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I. Lời mở đầu 

1. Thông điệp của Chủ tịch HĐQT 

Kính gửi Quý Cổ đông và Nhà đầu tư! 

Năm 2020 đại dịch Covid-19 đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng toàn cầu với quy mô 

chưa từng có. Nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái với suy giảm GDP diễn ra ở hầu khắp các 

quốc gia. Việt Nam tuy là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu, nhưng các doanh 

nghiệp trong nước vẫn không tránh khỏi phải đương đầu với những thách thức lớn, đặc biệt 

đối với những doanh nghiệp xuất khẩu như An Tiến Industries. 

Trong bối cảnh đó Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên của HII 

đã nỗ lực để hoàn thành mục tiêu ĐHĐCĐ đã đề ra với kết quả như sau: doanh thu thuần hợp 

nhất đạt 4.083 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ đồng, hoàn thành 124% doanh thu kế 

hoạch và 88% lợi nhuận kế hoạch. Đây là những kết quả đáng khen ngợi và tự hào khi Công 

ty vừa thành công trong phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho tập thể cán bộ 

công nhân viên, vừa duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Chúng tôi tin rằng những 

kết quả đạt được sẽ là nền móng vững chắc để tạo ra những bước tiến của doanh nghiệp trong 

theo đuổi chiến lược kinh doanh, vươn mình mạnh mẽ sau đại dịch. 

Năm 2021, An Tiến Industries đặt ra kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 

4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức từ 10-15%/mệnh giá. Định 

hướng trong năm tới, Công ty sẽ chạy tối đa công suất hai nhà máy sản xuất hạt nhựa và bột 

đá, tối ưu cơ cấu sản phẩm và thị trường hiện hữu, đồng thời khai thác thị trường lớn được 

mở ra nhờ các Hiệp định tự do thương mại và chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu sang Việt 

Nam. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên nghiên cứu và phát triển các sản phẩm bio-compound thân 

thiện với môi trường và các sản phẩm compound có hàm lượng kỹ thuật cao, nắm bắt xu thế 

tiêu dùng xanh trên toàn cầu và gia tăng chuỗi giá trị.  

Trong giai đoạn phát triển mới, An Tiến Industries sẽ tiếp tục phát huy các lợi thế cạnh 

tranh, khẳng định vị thế Top 2 nhà sản xuất hạt nhựa phụ gia tại thị trường Việt Nam và kiến 

tạo giá trị tích cực cho các bên hữu quan. Chúng tôi tin rằng với định hướng đúng đắn của 

Ban lãnh đạo, sự đồng lòng, nhiệt huyết và quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, 

và những nền tảng vững chắc đã được xây dựng, HII chắc chắn có thể phát huy tối đa mọi 

nguồn lực để bứt phá mạnh mẽ. Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân 

thành nhất đến Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác đã luôn tin tưởng và đồng hành 

cùng với An Tiến Industries trong suốt thời gian qua và hy vọng được tiếp tục gắn bó với Quý 

vị trong những chặng đường phát triển tiếp theo của doanh nghiệp. Tôi cũng xin kính chúc 

Quý vị một năm mới thật nhiều sức khỏe và thành công. 

 



 

 

Trân trọng cảm ơn! 

Chủ tịch HĐQT 

(Đã ký) 

 

ĐINH XUÂN CƯỜNG 

  



 

 

 

2. Tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý phát triển bền vững 

• Tầm nhìn: Trở thành nhà sản xuất hàng đầu khu vực trong ngành sản xuất hạt nhựa 

phụ gia, Bột đá và thiết lập các cam kết dài hạn đối với Cán bộ công nhân viên và Cổ 

đông trong công ty. 

• Sứ mệnh: Thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp nhựa Việt Nam cùng phát triển, nâng 

tầm vị thế thương hiệu nhựa kĩ thuật cao và thân thiện với môi trường Việt Nam. 

• Triết lý phát triển bền vững: Tìm kiếm những phương thức tốt nhất để có thể hoạt 

động như một công ty “Xanh”, bao gồm việc đầu tư vào công nghệ xanh cho quy trình 

sản xuất và hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động “Xanh” bất cứ khi nào có thể. 

II. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

Tên Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES 

Tên tiếng Anh An Tien Industries Joint Stock Company 

Tên viết tắt An Tien Industries., JSC 

Giấy CNĐKKD Số 5200466372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu 

ngày 01/10/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 19/11/2020 

Vốn Điều lệ 320.275.000.000 đồng 

Trụ sở chính Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Tỉnh 

Yên Bái 

Điện thoại 0293 853 886 

Fax 0293 851 123 

Website www.antienindustries.com 

Mã cổ phiếu HII 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

a) Quá trình hình thành và phát triển 

Thời gian Dấu mốc phát triển 

2009 

- Thành lập CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái tại KCN phía 

Nam, thành phố Yên Bái 

- Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhựa phụ gia CaCO3 với công 

http://www.antienindustries.com/


 

 

suất 4.800 tấn/năm. 

2010 
- Tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng  

- Nhà máy sản xuất hạt nhựa phụ gia CaCO3 đi vào hoạt động 

2013 

- Tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng 

- Lắp đặt thêm dây chuyền mới đưa tổng công suất nhà máy đạt 15.000 

tấn/năm 

2016 

- Lắp đặt thêm dây chuyền mới đưa công suất lên 35.000 tấn/năm 

- Tăng vốn điều lệ từ 86 tỷ đồng lên 136 tỷ đồng 

- Đầu tư dự án nâng công suất nhà máy sản xuất hạt nhựa phụ gia lên 150.000 

tấn/năm, nhà máy sản xuất bột đá CaCO3 công suất 222.000 tấn/năm 

2017 

- Chính thức niêm yết tại HSX, Mã chứng khoán là HII 

- Khánh thành nhà máy sản xuất bột đá CaCO3với công suất 222.000 

tấn/năm 

2018 
- Phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ lên 278 tỷ đồng 

- Đổi tên thành CTCP An Tiến Industries, thay đổi bộ nhận diện thương hiệu 

2019 

- Top 5/500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.  

- Nhận cờ thi đua của Chính phủ dành cho Tập thể có thành tích hoàn thành 

xuất sắc 

b) Các thành tích trong năm 2020 

• Tháng 8/2020: An Tiến Industries vinh dự dẫn đầu Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng 

nhanh nhất Việt Nam, vượt 4 bậc so với năm 2019 (5/500). Bảng xếp hạng FAST500 

được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report. 

• Tháng 8/2020:  HII được vinh danh trong danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” 

do Bộ Công thương lựa chọn. 

• HII thành công phòng chống dịch COVID-19: Với nhiều biện pháp ứng phó được thực 

thi hiệu quả, HII không ghi nhận ca nhiễm nào trong hệ thống. 

• HII tiếp tục đồng hành cùng địa phương tỉnh Yên Bái trong các công tác xã hội, chung 

tay xây dựng cộng đồng văn minh, phát triển. 

3. Lĩnh vực và địa bàn kinh doanh 

An Tiến Industries hiện đang sở hữu hai nhà máy là Nhà máy sản xuất hạt nhựa phụ 

gia Caco3 với diện tích 8.400 m2 và Nhà máy sản xuất Bột đá Caco3 siêu mịn có diện tích 



 

 

19.000m2. Các nhà máy của An Tiến Industries được trang bị dây truyền sản xuất hiện đại trị 

giá hàng chục tỷ đồng với công suất 150.000 tấn sản phẩm phụ gia nhựa/năm và 222.000 tấn 

bột đá/năm. 

Sản phẩm chính của HII là hạt phụ gia ngành nhựa và bột đá Caco3 siêu mịn cho các 

khách hàng, đối tác trên toàn cầu. Cụ thể: 

- Hạt phụ gia Calbest (Ancal): còn được gọi là chất độn 

nhựa, được ứng dụng làm phụ gia trong các sản phẩm của 

ngành nhựa với mục đích giảm giá thành trong sản xuất, 

giảm chi phí chất tạo màu trắng, tăng độ chịu nhiệt, độ 

bền cho sản phẩm, ổn định về định hình, tăng khả năng in 

ấn lên sản phẩm…. Trong đó cụ thể:  

+ AnCal PP được ứng dụng trong PP thổi màng, túi; PP không dệt và dệt; PP ép phun, 

đúc thổi, ép đùn;  

+ AnCal PE được ứng dụng trong thổi các loại túi mỏng chất lượng cao và yêu cầu độ 

trong của túi; 

+ AnCal trong được ứng dụng trong màng phim nông nghiệp LLDPE, màng phủ; các 

loại bao túi HDPE, LDPE, túi mua sắm, các sản phẩm thổi bóng có độ chính xác cao; 

các sản phẩm khuôn nhựa PP, PP… 

 

- Bột đá: được ứng dụng trong ngành nhựa: dây cáp, ống 

nhựa, chất độn, màng phim, tấm nhựa...; ngành công 

nghiệp sơn, giấy…; ngành công nghiệp xây dựng như sơn, 

gạch, Asphalt, bê tông... 

- Hạt độn màu: được sử dụng rộng rãi trong quá trình sản 

xuất các sản phẩm polyolefin: Sợi (thảm, dệt may, vải 

nỉ...); màng phim (túi nhựa, phim đa lớp...); gia công đùn 

(Sheet, Pipe, Wire & Cable, v.v.); thổi khuôn (y tế & mỹ 

phẩm, sơn...); Injection Molding (ô tô, điện tử, xây dựng, 

đồ gia dụng...). 

 

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, Công ty hiện là nhà sản xuất hạt nhựa phụ 

gia lớn thứ 2 Việt Nam, với 2 nhà máy sản xuất hiện đại tại Yên Bái. Sản phẩm của HII được 

xuất khẩu sang 62 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bao gồm các thị trường lớn như 

Châu Âu, Nhật Bản, Úc, Mỹ, Trung Quốc.



 

 

4. Cơ cấu tổ chức 

a)   Sơ đồ tổ chức 

 

Phó Giám đốc KD Phó Giám đốc  

BAN KIỂM SOÁT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT  

GIÁM ĐỐC 

Phòng 
QC 

Phòng  
Bán hàng  
Quốc tế 

Phòng 
QA 

Ban đào 

tạo 

 

Phòng 
Kỹ 

thuật 

Phòng 
An Ninh 

An 
Toàn 

Phòng 
Hành 
chính  

Phòng 
Kế 

Toán 

Bộ 
phận 
Kho 
vận 

Nhà máy sản 
xuất hạt nhựa 

CaCO3 

Nhà máy sản 
xuất Bột đá 

CaCO3 



 

 

b) Các công ty con, công ty liên kết 

STT Công ty 
Mối liên 

hệ 

Tỷ lệ 

góp vốn 
Địa chỉ 

Lĩnh vực kinh 

doanh 

1 
CTCP Liên Vận 

An Tín 

Công ty 

con 
70% 

Khu CN phía 

Nam, xã Văn 

Tiến, TP Yên Bái, 

tỉnh Yên Bái 

Vận tải hàng hóa 

bằng đường, ven biển 

và viễn dương 

2 

CTCP Sản xuất 

Tổng hợp An 

Thành 

Công ty 

con 
69,26% 

Km47 Quốc lộ 5, 

phường Việt Hòa, 

thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải 

Dương 

Bán buôn chuyên 

doanh hạt nhựa PP, 

PE, PS, PVS, ABS, 

PET… 

3 

Công ty TNHH 

An Thành Bicsol 

Singapore 

Công ty 

con 
100% 

8 Temasek 

Boulevard, #44-

00,Suntec Tower 

Three Singapore 

(038988) 

Bán buôn chuyên 

doanh hạt nhựa PP, 

PE, PS, PVS, ABS, 

PET… 

 

5. Định hướng phát triển 

Trong giai đoạn 2021 - 2023, Công ty tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn trở thành nhà 

sản xuất phụ gia nhựa lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Thông qua các giải pháp chiến lược 

trong các hoạt động, HII sẽ không ngừng gia tăng giá trị doanh nghiệp và kiến tạo tác động 

tích cực cho các bên hữu quan.  

Về hoạt động bán hàng: tối ưu hóa cơ cấu sản phẩm, thị trường hiện hữu và đẩy mạnh 

xuất khẩu, giữ vững thế là nhà xuất khẩu uy tín trong ngành nhựa Việt Nam. 

Về hoạt động sản xuất và đảm bảo chất lượng: Chạy tối đa công suất hai nhà máy 

sản xuất hạt nhựa và bột đá; tiếp tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm compound thân 

thiện với môi trường và có hàm lượng kỹ thuật cao; đẩy mạnh các sáng kiến cải tiến trong sản 

xuất, giảm hao hụt nguyên vật liệu và tiêu hao năng lượng. 

Về hoạt động quản trị doanh nghiệp: Tiếp tục tối ưu hóa hệ thống, tăng cường hệ 

thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, tinh gọn bộ máy và tối ưu cơ chế phối hợp hoạt động 

giữa các phòng, ban chức năng và với các đơn vị thành viên. 

Về hoạt động quản trị nguồn nhân lực: phát huy các chính sách nhân sự nhằm bảo 



 

 

đảm lực lượng nhân sự đáp ứng các yêu cầu phát triển của Công ty, lan tỏa văn hóa doanh 

nghiệp và bồi đắp khối đoàn kết nội bộ. 

Về kết quả kinh doanh: Năm 2021 An Tiến Industries đặt ra kế hoạch kinh doanh với 

doanh thu hợp nhất 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức từ 10-

15%/mệnh giá, tương đương tăng trưởng 32% lợi nhuận thực hiện năm 2020. 

Về gắn kết các mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược kinh doanh: Bên cạnh 

mục tiêu tăng trưởng hiệu quả kinh doanh, HII hướng đến đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên 

liên quan. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và tiến tới áp dụng những 

chuẩn mực quốc tế cao hơn về quản trị sản xuất, tuân thủ môi trường, quản trị doanh nghiệp, 

đồng thời chung tay với cộng đồng địa phương xây dựng một xã hội văn minh, phát triển. 

6. Các rủi ro 

Rủi ro tăng trưởng kinh tế: Năm 2020, dịch COVID-19 do virus Corona gây ra đã 

ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Dù kinh 

tế thế giới được dự báo sẽ phục hồi sau dịch bệnh nhưng vẫn tồn tại những rủi ro trong ngắn 

hạn. Suy giảm sản xuất toàn cầu có thể tác động xấu đến các thị trường của HII. Biện pháp:đa 

dạng hóa các thị trường, khách hàng. 

Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu: Ngành nhựa Việt Nam phải nhập khẩu 80 – 

90% nguyên liệu đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất, nguyên liệu chiếm khoảng 75% – 

80% giá thành của sản phẩm. Giá nhập khẩu nguyên liệu nhựa phụ thuộc giá dầu, khí thiên 

nhiên, than đá trên thế giới; khi có sự thay đổi của những yếu tố trên sẽ ảnh hưởng đến giá 

nguyên vật liệu nhựa, tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.. Biện pháp: 

Luôn cập nhật thông tin và sử dụng các sản phẩm hedging hàng hóa để kiểm soát giá thành. 

Ngoài ra, Công ty còn có các ban chuyên môn nghiên cứu, tổng hợp để lựa chọn nhà cung 

ứng hàng hóa cạnh tranh nhất trên thị trường. 

Rủi ro lãi suất: Suy giảm kinh tế năm 2020 đã khiến các chính phủ kích hoạt các chính 

sách nới lỏng tiền tệ. Môi trường kinh doanh với lãi suất thấp hiện nay đã giúp doanh nghiệp 

giảm chi phí vay. Tuy nhiên với kỳ vọng về hồi phục kinh tế, các chính sách tiền tệ này có thể 

được thay đổi, tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Biện pháp: Chủ 

động định hướng cơ cấu nợ và vốn chủ cho phù hợp với từng thời điểm của hoạt động sản 

xuất kinh doanh gắn chắc với thời điểm của thị trường tín dụng. 

Rủi ro chính sách: Năm 2021, nhiều bộ luật và chính sách mới được ban hành và có 

hiệu lực như Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư….đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động cập 

nhật, đáp ứng. Các sự thay đổi của quy định hiện hành đều có những tác động ít nhiều đến 

hoạt động kinh doanh của Công ty. Biện pháp: Công ty chủ động cập nhật thông tin, chính 

sách pháp luật liên quan mới, các ảnh hưởng pháp lý nếu có đối với hoạt động kinh doanh của 



 

 

đề ra kịp thời thay đổi, đáp ứng các quy định hiện hành. Ngoài ra, các phòng ban chủ động rà 

soát các văn bản, hợp đồng trong những giao dịch hàng ngày của Công ty để hạn chế rủi ro 

chính sách có liên quan. 

Rủi ro nhân sự: Trong khi lĩnh vực sản xuất luôn đòi hỏi lượng lớn lao động có chuyên 

môn và tay nghề cao, hệ thống đào tạo nghề của Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu thực 

tế và đòi hỏi của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

đòi hỏi duy trì lực lượng lao động ổn định để triển khai các kế hoạch sản xuất.  Biện pháp: 

HII coi con người là yếu tố trung tâm làm nên thành công, luôn chú trọng công tác đào tạo, 

nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động. Công ty chú trọng xây dựng và 

lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, hình thành sự gắn bó của người lao động, duy trì lực lượng lao 

động ổn định, chất lượng, đáp ứng các yêu cầu phát triển của Công ty. 

III. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

a) Bối cảnh ngành nhựa năm 2020 

Với mức tăng trưởng từ 16 - 18% trong 5 năm trở lại đây, ngành nhựa hiện chỉ đứng 

sau ngành viễn thông, dệt may và là ngành khá hấp dẫn nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp 

tham gia thị trường đã làm cho tình hình cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Tính trên cả nước 

hiện có khoảng gần 2.000 doanh nghiệp nhựa đang hoạt động. Số lượng doanh nghiệp nội vẫn 

đang chiếm ưu thế với 85%. Thế nhưng, khi xét về chất lượng đầu tư thì ngược lại. Hiện doanh 

nghiệp ngoại tuy chỉ có khoảng 15% số lượng nhưng lại chiếm tới 40% tổng đầu tư toàn ngành 

với trang thiết bị máy móc, công nghệ thuộc dạng hiện đại nhất hiện nay. Nguồn nhân lực 

tham gia tại nhà máy của họ cũng thuộc dạng tay nghề cao và trình độ hơn hẳn nguồn nhân 

lực đang hoạt động tại các doanh nghiệp nội. 

Năm 2020 vượt qua thách thức của đại dịch, doanh thu của ngành nhựa Việt Nam vẫn 

duy trì đà tăng trưởng ở mức 10,9% so với năm 2019 với tổng doanh thu khoảng 22,18 tỷ 

USD. Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 3,65 tỷ USD, nhưng mức tăng 6,3% so với cùng kỳ 

năm chỉ bằng một nửa so với năm 2019. Năm 2020 Mỹ vượt qua Nhật Bản trở thành thị trường 

xuất khẩu lớn nhất của sản phẩm nhựa Việt Nam, chiếm 30% trị giá xuất khẩu trong năm 

2020. Xuất khẩu tới Mỹ tăng mạnh chủ yếu do tăng xuất khẩu sản phẩm sàn nhựa dùng trong 

xây lắp. 

Dư địa tăng trưởng của ngành nhựa Việt Nam được đánh giá còn nhiều do chỉ số tiêu 

thụ nguyên liệu nhựa bình quân đầu người của Việt Nam còn tương đối thấp so với các nước 

trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc. Tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng thu nhập bình 

quân đầu người, thị trường mới từ ưu đãi các Hiệp định tự do thương mại (FTA, EVFTA, 

RCEP) cũng như tăng trưởng xây dựng dân dụng, hạ tầng được cho là động lực tăng trưởng 



 

 

của ngành nhựa Việt Nam trong các năm tới. Theo quy hoạch phát triển ngành nhựa Việt Nam 

đến năm 2020 tầm nhìn 2025 đã được Bộ Công Thương phê duyệt, mục tiêu phát triển ngành 

nhựa Việt Nam sẽ trở thành một ngành kinh tế mạnh với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, 

từng bước xây dựng và phát triển ngành nhựa đồng bộ từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến 

sản phẩm cuối cùng, tận dụng và xử lý phế liệu phát sinh, tăng dần tỷ trọng nguyên liệu trong 

nước để trở thành ngành công nghiệp tự chủ, có khả năng hội nhập vào kinh tế khu vực và thế 

giới. 

Tuy nhiên ngành nhựa Việt Nam hiện vẫn còn những rào cản hạn chế sự phát triển của 

ngành, đó là phụ thuộc vào nguyên vật liệu nhập khẩu (hiện trong nước mới tự chủ được 10-

15% nguyên liệu), số lượng mẫu mã, chủng loại sản phẩm còn đơn điệu, chưa có nhiều sản 

phẩm có giá trị gia tăng. Đồng thời cuộc cách mạng xanh trong ngành công nghiệp nhựa diễn 

ra mạnh mẽ, thúc đẩy chuyển dịch sang các vật liệu và sản phẩm nhựa sinh học thân thiện với 

môi trường. 

b) Kết quả kinh doanh của HII năm 2020 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

2020 

Thực hiện 

2020 

Tỷ lệ hoàn thành 

kế hoạch năm 

2020 

Tăng trưởng 

2020/2019 

Doanh thu thuần (tỷ đồng) 3.300 4.083 123,72% -11,85% 

LNST (tỷ đồng) 60 53 88,28% -2,08% 

Đại dịch covid-19 vừa qua tác động tới nền kinh tế toàn cầu khiến giao thương bị 

ngưng trệ, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn. Trong bối cảnh chung đó, tại Yên 

Bái, An Tiến Industries vẫn tự mình vượt khó bằng cách tái cấu trúc doanh nghiệp, tìm kiếm 

thị trường mới và đẩy mạnh xuất khẩu.  

Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.083 tỷ, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, 

mảng thương mại đóng góp 3.347 tỷ ( giảm 14% so với cùng kỳ), mảng sản xuất đóng góp 

604 tỷ ( giảm 5% so với cùng kỳ). Dịch Covid-19 không ảnh hưởng nhiều đến sản lượng sản 

xuất và thương mại, trong đó sản lượng sản xuất CaCO3 và filler đạt 103 nghìn tấn, tăng 8% 

so với cùng kỳ, song doanh thu giảm là do giá nguyên liệu nhựa thế giới giảm mạnh trong nửa 

đầu năm 2020. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể từ 2,5% năm 2019 lên 3,7% đối với 

mảng thương mại và từ 20,1% lên 22,8% năm 2020 đối với mảng sản xuất. Trong năm, công 

ty đã chủ động tiết kiệm chi phí sản xuất, đặc biệt mảng thương mại áp dụng chính sách mới, 

nhập hàng khi có đơn đặt hàng, giảm hàng tồn kho, cùng với đẩy mạnh xuất khẩu khiến biên 

lợi nhuận gộp tăng mạnh.  



 

 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 đạt 53 tỷ đồng, giảm  nhẹ 2% so với cùng kỳ 

năm 2019, hoàn thành 88,3% kế hoạch năm. Mức giảm về LNST này chủ yếu do trích lập dự 

phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 11,7 tỷ trong năm 2020. 

2. Tổ chức và nhân sự 

a) Cơ cấu Hội đồng quản trị 

 

Thành viên Quá trình công tác 

Ông Đinh Xuân Cường 

Chủ tịch HĐQT  

(Thành viên HĐQT không điều 

hành) 

Tiến sĩ tài chính 

Sinh năm 1976 

 

 

- 2003 - 2006: Trader Calyon Corporate & Investment Bank, 

Paris, Pháp 

- 2007 - 2010: Phó Tổng Giám đốc INB Investment, Việt Nam 

- 03/2011 - 08/2011: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Ocean 

- 07/2017 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings. 

- 07/2017 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Nhựa Bao 

bì Vinh. 

- 02/2018 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa và Môi 

trường xanh An Phát 

- 09/2018 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP An Tiến Industries 

Ông Đoàn Minh Đức  

Thành viên HĐQT 

(Thành viên điều hành HĐQT) 

Cử nhân kinh tế  

Sinh năm 1984 

 

- 11/2008 – 03/2011: Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH 

Toàn Mỹ Phú; Trưởng đại diện tại Việt Nam Công ty 

Phytosynthese - Pháp 

- 07/2011 – 05/2012: Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH 

Khang Minh Việt Nam  

- 05/2012 - 04/2015: Trưởng phòng Marketing và Trợ lý chiến 

lược ban TGĐ CTCP Nhựa Châu Âu 

- 06/2015 – 04/2018: Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Nhựa 

Vico Việt Nam 

- 08/2018 đến 9/2019: Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh 

CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái, nay là CTCP An 

Tiến Industries 

- 04/2019 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP An Tiến Industries 

- 10/2019 - 11/2020: Tổng giám đốc CTCP An Tiến Industries 

Ông Nguyễn Trung Kiên 

Thành viên HĐQT 

- 2008 – 2010: Kiểm toán Viên, Công ty TNHH E&Y Việt Nam 



 

 

(Thành viên HĐQT không điều 

hành) 

Cử nhân Kinh tế đối ngoại 

Sinh năm 1986 

 

- 2010 – 2019: Trưởng phòng Đầu tư/ Trưởng phòng Phân tích, 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 

- 2019 đến nay: Thành viên HĐQT, Công tư Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông 

- 2019 đến nay: Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần 

Tập đoàn An Phát Holdings 02/2018 đến nay: Thành viên 

HĐQT Công ty cổ phần An Tiến Industries 

Ông Phạm Đỗ Huy Cường 

Thành viên HĐQT   

(Thành viên HĐQT không điều 

hành) 

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Sinh năm 1984 

- 2005 – 2009: Chuyên viên tài chính Tập đoàn xăng dầu Việt 

Nam 

- 2009 – 2013: Trưởng nhóm kiểm toán Công ty TNHH 

Ernst&Young 

- 2014 - 2015: Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Đại Dương 

- 2015 -2017: Giám đốc tài chính CTCP Tập đoàn T&T 

- 2018 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

thường trực và Giám đốc tài chính CTCP Tập đoàn An Phát 

Holdings 

- 9/2018 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP An Tiến Industries 

Ông Vũ Thanh Bình  

Thành viên HĐQT  

(Thành viên HĐQT không điều 

hành) 

Cử nhân kinh tế 

Sinh năm 1988 

 

- 2010 – 2011: Điều phối viên dự án An Phát – IMPAC  

- 2011 – 2012: Giám đốc Nhà máy Số 1 CTCP Nhựa và Môi 

trường xanh An Phát 

- 2013 - 3/2016: Giám đốc CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát 

– Yên Bái. 

- 4/2016 – 10/2018: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP 

Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái, nay là CTCP An Tiến 

Industries 

- 10/2018 - 9/2019: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

CTCP An Tiến Industries 

- 9/2019 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP An Tiến Industries 

 

  



 

 

b) Cơ cấu Ban điều hành 

Thành viên Quá trình công tác 

Bà Đặng Thị Quỳnh Phương 

Tổng giám đốc  

Cử nhân Kinh tế đối ngoại 

Sinh năm 1989 

- 2012 - 2015: Nhân viên CTCP Nhựa và Môi trường xanh An 

Phát, nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh 

- 12/2015 - 3/2017: Giám đốc phụ trách kinh doanh CTCP Nhựa 

và Môi trường xanh An Phát, nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh 

- 2/2017 – 10/2018 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhựa 

và Khoáng sản An Phát – Yên Bái (Nay là CTCP An Tiến 

Industries) 

- 3/2017 đến 8/2020: Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh 

CTCP Nhựa An Phát Xanh 

- 8/2020 đến 11/2020: Phó Tổng giám đốc thường trực CTCP An 

Tiến Industries 

- 11/2020 đến nay: Tổng Giám đốc CTCP An Tiến Industries 

Bà Nguyễn Thị Thu Nhàn 

Kế toán trưởng 

Cử nhân 

Sinh năm 1988 

- 8/2011 – 2012: Nhân viên kế toán CTCP Nhựa và Khoáng sản 

An Phát - Yên Bái. 

- 2012 – 2015: Phụ trách phòng Kế toán CTCP Nhựa và Khoáng 

sản An Phát-Yên Bái  

- 2016 – 02/2018: Phó Giám đốc CTCP Nhựa và Khoáng sản An 

Phát Yên Bái 

- 03/2018 – 08/2018: Phó Tổng Giám đốc kiêm kế toán trưởng 

CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái 

- 2016 đến nay: Kế toán trưởng toán CTCP Nhựa và Khoáng sản 

An Phát-Yên Bái, nay là CTCP An Tiến Industries 

 

  



 

 

c) Cơ cấu Ban kiểm soát  

 

d) Những thay đổi trong HĐQT, BĐH công ty trong năm 

HĐQT: 

• Ngày 20/3/2020: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Hữu Long là Thành viên HĐQT 

• Ngày 20/3/2020: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Kiên là Thành viên HĐQT 

Thành viên Quá trình công tác 

Bà Nguyễn Thị Huyền  

Trưởng BKS 

Cử nhân Kinh tế 

Sinh năm: 1985 

- 12/2009 - 9/2010: Nhân viên kế toán CTCP Nhựa và Môi Trường Xanh An 

Phát, nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh 

- 10/2010 - 2/2012: Kế toán trưởng CTCP Nhựa và Khoáng Sản An Phát Yên 

Bái, nay là CTCP An Tiến Industries 

- 3/2012 - 10/2013: Giám đốc chi nhánh Sài Gòn CTCP Nhựa và Khoáng 

Sản An Phát Yên Bái,  nay là CTCP An Tiến Industries 

- 11/2013 - 4/2015: Thành viên ban Kiểm soát nội bộ CTCP Nhựa và Môi 

Trường Xanh An Phát,  nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh 

- 5/2015 - 11/2015: Điều phối viên sản xuất CTCP Nhựa và Môi Trường 

Xanh An Phát,  nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh 

- 11/2015 - 11/2018: Trưởng ban đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CTCP 

Nhựa và Môi Trường Xanh An Phát,  nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh 

- 11/2018 đến nay: Trưởng Phòng Nhân sự khu vực Hải Dương CTCP Tập 

Đoàn An Phát Holdings 

- 4/2019 đến nay: Trưởng BKS CTCP An Tiến Industries 

Bà Đặng Thị Xuê 

Thành viên BKS 

Cử nhân kinh tế - kế toán 

Sinh năm: 1982 

 

- 2007 – 02/2008: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Nghĩa Bình 

- 03/2008 - 5/2013: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Nghĩa Bình và CTCP 

Nhựa và Môi trường xanh An Phát, nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh 

- 6/2013 đến nay: Trưởng phòng mua hàng CTCP Nhựa An Phát Xanh, đồng 

thời là Thành viên BKS CTCP An Tiến Industries 

Bà Hoàng Phương Hằng 

Thành viên BKS 

Cử nhân Tài chính Ngân 

hàng 

Sinh năm: 1993 

- 5/2016 đến nay: Nhân viên Ban Thư kí CTCP Nhựa An Phát Xanh  

- 3/2016 đến nay: Thành viên BKS CTCP An Tiến Industries 



 

 

Ban Điều hành: 

• Ngày 20/08/2020: Miễn nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng là Phó TGĐ và bổ nhiệm bà 

Đặng Thị Quỳnh Phương là Phó TGĐ thường trực 

• Ngày 16/11/2020: Bổ nhiệm Bà Đặng Thị Quỳnh Phương là TGĐ và miễn nhiệm ông 

Đoàn Minh Đức 

e) Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người 

lao động 

Tại ngày 31/12/2020, tổng số nhân sự của HII là 245 người. Với phương châm con 

người là cốt lõi của sự phát triển, HII đã nỗ lực không ngừng để xây dựng gia đình An Phát 

với những người con mang bộ gen An Phát, không chỉ phù hợp về năng lực chuyên môn mà 

còn hòa hợp trong tư duy, văn hóa doanh nghiệp.  

Trong năm 2020, dưới sự chỉ đạo của BĐH, các hoạt động về nhân sự được triển khai 

trên những mảng tiêu biểu như sau: 

- Thực hiện công tác đào tạo nội bộ, linh hoạt các hình thức đào tạo tại chỗ và đào tạo 

trực tuyến 

- Tiếp tục duy trì và phát huy các chính sách tốt về lương thưởng, chế độ đãi ngộ, phúc 

lợi với CBCNV 

- Rà soát, đánh giá và thực hiện cải tiến trong hoạt động quản trị nhân sự,  

- Xây dựng khung năng lực cán bộ, xây dựng bộ chỉ tiêu KPI theo từng vị trí, thực hiện 

đánh giá minh bạch, công khai hiệu quả công việc của CBCNV 

- Xây dựng hình ảnh nhà tuyển dụng chuyên nghiệp, chú trọng công tác tuyển dụng đảm 

bảo cả về chất và lượng 

- Xây dựng các chương trình nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo với 

tầm nhìn hoạch định nhân sự cốt lõi cho giai đoạn 2019-2024 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nội bộ, xây dựng khối đoàn kết gắn bó CBCNV 

- Tiếp tục bồi đắp và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp sâu rộng trong đời sống của CBCNV 

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

Năm 2020 Công ty không triển khai đầu tư dự án mới. 

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

Đơn vị: tỷ đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 2020 Thực hiện 2019 
Tăng trưởng 

2020/2019 



 

 

Doanh thu thuần 4.083 4.632 -11,85% 

Lợi nhuận sau thuế 53 54 -2,08% 

Tổng tài sản 1.530 1.750 -12,57% 

Vốn chủ sở hữu 573 561 2,14% 

 

- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.083 tỷ, giảm 12% so với cùng kỳ do giá nguyên liệu 

nhựa thế giới giảm mạnh trong nửa đầu năm 2020. 

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 53 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận 

tăng mạnh do trong năm, công ty đã chủ động tiết kiệm chi phí sản xuất, đặc biệt mảng 

thương mại áp dụng chính sách mới, nhập hàng khi có đơn đặt hàng, giảm hàng tồn 

kho, cùng với đẩy mạnh xuất khẩu.   

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2020 là 1.530 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ, chủ 

yếu là do trong năm Công ty giảm các khoản nợ phải trả. 

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2020 là 573 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng thời 

điểm năm 2019. 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2020 2019 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán hiện thời Lần 1,08 1,04 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,86 0,86 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Nợ/ Tổng tài sản Lần 0,63 0,68 

Nợ/ Vốn chủ sở hữu Lần 1,67 2,60 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay khoản phải thu Vòng/năm 12,79 11,44 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng/năm 18,75 18,24 

Vòng quay khoản phải trả Vòng/năm 10,03 7,67 



 

 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2020 2019 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Biên lợi nhuận gộp % 6,74% 5,16% 

Biên lợi nhuận ròng % 1,3% 1,17% 

ROE % 8,38% 8,69% 

ROA % 2,29% 2,63% 

 

- Trong năm 2020, Công ty giảm nợ vay ngắn hạn nên các chỉ số về khả năng thanh toán 

được cải thiện.  

- Trong kỳ do Công ty tái cơ cấu nguồn vốn, giảm nợ dài hạn nên các chỉ số phản ánh 

sức khỏe tài chính tốt hơn. 

- Vòng quay phải thu tăng cho thấy công ty tăng cường quản lý công nợ trong năm. 

Vòng quay hàng tồn kho tăng nhẹ do công ty giảm tồn kho nguyên vật liệu trong kỳ.  

- Biên lợi nhuận được cải thiện do Công ty thực hiện tối ưu hóa chi phí. 

5. Cơ cấu cổ đông 

a) Thông tin cổ phiếu 

- Mã cổ phiếu: HII 

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 30.635.000.000 cổ phần 

- Tổng số cổ phần niêm yết: 30.635.000.000 cổ phần. 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 30.635.000.000 cổ phần 

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

b) Cơ cấu cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2021) 

- Theo tỷ lệ sở hữu 

Danh mục 
Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài Tổng 

Số lượng CP Tỷ lệ Số lượng CP Tỷ lệ Số lượng CP Tỷ lệ 

Cổ đông sở hữu 

trên 5% 

20.351.113 63,54% 0 0 20.351.113 63,54% 



 

 

Cổ đông sở hữu 

từ 1 đến 5% 

7.963.346 24,86% 0 0 7.963.346 24,86% 

Cổ đông sở hữu 

dưới 1% 

3.300.204 10,30% 412,837 1,29% 3.713.041 11,59% 

Tổng cộng 31.614.663 98,71% 412,837 1,29% 32.027.500 100% 

 

- Theo thành phần sở hữu 

 

Danh mục 
Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài Tổng 

Số lượng CP Tỷ lệ Số lượng CP Tỷ lệ Số lượng CP Tỷ lệ 

Cổ đông nhà nước 0 0 0 0 0 0 

Cổ đông nội bộ 90.942 0,28% 0 0 90.942 0,28% 

Các cổ đông khác 31,523,721 98,43% 48.841 0,18% 31.936.558 99,69% 

Tổng cộng 31.614.663 98,71% 412.837 1,29% 32.027.500 100% 

 

Danh mục 
Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài Tổng 

Số lượng CP Tỷ lệ Số lượng CP Tỷ lệ Số lượng CP Tỷ lệ 

Cổ đông cá nhân 7.465.872 23,31% 53.378 0,17% 7.519.250 23,48% 

Cổ đông tổ chức 24.148.791 75,40% 359.459 1,12% 24.508.250 76,52% 

Tổng cộng 31.614.663 98,71% 412.837 1,29% 32.027.500 100% 

 

- Thông tin cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên 

Tên tổ chức/cá nhân Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu  

CTCP Nhựa An Phát Xanh  20.351.113 63,54% 

- Sở hữu của cổ đông nội bộ 

Đối 

tượng 
Họ và tên – Chức vụ 

Số lượng sở 

hữu (cổ phiếu) 

Tỷ lệ sở 

hữu 



 

 

HĐQT Đinh Xuân Cường – Chủ tịch HĐQT 90.942 0,28% 

 Đoàn Minh Đức – Thành viên HĐQT  0 0 

 Vũ Thanh Bình – Thành viên HĐQT  0 0 

 Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT 0 0 

 Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT 0 0 

BĐH Nguyễn Thị Thu Nhàn – Kế toán trưởng 0 0 

 Đặng Thị Quỳnh Phương – Tổng Giám đốc 0 0 

BKS Nguyễn Thị Huyền – Trưởng BKS 0 0 

 Đặng Thị Xuê – Thành viên BKS 0 0 

 Hoàng Phương Hằng – Thành viên BKS 0 0 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Trong năm, Công ty phát hành 4.177.500 cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức năm 2019 cho cổ 

đông hiện hữu. Vốn điều lệ của Công ty tăng tương ứng từ 278.500.000.000 tỷ đồng tại ngày 

31/12/2019 lên 320.275.000.000 đồng tại ngày 31/12/2020. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Trong năm, Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ 

e) Chứng khoán khác: Không có 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

Nguyên vật liệu tiêu thụ chính trong năm bao gồm: 6.695 tấn hạt nhựa và 61.923 tấn 

bột đá. 

Nguồn nguyên liệu làm bột đá của An Tiến là đá vôi trắng CaCO3 được khai thác và 

chọn lựa trực tiếp từ mỏ đá Lục Yên và Mông Sơn. Đây là 2 mỏ đá có trữ lượng lớn, được 

đánh giá có chất lượng và số lượng lớn nhất, tốt nhất khu vực Đông Nam Á. 

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện các cải tiến kỹ thuật nhằm giảm tiêu hao, tăng 

năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.  

Về công tác xử lý chất thải, Công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ 

môi trường, quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại, cụ thể như sau: 

- Chất thải thông thường: Vận chuyển và xử lý tại công ty xử lý rác thải Nam Thành 

- Chất thải Nguy hại:   



 

 

• Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải: Nghiền phân tách, hóa 

rắn 

• Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải: Lắng tách nước, tận dụng làm nguyên liệu 

đốt 

• Đầu mẩu que hàn: Hóa rắn 

• Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy 

hại: thiêu đốt 

• Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị có linh kiện điện tử: Phá dỡ, 

thu hồi, chất thải phát sinh thiêu huỷ trong lò đốt, hóa rắn 

• Các loại sáp và mỡ thải: Phối trộn thiêu đốt 

- Nước thải sản xuất: Tuần hoàn không phát sinh ra môi trường.  

- Nước thải sinh hoạt: Qua các bể phốt và đưa vào rãnh chung của Khu công nghiệp. 

6.2. Tiêu thụ năng lượng 

Trong năm 2020, lượng điện tiêu thụ của HII giảm nhẹ so với năm 2019. Công ty đã 

đưa ra chính sách tiết kiệm điện đối với toàn thể CBCNV. Việc sử dụng điện được tiết kiệm 

tối đa với hầu hết các thiết bị sản xuất, thiết bị chiếu sáng của HII là các thiết bị tiết kiệm điện 

theo đúng tiêu chuẩn. Ngoài ra, để hạn chế tối đa các nguồn điện lãng phí, HII luôn có kế 

hoạch kiểm tra thường xuyên các hoạt động có tiêu thụ điện năng để cắt bỏ những khâu có 

gây lãng phí. 

Chỉ tiêu Đơn vị 2018 2019 2020 

Lượng điện tiêu thụ Nghìn KWh 9.243 17.474 16.598 

6.3. Tiêu thụ nước 

Để đảm bảo đủ nước trong sản xuất và sinh hoạt, Công ty đã ký hợp đồng cung cấp 

nước với Trạm cấp nước sạch KCN phía Nam thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái với lượng 

nước sử dụng như sau:  

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
2018 2019 2020 

Lượng nước tiêu thụ m3 18.442 18.022 17.957 

Hiện tại việc tái chế và tái sử dụng nước tại Công ty được sử dụng cho hệ thống làm 

mát máy và hệ thống làm mát không khí tại nhà xưởng. Công ty sử dụng nước sạch trong công 

đoạn này, do đó toàn bộ nước được tuần hoàn tái sử dụng không thải nước ra ngoài môi trường. 



 

 

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường 

Không 

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi 

trường 

Không 

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động 

Tại ngày 31/12/2020, HII có tổng cộng 245 lao động. Mức lương trung bình là 8 triệu 

đồng/tháng/người. 

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động 

HII luôn nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất về vật chất tinh thần, sức khỏe và an toàn cho 

CBCNV.  

Về công tác Phòng chống dịch bệnh Covid-19: Công ty áp dụng nhiều biện pháp ứng 

phó với dịch bệnh đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt hàng ngày; tuyên truyền, cập 

nhật thường xuyên thông tin về tình hình dịch bệnh tại các địa phương; quản lý chặt chẽ hành 

trình công tác và hạn chế các hoạt động tập thể, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m cho nhân 

viên làm việc tại nhà máy; kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu 100% nhân viên sát khuẩn tay trước 

và sau ca sản xuất, trước và sau ca ăn. 

Về công tác Phòng cháy chữa cháy: Trong suốt 10 năm hình thành và phát triển, HII 

luôn rất quan tâm công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH). Ngay 

từ khi xây dựng, dự án thiết kế kỹ thuật đã được các sở ban ngành phê duyệt để triển khai xây 

dựng đồng bộ. Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn tuân thủ các quy định, tập huấn, hướng 

dẫn và kiểm tra kiểm soát định kỳ đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng khi có sự cố xảy ra, nhằm 

hạn chế tối đa thiệt hại có thể.  

