .q lt firp. C6ns , c6 kM nnns thmh toil
crc $oln ao d;n hm nr dons tiin qt l^o{r dons rinn d@h w id h;ni c{c s sd ; chu$ d6o
hr (61s ry.o dr khA nrnsnap(rn cr neudn v6r vi c,n \hsn va) dan had hns vdns 12 hang
c6 tte dur0c sia he. vdi crc bcn cho vay hien tsi.

R:i o d trums la nii o nA sr. b i rp li ) odc J. ludne Gn mng ho)B lar !0a @u.u ar
chinn sc bi{, donr theo nhnqth,, d6i (na lid ihiru@.

Rni ro rhi r dns lien quu il6n ho dons oio Cdns q, sdm: rti m ,goai r€, nii tu lai 3u{t !e nii b

Cac dann a'r ouo dty li6" qu din rint l"i"h di chinb @ Con! ry rai nAay Ol dtus Ol nim
2ol) \. naaJ' l dlins'2 nrfl rolr h, J lir q no lhuln M( da! d6 cm ii cE lr',uir.
sia nluyen vel UCn sn duns iL phatr tion d6 nl1ey ,luqc dua lren vigc dtnn si, klt nrna c6 fi3 xdy
a hng !6ng hot ntun tdi v6i cic diau kie, qum sAt duqc c[a lhi tudns qi tbdi ilia6 hiqn rai.

Rn ro ieoa' ( l. ru. 6 ha gilii bop Iy holc r6c l;ns 
"& 

Eons tuqs lailia.6ns, u lai ch,trh
st b'an don3 theo nh ngr|yddic'la.igi,h6idori

c6ns ty .]lap kliu ngryan v Ueu phuo r'\] oho sdn xuh sdn pnan vdi dd.8 tian giao dich chn ya!
'a L sD do va) biinh hudne boi su bi; done.rl. drrah6, dd'.

Cd,g 1y quln ry rni tu len qld den bian done ona , si, n6i do6i 6ins cach tdi @ thdi hm thann
torn crc *Ioln !q, dn bao ti ei6 Dgosi tC, lva cnan tnoi dien mua vA rhd]l iorn dc *noen nsoai le
iai rhdi diSd t gi, rMp, ei drns di w neuan lian hiin qj da can blng giea nii o i, si, u rni 6

Tdi sr.{Nq phii lrr) rhuAr c6 960 nlosi tC cna C6ns !y ,nu sau:

6
ca

A

E

T'An !Acr( knoi, tunB dumsnAn
s6 .u5i nrn (usp)

20.82',192
sd di! dn (xsp)

2t.122,31
Phai ka ngwi b6n . ro3'l|lL
TrisAtr/rNq ptti rrtr lhtrltr c6 95.,goai .t 

--t3"1906,0S,
Bd, thqii nnh rnt h dat u phi, h@,hrah i phii d@ dE d4\.t1 Bdo.da it chhth



cb w d irln lro !i oiu rHuc vAr
aa&raci1rrfr.,.qi+raalLriHicp,durlsNgufninhThqqu&12,1?,Hac Minn

cb -.r - 
ta * Bn,r I dit! l: e 20lJ

E.*- b.a.ni.br t*, d6)

So C6 tli t!'id s. Eu. do inl hujns do blm ,r6ns cn, t sii t-6j dodi d;n lqi nhqjn :,u 6G
v. sdc dn 

'r1 
tEc oi. c6Da q l. ltdns d6ng le do I ai sir(\g phti E fiutn "6 si reosi ri !6

Rti o In "ull lA rii b hiL Fa h hqp lj l-oic . r- ludns an roDs odg hi .u c6q8 (u di cbnh
s-i big. dong thrc DitDa tbny d6i cLlr lii sut rr t@E

RiiolA,ludrliac60grych'l)lu hanq@d;a. knoAn anEt'(6kj hflvoc6! l.ioAn val !6

c6ng V qu,n I, i rc lii s#r bing dcn phen ticn dln hbn rhi rnrnne da de a c6c qu#t di0l
hop 'i Eors t ft chon rhdi diam \ ay ve k, hql %y dlKb hdp nni, .6 duqc . oc lri sui ao lq nni!
cinr nlu duy d d.tu vJ\ q lli suer b. ndita05 dion phu he!

s5.di nrn 64{p) sd dar rh (vNp)
, 10000000000

,]

,]:
Tian vn c{o t}oir rMg ar@e iG,

rni snr/ds phAi tro rh;n
(101.504 305.2751 (35.554.611.9.{.r)