Về vệ sinh an toàn lao động: HII thường xuyên tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh 

lao động (ATVSLĐ) cho toàn thể cán bộ, công nhân viên với các nội dung: (1) Quán triệt mục 

đích, ý nghĩa công tác ATVSLĐ; những quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động 

như quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; (2) Chính sách, chế độ 

bảo hộ lao động đối với người lao động; huấn luyện những kiến thức chung về ATVSLĐ; 

những yêu cầu về ATVSLĐ tại đơn vị; các yêu cầu về ATVSLĐ khi thực hiện công việc được 

giao; và (3) Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị tai nạn trong quá trình 

lao động. 

Về chăm lo đời sống, khích lệ phong trào thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cho 



 

 

CBCNV : Tháng 6/2020, HII tổ chức Giải bóng đá cúp An Tiến 2020. Giải đấu đã cống hiến 

những trận cầu nảy lửa, đầy kịch tính, đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ. 

Hoạt động thường niên nãy đã giúp tập thể CBCNV Công ty thêm gắn kết, nâng cao ý thức 

rèn luyện sức khỏe. Đồng thời Công ty cũng tổ chức các chương trình thăm hỏi, trao quà cho 

gia đình các CBCNV bị thiệt hại do mưa lũ tháng 4/2020 và các CBCNV có hoàn cảnh khó 

khăn vào tháng 5/2020.Sự quan tâm kịp thời, thiết thực này đã thể hiện một nét đẹp văn hóa 

truyền thống nhân văn sâu sắc, tinh thần “tương thân, tương ái” cùng giúp đỡ nhau vượt qua 

khó khăn của Công ty. 

Về đảm bảo chính sách xã hội cho người lao động: Công ty luôn tuân thủ các chính 

sách mà pháp luật quy định liên quan đến BHXH. Người lao động khi bắt đầu vào làm việc 

tại Công ty đều được công ty ký hợp đồng lao động và thực hiện đăng ký nộp BHXH, BHXH, 

BHTN theo đúng tỷ lệ trích nộp mà pháp luật quy định. 

c) Hoạt động đào tạo người lao động 

Năm 2020, khắc phục những khó khăn do dịch bệnh, Công ty duy trì triển khai các 

khóa đào tạo nội bộ. Trong đó, ngoài các lớp đào tạo kiến thức chuyên môn như đào tạo kiến 

thức sản phẩm của HII, sản phẩm AnEco, đào tạo quản lý sản xuất,… công ty còn tổ chức các 

lớp học văn hóa, kỹ năng như Đào tạo văn hóa, nội quy, chính sách, 5S cho nhân viên mới; 

đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm Teams và Office 365; huấn luyện định kỳ về PCCC; 

đào tạo An toàn vệ sinh lao động; đào tạo hướng dẫn bảo mật thông tin Tập đoàn,… Các hoạt 

động đào tạo được tổ chức theo cả hình thức tại chỗ và trực tuyến, đảm bảo hiệu quả cho các 

hoạt động đào tạo. 

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng  

Ý thức được sự bền vững của doanh nghiệp luôn gắn liền với ý thức trách nhiệm với 

cộng đồng, HII luôn tích cực tham gia các chương trình xã hội với các mục tiêu chính xóa đói 

giảm nghèo, ươm mầm tài năng trẻ, tri ân người có công. Trong năm 2020, HII đã thực hiện 

các chương trình sau: 

Trao quà tài trợ cho "Cuộc thi Ý tưởng khởi Ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh, 

sinh viên tỉnh Yên Bái lần thứ nhất". Đây là cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở khoa 

học và Công nghệ, Hội doanh nhân trẻ tổ chức, thu hút nhiều ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 

biệt từ các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh. Các dự án có tính thực tế cao, mang 

lại giá trị cho khách hàng, cộng đồng và xã hội, đồng thời có tính khả thi trong sản xuất kinh 

doanh và giá trị khác biệt. An Tiến Industries hân hạnh đồng hành tài trợ cho cuộc thi để phát 

triển sân chơi lành mạnh, tư duy tiềm năng sáng tạo, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ Yên Bái. 

Chút tấm lòng trao đi – Bao yêu thương ở lại: Trước thềm năm mới Xuân Tân Sửu 

2021, CTCP An Tiến Industries đã trao phần quà tới các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt 



 

 

của trường TH&THCS Văn Phú và cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Những 

món quà tuy không lớn nhưng là niềm động viên tinh thần to lớn và mong muốn đem đến Tết 

đầm ấm an vui tới các em học sinh và cán bộ nhân viên trong dịp tết cổ truyển của dân tộc. 

Đây là hoạt động thường niên của An Tiến Industries, không chỉ thể hiện một nét đẹp văn hóa 

truyền thống, tinh thần tương thân tương ái mà còn là sự quan tâm đặc biệt của công ty đến 

đời sống tinh thần của CBCNV và người có hoàn cảnh khó khăn. 

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng: Chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh 

hùng là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.  Xác 

định rõ điều đó, nhiều năm nay, HII cũng góp chút sức mình trong việc phụng dưỡng Mẹ Việt 

Nam Anh hung tại tỉnh Yên Bái, thể hiện sự tri ân sâu sắc công lao to lớn của các Mẹ trong 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tham gia quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn: HII chung tay chia sẻ với hoàn cảnh khó 

khăn đặc biệt của các CBCNV, mong muốn tinh thần tương thân tương ái, những nghĩa cử 

cao đẹp sẽ được toàn thể mọi người trong Công ty gìn giữ và phát huy để HII thực sự trở thành 

Ngôi nhà thứ 2 ấm áp tình người đối với mỗi CBCNV. 

IV. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

2020 

Thực hiện 

2020 

Tỷ lệ hoàn thành 

kế hoạch năm 

2020 

Tăng trưởng 

2020/2019 

Doanh thu thuần (tỷ đồng) 3.300 4.083 123,72% -11,85% 

LNST (tỷ đồng) 60 53 88,28% -2,08% 

Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.083 tỷ, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, 

mảng thương mại đóng góp 3.347 tỷ ( giảm 14% so với cùng kỳ), mảng sản xuất đóng góp 

604 tỷ ( giảm 5% so với cùng kỳ). Dịch Covid-19 không ảnh hưởng nhiều đến sản lượng sản 

xuất và thương mại, trong đó sản lượng sản xuất CaCO3 và filler đạt 103 nghìn tấn, tăng 8% 

so với cùng kỳ, song doanh thu giảm là do giá nguyên liệu nhựa thế giới giảm mạnh trong nửa 

đầu năm 2020. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể từ 2,5% năm 2019 lên 3,7% đối với 

mảng thương mại và từ 20,1% lên 22,8% năm 2020 đối với mảng sản xuất. Trong năm, công 

ty đã chủ động tiết kiệm chi phí sản xuất, đặc biệt mảng thương mại áp dụng chính sách mới, 

nhập hàng khi có đơn đặt hàng, giảm hàng tồn kho, cùng với đẩy mạnh xuất khẩu khiến biên 

lợi nhuận gộp tăng mạnh. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 đạt 53 tỷ đồng, giảm  nhẹ 

2% so với cùng kỳ năm 2019, hoàn thành 88,3% kế hoạch năm.  



 

 

2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản 

TT   TÀI SẢN  31/12/2020 31/12/2019 
 A  TÀI SẢN NGẮN HẠN  1.005.816.419.604 1.127.182.040.261 

  1   Tiền và các khoản tương đương tiền  67.128.991.364 54.932.449.838 

  2   Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  74.000.000.000 328.727.348.767 

  3   Các khoản phải thu ngắn hạn  600.073.835.143 481.589.108.549 

  4   Hàng tồn kho  205.217.620.149 200.838.471.256 

  5   Tài sản ngắn hạn khác  59.395.972.948 61.094.661.851 

 B  TÀI SẢN DÀI HẠN  524.639.231.885 622.732.261.656 

  1   Các khoản phải thu dài hạn  69.305.612.924  78.957.601.207 

  2   Tài sản cố định  373.886.564.795 420.959.240.323 

  3   Tài sản dở dang dài hạn  - - 

  4   Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  57.635.263.377 93.559.449.802 

  5   Tài sản dài hạn khác  23.811.790.789 29.255.970.324 

   TỔNG CỘNG TÀI SẢN  1.530.455.651.489 1.749.914.301.917 

Trong năm tổng tài sản của Công ty giảm chủ yếu là do Công ty giảm nợ vay đầu tư 

tài chính ngắn hạn và dài hạn để trả nợ vay.  

b) Tình hình nợ phải trả 

TT NỢ PHẢI TRẢ 31/12/2020 31/12/2019 

 I.   Nợ ngắn hạn  930,585,106,681 1,078,677,655,464 
 1   Phải trả người bán ngắn hạn  303,084,584,390 456,296,943,958 

 2   Người mua trả tiền trước ngắn hạn  51,504,043,907 55,185,996,618 

 3   Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  4,240,318,966 5,847,802,322 

 4   Phải trả người lao động  5,481,023,843 5,787,471,829 

 5   Chi phí phải trả ngắn hạn  1,659,593,920 2,320,823,133 

 8   Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn  55,000,000 - 

 9   Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác  20,064,681,883 2,138,680,056 

 10   Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn  543,630,993,170 550,890,185,236 

 12   Quỹ khen thưởng phúc lợi  864,866,602 209,752,312 

 II.   Nợ dài hạn  26,413,239,000 110,014,450,000 

A  NỢ PHẢI TRẢ  956,998,345,681 1,188,692,105,464 

Tình hình vay nợ của Công ty được cải thiện rõ rệt. Phải trả người bán và vay nợ cả 

ngắn và dài hạn đều giảm. Tuy nhiên Công ty trích lập 12 tỷ dự phòng phải thu khó đòi.  

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

Công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo sản xuất 

• BĐH đã triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết tuần, tháng, quý cho các Nhà máy, từng 

Phòng ban, theo dõi sát việc thực hiện các chỉ tiêu, xử lý kịp thời những phát sinh, khó 



 

 

khăn, vướng mắc để tăng hiệu quả, giảm chi phí. Kế hoạch kinh doanh được đánh giá 

và theo dõi bám sát hàng tháng, do vậy đã có những điều chỉnh kịp thời trước những 

biến động của thị trường duy trì được ổn định và phát triển. Hàng tuần đều có các cuộc 

họp giao ban đánh giá chỉ tiêu của Ban giám đốc Công ty. 

• BĐH kiểm soát chặt chẽ các chi phí hoạt động của toàn Công ty thông qua các biện 

pháp kiểm soát về tiền lương, tiền công, chi phí bảo trì bảo dưỡng, chi phí giá thành 

đã đặt ra từ đầu năm mang lại nhiều kết quả khả quan. 

• BĐH tăng cường công tác quản trị rủi ro của toàn công ty, kiểm soát rủi ro về công 

nợ, hàng tồn kho. Tăng cường công tác thu hồi công nợ nhằm giảm thiểu nợ kéo dài 

và tăng hiệu quả sử dụng vốn. 

• Theo dõi sát tình hình tiêu thụ sản phẩm tại các thị trường, các khách hàng của Công 

ty, để có những biện pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp. 

Công tác quản trị tài chính 

• Công ty luôn thực hiện minh bạch trong các hoạt động tài chính, đầu tư, mua bán cũng 

như nhập nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm. BĐH đã rất nỗ lực trong việc chỉ đạo xây 

dựng các dự án của Công ty, đặc biệt là tìm kiếm các đối tác, nhà thầu đủ uy tín, năng 

lực và giám sát chặt chẽ quá trình xây dựng đảm bảo thi công công trình đạt tiêu chuẩn 

kỹ thuật và tiết kiệm ngân sách Công ty.   

• BĐH và Phòng Kế toán - Tài chính luôn nhận được sự chỉ đạo, điều hành của Hội 

đồng quản trị và sự giám sát chặt chẽ của Ban kiểm soát. Hoạt động tài chính Công 

ty được cụ thể trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán ghi nhận những 

chỉ số về doanh thu, lợi nhuận, lưu chuyển tiền tệ của Công ty. 

• Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, phí đối với cơ quan Nhà nước 

4. Kế hoạch phát triển năm 2021 

a. Định hướng chung 

• Trọng tâm sản xuất kinh doanh: 

- Ổn định sản lượng AnCal PE, liên tục cải tiến chất lượng, công thức để tối ưu hóa lợi 

nhuận. 

- Không ngừng tăng sản lượng AnCal PP có biên lợi nhuận cao 

- Đẩy mạnh phát triển dòng sản phẩm hạt phụ gia tự hủy (AnCal Bio), đây là sản phẩm 

cao cấp sử dụng cho bao bì tự hủy, nhu cầu ngày càng tăng với biên lợi nhuận lớn 

- Từng bước nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm: phát triển AnCal cao cấp để tăng 

biên lợi nhuận và mở ra thị trường cao cấp tương lai 

- Tăng trưởng sản lượng bột đá bán ra ngoài, tối ưu hóa giá thành và lợi nhuận nhà máy 



 

 

bột đá. 

- Phát triển mạnh các thị trường xuất khẩu có biên lợi nhuận cao 

• Hướng đến mục tiêu “Xanh” 

- Tăng sản phẩm AnCal Bio thân thiên với môi trường 

- Tăng sản lượng AnCal PP, vải không dệt, vải bạt ít tác động hơn tới môi trường 

- Tối ưu hóa toàn bộ hệ thống sản xuất nhằm giảm thiểu nhất các tác động tới môi 

trường: chi phí điện, nước, quản lý 5S bụi, quy trình xử lý rác thải tối ưu... 

b. Kế hoạch mở rộng quy mô 

Năm 2021, HII định hướng tập trung nâng cao năng lực các nhà máy: 

- Tối ưu hóa nhà máy sản xuất bột đá và hạt nhựa 

- Mở rộng kho, tối ưu hóa diện tích kho  

- Cân nhắc mua thêm 2 máy Ancal nếu sản lượng đạt tối đa và biên lợi nhuận được duy 

trì. 

- Sản lượng tiêu thụ đạt 130.000 tấn bột đá/tháng. 

c. Kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm 

• Thay đổi cơ cấu sản phẩm: chuyển dịch sang các dòng sản phẩm biocompound thân thiện 

với môi trường có biên lợi nhuận tốt và các sản phẩm compound nhựa kỹ thuật có giá trị 

cao. 

• Cải tạo, cải tiến nhà máy, cải tiến quy trình: Tiếp tục thực hiện từ quý 1, tập chung cải tiến 

quy trình Kho và tối ưu nhân sự sản xuất nhà máy nhựa. 

• Nghiên cứu phát triển: Nghiên cứu và hoàn thiện Ancal Bio, nghiên cứu các mã màu trắng 

và Ancal trong cạnh tranh hơn, nghiên cứu và phát triển Ancal cao cấp (Compound thấp 

cấp) dùng cho cáp quang. 

d. Kế hoạch nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 

• Giải pháp tiết kiệm chi phí 

- Nhân sự: Tối ưu hóa số lượng nhân sự nhà máy nhựa. 

- NVL: Tiếp tục tìm các nguồn NVL giá cạnh tranh hơn và phù hợp với từng phân khúc 

sản phẩm. Tối ưu hóa các chi phí khác: bao bì, pallet... 

• Giải pháp tài chính: 

- Sử dụng hiệu quả nguồn tiền, kiểm soát công nợ quá hạn, kiểm soát tồn kho NVL và 

tồn kho thành phẩm 

- Mở rộng liên kết với các đối tác tài chính trong và ngoài nước. 

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty 

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...) 



 

 

Luôn xác định trách nhiệm của doanh nghiệp gắn với việc bảo vệ tài nguyên môi 

trường, HII ưu tiên việc đầu tư thiết bị công nghệ nhằm kiểm soát tốt các vấn đề môi trường, 

xử lý triệt để các loại chất thải, khí thải phát sinh, liên tục đưa ra các sáng kiến, hệ thống tiết 

kiệm năng lượng tại các nhà máy.  

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

Đối với CBCNV trong Công ty, trong năm HII đã thực hiện tốt các mục tiêu: Tạo được 

môi trường làm việc thân thiện, an toàn, không phân biệt đối xử; Khuyến khích, tạo điều kiện 

cho CBCNV phát huy hết khả năng sáng tạo; Cơ hội đào tạo, thăng tiến công bằng; Đảm bảo 

đầy đủ chính sách phúc lợi. 

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương 

Đối với cộng đồng, HII đã tích cực hỗ trợ các công trình phúc lợi tại địa phương, thực 

hiện trách nhiệm xã hội bằng nhiều hình thức, sản xuất kinh doanh gắn với tích cực bảo vệ 

môi trường. 

V. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

2020 

Thực hiện 

2020 

Tỷ lệ hoàn thành 

kế hoạch năm 

2020 

Tăng trưởng 

2020/2019 

Doanh thu thuần (tỷ đồng) 3.300 4.083 123,72% -11,85% 

LNST (tỷ đồng) 60 53 88,28% -2,08% 

Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.083 tỷ, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, 

mảng thương mại đóng góp 3.347 tỷ ( giảm 14% so với cùng kỳ), mảng sản xuất đóng góp 

604 tỷ ( giảm 5% so với cùng kỳ). Dịch Covid-19 không ảnh hưởng nhiều đến sản lượng sản 

xuất và thương mại, trong đó sản lượng sản xuất CaCO3 và filler đạt 103 nghìn tấn, tăng 8% 

so với cùng kỳ, song doanh thu giảm là do giá nguyên liệu nhựa thế giới giảm mạnh trong nửa 

đầu năm 2020. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể từ 2,5% năm 2019 lên 3,7% đối với 

mảng thương mại và từ 20,1% lên 22,8% năm 2020 đối với mảng sản xuất. Trong năm, công 

ty đã chủ động tiết kiệm chi phí sản xuất, đặc biệt mảng thương mại áp dụng chính sách mới, 

nhập hàng khi có đơn đặt hàng, giảm hàng tồn kho, cùng với đẩy mạnh xuất khẩu khiến biên 

lợi nhuận gộp tăng mạnh. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 đạt 53 tỷ đồng, giảm  nhẹ 

2% so với cùng kỳ năm 2019, hoàn thành 88,3% kế hoạch năm.  

Trong năm 2020, Công ty cũng đã đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn 

trong sản xuất và duy trì các công tác xã hội hướng tới cộng đồng, giúp đỡ người dân địa 

phương, đồng thời áp dụng các sáng kiến tối ưu nguồn nguyên vật liệu và tuân thủ nghiêm 



 

 

ngặt các quy trình xử lý chất thải để bảo vệ môi trường. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực 

hoạt động của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý triển khai 

thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; định 

hướng chiến lược phát triển các dự án; chỉ đạo giám sát công tác huy động, quản lý và sử dụng 

nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án…. Các 

thành viên HĐQT thường xuyên làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, trực tiếp 

giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Năm 2021, Công ty Cổ phần An Tiến Industries dự kiến tiếp tục phát huy thế mạnh, 

nâng cao vị thế trong mọi lĩnh vực hoạt động. 

Về định hướng chung, cùng với xu hướng trên thế giới bắt đầu dịch chuyển tiêu thụ 

các sản phẩm nhựa mang hàm lượng kỹ thuật cao thay thế các loại nhựa thông thường, Công 

ty định hướng sẽ sản xuất nguyên liệu cao phục vụ ngành công nghiệp nhựa kỹ thuật của Tập 

đoàn nói riêng, và ngành nhựa nói chung. Sản phẩm tạo ra giá trị bền vững cho ngành nhựa, 

thân thiện với môi trường và bảo vệ lợi ích con người.  

Về quy mô, chú trọng tăng quy mô sản xuất lên 130.000 tấn hạt nhựa và bột đá, đồng 

thời mở rộng thị trường kinh doanh xuất khẩu. 

Về chất lượng sản phẩm, Công ty tập trung đầu tư cho công tác Nghiên cứu và Phát 

triển sản phẩm, đầu tư công nghệ hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất, tập trung sản xuất các 

loại compound chất lượng cao cho nhà máy nhựa kỹ thuật của Tập đoàn, và đặc biệt là 

compound bio cho sản xuất các sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường. 

Về hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty tiếp tục hợp tác sâu rộng với các đơn vị 

lớn trong ngành vừa sở hữu nhiều mỏ cũng như hệ thống nhà xưởng hiện đại, tăng cường đảm 

bảo về chất lượng của nguồn nguyên liệu đầu vào; cải thiện hệ thống quản trị rủi ro, đảm bảo 

an toàn tài chính; thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ thông qua các hoạt động giám sát 

tuân thủ đối với các phòng ban, nhà máy nhằm đảm bảo các hoạt động được thực hiện hiệu 

quả. 

Qua đánh giá môi trường kinh doanh cũng như xem xét năng lực hiện nay của Công 

ty, Hội đồng quản trị đã xem xét và thận trọng đưa ra kế hoạch hoạt động trong năm 2021 như 

sau:  



 

 

 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 

1 Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng) 4.000 

2 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng) 70 

3 Dự kiến cổ tức năm 2020 10-15% 

 

VI. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị 

a) Các thành viên Hội đồng quản trị 

Đã nêu tại Mục II.2 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Trong năm 2020, HĐQT tiến hành 12 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban 

hành 13 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ 

đông thường niên 2020 và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

Tỷ lệ tham dự họp của các thành viên HĐQT 

STT Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Lý do không 

tham dự 

1 Ông Đinh Xuân Cường 12 100%  

2 Ông Vũ Thanh Bình 12 100%  

3 Ông Nguyễn Trung Kiên 9 100%  

4 Ông Nguyễn Hữu Long 3 100%  

5 Ông Phạm Đỗ Huy 

Cường 
12 100%  

6 Ông Đoàn Minh Đức 12 100%  

 

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy 

định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Các nội dung cuộc họp được các thành 

viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt 

nhất cho Công ty. 

HĐQT đã tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 

thường niên 2020, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt và kịp thời những yêu cầu 



 

 

của cổ đông, phân công HĐQT, tổ chức các cuộc họp HĐQT, tương tác thường xuyên với Ban 

kiểm soát, tiếp xúc và thông tin định kỳ với nhà đầu tư. 

Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2020: 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 
1301/2020/NQ - 

HĐQT 
13/01/2020 

Đăng ký văn phòng hoạt động của Công ty tại Hà 

Nội 

2 
040201/2020/NQ - 

HĐQT 
04/02/2020 

Về việc chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ 

đông năm 2020 

3 
040301/2020/NQ - 

HĐQT 
04/03/2020 

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 

2020 

4 
2303/2020/NQ - 

HĐQT 
23/03/2020 

Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần 

Công ty Cổ phần Liên Vận An Tín 

5 
060601/2020/NQ- 

HĐQT 
06/06/2020 

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm 

toán BCTC năm 2020 

6 
200802/2020/NQ - 

HĐQT 
20/08/2020 

Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng 

Giám đốc thường trực 

7 
200803/2020/NQ - 

HĐQT 
20/08/2020 

Thông qua việc bổ nhiệm người đứng đầu VPĐD 

Công ty tại Hà Nội 

8 
200801/2020/NQ - 

HĐQT 
20/08/2020 

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Quyền Phó 

Tổng Giám đốc và người đứng đầu văn phòng đại 

diện tại Hà Nội 

9 
210801/2020/NQ – 

HĐQT 
21/08/2020 

Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát 

hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông 

hiện hữu 

10 
231001/2020/NQ-

HĐQT 
23/10/2020 

Thông qua việc tăng vốn và thay đổi đăng ký doanh 

nghiệp 

11 
161101/2020/NQ - 

HĐQT 
16/11/2020 

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám 

đốc 



 

 

12 
161102/2020/NQ - 

HĐQT 
16/11/2020 

Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám 

đốc 

13 
151201/2020/NQ - 

HĐQT 
15/12/2020 

Thông qua việc thay thế người phụ trách quản trị 

Công ty 

 

2. Ban Kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

Đã nêu tại Mục II.2 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát 

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp và thực hiện các nhiệm vụ 

chính sau: 

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh; Báo cáo tài chính kiểm toán giữa 

niên độ/năm; 

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Ban TGĐ; 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật, 

thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; 

- Giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu 

nhiệm vụ so với kế hoạch được phê duyệt, phát hiện, cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn (nếu 

có); 

- Giám sát hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn; 

- Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ lương, công tác kiểm kê, tiết 

giảm chi phí; 

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với nhà nước và người lao 

động theo quy định của pháp luật, bao gồm: Nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

Tiêu chí 
Mức thù lao 

năm 2020 

I. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị 

1. Thù lao cho Chủ tịch HĐQT 

2. Thù lao cho các thành viên khác của HĐQT 

156.000.000 

60.000.000 

96.000.000 



 

 

II. Mức thù lao cho Ban kiểm soát 

1. Thù lao cho Trưởng BKS 

2. Thù lao cho các thành viên khác của BKS  

48.000.000 

24.000.000 

24.000.000 

Ngoài các khoản tiền lương và thù lao, các thành viên HĐQT; BKS, BĐH còn được hưởng 

các chế độ đãi ngộ khác như: 

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Thành viên HĐQT, BKS; BĐH và người thân được kiểm 

tra sức khỏe định kỳ mỗi năm hai lần theo gói khám sức khỏe đặc biệt tại phòng khám 

đa khoa VIP 12. Chi phí khám sức khỏe do Công ty thanh toán theo chi phí phát sinh 

thực tế. 

- Bảo hiểm sức khỏe: Ngoài các chế độ bảo hiểm được hưởng theo đúng quy định của 

pháp luật, các thành viên HĐQT, BKS và BĐH được hưởng gói Bảo hiểm sức khỏe 

cho bản thân và người thân do Công ty chi trả. 

- Phụ cấp điện thoại di động: mỗi thành viên HĐQT; BKS; BĐH được Công ty thanh 

toán cước điện thoại di động theo chi phí phát sinh thực tế do có thể sử dụng điện thoại 

cá nhân để phục vụ cho công việc. 

- Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của các Công ty thành viên: thành viên HĐQT; BKS, BĐH 

được miễn phí hoặc giảm giá khi sử dụng các dịch vụ của các Công ty thành viên trong 

Tập đoàn.  

- Chế độ đi công tác: thành viên HĐQT; BKS và BĐH đi công tác đường hàng không 

được sử dụng hạng thương gia, có xe ô tô riêng đưa đón tại sân bay và phục vụ công 

việc. Thành viên HĐQT; BKS và BĐH được thanh toán công tác phí theo chi phí phát 

sinh thực tế phù hợp với nội dung công việc. 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

STT 
Người thực 
hiện giao 

dịch 

Quan hệ 
với cổ 

đông nội 
bộ/cổ 

đông lớn 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do 
tăng, giảm 
(mua, bán, 

chuyển 
đổi, 

thưởng...) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
(%) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
(%) 

1 

Công ty Cổ 
phần Nhựa 

An Phát 
Xanh 

Người 
liên quan 

với cổ 
đông nội 

bộ 

14.200.000 50,99% 20.351.113 63,54% 

Mua trên 
sàn tăng tỷ 
lệ sở hữu 
và nhận cổ 
tức bằng 
cổ phiếu 

c) Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông 



 

 

lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 

Xem tại BCTC kiểm toán năm 2020 gửi kèm. 

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

HĐQT, BĐH thực hiện tốt vai trò, quyền hạn của mình trong việc hoạch định chiến 

lược và định hướng phát triển công ty. Trong đó. HĐQT, BĐH đã ban hành nhiều nghị quyết, 

quyết định trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền một cách đúng trình tự, đúng thẩm 

quyền, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, phù hợp với thực tiễn kinh doanh, đáp ứng được 

yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh cũng như chiến lược phát triển của Công ty. 

VII. Báo cáo tài chính 
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rnOXE TN CHUNG

cOtto w
C6ng ty C6 phin An Ti6n lndustries.('COng ty") H mQt cOng ty c6phin ttugc thdnh l?p theo Luflt

ooaih'nshiep cia Vi€t Nam theo GiSy Chong nhfn Ddng kf Doanh nghigp s6.SZOOaee372 do S&

Kil;a.ti;b5r-t" tinh y6n B6icdpiAn oAu-ngay 1 thang io nam zoog va GiSy Chong nh0n DAu

tu s6 ,iOZOSIOOOOO5 do Ban Quin lf c6c Khu C6ng nghiQp tinh YOn B6i cAp lEn d6u ngiy.2S th6ng

12nilm2009. COng ty cOng nh?n dusc c6c GiAy Ch0ng nhQn Ding kf Doanh nghieq ya Oily 9n,Tg
nh?n DAu tu di6u cni'nn vOi lAn di6u chinh gAn nnSt c0a GiSy Chung nh?n Ddng k! Oau tu li lin th0

5 ngdy 25 thang 1 1 ndm 2O2O vd c0a GiSy Ch0ng nhQn Ding kf Doanh nghiQp li lAn thO 13 ngiy 19

thdng 11 nim 2020.

Hoqt dQng chinh cOa C6ng ty trong ndm ld sAn xu5t c6c sdn phAm tu nhr.ra, cn6 Ui6n d5 vA c6c sdn

d# ti,;ta, *av Jung, vai fai, bai uuon vi ban 16 nguy6n vdt tiQu vi cic hoat dQng kh6c theo GiSy

Ch0ng nhfln Ding kf Doanh nghi€P.

ty co tru s0 chinh tai Khu Cong nghiQp Phia Nam, xd Vin Phu, thdnh ph6 YOn B6i, tinh Y€n

HQr ooNG OUAN rR!

C6c thAnh vi6n HQi ddng Quin tri trong nim vi vio ngiy l?p b6o c6o niy nhu sau:

t
,l

C0ng
Bai. \,

BAN TONG GIAM DOC

C6c thdnh vi6n Ban T6ng Gi6m d6c trong nim vd vio ngdy l?p b5o c6o niy nhu sau:

Ong Dinh Xuin Cuong
Ong V0 Thanh Binh
Ong Doin Minh Duc
Ong Pham D6 Huy Cucrng
Ong Nguy6n Trung Ki6n
Ong Nguy6n Hou Long

Bi Ding Thi Qultnh Phuong

Ong Doin Minh DOc
Ong Nguy6n Vigt D0ng

Bd Nguy6n Thi Huydn
Ba D{ng Thi XuO
Bi Hodng Phuong Hing

Chi tich
Thdnh viOn
Thdnh vi6n
Thinh vi€n
Thdnh viOn
Thdnh vi6n

Trudng ban
Thdnh vi6n
Thdnh vi6n

-i -ilong uram ooc
Pho T6ng Gi6m d6c
Ph6 T6ng Gi6m tl6c
T6ng Gi6m d6c
Pho T6ng GiSm d6c

86 nhiem ngiy 20 thing 3 ndm i2020
Mi6n nhiem ngay 20 thang 3 ndrn2020

86 nhiOm ngiy 16 thdng 1 1 ndnt2020
Mi5n nhiQm ngiy 16 thing 11 nAm2020
86 nhiem ngdy 20 th6ng 8 ndm 2020
Mi6n nhiQm ngdy 16 th5ng 11 ndm2020
MiSn nhiem ngdy 20 th6ng 8 nim 12020

BAN KIEM SOAT

C6c thdnh vi6n Ban ki6m so6t trong ndm vd vio ngAy l?p b6o c5o nAy nhu s4u:

NGr/OrDAl DIEN THEO PHAP LUaT

Nguoi ctai diqn theo ph6p luAt crla C6ng ty trong nim vi vio ngiy lip b6o cdro niy ldt Eta lDangThi

Quynh Phucrng, T6ng Gidm d6c.

KIEM TOAN VIEN

C6ng ty Tr6ch nhiQm HOu han Ernst & Young ViQt Nam lir cOng ty ki6m to6n cho C0ng ty.

,
h



C6ng ty C6 phAn An Ti6n lndustries

ano cAo cOR aRN rOrue cAu oOc

Ban T6ng Gi6m d6c.COng ty C6 pnin An Ti6n lndustries ("COng ty") trinh biy b6o c5o niy vd bio
c6o tdi chinh hEp nhAt c0a COng ty vd cdc c6ng ty con cho nam taichinh k6t thUc ngiy 31 lhang 12
nim 2020.

rRAcH NHIEM cuA BAN rONG GAM o6c sOr v0t BAo cAo rAr cHiNl{ Hgp NHAI

Ban T6ng Gi6m d6c chiu tr6ch nhiem clim b6o b5o c5o tAi chinh hop nhSt cho nim tAi chinh phdn
6nh trung thuc vd lrqp lf tinh hinh tdi chinh hcrp nhdt, k6t qud hoqt clQng kinh doanh hqp nh6t vi tinh
hinh luu chuy6n ti6n t0 hEp nh6t c-0a C6ng ty vi cdc c6ng ty con trong nim. Trong quA trinh lip b6o
c5o tirichinh hqp nh6t nay, Ban T6ng GiSm d6c cAn phii:

> lua chen c6c chinh sich k6 toan thich hqp vi 5p dr;ng c6c chlnh s6ch ndy mqt c6ch nhSt quan;

> thrJc hiQn cic cl6nh gi6 vi udc tinh mQt cich hqp lg vi thQn trqng;

> n6u 16 c6c chu5n mr,rc k6 to6n 5p dr;ng cho C6ng ty vd c6c c0ng ty con c6 dugc tuin th0 hay
kh6ng va tet ca nh0ng sai lQch trgng y6u so vdi nh0ng chuAn mqrc niy di dugc trinh bdy va giSi
thich trong b5o c5o tdichinh hgp nhAt; vd

> Ep b6o c6o tii chinh hqp nh5t tr€n co sd nguy6n t5c hoat dlOng li6n tUc trir trudng hcrp khOng
th6 cho ring C6ng ty vd cic c6ng ty con s€ ti6p tr;c hoat dQng.

Ban T6ng Gidm d6c chiu trich nhiQm ctim bio viQc c6c s6 s5ch ke toan thich hop dugc luu gi0 d6
phin 6nh tlnh hinh tAichinh hqp nh6tc0a C6ng-ty vd c5c c6ng ty con, vdim0c dQ chinh xAc hqp ly,
tai b5t ky thdi di6m nAo vd ddm bdo ring cic s6 sdch k6 to6n tuin th0 vdi ch6 do rc todn di duqc
6p dqng. Ban T6ng Gi6m d6c c0ng chiu tr6ch nhiQm v6 viQc qudn lyi c6c tii sdn c0a C6ng ty vd c6c
c6ng ty con vd do d6 phdithqrc hien cdc bi€n ph6p thich hqp d6 ngin chfn vA ph6t hi€n c6c hdnh vi
gian lQn vd nh0ng vi phqm khdc.

Ban T6ng Gi5m d6c cam k5t d6 tuAn thO nh0ng y6u cAu n6u tr6n trong viQc lip b6o c6o tAi chinh hqp
nhAt kdm theo.

CONG BO CUA BAN TONG GIAM DOc

Theo f ki6n crla Ban T6ng Gi6m d6c, b6o cAo tAi chinh hEp nh6t kdm theo phin 6nh trung thr;c vA hqp
lf tinh hinh tAi chinh hop nh5t cria COng ty vd c5c c6ng ty con vAo ngAy 31 thing 12 nim 2020, k6t qui
hoqt dQng kinh doanh hqp nh5t vi tinh hinh luu chuy6n ti6n t€ hqp nh5t cho nlm tii chinh k6t thUc cung
ngdy, phU hqp vdi c6c ChuAn muc k6 to6n Vi€t Nam, Ch5 d0 k6 todn doanh nghiQp Vi€t Nam vi cdc quy
clinh ph6p li c6 li€n quan tl€n viQc l6p vd trinh bdy b5o c5o tdi chinh hEp nh6t.

YOn B6i, Vi0t Nam

Ngiy 26 th6ng 3 ndm2021
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ET
Ernst & Young Vietnam Limited
8th Floor, Cornerstone Building
16 Phan Chu Trinh Street
Hoan Kiem District
Hanoi, S.R. of Vietnam

Tel: +84 24 3831 5100
Fax: +84 24 3831 5090
ey.com

Building a better
working world

56 tnam chi6u: 615'15944/21893703 - HN

BAo CAo KIEM ToAN DOc LAP

Kinh grli: C6c c6 d6ng C6ng ty C6 phin An Tiiin lndustries

Ch0ng t6i di ki6m to6n b6o c6o tdi chinh hEp nhAt kem theo c0a C0ng ty C6 phAn An Ti5n lndustries
("COng ty") vd cec c6ng ty con tluqc lQp ngdy 26 th5ng 3 ndm2021vi duEc trinh bdy tu trang ti iiSn
trang 51 , bao g6m bdng c6n d6i k6 to6n hqp nhAt vAo ngdy 31 thAng 1 2 ndm 2020, b6o c6o k6t qui
hoqt dQng kinh doanh hop nhAt vA bAo cio luu chuy6n ti6n t0 hqp nh6t cho nim tAi chinh k6t th(c cung
ngdy vd c6c thuy6t minh b6o c6o tdi chinh hqp nh6t kem theo.

Trdch nhiQm cha Ban Tdng Gi6m d6c COng ty

Ban T6ng Gi5m d6c C6ng ty chiu tr6ch nhiQm vd viQc lQp vA trinh bdy trung thqrc vd hqp lyi bdo r:6o tdi
chinh hEp nfrAt cOa COng ty vd c6c c6ng ty con theo c6c ChuAn muc k6 to6n ViQt Nam, Ch5 d0 k6 to6n
doanh nghigp ViOt Nam vd c6c quy dinh phap [i c6 li6n quan tl6n viQc l|p vd trinh bdy b6o c6o tdi chlnh
hqp nhAt vd chiu tr6ch nhiem vd fi6m so6t nQi b0 md Ban T6ng Gi6m d6c COng ty x6c dinh ld crin thi6t
A6 O6m bio viQc l?p vd trinh bdy bAo c6o tAi chinh hqp nhSt khOng c6 sai s6t trgng y6u do gian l6n hoic
nhAm l5n.

Tritch nhiQm c(ta Ki6m todn vi6n

Tr6ch nhiem cOa ch(ng tOi lA dua ra f ki6n vd bao c6o tAi chinh hEp nn6t OUa tr6n k6t quA cOa ,cuQc

ki6m todn. Ch0ng tOi dd ti5n hdnh ki6m to6n theo cdc ChuAn muc ki6m to5n Vi0t Nam. CAc chu5n mr,rc
ndy y6u cAu chring tOi tuAn th0 chuAn mLrc vd c6c quy dinh vd dao duc ngh6 nghiQp, l?p k6 hoach vd
thuc hien cuOc ki6m to6n d6 dat dugc su dim bdo hqp l! vd viQc li6u b6o c6o tdi chinh hqp nhlit c0a
COng ty vA c6c c0ng ty con c6 cdn sai s6t trqng y6u hay khOng.

COng viec ki6m to6n bao g6m thUc hiOn c6c thO tuc nhim thu thip cAc bing ch0ng ki6m todn vd cdc s6
lieu va thuy6t minh tr6n b5o c5o tdi chinh hqp nhdt. C5c th0 tuc ki6m toin duqc lqa chen dua tr6n x6t
doAn cOa lii6m to6n vi6n, bao g6m dAnh gi6 rOi ro c6 sai s6t trong y6u trong b6o c6o tdi chinh h(?p nh6t
do gian lfln hodc nhAm l5n. fni tnuc hiQn d6nh giA c6c r0i ro nAy, ki6m todn vi6n di xem x6t ki6m so5t
nQibO c0a COng ty li6n quan d6n vi6c lQp vi trinh bdy b5o c6o tAi chlnh hqp nh6t trung thqrc, hqrp l!
nhdm thi6t k6 cdc thi tuc ki6m to6n phrlr hqp vditinh hinh thyc t6, tuy nhi6n kh6ng nhim muc dich ttua
ra 1i ki6n vd nieu qui cOa ki6m so6t nQi b0 cria C6ng ty vd c6c c6ng ty con. C6ng vi€c ki6m to6rr c0ng
bao g6m d6nh gi6 tinh thich hqp cOa c6c chinh sdch k6 to6n duEc 6p dgng vd tinh hqP lV crla odc u0c
tinh [6 todn cii Ban T6ng Gidm d6c COng ty c0ng nhu d6nh gid viQc trinh bdy t6ng thA bao cAo tii
chinh hqp nhAt.

Chring t6i tin tu0ng ring c6c bing chung ki6m to6n md chring tOi di thu thip duqc la dAy d0 vil thlch
hqp d6 lim co sd cho f ki6n ki6m to6n c0a chring t0i.
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Y xi6n cia Ki6m todn vi6n

Theo V ki6n cfia ch0ng tOi, bdo c6o tdichinh hqp nnAt 0a phin 6nh trung thUc vd hqp l!, tr6n ciic khia

cAnh irgng y6u, tinh hinh tdichinh hEp nhAt cia COngty vd c6c cOng ty con tai ngdy 31 thSng 12 ndm

ZbZO, c'Urig'nhu k6t qud hoat OOng Xinn doanh hqp nhSi va tinh hinh luu chuy6n tidn t0 hEp'nhAt cho

nam iai cn'inn k5t thric cirng ngaylphr:r hEp vOi cAc ChuAn mqrc k5 to6n ViQt Nam, Ch6 dO k6 toAn doanh
nghiQp Vi€t Nam vd cdc quy dinh phap lf c6 li6n quan d6n viQc lip vd trinh bdy b5o c6o tii chlnh hqp
nnAt.

ET
Buildino a better
workinri world

h nhigm Hiru hqn Ernst & Young ViQt Nam

-tooc
s6 oiSy bNoxnru ki6m to6n: 2598-2018-OO4-1
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Ki6m to5n vi6n
S6 CiAy CNDKHN ki6m to6n: 3835-2021-004-1

Ha Nqi, ViQt Nam

Ngdy 27 th6ng 3 ndm2021

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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COng ty C6 phAn An Ti6n lndustries

eANc cAr,r oOr rE ronru Hgp nHAr
ngdy 31 thing 12 ndm2020

BI]1-DN/HN
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Don vitinh: VND

ME
so IAl SAN

1.
I nuyet
minh 56 cuSi nem Sd ddu nam

100

110

111
112

120
121
123

130
131

132

135

136
137

150
151
152

153

140
141
149

A. TAI SAN NGAN HAN

Tiin vA cdc khodn tuong
dtmtg ti6n
'1. Ti6n
2. Cdc khoin tuong duong tidn

Ddu tu tdi chinh ngdn hVn
1. Ch0ng khodn kinh doanh
2. DAu tu nim gi0 d6n ngiy

tl6o han

Cdc khodn phdi thu ngdn hqn
1. Phdi thu ngin hqn c0a

khich hing
2. T16 tru0c cho ngudi bin

ngin hqn
3. Phdi thu vd cho vay ngSn

han
4. Phdi thu ngin hqn kh6c
5. DU phOng phdi thu ngSn han

kh6 ddi

Hitng tdn kho
1. Hing tdn kho
2. Dp phong giim gii hang tdn

kho

Titi sdn ngdn hgn khdc
1. Chi phitrd trudc ngSn han
2. Thu6 gi6 trjgia ting iluEc

kh6u trir
3. Thu6 vi cdc khodn khic

phii thu NhA nudc

tv.