(25.554.6319{4)

s6.u6i irn s6 di" nlm

(10r.51,4.805,r?5)

fai nsdy k6l d.lc aen dr \hrnn. vo s'a it,ah cac bi8n sd In6c }jons rhay ddi, n{u Ei 
"uir 

@.
ihorn va) MlD , o lri s;t ftA n6r uv8dh 20 o lh' Ioi nnuon sou rhi va \ 60 ch') sd hou nam dy
cna C6ne ty se siem/Ung 2.030.096.106 \,1{D (cnng k} rdo ddc sitn/t ng 434,428,743 \,t ID)

Riti to ri sLt as$,a" rd liet
c6ngn qi U m \a su bie. dOnB c,l/ si, Dsu\.D vdr lieu. consVqudn l, nli{!,} sia "sL,/&,rr
liiubdng_lalhlleod6ictn.h-.crcrh6rgrn@ritrhhi.hcohenquudtarhihor8nblf,quAn
li tha drm mr han8. kC ho&t s ru, qo mr hing 6n kno m6t cacS hqp ly.

totsi hi clu;p cht d,- \ kac
cans ) & s, dunssAn st:6i\stn hlnE d r@sm?i.6phAn dlu tuvr pb.trdn v'-.r Nam -.hi
-hoh T? Hd ( h, Mhn \d s6 nan D r ooo Ooo OOO \,lID (s6 diu tm ta o v\Dr itd dtm bao.ho

"iic k, qu, md I c..6ns! {du( sierchipa disihdchep khi drhorn tllnghia drt rq
Kh6n3 c3 o( dieu knoan v, dicu liin tte! bi.r lien qus din vie. ![ duas . a tai srtr ha I hrp mr

rdi stth"h 
" 
tll chdp cna dm i ttlc

cong V kn6ng nhtrn tAi s,! 6An bao neo.ta ild { ln6o qi nsdy 3t rl/na 12 nlh 20t5 d tni
ngay 31 th6!g 12 n m 20t4.

GiA lri hqp ty cn. I}i inn va !g ph,i lri tii chlrh
ci{ t4 ghi !a

s6.u6i ltm s5 diu lrn

20.146-9t t.306 37.126.270.9a9
3 1.434.7U.217 31.461.751,9 11

100.000000 r00000000

31 ,\26.270,989

51.631.595.523r.r.688.024.906 51.631.69 1374633,0249I)6

Barh.Ahhhhdttd.otboph4,t@ n yd pM, 
^@ 

d@ ciqynBdocta d.htrr .16



c6NG TY c6 PHix B^o Bi DIU THUC vAT
Dia chii I0 6-12, I(L! ca,a nghisp T6n ftni Hio!, dudn! Nsuyan fuh Tht, quqn t2, Tp. Ha chl Midn

cho nim ui chtnh *!! lhoc ,!ry 3l lnrng 12 .rr 2ol5
B.D thuyat Dlah Bao do ili rhrd (dap ln.o)

s5.!6i.tE sd nitr,tE s5 cu6i dm s6 6au nrn

It,r

101.504.805.275

22.039.466.503
1.009.234.216

101.504.305.2?5

22,4n2A81 ,8N
1.299.942.269

22,039.466.503
t.009.234216

t24.,,/J7.!75.120 174.to7.21 s.12n *.@331 .663

CE ri bqp I, cr)a cd( iii .An d ch'nn e nq pMi o, 6i (hon du/c phrn ,,h rheo aio ri !a ftl
dusc cbuvan d6inons mO' siao dich hiitr r$ si& cdc ban c6 niy du hiau b#r rA donS du6n gM

C6.g ry st du.g phr@g ph{p \, SiI dl'h su & dG url Sr. ti hd! ly otr .tc i}i sin r}i .hrrh \ A
09 pbri tr teichi$: Ci6 EihqD lrclladEn \Acrc LhoAn tu@q&wli6D, DUi6J Ml.hhJnc
cho vln 060 tlDin phni du kh,ic, vay, phri lrl nsudi b& vi c{o khorn piii Ea kn6o ngfu hln
tms dms sil lrj ,i srch (de bn dq pbdls cho pnatr udc ddn c6 knA iAns rlrons th! hdi duqc)
ona ci. kloin nuc nly do c6 k, hrn ns,i!.