7.1

7.2

8
9

7,8

11

5

6

15

18

f .005.816.419.604

67.128.991.364
39.628.991.364
27.500.000.000

74.000.000.000_

74.000.000.000

600.073.835.143

308.205.095.822

245.770.516.421

9.823.500.000
48.021.428.600

(11.746.705.700)

205.217.620.149
205.609.598.354

(3e1.e78.205)

59.395.972.948
7.748.001.716

50.554.992.300

1.092.978.932

1.127.182.040.261

54.932.1U9.838
52.932.449.838
2.000.000.000

328.727.348.767
59.670.020.000

269.057.328.767

481.589.108.549

330.279.016.842

86.668.673.844

33.060.006.849
31.581.411.014

200.838.471.256
201.190.940.960

(352.469.704)

61.094.661.851
7.570.872.873

52.188.535.749

1.335.253.229
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Cdng ty C6 phAn An Tien Industries BO1-DN/HN

aAttc cAru oOt rE tonru Hgp ruHAr (tiep theo)
ngay 31 thang 12 ndm2020
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Don vitinh: VND

ME
so IAl sAN

ThuyOt
minh s6 cuSi nem 36 dAu ndm

200

210
211

215
216

220
221
222
223
227
228
229

250
252
255

260
261

Iil.

tv.

t.

TAI SAN DAI HAN

Cdc khodn phdi thu ddi hqn
1. Phdi thu dii han c0a kh6ch

hdng
2. Phdithu v6 cho vay diri hqn
3. Phdi thu ddi han kh6c

Tdi sdn cd oinn
1. TAisin cO einn h0u hinh

Nguy6n gid
Gie tri kh6u hao l0y ke

2. Tdi sdn c6 dinn vO hinh
Nguy6n gi5
Gie tri hao mdn lOy k6

Diu tutdi chinh diti hp
1. DAu tu vio cOng g li6n k6t
2. DAu tu nim gi0 d6n ngdy

d6o han

Tdi sdn ddi hgn khdc
1. Chi phitrd tru0c diihan

32
8
9

12

13

14.1

14.2

15

524.639.231.885

69.305.612.924

20.157.819.337
48.005.000.000

1.142.793.587

373.886.564.795
360.348.942.829
536.651 .515.211

(176.302.572.382)
13.537.621.966
16.756.274.836
(3.218.6s2.870)

57.635.263.377
27.635.263.377

30.000.000.000

23.811.790.789
23.811.790.789

622.732.261.656

78.957.601.207

75.700.000.000
3.257.601.207

420.959.240.323
407.409.714.799
537.380.085.940

(129.970.371.141)
13.549.525.524
16.349.2;36.836
(2.799.711.312)

93.559lWg.802
15.179.449.802

78.380.000.000

29.255.970.324
29.255.970.324

270 ToNG CQNG TA! SAN 1.530.455.651.489 1 .7 49 .914.301 .917
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Cong ty C6 phAn An Ti6n lndustries

eANo cAn sOr rE roAru Hgp runAr (ti6p theo)
ngiy 31 th5ng 12 nim 2020

BO1-DN/HN
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114

Nguy6n ThiThu Nhirn
Ngudi lflp ki€m kE toan tru&ng

Ngiy 26 thdng 3 ndm2021

Don vitlnh:VND

ME
so NGUON YON

Thuy)t
minh Sd cu6i nam 55 ddu ndm

300

310
311
312

313

314
315
318

319
320
322

330
338

400

410
41',|

411a

412
417
418
420

421

421a

421b

429

c. Ng PHA| rRA

Nq ngdn hqn
1. Phai tra ngudi bdn ngin hqn
2. Ngudi mua tri ti6n trudc ngSn

han
3. Thu6 vA c6c khoin phii nOp

Nhd nudc
Phaitra ngudi lao dOng
Chi phi phiitri ngin han
Doang thu chua thuc hien
ngin hqn
Phai tra. ngSn hqn khdc
Vay ngin hqn
Qui khen thu&ng, ph0c lEi

Ng ddi hen
1. Vay dii han

v6N cHO sO x0u

V6n chrt s0 hhu
1. V6n c6 phAn cl5 phSt hdnh

- Cd phieu phd thong c6
quydn bi6u quy€t

2. Thing du v5n c6 phin
3. Ch6nh lQch t! gi6 h6idoai
4. Qu! dAu tu ph6t tri6n
5. Qui kh6c thuOc v6n ch0 s0

hOu
6. Lgi nhufn sau thu6 chua phin

pn6i
- Lqi nhu6n sau thu6 chva

phdn phli den cu6i nem
tru6c

- Lqi nhudn sau thud chua
phdn ph6i ndm nay

7. Lqi ich c6 dOng kh6ng ki6m
so6t

4.
5.
o.

7.
8.
9.

16

17

18

19

20
21
22

21

23

957.207.055.681

930.793.816.681
303.084.584.390

51.504.043.907

4.449.028.966
5.481.023.843
1.659.593.920

55.000.000
20.064.681.883

543.630.993.170
864.866.602

26.413.239.000
26.413.239.000

573.248.595.808

573.248.595.808
320.27s.000.000

320.275.000.000
54.103.900.000
(1.007.294.337)
12.568.347.223

1.564.926.542

100.934.023.554

57.759.310.695

43.174.712.859

84.809.692.826

I .188.692.105.464

1.078.677.655.464
456.296.943.958

55.185.996.618

5.847.802.322
5.787.471.829
2.320.823.133

2.138.680.056
550.890.185.236

209.752.312

110.014.450.000
110.014.450.000

561.222.196.453

561.222.196.453
278.500.000.000

278.500.000.000
54.103.900.000

(337.778.069)
9.448.325.062

1.564.926.542

113.780.479.140

67.647.201.417

46.133.277.723

104.162.U3.778

440 TONG GANG NGUON vON rt npsl.4Be 1.749.914.301.917

V
Thi Thu Nhdn Phuong

f6ng Oiam O6c
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C6ng ty C6 phAn An Ti6n lndustries

BAO CAO KET OUA HOAT DQNG KINH DOANH Hgp NHAr
cho nim tdi chinh t<6t tnUc ngay 31 th6ng 12 ndm2020

Nguy6n Thi Thu Nhin
Ngudi hp ki6m k6 toin tru&ng

NgAy 26 th6ng 3 ndm2021

BO2.DN/HN
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Don vitin,h: VND

ME
so CHITIEU

Thuy1t
minh Ndm nay Ndm tru1c

01

02

10

11

20

21

22
23

24

25

26

30

31

32

40

50

51

60

61

62

70

71

1. Doanh thu bin hing vi cung c5p
dlch vg

2. Gic khoin giim tr& doanh thu

3. Doanh thu thuin vd UAn hing vi
cung cip dich vtr

4. Gi6 viin. hing bin vi dlch vu
cung cip

5. Lgi nhufn gQp ve bin hing vi
cung cip dlch vg

6. Doanh thu hoqt dQng tii chinh

7. Chi phi tii chinh
Trong d6: Chiphi lSivay (khOng
bao g6m chi phi ph6t hdnh tr6i
phi6u)

8. Lai/(16) thuin trong c6ng ty li6n
kct

9. Chi phi b6n hing

10. Chi phi quin lf doanh nghigp

11. Lqi nhuSn thuin tD hoqtdQng
kinh doanh

Thu nhfp kh6c

Chi phi kh6c

t5 rnac

T6ng lqi nhufn fii to6n tru0c
thuO

Chi phi thu6 TNDN hiQn hinh

LEi nhuqn sau thuti TNDN

Loi nhufn sau thu6 c0a c6ng ty

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
me

19. Lqi nhuqn sau thuii cria c6 d6ng
kh6ng ki6m soSt

20. Laico bin tr6n c6 phitiu

21. Lei suy glAm tr6n c6 phi6u

25.1

25.1

25.1

26

25.2

27

3{.1

28

28

29

29

29

33

33

4.090.796.968.262

(8.057.337.s10)

4.082.729.630.752

(3.807.621.400.340)

275.108.230.412

39.507.243.673

(45.878.165.604)

(41.272.379.982)

3.091.813.575

(1 38.71 8.712.695)

(72.379.389.482)

s9.731.019.879

988.127.066

(4.068.179.563)

(3.080.052.497)

56.650.967.382

(3.685.05r.597)

52.965.915.785

43.174.712.859

9.791.202.926

ffi;

4.642.259.702.391

(10.672.181.036)

4.631.587.521.355

(4.392.657.951.3s1)

238.929.570.004

61.348.s59.185

(66.879.478.300)

(57.113.357.924)

(56.s50.198)

(1 15.384.621.710)

(54.s70.873.302)

62.986.505.579

1.858.076.279

(1.910.418.791)

152.342.5121

62.934.263.167

(8.845.826.608)

ar.088.436.559

46.133.277.723

7.955.158.836

1.129

1.129

{/\

t/il
9i.g If,jQuinh Phucrns
long Gram ooc
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C6ng ty C5 phAn An Ti6n lndustries

- BAo cno LUU cHUyEru lEu rE Hqp NHAI
cho nim tii chinh Xet tnUc ngay 31 thAng 12 nirm2OZO

B03-DN/HN

i\,4
Ii
It
{5

I

,\'e
\2lrIL
I

I

Don vitin'h: VND

ME
so CHT NEU

Thuydt
minh Ndm nay Ndm tru0c

01

02

03

04

21

22

23

24

25

26

27

30

05
06

08

09
10
11

12
13

14
15

17

20

I. LUU CHUYEN TIEN TI/ HOAT
DQNG KINH DOANH

Loi nhufn kii toin tru0c thu6
Di6u chinh cho cdc khoAn:

KhAu hao vd hao mon tli sdn c6
dinh
C6c kho6n dg phdng/(hoAn nhQp
dl'I phdng)
L6 ch6nh lech ti gie h6i doSi do
d6nh gi6 lai c6c khoAn mqc ti6n te
c6 g6c ngoqi tQ

L5i tu hoat dQng dAu tu
Chi philSivay (bao gdm chiphi
ph6t hdnh tr5i phi6u)

Lqi nhufn tD hogt d6ng kinh doanh
tru0c thay d6i v6n luu dQng

(Idng)/giim c6c khodn phAi thu
(Idng)/gidm hdng tdn kho
GiAm c6c khoAn phiitri
Gidm/(tdng) chi phitrd trudc
Giim/(tdng) ch0ng kho6n kinh
doanh
-.tilen tar vay oa tra
Thu6 thu nhfp doanh nghiQp d5
n0p
Ti6n chi kh6c cho hoat dQng kinh
doanh

Luu chuy6n ti6n thuin sr? dqrng vio
hoqt dQng kinh doanh

II. LUU CHUYEN TIEN TU HOAT
oQNG OAU TU
Ti6n chi d6 mua s5m, xAy dgng tAi
sin c6 dinh ('TSCD") vd c6c tdi
sin ddi han kh6c
Ti6n thu do thanh l!, nhuqng b5n
TSCD vi c6c tdi sin dAi han kh6c
TiSn chi cho vay, mua c6c c6ng
cU nE c0a don vi kh6c
Tidn thu hdi cho vay, b6n lqi c6ng
cU ng cOa tlon vi kh6c
Tidn chi dAu tu g6p v5n vdo dcvn
vi kh6c (tru di tidn thu v6)
Tidn thu n6i oAu tu v6n vio don
vi kh5c (tru di tidn do don vi bi
thanh lf nim gio)
TiAn thu l5i cho vay, c6 t0c vdr lgi
nhuQn tlugc chia

Luu chuy6n ti6in thuin tD/(sr? dgng
viro) hoqt dgng d6u tw

56.650.967.382

48.879.040.531

11.786.214.201

770.706.542
(30.230.055.726)

41.532.379.982

129.389.252.912
(175.374.879.081)

(4.418.657.394)
(138.838.567.936)

5.267.050.692

59.670.020.000
(41.644.119.382)

(5.260.133.376)

(9.864.885.872)

(181.074.919.437)

(1.827.215.080)

1.336.363.637

(241 .300.300.000)

535.646.135.616

(sl .214.000.000)

31.112.75,t.943

293.753.739.116

62.934.263.167

46.820.446.379

(2.398.047.827)

1.826.789.959
(56.106.204.694)

57.373.357.924

1r0.450.604.908
137.194.566.196
43.831.569.561

(162.310.602.179)
(9.095.157.658)

(s9.670.020.000)
(57 .626.717.177)

(4.389.349.235)

(7.751.478.491)

(9.366.584.075)

(73.716.500.674)

7.924.373.637

(692.685.463.805)

636.438.454.963

(15.236.000.000)

89.039.042.569

26.586.051.811

(21.650.041.499)

I



C6ng ty C6 phAn An Tien lndustries Bo3-DN/HN

BAo cAo LUU cHUyEN rtEn rE HCIP ruuAr (ti6p theo)
cho nim tdi chinh Xet tnUc ngiry 31 thAng 12 nim 2020

Don vitinh: VND

ME
t

so culnEu
Thuy6t
minh Ndm nay lldno truOc

33
34
36

40

50

60

61

70

III. LUU CHUYEN TIEN TI.T HOAT
g:?Ng rArcHiNH
I ren mu Iu or vay

-.1 
Iilen tra nE goc vay

C6 tOc, lEi nhu?n tl6 trd cho ch0
s& h0u

Luu chuy6n tiiin thuin sr? dr;ng
vio hoqt dQng tii chinh

Ltru chuy6n tiiin thuAn trong nim

Tiiin vi tuong duong tiiin tliu
nim

Anh hudnq cria thay d6i ti'gia h6i
do6i quy d6i ngoai te

Tiiin vi tuong duong tiCn cutii
nim 5

2.711.767.737.918
(2.803.678.472.042)

(7.e00.000.000)

(99.810.734.124)

12.868.085.555

54.932.449.838

(671.544.029)

.gtrl3s{91.364
..Z-oHAN Aru >)\.

2.615.136.558.065
(2.665.982.525.084)

(11 .760.000.000)

(52.60s.967.019)

(93.622.592.593)

148.931.866.434

(376.824.003)

54.932.449.838

W {($
\k5

\

"\YV:S
Nguy6n Thi Thu Nhdn Phucrng

I.t
i

t

Ngudi lOp ki€m k6 toan tru&ng

NgAy 26 th6ng 3 n[m2021

Ding ThTffiVhl
-r -,long Gram ooc
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Cong ty C6 phAn An Tien lndustries BO9.DN/HN

rnuyEr MINH aAo cAo rA culr,+r ugp uuAr
vdo ngdy 31 thdng 12 ndm 2020 va cho nim tai chinh r6t tnric c0ng ngiry

1. rxOnonnvEcOxerv

COng !y C6 phin An Ti6n lndustries ("C6ng tV]) H mQt c6ng ty c;6 phAn duqc thdnh t6p theo
LuQt Doanh ngliQn crla Vi€t Nam theo GiSy Ch0ng nhfn..Ding kf Doanh nghi'Cp s6
5200466372 do S& K6 hoqch vA DAu tu tinh YEn B6ic5p tAn OA,u ngly i tnang tO nEm 2OOg

Yi eiSv ChOIlg nhfn DAu tu s6 tozoglooooos do Ban Qudn tf cic'Khu C6-ng nghiQp tinh
Y6n B6i c6p lAn dAu ngdy 25 thdng 12 ndm 2009. COng ty cong nh?n dusc caJet5v a;r;;
nhfn Ding kf Doanh nghiQp vi GiSy Chong nh.4n DAu tu di€u chinh vdi lAn di6u clrinn gAi
nhAt c0a GiAy Ch0ng nhfn Ding kf OAu tu li lAn thu 5 ngiy 25 thdng 11 nam 2020 vi 60a
GiAy chong nhfn oing ki Doanh nghiQp E Bn thri 13 ngdy 19 thdng 1t namzozo.

Hoqt dQng chinh crja C6ng ty trong nim li sin xuAt cac sAn phSm tir nhlra, ch6 bi6n dd vA

9a9 sdn phiry tq d6, xly dt.png, vgn tii, b6n bu6n vi b6n 16 nguy'6n vit liQu vA cdc hoat dOng
kh6c theo Gi6y Ch0ng nhfn Ding kf Doanh nghiQp.

Chu k! sin xu6t, kinh doanh th6ng thudng c0a C0ng trl b 12thilng.

COng ty c6 tn; sO chinh tai Khu COng nghiQp Phla Nam, xi Vin tPh0, thinh pn6 Yen B6i, tinh
Y6n B6i.

56 luEng nhdn viOn c0a COng ty vd cdc c6ng ty con tai ngiry 31 th6ng 12 nitm2020 la 484
ngudi (tai ngiy 31 thing 12ndm 2019 ta 563 nguoi).

Co cdu t6 chuc

Tqi ngdy 31 thSng 12ndm 2020, c6ng ty c6 3 cOng ty con (ngdy 31 thdng 12ndnn 2019: 3
cOng ty con) voith6ng tin cU th6 nhu sau :

/,
,1.

ti:

\

,fr

v(

\

riE
STT TOn c6ng ty lgi ich

1 C6ng ty C5 phAn An 65,26%
Thdnh Bicsol
("C0ng ty An
Thdnh")

2 C6ng ty C6 phAn 70%
Li6n van An Tin
("C0ng ty An Tin')

3 COng ty An Thdnh 100%
Bicsol Singapore
PTE LTD
("C6ng ty An Thdnh
Singapore")

Dia chi tru sd chinh
Hoqt dQng chlnh
trong ndm

B5n bu6n chuyEn
doanh hqt nhua PP,
PE, PS, PVS, ABS,..

Vin t6i hAng h6a
bing ttudng ven bi6n
vA vi6n duong

Kinh doanh hAt nhUa

19E
bi6u quydt

69,26%

1$Q%o

Khu c6ng nghiQp kV thuit
cao An Ph6t, km 47, qu6c
lQ 5, phudng Vi€t Hda,
thdnh ph6 H6i Duorrg, tinh
H6i Duong, ViQt Narn

36 64.22 dudng PhiTm
HUng, phudng TO lVlinh,
thinh ph6 Hii Duonrg, tinh
Hii Duong.

56 8, Temasek Boulevard #
44-00 Suntec Tower Three,
Singapore

11



Cong ty C6 phAn An Ti€n tndustries

rxuyEr MrNH eAo cAo rer culruu Hqp usAr (ti6p theo)
vdo ngiy 31 th6ng 12 ndm 2020 vit cho ndm tdi chinh t<et tnuc cung ngdy

B09-DN/HN

t
s
i

I
\r)
7

\

2.

2.1

4
.)r

{

co sO rniNx aAy

Chuin m7rc vd Cn6 AO k6 toen dp dpng

p6o cdo tii chinh hqp nh6t cia c6ng ty vi c6c.c0ng ty con du,gc trinh biy bdng ddng Vi€t
Nam ("VND") vi duqc lfp phU hqp v0i Cn6 OO k6 toan doanh nelhi€p ViCt ruim valac CInuAn
mqrc k6 todn Vi€t Nam do B0 Tai chinh ban hinh theo:

Chudn muc k6 toin ViQt Nam (Dqt 1);

ChuAn muc k6 to6n Vi€t Nam (Dqt 2);

ChuAn mrrc k6 toin Vi0t Nam (Dqt 3);

mrrc k6 to6n ViQt Nam (Dqt 4); vd

Chu5n muc k6 to6n ViQt Nam (Dqt S).

Theo d6, bdo c6o tii chinh hqp nhdt duEc trinh biy kdm theo vA vi€c srl dung bAo cio niy
kfOng dinh cho cdc tl6i tuqng khOng dugc cung cdp c6c th6ng tin v6 c6c th0 tUc vi nguy6n
tic vA th6ng l€ k6lodn taiVi€t Nam vA hon n0a kh6ng duEc ch0 dinh trinh biy flnh hinh tii
chinh hEp nn6t, k6t qud hoTt dQng kinh doanh hqp nhEt vd luu chuy6n ti6n tg nqp nn{t theo
cic nguy6n tic vi th6ng lQ k6 todn duqc ch6p nhQn rQng rii ei cic nuoc vi nnn tn6 fnac
ngodiViQt Nam.

Hinh thr?c s6 f6 todn 6p dyng

Hinh thoc s6 16 toan dugc 6p dqng cria c6ng g vd c6c c6ng ty con li Nhat kli chung.

Ky kA todn ndm

Ki k6 to6n nim c0a Cong ty vi cdc c6ng ty con 6p dqrng cho vigc lflp b6o cio tdi chinh bit
tliu tu ngiy 1 thAng 1 vi k6tth0c ngdy 31 thdng 12.

Don v! tidn tQ trong kd todn

86o cAo tii chinh hqp nh6t duEc lOp bdng dlon vi ti6n tQ trong k6 to6n cOa C6ng ty vi c6c
c6ng ty con lA VND.

Cos& hqp nhit

86o c6o tii chinh hqp nh6t bao g6m cdc b6o c6o tii chinh c0ar C6ng g vi cic c6ng ty con
cho ndm tdi chinh k6tth0c ngiy 31 th6ng 12 nim 2020.

cic c6ng ty c9n dugc hgp nhat toan bO k6 ti, ngiy mua, ti ngi;y c6,lg ty vi cic c6ng ty con
nim quy6n ki6m so6t c.6ng ty con,.vd ti6p tuc oud,c hqp nn6t cho dci ngay c6ng ty-vi c6c
cOng ty con thqrc su ch5m dOt quyAn ki6m so6t O6i vOi c6ng ty con.

c6c b6o cdo tii chinh c0a cong ty mg vi c6c cong ty con srl drlr,g d6 hqp nhSt dugc tQp cho
ctng mQt ki' k6 toan nim vi dugc 5p dr;ng cdc chinh sach k6 ttl5n mQt c5ch th6ng nhet.

S6 Ou c6c tAi khoin tr6n bing cin d5i t<5 toan gi0a COng ty vdrcdc c6ng ty con, cdc khoin
thu nh?p vi chi phi, cdc khoin l6i hoic 16 nQi bQ chua th\rc hi(rn phSt sinlr tu c6c Aiao dich
nAy duqc loqitru hoin todn.