Sg lrii! pttr lhn *r lsny k6r thi. llm tti chirt
Kh6ng si su kj& hns y{u nro pMi sinn:du n8i\ kar lt'lc nim rii Lhrh )au cau phrrdieu.hinh
$ li.u hoac c6nc b6 h&r Blo cAo lti chinh
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i Miah, nsny 20 th6.s 0l,ah 2016
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Bo- th4& ",e 
q k -a, bd p\.- \dp,.aa w p)6 ,e ds rrw Dda ea h, .hd l1



c6 G rY a6 PHII{ rao Bi Diu mllc v^i
Dndirh6'qrhu6trgtrdre,16rndilxtaddlsNry&,{!rlni,quh rzr?.Hdc Miih

cro tu d drtrh 16 6tu lsry r r mtus 12 nh 2or5
Pbe rF 0l: Eri. ddi .htL biai .oDg dr v6h .ri !, he

'rn n Ik r-4c 
'ru9 

tutr3 tu @

s-.ffi.mm -_______-ilc t{ffi -----rs:.-ta.rF
-rffii-------raj5iF,

'MI
c0i!

-___fiffind6-nd' ________76:iriffi ----_ir.emrii
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c]lo irn rii .hlil k6 dnc ngiy 3l ffns 12 nftn 2ol5
Ph{ h. m.l: rha.s rh v} bO Dbar rh.o l,ih vr ldi}

c6,{G TY cd Pflful BAo Bi Dlu tlcvaT
Dir cirr rr 6-rr, (htr dic ichi.lj r6i nrdi Hilp, duhs Nsuy6 inh rh'r, qu& 12, ap, Hd ch Mitrh

1r&s r,n la k& qu. kitrh dodll! rli s{i .6 dihh v, c. ii !r, dri hp kh.c va si6 ti ct *noin cri Dhr rdn Hr&g bbs ridn c,r, bl ph{n th.o rrdh w *itrh doah o[ cdns ty

Domh mu ihlln vd brn hing ,A .!is rlp di.h w n b.tr

f6rcdo r fi, hfin $ bdn hhs fi ery cap 4ch N

K& 
'tu.{ 

kiih doah rho ho phrn
cL chiphl kh6ig pir, b6 $6 t{ phln
Lqi ihu6n rt hdd dons kinh dMh

cliphr 6u6 6u nl*p dd-i nsi ep hiin hlnh
chi Phr rhui &u nh6! doa,n isiih hob Iri
Iot ituln ru $!e ttu,hatdN.t nthitp

rlne. fln rhdl,inh nt ruaatla, c6 qah crc

1'6as sil q cnc *hod^ .rt t ht ltn *h\"s bdry nan @t
cht prr rhtq hN vi phar bl.hi pht fi ndc dat heh)

(394.630.674)

____9323-23r

(4.630,333,436)



c6xc rY cd PHiN BAo Bi Diu rHUc vir
Dii di: r-6 6-12, Knu c&u nshilp r6n rldi sih, dudns Nsur+n inh 1xo, qnri ,2, rp. nd ch, Mjnh

ehon nriid Dhk&$'1cnsiy11$lngl2iri20rt
frq 4. m.r:ftols.invl b{pbF.b

De,h $u rhoin va bin ihs vr ons clp di.h 4 n bti

Do..h rhu tuii vd bln hlic vi ong .ip dici q sih cr.

f6,, dunh ththzanf bnn h Pea&rycd, d,w

K,r qn. *inh doeh rh6 bO phtn
cr..hi pfi kn6ic rh6 b6 fi6 bn Phin
Lei nhuin $ hoa ,rons kiin douh

chi phr lhul iln nr4p dmh nsh4p hfn hrnh
chilhr,h!r,n irl', dt8h nch !ohehi
L|t nhtt,,@ thur th" aw dodnr,s ?p

r6nE e^t pht ,, phdl dnr n rud fii ,aa .6 dtnh 
'a 

cdc

rtasddtl.dckA ndp tdn *h\ry btaz ttln thit
cht ptt khtu do tn per, bl c rht td blttc dni h@)

t949_542.257)
(74.426-767-521\
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c6xcrYcd PHI BAo !i Dlu rHUc viT
Di. chri l. 612, (nu .6ng nst4p tu Ttui sirr, dud,s Nglyan Aih rni, qu$ ,2, 1T. Hd chr Mi

cho otun rai ohnh k& lll'1c i8n, 3 r rt 13 12 nrm 2015
Phu ,s. 0rr: Ttdq d' va hO DI!. r!

rrj tu vi m P\ri d rr b0 Pl& 0@

crcdi sin*i8ngphri b6 m bo ph&

Nq phii fi tw tip.i. bO phir
Nq pl'ri d phrn b5 cho bt phir
Nq pEi d *h6,c ph6n bd d\6 bo Phitr

cr. lri sitr kh64 ehri ba $6 t0 ei&

Nqphtirdtla d! ctu b, phti
Ns phii rd phrn bt cho bO ph|I
Nq ph,r d h6is plt nhi $ bO phitr

--!!:!!E.lL ------gtuL

-|Y ,2.(h-.
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