2.2

2.3

2.4

2.5

12



Cong ty C6 phAn An Ti6n lndustries

rHuyEr MINH BAo cAo rAt qlirun nop unAr
veo ngay 31 thdng 12 ndm2O2O vitcho n6m tdi chi

ccy sO rnirux BAy (tiep theo)

Co s& hqp nhdt(ti6p theo)

Lqi.ich cOa c6c c6 dOng kh6ng ki6m so6t
thuAn^c0a. 

99ng ty col 1no1g.i"a," ne;i
biy ri€ng bi6t tren bdo cdro k6t qud hoat,
hou tr6n bdng cdn o6i te todn hcrp nhit.

Anh hudng do c6c thay d6i trong t! tQ sd
so6t duqc hach to6n vdo lqi nhu?n sau thu

trong l5i, ho6c 16, vA trong tdi sin
vd ciic. c6ng ty con vi duoc trinh

vil lao ilQng trqrc tir3p cQng chi
co lirln quan duEc ph€rn b6 dqra

kinh doanh nh6t valrong phAn v6n chO sd

mi kh6ng lim mdt quyAn ki6m

YEU

gi0a gi6 vdr ,3i5 tri thudn c6 th€ thrrc hi6n

udc tinh hdrng t6n kho trong di6u kirin kinh
thinh vir i phi ban hdng uoc tinh.

phap ke khai thudng xuy6n d6 hach to6n hirng

mua theo phSp binh quAn gia quy6n.

I3O9-DN/HN

Nguy6n liQu, nhi6n ti6u, vdt tiOu,
c6ng cq, dqng cU, hdng h6a

Thdrnh ph5m vd chi phi s6n xudt
kinh doanh d0 dang

theo)
h ket th0c ngay

phAn loi ich
bdi C6ng

nguy6n v?t
xuit chunr

hqp nh6t.

,i(

:fl

2.

2.5

?u c6ng ty
chua phin 3fi

II
hl

.\

3.

3.1

ToM TAT cAc cHiNH SACH KE ToAN

Ti6n vd cdc khodn tueng duong tidn

Ti6n vd cdc kho6n tucrng ducrng ti6n bao ti6n mdt i qu!, ti6n grli ng6n hirng vd c6ckhoAn ddu tu nqi qu6 ba c6 tinh thanh khoin cao, c6 khi
khodn ddu tu ngin hqn c6 thdi han g6c
ning chuy6n d6ide ddrns thdnh c6ciucy
O5iiirann'tien.

ddng thdnh cic lucrng xdc dinh vd c6 nhi6u rrii ro trong chuy6n

3.2 Hdng tdn kho

HAng tdn kho tlusc ghi nhfn theo gid thdp
duEc.

Gia tri thu6n c6 th6 thuc hiQn dugc ta gia b
doanh binh thuong tru chi phi u0c tinn O5

Q6ng ty vi c6c c6ng ty con 6p dung phuo
ton kho voi gii tri duqc x6c dinh nhu sau:

- gi6 vi
phi s
tr6n
phep

rc dO hoat
nh quAn gii

Du phong gidm gi6t hdng t6n kho

Du phong gidm gi5 hdng t6n kho duqc lNp cho
h6ng, kem
quy6n sO h

i6 tritai

dQng, binh thudng theo phucrng
quy€n.

gia tri dLr ki6n bi t6n thr6t rlo cdc
h6m ch5t, v.v.) c6 th6 xdy ra d6i
'u cuer C6ng ty vir c6c c0ng ty con
k6t tl'rrlc k! kO to6n ninr.

t6n kho hach to6n vdro gi6 v6n hdrng

khodn suy giim trong gi6 tri (do gidm gi6, h
voi nguyOn li6u, v6t li6u va hdng t6n kho thut
dqra tr€n bang chung hSp lV vd sr,r suy gidm

56 tang ho{c gidm kho6n du phong gidm gi6
b6n tr6n b6o c6o kOt quri hoat dQng t<inn Ooa

\
1\
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COng ty C6 phAn An Ti6n lndustries

ruuvEr rutrun aAo cAo rA cHlnn ngp ruHAr (ti6p theo)
vdo ngiy 31 thdng 12 nilm 2020 vA cho ndm tai ch,rih k6t tnuc ctr

3. rOM rAr cAc cHiNH sAcH KE roAN crfu vEu 6i6p

3.3 Cdc khodn phdi thu

9.4 Tdi san c6 ainn hou hinh

Tti sin c6 oinn hou hinh duqc th6 hien thet nguyen gi5

Nguy€n gi5 tdi sin c6 dinh h0u hinh bao g6m gi5 mua vd
d6n viec tlua tiri sin vio hoat ilQng nhu drr ki6n.

Circ chi phi mua s5m, n6ng c6p vir e6i mOi tiri sin c6 dir
sin vd chi phi bio tri, s0a chfra cluEc hach to6n vio bic
hqp nh5t khl phat sinh.

tdi sin hay khOng.

Th6a thuan thu6 tdi sdn dugc phAn loai ld thu6 tdi chinh t

cho thu6 chuy6n giao phAn lcvn r0i ro vi lEi ich g5n li€n v
thu6. T5t ci cic th6a thu?n thue tdi sdn khdc tluqc phAn

Trong trudng hqp COng ty vd cdc c6ng g c[n n b€n di

C6c khoin ti6n thu6 theo hgp dOng thuO hoat clOng duEc
clQng kinh doanh hcrp nhAt theo phuong phap duong thir

Tdi sdn c6 ainn v6 hinh

Tirisin c6 0inn v6 hinh duqc Ahi nh?n theo nguy€n gi5

Nguy6n gi6 tdi sin c6 dinh v6 hinh bao g6m gia mua vi
d6n viQc dua tiisdn vio stl dr;ng nhu dr,r kien.

C5c chi phi ning c6p vir o6i moi tdi sdn c6 dinn v6 hinh
vd cdc chi phi kh6c duqc hach to6n vdo b5o cdro k6t qt

l! tdisin (ld phin ch6nh lQch giOa ti6n thu thuAn tu viQc

sin) duqc hach todrn vdro b6o c6o k6t qud hoqt tlQng kin

BOg-DN/HN

ng2ry

hcrpr nhSt theo gi6 tri ghi s6 cac
tru cic khoin dq phong dtrqc l?p

kho6n phdi.thu ma COng R'vd c6rc
,t th0r: k!' kd to6n nim. Ting hodc

qurdn lf doanh nghi(rp tr6n b6o

di gi5 hi khiu hao l0y k6,.

chi phi co li6n quinn trqrc ti6p

r tluqc ghi ting nguyOn gidrcia tdi
cio k:Ot quA hoat clQng kinh doanh

l6i hoic 15 ph6t sinh do thanh
r6n tdisdn voi gi6 tri con lai c0a tdi
doanh hEp nhit.

sdn hay kh6ng dua trOn bdn chAt
th6a thu?n ndy co phr.r thuOc vdo
m (li6u khodn ve quy,5n s0 dung

$
C

'ls

VI
CH

i

k

'll1
rI

il
J.!

{'
,tis'

52t
.-:n

3.5

3.6

.r theo hqp d6ng thu6 tdi sdn b6n
I r . - ...

quy,6n sd h0u tdisdr cho b6n di
loai ldrthu6 hoat dOng.

to6n vio bAo c6o k:6t qui hoat
trong thdi han crla hopr (l6ng thu,6.

di Sti6 tri hao mon lOy k6.

chi phi co li6n quan trqrc tiOp

rgc ghi ting nguyOn gi6 cria tiri sdn
hoEt clQng kinh doanh hqp nhAt khi

phdt sinh.

Khitai sdn c6 dinh v0 hinh dugc b5n hay thanh lf , c6c lii hodc 16 phat sirh rjo thanh

14

Khi tai sin c6 clinh h0u hlnh dugc bin hay thanh lf , c6c
lf tdi sin (li phAn ch6nh l€ch gi0a ti6n thu thu5n tir viOc
sin) dugc h?ch toSn vio biro c5o k6t qui hoqt ClQng kin

ThuG tdi sdn

6n tiri sin v0igi6 trictrn l<li cia tdi
doanh hqp nh6t.



Cong ty C6 phAn An Tir3n lndustries

rnuvEr M|NH BAo cAo TAr cnirun ngp unAr (tiep theo)
vdro ngdry 31 thang 12 ndm 2O2O vit cho ndm tiri chinh Xet tnUc

3. rom rAr cAc cninx sAcn xE roAH cHu vEu 1ti6p

3.7 Khdu hao vdt hao mdn

KhAu hao tdri sin cO Oinn h0u hinh vd hao mdn tiri sAn cii
ph6p khAu hao ducrng thing trong suOt tnOi gian h0u

3.8 Chi phi di vay

Chi phi di vay bao g6m l5i ti6n vay vir cdc chi phi kh6c
khodn vay c0a doanh nghiQp. Chi phi di vay duqc hqch

3.9 Chi phi trd tru0c

Nhi cfra, vat ki6n tr0c
Miy moc, thiCt bi
Phuong tien v?n tii
ThiCt bi vdn phong
PhAn m6m m5y tinh
Tii s6n c6 oinrr hou hinh kh6c 3 -:
Quydn s0 dung d5t t
PhAn mdm m6y tinh 3 -

Chi phitri tru0c bao g6m c6c chi phitrd trudc ngSn hqn
bing cAn d6i kC to6n hop nh6t va dugc phAn b6 trong ki

B09.DN/HN

rh vO hinh cluEc trich thr:o phucrng
u0c tinh crla c6c tiri sdn nlru sau:

nim
nim
ndm
ndm
nim
nim
nim
nim

sinh li6n quan trqrc ti,3p rI6n c6c
nhu chi phi phdt sinh trong nim.

hoic chi phitri tru0c dii h?n tr6n
thoi gian trd trudr: hoic thoi

dii han dd phAn b6 dAn vio

klrodn ti6n thu6 det da trd theo
nim 12018 trong thdi hrln ll7 ndm.
hinh ngiy 25 th6ng 4 nim 2013,

=I
)I\
rtr

'a
:1

N

A

:t

'qJ
ry'

il
itE
rRl

iO!

5
4-1
3-1
3-
3-

gian c6c lEi ich kinh t0 tuong Ong tluqc tao ra tir cdc chi ndry.

C6c loai chi phi sau ddy cluqc hach toAn vio chi phi ki
b5o c6o f6t qud hoat dOng kinh doanh hqp nh6t.

Ti€n thul adt trA truOc

Ti6n thu6 det tra tru<vc bao g6m s6 du chua phdn b6 h6t
hqp dOng thuO tlSt kyi vcri COng ty C6 phAn LO Viet vao

khodn ti6n thuO det tra trucvc noi tr6n duqc ghi nh?n nh chi p,hitrd tru0c diri hiln vd dugc
phin b6 vio chi phitrong thdigian cdn laicrla hgp ddng

3.10 HEp nhdt kinh doanh

gi6 mua. Gi6 phi hqp nh5t kinh
: tdi sdn dem trao O6i, cac khoin

Theo ThOng tu s0 45/2013ffT-BTC do B0 Titi chinh

HEp nh6t kinh doanh duqc hach to6n theo phucrng ph

doanh bao gOm gidr tri hqp ly tqi ngay di6n ra trao tl6ic0a
nq phdi trd d5 phdrt sinh hoic tl5 thua nh?n vd c6c c6ng
l5y quy6n ki6m so6t b6n bi mua vi cdc chi phi li6n q
doanh. Tiri sdn vi ng phdi tri co th6 x6c tlinh duEc vd

v6n do b6n mua ph6t lrinh d6 d6i
truc; ti6p d6n viec hqp nh5t kinh

chiu trong hop nhSt kinh doanh ctOu ghi nhQn theo gi6 tri
g hhodn ng ti6m tanl; phdi gdnh
lf tqi ngdy hqp nhAt kinh doanh.
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C6ng ty C5 phAn An Ti6n lndustries

THUYET M|NH BAo cAo rAl ct-liNn nop NnAr (tieptheo)
vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm 2020 vd cho nim tdi chinh ket thtic

3. TOM rAr cAc cninn sAcH KE roAN cttU YEU (ti6p

3.11 Cdc khoitn itiu fir

Ddu tu vdo cOng ty fien kdt

C6c khodn diu tu vio cdc cOng ty lien kCt duEc hach
h0u. COng ty li0n fet ta cOng ty mdr trong do COng ty vdr

k6 nhung kh6ng phdi la cOng ty con hay cOng ty liOn

ThOng thudng, COng ty vi c6c cOng ty con cluqc coi ld
nhal2}% quyen b6 phi6u O dcvn vi nhin itdu tu.

Theo phucrng p.h6p v6n chO. sd h0u, kho6n dAu tu ilugc
k6 to6n hop nh5t theo gi6 g6c, sau do duqc di6u chinh tl^

crla C6ng $ trong gia [ri tai sdn thuAn c0a cOng ty li6n kr

ph6t sinh tu viQc diu tu vdo cOng ty li6n k6t ttuqc phin
diu tu. COng ty vd c6c c6ng ty con khOng phin b6 lqith6

Ting hoic aiim s6 du du phdng dugc hach toSn vdo c
hoatd0ng kinh doanh hqp nhdt.

Ddu ttt ndm gi? d6n ngdy ddo han

BOg-DN/HN

I
-tI
I

t{.
,ti
r,l(

thero phuong phap l'6n chi s&
c6ng ty con co 6nh hudrrg d6ng

h cia C6ng ty vi cdrc cr)ng ty con.
inh hu&ng ddng k6 n6u s0 h0u it

i nh(in ban iliu trOn bZrng c3n cl6i
nh0ng thay tl6ic0a.phin sd h0u

sau khi mua. LEi th6 tlruong mEi

\
rtd\

hiQn danh gi6 xem lqithe thucrng mqi c6 bi suy gidm gi6
rLPong mqi niy md hdn1l niim thuc
i hay kh6ng. BAo c6o krit qui hoqt

ilOng kinh doanh hqp nhSt phin drnh ph6n sd hiru cria
cao kOt qui hoqt dOng kinh doanh crla c6ng ty lien ket

Phin sO h0u cOa nhd dAu tu trong lqi nhuin/(|5) crla ty li6rr k6t sau khi mua duqrc phin
I vd prhdn sd hCru c0a rrhir itAu tu6nh trOn b5o cdro k6t qui hoat dOng kinh doanh hqp

trong thay d6i sau khi mua crla c6c quy crla c6ng ty li6n k€

A6i tOy kO sau khi mua duqc cli6u chinh viro gi6 tr! cdn lai
lducy,: ghi nhQn vdo cdc: qui. Thay
crla khodn tlAu tu viro <:0n1g ty li6n

ket. C6 t0c nhQn dugc/lgi nhu?n dugc chia tir c6ng ty
tu vdo c6ng ty li6n k6t.

fet OuEc c5n tru viro khodn dAu

86o c5o tdi chinh c0a c6ng ty lien ket dugc lQp cung k!' i b6o c6o tdi chinh hq'p nh6t crla
COng ty vd c6c cOng ty con vA sfr dung c6c chinh s6ch todrn rrhAt quin vdi C6rg t1r vd cdc
cong ty con. C6c di6u chinh hqp nhAt thich hEp dd ; ghi nh?n 06 Udo ddnr cdrc chinh

c6ng ty con trong trudng hEp cins6ch k6 to6n duEc 6p dgng nh6t quSn v0i C6ng ty vi
thi6t.

Ch(rng khodn kinh doanh

Ch0ng kho6n kinh doanh duqc ghi nhin theo gi6 g6c.

DV phdng giAm gi6 tr! cdc khodn chhng khodn kinh vd ciic khodn ddu tu g5p v6n

Dr,r phong cho vigc gidm gi6 tri cia c5c khodn dAu tu
cho thdy c6 sqr suy gidm gid tri c0a c6c khoin dAu tu

: l?p khi co bdng chunEl ch5c chSn
vdo rrgdy k5t thrlc k!' k(! torin.

trong gi6 tri con lai cia khoin

ty vir c6c c6ng $ con trong b6o
khi nrua.

phi tiLi chinh trong b5o r:6o k6t qud

thu hoi. Cic kho6n suy gidm gi6
phi tii chlnh trong b5o c6o k6t

:N
,S

acj4

C6c khoin diu tu nim gi0 dOn ngiy d6o han duqc ghi theo gi6 g6c. Sau klri nh?n ban
clAu, c6c kho6n diu tu ndy cluEc ghi nhOn theo gi6 tri c61
tri cOa khodn dAu tu ndu phdt sinh duqc hach todn vdo
qud hoat dOng kinh doanh hqp nh6t vd gidm tru truc ti6p i6 tridAu tu.

16



C6ng ty C6 phAn An Tien lndustries

rnuyEr MINH BAo cAo rAr cnitvn ngp runAr (ti6p theo)
vio ngdy 31 th6ng 12 ndm2O2O vit cho nim tii chinh fet tnUc

3. roru rAr cAc cniu sAcn xE roAn cnU vEu ltiep

3.12 Cdc khoAn phiti tri vd chi phi trich trutu

C6c khoin phditrd vir chi phitrlch truoc tluqc ghi nhin
li6n quan d6n hing hoa vd dich vU dd nh?n duqc kh6ng
cOng ty con dd nh?n dugc h6a dcrn crla nhd cung c6p ha

Tai ngiy ket th0c k!, ke to6n nim, c6c khoin muc ti6n te
t! gi6 giao dich thwc t6 tai ngiy cria bdng cdn d6i ke toan

t6t ci c5c khoin ch,3nh l€ch ty gi6 ph6t sinh cluqc hach
kinh doanh hqp nh5t.

Hu0ng din ve viQc chuy6n 06i Oao c6o tdri chinh du
tdi chinh dugc chuy6n d6i sang VND c0a ThOng tu

EIO9..DN/HN

sir ti6n phdi trd tronrJ tu,ong lai
thuQc vio viQc COnrJ ty vd c6c

t
Y

)I
..il

ilt
I

..(

.\
vt
\

I

1
2

chua.

3.13 Cdc nghiQp vqt bdng ngofi tQ

C5c nghiQp vqr ph6t sinh bdng c6c Cton vi ti6n te kh6c voi
vd c6c c6ng ty con (VND) dugc hach todrn theo t! gia gi

nghiQp vU theo nguy6n t5c sau:

NghiQp vU ldm phit sinh cdc khoin phii thu dugc toitrn theo t! gi6 muil c[ia ngin
hing thucrng mai ncvi COng ty vA cic c6ng ty con chi kh6ch hing thanh to6rr;

Nghiep vU lirm phdt sinh c6c khodn phii trd duEc to6n theo t! gi6 bdn c0a ng0n
giao dich; vihdng thuong mqi ncri COng ty vd c5c c6ng ty con dqr

Giao dich mua sim tdi sdn ho{c c6c khoin chi phi thanh to6n ngay birg ngoai te
(khOng qua c6c tiri khodn phditrd) tluEc hach toin $ giii mua cria ngin hirng thuong
mai noi C6ng ty vi c6c c6ng ty con thlrc hien thanh

ilon vi ti6n t0 X6 toan cia r36ng ty
ro dich thUc t6 viro ngily ph6t sinh

goc ngoai tQ dugc d6nh gi5 laitheo
p nhAt theo nguy6n tic s,au:

Cic kho6n muc ti6n te duqc phAn loqi ldr tdi sAn tl6nh gi6 lai theo ty gi6 nrua cia
thudng xuy6n c6 giao dic;h; vdngdn hdng thuong mai noi C6ng ty vd cdc c6ng ty

Cic khodn mr;c ti€n t0 dugc phin loai ld nq phdi dugc dinh gii lai thec,ty gia ban
c0a ngin hdrng thuong mqi noi COng ty vd c6rc cOng con thuong xuy6n c6 gia,o dich.

vAo b5o c6o k6t quii hoat d6ng

Cho.mte (Iich hqp nnit,-Oao c6o tdi chinh iluEc lQp
ngoiri sE cluqc chuy6n d6i sang VND dua tr€n:

ngoiai t€ cria cOng ty c;on O nudc

86o c6o tiri chinh duEc trinh bdy bing ngoqi tQ vi lip theo c6c ChuAn nryc kE to5n
Vi€t Nam, ChC d0 kC toan doanh nghiQp Vi0t Nam
den viQc lip va kinh biy b6o c6o t?ri chinh; vir

c6c quy dinh phdp l! c6 lirin quan

lOp bang ngoai t0 sang bdro c6o
14-TTIBTC do B0 Tdi chinh

ban hdnh ngdy 22 th6ng 12 ndm2014.

fdt ci c6c kho6n chonh lech ti gia h6i do6i khi chuy6n
ngoqitQ.c0a c6ng ty con cho m.uc clich hEp nhAt tluqc (

b5o c6o tdi chinh tlucrc lrAp bing
nh€rn vdo khoin mUc "Ch0nh lOch

ti gia n6l doii" thuQc ngu6n v6n ch0 s& nfru tr6n b6ng
hach todn vio b6o c6o k6t qui hoat dOng kinh doanh hg1
c0ng ty con.

:An dr5i te toan hcrp nh6t vir duEc
nhit khi m5t quy6n kiSnr so6t trong
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Cong ty C6 phAn An Ti6n lndustries

rHuyEr MINH BAo cAo TAt cnlruu ngp ruHAr (ti6p theo)
vio ngdy 31 th6ng 12 nim 2020 vd cho ndm tii chinh k6t thric c0

3. rom rAr cAc cHiNH sAcn KE roAN cxU yEu (ti6p

3.14 Phdn chia lqi nhuQn

Lgi nhufn thuAn sau thu€ thu nhAp doanh nghiQp co th6
duqc clai hOi tl6ng c6 dOng ph6 duyQt vd sau khi di trich

QuI ddu tu phdt tri6n

Qu! nAy dugc trich lQp nhim phqc vU viQc m& rQng
COng ty vi c5c c6ng ty con.

Qui khen thuong, phrtc Di

Qui niy duqc trich lip d6 khen thudng, khuy6n khich v?t
cao ph0c lEi cho c6ng nhin vi6n, vi ilugc trinh bAy nhu
d6i k6 todn hop nh6t.

Qui khdc thuQc v6n chi sO hhu

Qu! nny duqc trich lQp d6 du phdng ting v6n g6p c0a

3.15 Ghi nhQn doanh thu

Doanh thu clugc ghi nh?n khiCOng ty vd c6c cOng ty con
kinh tO c6 th6 xdc clinh tlugc mOt c6ch ch5c chin. Doanh
lf cia c6c khodn cli thu hoic sE thu duEc sau khi tru di
gi6m gi6 hing b6n vir hing b6n bi trd lai. C6c dieu kiQn

dugc d6p Ong khi ghi nh?n doanh thu:

duEc x6c dinh dua theo kh6i lugng dlch vu d5 tlugc

N6u kh6ng th6 xdc ctinh dusc k6t qui hEp d6ng mOt
ghi nh?n O m0c c6 th6 thu hdi dugc cOa cdc chi phitl6

I ten Bt

Doanh thu dugc ghi nhqn khiti6n ldi ph6t sinh tr6n co sr

sdn dem lai) tru khi kha ning thu h6iti6n lii kh6ng chSc

c6 toc

Doanh thu dugc ghi nh?n khi quy6n duqc nhQn khoin
cOng ty con dugc x6c lip.

BO9.DN/HN

ngdry

nten.

tlOngl hoic dAu tu chi6u s6u cia

<lem lai lEi ich chung rri ning
mQt k:hodn phAi hA tr€n bding cAn

sd hr0u trong tuong lai.

khii ndng nhqn iluEc c6r: lqi ich
thu ducyc x6c dinh theo gi6Ltri hqp

>.I
'N(

I

I
chia cho c6c c6 deng sau khi

c6c qui drr ph6ng theo Di6u le
cia C0ng ty vd c6c cOng ty con vi c6c quy clinh cria phip luit V'i0t Nam.

COng ty vd cdc cOng ty con trich l?p c6c quf dU phdng tir lqi nhuin thuAn sau thu6 thu
nhQp doanh nghiQp cria COng ty vir c6c qOng t-y con theo
duEc c6c c6 0Ong ph€ duyQt tai dai hOi ilOng c6 cl6ng thur

ald nghi c0a HQi d6ng QudLn tri vd

\
(

t4

: khoin cniet fn6u thruong mai,
nhQn cqr th6 sau diy c0ng phdi

Doanh thu bdn hdng

Doanh thu b5n hirng duqc ghi nhQn khi c6c r0i ro trqng
di cluqc chuy6n sang nguoi mua, thudng ld trUng v0itl

.t vdr c6c quydn sO h0u hirng h6a
di6nr chuy6n giao hirng h6a.

Doanh thu cung cdp dich vU

Khi c6 th6 xac dinh dugc k6t qud hEp d6ng mQt c6ch ch5rr, doanh thu tu cung c;5p dlch
vU s6 cluEc ghi nh?n dqa tr6n m0c dQ hodn thdnh c6ng iec. Nluc cl6 hodn thdnh cfrng viQc

hiQn.

chSc chin, doanh thu s,5 chi duqc
ghi nhQn.

dOn tich (c6 tinh d6n lqi tr?c mi tiri
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C6ng ty C6 phAn An Tien lndustries

rHuyEr MINH BAo cAo rAt cHiruH Hgp ruHAr (ticp theo)
vdo ngdy 31 thdng 12 ndm 2020 vd cho nim tiri chinh ket thric

3. ToM TAr cAc cxinH sAcx xE roAru cxO vEu 6iep

3.15 Ghi nhQn doanh fhu (ti6p theo)

Thu nh€p ttr hoqt dQng chuydn nhuqng v6n

BO9.DN/HN

ngay

lir plhAn ch6nh lgch girra gii b6n
ghi nhQn vdo ngdy ph6t sinh giao

\

I

Thu nhQp tu hoat dQng chuy6n nhugng v6n duEc x6c
vd gi6 v6n ph6n v6n chuy6n nhuEng. ihu nhAp niy ct
dich, t0c ld khi hqp Cl0ng chuydn nhuong dugc thr,rc h

3.16 Thu6

Thu€ thu nhdp hi6n hdnh

Irdnh vd cdrc ndm tru0c ducyc
cho ccr quan thu6, dua tn€n cdc

ric k!, k6 to6n ndm.

Thue thu nhAp hi6n hirnh ctuoc ghi nh?n vio b€ro c6o k6t hoat dQng kinh doanlr hqp nh6t
mOt khodn muc duoc ghri thing
hi6n hdnh cUng duor: ghi nhdn

truc ti6p vdo v6n chO s0 h0u.

C6ng ty vd c5c cdng ty con chi ducyc bir tru cdc tdi sdn thu nhQp hien hdrnh r,,d tlru6 thu

Tdi s6n thue thu.nh.ap vd thu6 thu nhQp phii nQp cho nim
x6c tlinh bing s6 ti6n du ki6n duEc thu h6i tir hogc ph6i n
muc thurS suSt va c6c ludt thu6 co hieu luc d6n ngdy k6t fl

ngoaitru trudng hqp thue thu nhqp ph6t sinh ti6n quan
vdo v6n ch0 s& h0u, trong trudng hop ndy, thuO thu r

nhap hiQn hdnh phiitra khi COng ty vd c6c cOng ty con c6
tiri sdn thu6 thu nhQp hi6n hdnh v0i thu6 thu nhip hiOn hdrr
ty con dU illnh thanh to6n thu6 thu nhip hiQn hdnh phdi
hdnh tr6n co s0 thuAn.

Thue thu nhQp hodn lai

ThuE thu nhip hodn lai duqc x6c dinh cho cdc khodn chr
k!' kE to6n nim gifra co s& tlnh thu6 thu nhQp crla c6c tdi
cOa cic khoin mr,rc ndy trong b6o c6o tiri chinh hcrp nh6t.

Thu6 thu nhfp hoin lqi phii tri duEc ghi nhf n cho t6t ci
thu6, ngoqitru:

ThuC thu nhOp hoin lqi phii tri ph6t sinh tu ghi
phdi tri tir mQt giao dich md giao dich nAy kh6ng co
loi nhudn tinh thu6 thu nhqp (hoqc 16 tinh thue) tai t

Tdi sdn thu6 thu nhQp ho.in lai cAn duEc ghi nh?n cho t5'
khAu tru, gi6 tri dugc khdu trir chuy6n sang c6c nim sau
khodn uu tl6ithu6 chua st} dqrng, khi chic chin trong t
sir dqng nhfrng ch6nh lQch tam thcyiducyc khSu tru, c6c
chua sfr dqng niry, ngoaitru:

Tdi sin thu6 hoin lai phat sinh tu ghi nhQn ban dAu
m6t giao dich md giao dich ndy kh6ng c6 dnh hudng

O6i vOi c6c ch6nh lQch tam thcyi iluqc kh5u tru ph6t
c0ng ty con, cOng ty li€n fet va khodn v6n gop li6n dc

ty6n hEp ph6p cluqc bir tr:u giira
phAi nQp vd COng ty vri cilc cOng
rp v;i tii s6n thu6 thu nhilp hi6n

l6r:h tam thoi tai ngiiy kret thrlc
vd nq phii tr6 vd gi6 tri ghi s6

khoin ch6nh l€ch tam thoichiu

ban dlu c0a mOt tdi sdn hay ng
r h-uirng Cl6n lqi nhuQn kO to6n vA

Cdc ch€nh l6ch tqm thoi chiu thu6 gdn li6n v0i c6c
c6ng ty li6n k6t vd khoin v6n gop li6n doanh khi dr

rn dAu tu vdo cdc c6ng ty con,

.nghil.p c-o khi ning ki6m so6t

Cti6nr phat sinh giao dich;

ci ciic ch6nh l6ch tam thtri tlucyc
c0a c6c khoin 16 tinh thu€ vdr cdc

lai s6 c6 loi nhuAn tinh thuO d6
ler tinh thu6 vd c5c uu etii thuO

m(rt tiri sin ho{c no phiii trd tu
loi nhu?n kO to5n vA lcyi nhuAn

thoi gian hodn nhip khoAn ch6nh lech tam thoivd chSn khoin chOnh l6c;h tiTm thcri
s6 khOng duqc hoin nhQp trong tucrng lai co th6 dr.r

tinh thue thu nhAp (hodc 16 tinh thu6)tai thcyi iti6m sinh giao dich;

trr c6c khoin diu tu rrio cic
tdi sdn thud thu nhiip hoSn lqi

duEc ghi nhan khi chdc chin ld ch6nh l$ch tam thoi ducrc hoan nhQp trong tu,crng lai
c6 th6 du do6n dugc vd co lqi nhuan chiu thu6 d6
thdid6.
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COng ty C6 phAn An Ti6n lndustries

ruuyEr MINH BAo cAo rAt cHirrtH ugp ruHAr (ti6p theo)
vdo ngdy 31 thang 12 ndm 2020 vir cho nim tdri chinh ket thrlc

3. r6u rAr cAc cninn sAcH xE roAH cxU vEu 1ti6p

3.16 7hu6 (ti6p theo)

Thu€ thu nhQp hodn /ql (ti6p theo)

Gia tri ghi s6 cia tii sin thud thu nhQp hodn lEi phdi dt
k6 toan nim vd phdi gidm gi6 tri ghi s6 c0a tiri sdn thu6
ch5c ch5n co drl lgi nhufn tinh thu6 cho phep lqi ich c0a
thu nhip hoin lai duqc sir dqrng. Cdc tdi sdn thu€ thu

Tiri sin thu5 thu nhQp hoin lai vir thud thu nhQp hodn
suAt du tinh s6 6p dgng cho nim tdi chinh khi tai sin
thanh todn, dua tr6n cdc m0c thu6 sudt vi lu?t thu5 c6
nim.

ThuO thu nhip hoin lai Cluqc ghi nhfn vdo b5o cAo k6t
ngo4itrir truong hqp thu6 thu nhQp ph6t sinh li6n quan
vdo v6n chO so huu, trong trudng hqp ndy, thu€ thu
ti6p vio v6n ch0 sO h0u.

COng ty vi c6c c6ng ty con chi duqc b0 tr[r c6c tiri sdn
nhQp hoin lai phdi tra khi COng ty vd c6c c6ng ty con c6
tiri sdn thu6 thu nhap hien hirnh voi thuO thu nhap hiOn
nhfp hoin laivd thu6 thu nhip hoin lai phiitri niry liOn

dugc qudn lf b0icirng mOt ccv quan thu6:

> d6ivdi cUng mOt dcvn vi chiu thu6; hoac

sin thu6 thu nhQp hien hanh tr6n co s& thuin
thanh to6n no phditri trong tung k!,tuong lai khic6c
ho5n lqi phiitri hoEc tii sdn thu6 thu nh6p hoin lai (

3.17 Lditrin c6 phi6u

Lii co bin tr€n c6 phi6u CluEc tinh bing c6ch chia lqi nl
c6 dOng sd h0u c6 phi6u pn6 tnOng cia COng ty vd c5c
cho viel trlch lap qu! khen thudng, ph0c lqi)tho s6 I

phi6u ph6 th6ng tlang luu hinh trong nim.

Ldi suy giim tr6n c6 phi6u duEc tinh bing c6ch chia lqi r
c6 oong sO hou c6 phi6u pn6 tnong c0a COng ty vd c6c
cho c5 tuc c0a c6 phi6u uu dii co quy6n chuy6n 06i) cnc
s5 c6 phi6u pn6 tnOng dang luu hinh trong ndm vd s6
phi6u ph6 th6ng s6 tluEc phdrt hirnh trong truong hqp
ndng c6 t6c dQng suy giim d6u duqc chuy6n thinh c6

BO9.DN/HN

ngay

tru0c d6y duEc xem xet lai vio ngay tCt th0c k!, kE toan vd dugc ghi nhQn khi chiic chSn
c6r: tii sin thu6 thu nh€rp hodnco ilri lgi nhu?n tinh thu6 trong tuong lai d6 c6 th6 srl

laichua ghi nhfn ndy.

phdn hoic todrn bO tdisin thue
, hodn lai chua tluEc ghi nhQn

phii trd dugc x6c tlinh th,eo thue
,Ec tlru h6i hay lq phai tri dugc

Irtc vio ngdy k6t thtic k!' kE todn

hoat dOng kinh doanh hrep nh6t
mCrt khoin mqc duqc ghi thing

hodrr lai c[ng duqc ghi nhQn trq,c

thu nhqp hodn lai vA thu6 thu
1uyr3n hgp phip duqc br) tru gi0a
rh phiii nOp vir cic tiri s6n thu6 thu
an toithu6 thu nhQp doanhr nghiQp

thu nhAp hi€n hdnh phii tri vi tii
thu hr6i tiri sdn d6ng thcri 'vdi vi€c

n trgng yOu cria thu6 thu nhQp
thanh to6n ho{c thu h6i.

xern x6t lqi viro ngiy k6t th0c k!,
nhQp hoin lai ddn mOc bdo dim

hrodc 16 sau thu6 phinr b6 cho
r ty con (sau khi tl5 diiru chinh

binh qudn gia quy6n crira s6 c6

n lhoic 16 sau thu6 phAn b6 cho

t:
t:
t:

:6ng ty con (sau khi de di€iu chinh
sO lugng binh quin gia quy6n cria) luqng binh quan gta quyen cua

rng binh qu6n gia quyerr c0a c6
l ,.t . I

cA c1c c6 phi6u ph6 thfrng ti6m
u ph6 thong.
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COng ty C5 phAn An Ti6n lndustries

ruuyEr MINH eAo cAo TAI cHINn Hge NHAT (tiep theo)
vio ngdy 31 thdng 12 ndm2020 vdcho ndm tai chinh i<dt tnuc ctr

3. rou rAr cAc cxir,rx sAcH xE roAru cxu yEu (tiep

3.18 Th6ng tin theo bg phqn

B0 ph?n theo hoat d.Qng kinh doanh c0a C6ng ty vii cdc
dua trOn yiQc ch6 bi6n da vi c6c sin ph6m tu da; finn c

vin chuy6n. Ban T6ng Giim ct6c xac'Olnn OO phQn theo I
c6ng ty con dqra theo d6itugng kh6ch hdng d nucrc ngoai

BOg.DN/HN

ngdry

COng ty vd cic c6ng ty con tham
(b0 phQn clugc chia theo hoat
mOt mOitrucrng kinh t€ cU th6

ndy chiu r0i ro vd thu ducyo lqi ich

ty con chO y6u cluqc xilc clinh
hat nhua vd cung c5p dich vu

vq,c dia lf cia C6ng ty vi c6c
hay trcng nucyc.

I
lzl\)
1u

\3.19 Cdc b€n li6n quan

lten mat
Ti6n gtlingin hing
Ti6n dang chuydn
C6c khoin tuong duong ti€n (*)

roNG CQNG

C6c bOn dugc coi ld b6n li6n quan cria C6ng ty vir cdc c
trr,rc.ti6p hgflc-.Sien ti6p, ki6m so6t b6n ria nial g6y dnh
ra c6c quyet Oinn tai chinh vd hoat OOng, hoac khi C6ns W
chiu su ki6m so6t chung hoqc inh hu-Ong Oang k6 cfiun
cOng ty hoic cic c6 nh6n, bao g6m ci cac th5nh vi6n
nhin ndy.

Vdo ngdy 24thlng 3 ndm 2020, C6ng ty dd nhAn chuydn
(tucrng ung vcri 19% t\t tQ loi ich) cia C6ng ty C6 pnan lie
Tip iloirn An Ph6t Hotdings vcri t6ng gia [ni ta 21.850.00

ty con n6u,mOt bOn co khii ndng,
,ng d6ng f6 tOi Oen kia trong vi€l
r c6rc c6ng ty con vd b6n kia cirng
C6c.ben liOn quan c6 th6 ld c6c

thi€rt hong gia dinh c0a c6c cd

nhuEng th6m 1.900.000 cd phAn
vdn An Tin tu COng tv Cr5 phAn

.000 VND. ThOng qua giaro dich

GIAO DlcH CHUYEN NHr/gNG c0 pxAn TR9NG yEU TRONG KY

ndy, COng ty cl5 n6ng t! tQ scr h0u trong C6ng ty C6 phAn v;in An Tin tu 51o/ol6n70o/o.

NEN VA cAc KHoAN TI/oNG Dt/oNG TIEN

cuot nam

Don v!tinh: VND

56 odu nam

.882.382 763.366.141

.10rI.982 48.946.700.867
- 3.222.382.830

.000.000 2.000.000.000

.364 54.932.449.838

38.

27.

(*) Cdc kho6n tuong duong ti6n tqi ngdy 31 th6ng 12 nim
lfng llllO tqi ngin hing thucrng mqic6 k!, hqn ti.p 1 d€

)20 bao g6m c6c khodn tiOn g0i
3 thing, vdi 15i su6t tu 39/otndm

d€n-4%tndm 1n!ay St th6ng 12 nim 2019: S%tnim).
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Cong ty C6 phAn An Ti€n lndustries

ruuvEr MINH BAo cAo rAt cuir.rn r-rgp NHAI (ticp theo)
vdo ngay 31 thdng 12 ndm 2020 vd cho nim tii chinh fet tnuc

6. DAU TITTAIcHiNH NGAN HAN

sd cu6i nam

Gi6 g6c Gi6 tr!ghi s6

4
)

(

,)

\

.i
(

(
\
\o

roHccaxc 74.000.000.000 74.000.000.000

BO9..DN/HN

Don vitinh:VND
36 ddu ndm

Gid g6c Gi| fi ghi s6

020.000 59.670.020.000

250.452.328.767

18.605.000.000

.341r.767 328.7273d,8"767

torin bO 93.673 c6 phin trong
li 2.1852.000 USD, tuong duong

co thcyi han tu 6 den 12 th6ng vir
thang 12 nim 2019:tu 5,5%/ndm

han vdro ty C6 phAn An PhAt Finance vd
bin laivd thu nhu€rn trong ndm 20111.

Dv
phdng

Dv
phong

Chtmg khoin kinh doanh
COng ty TLC
Korea (*)
Ddg tu nim giit 6n ngdy ildo hgn
Ti6n g&i c6

!i.fa1.[..) 63.000.000.000 63.000.000.000
rrar pnreu
(***) 11.000.000.000 11.000.000.000

.328.767

000.000

Trong ndm, C6ng ty dd hodn t6t viec chuy6n
COng ty TLC Korea voit6ng gi6 phichuy6n nt

MQt s6 tdi khoin ti6n grlit?i c6c t6 ch0c iln dung vcrit6ng
thdng 12 nim 20'19: 144 t\t VND) da dugc th6 ch6p cho kt

ti6rr khoing 3 tf VND (ngdy 31
n vay ngdn hing ngSn han cOa

(*") Diy ld c6c khoin ti6n giritai ngdn hdng thuong m;
hudng tii suAt tu 6,2%tndmdenT3%6dm (ng5y 3
d6n 8%/ndm);vir

(***) Diy lA kho6n dAu tu tr6i phi6u ngSn
C6ng ty C6 phin Aruzav0i mqrc Ctich

v0i 59.670.020.000 VND;

Phiithu tir khdch hdng
o6itac Doanh ngnlpp s6 t
Cdc khodn phdi thu khdch hdng khdc

Phdithu c6c b6n li€n quan (Thuyil minh s6 32)

roNG coNG
Trong d6:

Dv phdng phdi thu kh6 dili

Trd trtfrc cho ngtfri bdn ngdn hqn

Trd trudc nhd cung c6p kh6c
Trd trudc cho b6n li6n quan
(Thuy6t minh s6 32)

ToNG ceNG
Trong d6:

Dq phdng phdi thu khi doi

7.

7.1

c6c c0ng ty con nhu duEc trinh biry t4i Thuy€t minh s6 21

PHAI THU NGAN HAN cUA KHAcH HANG VA TRA
HAN

Phdi thu ngdn han cia khdch hdng

CHO NGI./OI BAN NGAN

286.
21.

264.
21.

cuot nam

79.5'.75.544
974.233
6'01.311

5.5",20.278

0.4tt5.100)

cuot nam

.351

.011.070

Don v!tinli: VND

36 diiu nam

323.170.795.543
64.847.5,62.733

258.323.2,32.810
7.108.2:21.299

330.279.0'16.842

Don vitinh: VND

36 dd,u ndm

86.660.254.120

8.419.724

154.

91.

5'16.421

22

92t0.600)

86.668.6'73.844



C6ng ty C6 phin An Tien tndustries

rnuyEr M|NH sAo cAo rru culNH Hgp ruHAr (ti6p theo)
vio ngiy 31 thdng 12 ndm2020 vd cho ndm tii chinh f6t tnOc

a. pxArrxuvEcnovey

Ngin hqn (.)
COng ty C6 phAn Nhqa bao bi An Vinh
COng ty C6 phln Pnat tri6n Daisen
Kh6c
Phdi thu vd cho vay ngSn hqn c6c b6n li6n quan
ffhuydt minh s6 32)

roNG CoNG
Dq phdng nq phdi thu kh6 ddi

Dii h3n (*)
C6ng ty C6 phAn Nhr.ra bao bi An Vinh
COng ty C6 phAn Vit ligu X6y dung C6ng nghQ cao An
Cuong
Phai thu vd cho vay ddi han c5c b6n li6n quan
Ghuy6t minh s6 32)

ToNG CANG

(.) Diy la c6c khoin cho vay tin ch6p ngin hqn s6
2021vit hu&ng lai su5t tu 5% tl6n 6,5%/nim; vd

(**) Diy lir c6c khodn cho vay tin chAp diri han s6 il6o
12 ndm 2022vd huong lai sudt tu 5% tl6n 8,5%/nd

36 cu6i nem

.231.200.000

BO9-DN/HN

Don vitinh: VND

56 tlAu ndm

11.000.000000
7.000.000.000

15.060.006.849

I
3
/
t.

"C

.4
.q\

/

?s.\

9. PHAITHU KHAC

Ngin hqn
Kf cugc, ky qu!
TEm Ong
LiidU thu
Phii thu kh6c

roNG GQNG

Dii hqn
Kf cugc, ky qu!

roNG GQNG

Trong d6:
Phdi thu khdc b€n
li6n quan
(ThuyOt minh s6 32)
Phdithu d6ittrqng
khdc

So cu6i nam

Gie fi Dv

12.915.700.039
14.131.350.241

9.680.724.967
11.293.653.353

48.021.428.600

1.142.793.587

1.142.793.587

9.898.808.219

39.265.413.968

33.060,006.849

19.000.000.000

26.700"000.000

30.000.000.000

75.700.000.000

han tu th6ng 1 d6n thing 6 nim

tuthing 1 ndm 2022dbnlhlng

Don vitlnh: VND

S6 dau nam

Gie ti Dtl'phdng

1133.425.822
10.346.218.633
13.703.912.134
6.397.854.425

3r1.581.411.014

3.257.601.207

3.257.60',1.207

5.753.479.858

2t9.085.532.363

23

9.823.5i00.000

(q.2e2.300.000)

48.005.C00.000

48.005.000.000

=



Cdng ty C6 phAn An Ti6n lndustries

rnuyEr nltrrun aAo cAo rar culrrrH uge NHAI (ti6p theo)
Vao ngay 31 th6ng 12 ndm 2020 vit cho nim tAi chinh ket thric

10. NEXAU

s6 cu6i nam

a/
F

,{t\

I

c

\
t4

+
|'

{In

co tl.:,
not

Gia ti

BO9-.DN/HN

Don vitfnh: VND

S5 ctAu ndm

/
uta goc

8.338.'t03.600

1.243.920.600
6.333.733.300

4.169.051

15.915.757.500 4.169.051

36 cu6i nam

bta goc
ci6 fiArth€thu

ndi ouvc
COng ty TNHH Sin
xuSt Thuong mai Xu5t
Nhqp khiu Phtic Hung
C6ng ty TNHH Dalian
Hualaite Trading
Kh5c

ToNG ceNG

11. HANGTON KHO
.h

Hdng mua tlang
ditr6n ducrng
Nguy6n v?t liQu

9.olg..u, dqng cqr

I nann pnam
Hdng ho6

Hdng g0i di b6n

roNG GQNG

Gi6 g6c

37.637.514.027
33.253.146.845
6.010.189.967
8.682.',t75.261

119.782.951.846
243.620.408

Dq phdng :uta goc

085.296.754
937.292.176

9.158.720.116
.200.014.244

Don vitlnh: VND

36 ddu nam

Dt1, phdng

(352.46e.704t

205.609.598.354 (391.978.205) ,1-99!1q!9q _l9a1q9i9!I
Chitiet tinh hinh ting giim dg phdng gi6m gi6 hdrng t6n trong nim:

(391.978.205) 089.517.441
720.100.229

Ndm nay

4'69.704
39.508.501

.978.205

56 diu nim
CQng: Dp phdng trich lfp trong nim
Trir: Hoin nhflp dU phdng trong nim

56 cu6i nam

Don vitinh: VND

Ndm truOc

2.750.517.531

(2.398.047.827)

,r*r"r*

24
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C6ng ty C6 phAn An Ti6n lndustries

rnuyEr M|NH BAo cAo TAt cUiltH HOp ruHAr (tiep theo)
vdo ngdy 31 thang 12 ndm 2020 vit cho ndm tii chinh tet tnric

13. TA! sAN cO DINH v0 niHH

P,hdn m€m
mdy tlnh

422..250.000
407',.038.000

BO9..DN/HN

Don v!tfnh: VND

-,t ong cQng

16.349.236.836
407.038.000

Nguy6n gi6:
56 dAu nam
- Mua trong ndm

56 cu6i nam

Gii tr! hao mon Iiiy kii:
56 dAu nim
- Hao mdn trong nim
56 cu6i nam

Gi6 tr!cdn l3i:

56 dAu nim

s6 cu6i nam

15.926.986.836

2.685.478.697
325.040.544

=,8(

.ryC

i t{l
t
T

NI

\l

a:M:
Quyen sir
dung ddt

15.926.986.836 829.288.000 16.7!;6.2.74.836

114t.232.615 2.799.7',11.312
93t.901.014 418.9r41 .558

MOt s6 tai sin c6 dinh v6 hinh vdigii tricdn tqi ti 12,9 ti
th6 chA.p cho c6c khodn vay c0a C-Ong ty vi c6c c0ng ty
minh s6 21.

14. OAU TUTAr CHiNH DAt HAN

14.1 Diu ttt vdo c6ng ty ti6n kdt

Trong ndm 2019, COng ty An Thinh, c0ng ty con c0a
C6 phAn Sdn xu5t T6ng hqp Sunrise ViQiNam ("Cong ty
trong c6ng ty ndy. Tai ngiy 31 thdng 12 ndm 2020, cOng
ty Sunrise.

3.010.519.241 208.133.629 3.218.6i52.870

13.241.508.139 30€|.017.385 13.549.5i25.524

12.916.467.595 621.154.371 13.537.6i21.966

r15 duEc s0 dqrng ldm tiri sdn
nhu tlugc trinh bay tqi Thuyet

ty, di tham gia thinh lap t36ng ty
rnrise") vi chi6m 48o/o v6n dieu lQ

con di gop 24 ti VNt) vdo COng

Trong ndm 2020, COng ty An Tin, c6ng ty con cria C6ng
phAn Dich vu Xing diu An DOng ("COng ty An DOng) vd

cld tlram gia thdnh lqp C6ng ty C6
i6m 30% v6n ili6u lQ trong c6ng ty

niy. Tqi ngiy 31 th6ng 12 nim 2020, c6ng ty con niy di
D6ng.

Th6ng tin chi tiCt vA c6ng ty lien kCt ndy nhu sau:

600 trieu VND viro C6ng ty An

Ti t0 tqi Tl tQ quyCn
T€n don vi lch (o/o) bi6u quy6t 1,/4

C6ng ty Sunrise 33,24o/o 48o/o

COng ty An
D0ng

21o/o 30o/o

Ngdnh nghd

SAn xu6t nhr,ra vd
cao su t6ng hgp dqng
nguy6n sinh

Kinh doanh xing, dAu

Dia chi

LO CN11
Cum CN
th! trSn
huyQn
tinh Hii
LO 81,
nghiep
An

12,
uong,
S6ch,

S6ch,

{30n9
thuQt cao

Km47,
Qu6c l0
Viet Hda,
Hai

Phuong
inh ph5

26
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Cong ty C6 phAn An Ti6n lndustries

ruuyEr MINH BAo cAo rAt cuitrtH ucyp uHAr (ti6p theo)
vdo ngdy 3't thang 12 ndm 2020 vit cho nim tdi chinh fet tfruc

14. oAu ru TAt cHiNH DAt HAN (ti6p theo)

14.1 Diu tu vito c6ng ty li6n *6t 1ti6p theo;

Chitiet gi6 t( khoin diu tu vdo c6ng ty li6n k6t ndy nhu

ty Sunrise

15.23;6.000.000

8.76;4.000.000

Gie

000 000.000
380 000.000

BO9-DN/HN

Don v!tfnh: VND

-2t ong cQng

15.236.000.000

9.364.000.000

Gi6 trighi

30.0110.000.000
48.3i30.000.000

21

T\
iH

YC

:{a
,il
,0r

-1

.\
c

N
=

;(,

Gi6 tri diu tu:
56 olu nam

- Ting giA tridAu tu

56 cu6i nam

- Ph6n loi nhudn tu c0ng ty li6n kdt

^t a.so cuor nam

Gia tr!cdn lqi:

55 tlAu nim

56 cu6i nem

14.2 Diu tu ndm gi? il6n ngdy ildo hqn

Phin !0y fC ltOytql nhufn ke t* thdi diiim mua:
56 cl6u nim

COng ty An D6ng

600.000.000

Sd cu6i ndm
Gi6 s6c Gie fi shi s6

30.000.000.000 30.000.000.000

30.000.000.000 30.000.000.000

Kj, han trd g6c va lli

Lii tr5i phi6u ctugc
k! 1 ndm 1 lAn, ri6ng
cho k! thanh to5n l5i
s6 dugc thanh to6n
voi ti€n g6c trai
ngiiy diio han 29
ndm2028

30.000.000.000

600.000.000 24.0Cr0.000.000 24.600.000.000

(56.550.198) (56.5150.198)
3.oer1.813.575 3.091.813.575

3.0:r5.263.377 3.035.i!63.377

15.17',9.449.802 15.179.1t49.802

600.000.000 27.04\5.263.377 27.635.it63.377

Don vitinh: VND

Sd ddu nam

O Chiti6t khoan dAu tu k6i phieu nhu sau:

56 cu6i ndm
VND

30.000.000.000

-.1lren gur co Ky nan
Diu tu trdi phiOu (")

roNG CQNG ,000.000 78.380.000.000

Tdi sAn
Ldi sudt/ndm dAm bdo

Lii su6ttham Kh6ng
chi6u + 0,8%

Ng6n hdng TMCP
C6ng thuong ViQt
Nam - Chi nh5nh
Khu c6ng nghiep
Hdi Duong

ToNG CQNG

dinh
I .-.
en lar

ru 10

vdo
o6

Trdi phi6u dugc th5 ch5p cho khoin vay ngdn hAng ngSn
bAy tai Thuy€t minh s5 21.

27
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COng ty C6 phAn An TiOn lndustries

rHuyEr MINH BAo cAo rAt cniun Hgp ruHAr (ticp theo)
vdo ngdy 31 thdng 12 nim 2020 vit cho ndm tdi chinh t<et tnUc

56 c:u6indm

907.573.708
.362.603.893

83.348.620
394.475.495

.574.633.285

.71 1 .133.064
579.740.315

.484.466.585
461.817.540

BO9-DN/HN

Don vitinh: VND

56 odu ndm

4.615.973.563
1.429.238.300

51 1.706.800
170.692.808
843.261.402

12.697.614.392
8.011.162.443
5.307.346.554
1.645.617.402
1.594.229.533

15. CHI PHiTRA TRUOC

Ngin h4n
C0ng cr;, dqrng cr; xu6t dung
Phi bio hi6m vir phi kh6c
Trd tru0c ti6n thu6 vin ph6ng
Chi phi bio du0ng xe
C6c khoAn khdc

roNG CQNG

Dii hqn
COng cq, dqr.ng cg xu5t dr:rng
Ti6n thu6 dAt tri trudc
Chi phistla ch0a l0n
Chi phi st}a ch0a, bio duong
Cdc khodn kh6c

roNG coNG

16. PHA!TRA NGI.rA BAN NGAN HAN

.748.001.716 7.570.872.873

\=
'UNI
r{
rH

4

{

z
,1,4

Phaitra nguoib6n
Phai ra ngin hsn b6n
li6n quan

[huy6t minh s6 32)

ToNG cgNG

56 cu6i nem

36 co khd ndng
Gie fi te

126.47.156.094 126.47.156.094

17 6.637 .428.296 176.637 .428.2%

1.790.789 29.255.970.324

Don vitinh: VND

36 cldu ndm

36 c:6 kl\6 ndng
Gi6 ti trd nq

90.t977.671.329 90.977.671.329

365..319.272.629 365.31 9.:272.629

Don vitlnh: VND

^ I -)50 dau nam

19.998.728.004

35.187.268.6',t4

5s.185.996.618

303.084.584.390 303.084.584.390 456.,296.943.958 4s6.296.!r43.958

17. NGUOI MUA TRA flEN TRUOC NGAN HAN

Ngudi mua tri ti6n trudc
C5c b6n li6n quan tri ti6n trudc
(Thuy1t minh sO 32)

roNG GQNG

28

Sd cu6i nam

sr.sla.o+e.soz

51.504.043.907



Cong ty C6 phAn An Tien lndustries

rnuyEr MINH BAo cAo rAl cHir.rH Hqp nHAr (ti6p theo)
vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm 2020 vit cho nim tdi chinh tet tntic

18. rxuE va cAc xxoAtr psAt rxu va pxAI Nop NHA

PhAi thu
Thu6 thu nhfp doanh
nghiQp

TONG GQNG

PhAi nQp
Thu6 gi5 tri gia tdng
Thu6 thu nhip doanh
nghiQp

Thu6 thu nhqp c6 nh6n
Thu6 nh6p khAu

C6c loaithu6, phi kh5c

ToNG CANG

56 phdi thu
36 ddu ndm trong ndm

1.335.253.229 (242.274.297)

B09-DN/HN

Don vitinh: VND
36 aa tnu trcng

ndm/cdn tru 56 cu6i ndm

1.092.978.932

- t.092.978.932

50 da nQp
trong ndm

\

\
,tC

)
,l

5.847.402.322 84.217.886.031 (85.6i16.659.387) 4.449.028.966

1.33s.2s3.229

36 ctdu ndm

418.976.337

5.143.986.558

284.839.427--

___(242zry2e71

36 phdi nlp
trong ndm

74.999.914.556

3.442.777.300

1.689.079.542
3.624.299.396

461.815.237

(74.879.265.101)

(5.260.133.376)

(1.525.825.725)
(3.624.299.396)

7.135.

Sd c'u5i nam

.659.593.920

Sd cuSi ndm

539.625.792

3.326.630.482

448.O93.244

1U.679.448

Don vitinh: VND

^ I -)50 dau nam

2.031.333.320
289.489.813

Don vitlnh: VND
^ I -)50 dau nam

99.252.670
2.039.427.386

19. CHI PHi PHAI TRA NGAN HAN

Chi phi l6ivay vi lSitrii phi6u
Chi phi thu6 kho, thu6 vin phong

roNG CQNG

PHAI TRA NGAN HAN KHAC

Phaitra bdo hi6m vd kinh phicOng doin
Phditrd khdc
Phiitri ngSn hEn khdc cho cdc b6n li6n quan
(Thuy€t minh s6 32)

roNG CQNG

.659.593.920 2.320.823.133

20.

56 c:u6i nem

175.600.724
.458.436.973

.430 644.186

.883 2.138.ti80.056

29
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C0ng ty C6 PhAn An Ti6n lndustries

rnuvEr MINH BAo cno rA cHIttH Hgp ruHAr.(tiep theo)

vdo ngiy 31 thing 12 nAm202O vd cho tiri chinh k6t th0c cung ngiy

zz. QUY KHENrnuonc, enOc lgt

Ndm

209.752.
10.520.000.

.864.

864.866.

BOg-DN/HN

Don vitlnh: VND

Ndm trvOc

620.095.911
7.341.134.892

(7.751.478.49',1)

209.752.312

56 oAu nim
Trich l?p trong nim (Thuydt minh s6 23'1)

Srl dUng trong ndm

s6 cu6i nam

4
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I
I

\

t
\

4
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Cong ty C6 Phdn An Tien lndustries

rHuyEr utNH aAo cAo rAl cHlttn xgp uHAr (ti6ptheo)
vao ngay 31 th6ng 12 ndm 2O2OvAcho ndm tii chinh f6ttnUc cirng ngiy

2s. vOH cnU sd n0u (ti6p theo)

23.2 c6 phi6u

Ndm ngy-

CO phiiiu cting kf
ph6t hdnh

CO phiOu di b6n ra
c6ng ch0ng

C6 phi6u pn6 tnong
C6 phi6u uu ddi

C6 phi6u dang luu
hinh

C6 phi6u pn6 tnong
C6 phi6u uu d5i

Menh gia c6 phi6u dang luu hinh: 10.000 VND/c6 phieu (ngdy 31

VND/c6 phi6u).

56luqng

32.027.500

32.027.500
32.027.500_

32.027.500
32.027.500-

Giefi
VND I

320.275.000.000 27

320.275.000.000
320.275.000.000

320.275.000.000
320.275.000.000

23.g C6c giao dich vd v6n voi cdc chtt sd h1u vd phdn ph6i c6 t1c,

Vdn dd g6P c&a chi sd hhu
56 ttAu nim
Ting v6n trong nim

36 cu6i nem

Cd ttr dd c6ng b6

23.4 Cd trc

CO trlc cli c6ng b6 vit tti tri trong nim
C6 ttrc trOn c6 phiOu Ph6 thOng

Chia c6 tuc bdng c6.Phieu
(2019: 1.500 VND/cO Phi6u)

CO trlc cti c6ng b6 sau ngiy k6t th0c k!' k6

toin nim vi chua ttuqc ghi nhfn lir nq phii
tri vio ngiry 31 thing 12 ndm 2020

35

Ndm

278.500.000.
41.775.000.

Ndnt

41.775.000.

41.775.

BOg-DN/HN

Ndm truoc

278.500.000.000

278.500.000.000
278.500.000.000

278.s00.000.000
278.500.000.000

12ndm 21119: 10.000

nhuQn

Don,titinh: VND

Ndm truoc

278.500.000.000

Don vitinh: VND

Ndm trudc

Gi6 tri
VND

t
c

{S

vl
CI

'::.1

il

,9\
:,1 I
.11
u51

s2(

27
27.850.

27
27.850.

320.275.000. 278. {r00,000.000

41.



Cong ty C6 phAn An Tien lndustries

rHuvEr MINH BAo cAo rAl cHiuu ugp xHAr (ti6p theo)
vdo ngiy 31 thSng 12 ndm2O2O v?t cho nim tii chinh fet tnUc cUng ngiry

^1 t,
SO CUO'

1.096.221,
8.576,0
5.212,

4.090.796

3.347.015.828.
603.529.141 .13
140.251 .998.14

(8.067.337.51
(7.228.

(1.066.478.
993.629.

4.082.729.630.7

3.784.879.097.

297.850.533.

BO9-DN/HN

^, -:so dau nam

'1.571.466,75
37.510,78

5.212,95

Don vitinh: VND

Ndm truOc

4.642.259.702.391

3.877.282.858.561
635.048.444.619
129.692.551.983

235.847.228

(10.672.1 81.036)
(85.1sl.317)

(1.069.390.048)
(9.517.639.671)

4.631.587.521.355

4.203.929.028.449

427.658.492.906

Don vit|nh: VND

Ndm tru1c

22.592,039.702
33.772.128.899
4.984.390.584

61.348.559.185

Don vitinh: VND

Ndm trwOc

3.780.567 .206.192
507.613.935.910
104.400.878.076

75.931.173

cAc KHoAN MUc NGoAt BANG cAN DO xE roAu

NgqitQ c6c loqi
USD
SGD
EUR

25. DOANHTHU

25.1 Doanh thu bdtn hdng vit cung cdp dlch vqt

T6ng doanh thu
Trong d6:

Doanh thu bdn hdng h6a
Doanh thu bdn thdnh PhAm
Doanh thu cung cdP dich vu
Doanh thu khdc

G6c khoin giim trir doanh thu
ChiOt khdu thuong m4i
Gidm gid b6n hdng
Hdng bdn bitrd lai

Doanh thu thuin

Trong d6:
Doanh thu d6i v'i ban khdc
Doanh thu dOiv1i bdn li1n quan

ffhuy6t minh sd 32)

25.2 Doanh thu hoEt dQng tdi chinh

Lii chuy6n nhugng c6ng tY con
Lditi6n g[ri, ti6n cho vaY

Liich€nh lQch tl gi6

roNG CQNG

26. Gn voN HANG aAx vA DIGH vU cuNG cAP

,
)
it
T

:T

0
rl

tf,

fl:

: llt

;l
rEl
ilE!

,il|n

Gi6 v6n b6n hing h6a
Gi6 v6n b5n thinh ph5m
Gi5 v5n cia dich vqr il5 cung cAP

Gi6 v6n kh6c

roNG CQNG

27.089.567.
12.417.

3.222.007.705.
466.025.344.
119.588"350

36

4.392.657.951.3513.807.621.400.340



COng ty C6 phAn An Tien lndustries

muyEr MINH BAo cAo TAI cnixn Hgp NnAr (ti6p theo)
vio ngdy 31 thdng 12 nilm 2020 vit cho n5m tdi chinh fet tnric cirng ngiry

27. cxr psirlrcHiNH

Chi phi lSivay
L6 ch€nh lQch ti gi6
Chi phi ph6t hdnh tr6i phi6u

Chi phitiichinh kh5c

TONG GQNG

28. cHr pHi BAN HANG VA CHI PHi OUAN LY DOANH NGHIFP

Ghi phi b5n hing
- Chi ohi nhin vi6n
- chi bni rn6u hao tii sin c6 dinn

- Chi phi dich vqr mua ngoii
- Chi phi b6n hAng kh6c

TONG GQNG

Ghi phi quin U doanh nghieP
- Chi phi nhAn vi6n
- Chi phidddirng vin phong

- Chi phi khSu hao tii sin c6 einh

- Thu6 phi, lQ phi

- Chi phi dich vrl mua ngoii
- Chiphiquin lf kh6c

roNG C9NG

THU NHaP VA GHI PHi KHAC

Thu nhfp kh6c
Lii tir thanh lf tAi sin c6 einn

C6c khoin kh6c

Chi phi kh6c
L6 tu thanh tf tii sin
G6c khoin kh6c

LO KHAC THUAN

41.272.379.
5.336.179.

260.000.
9.606.iI

14.355.072
2.998.749.

112.035.650.1
9 329.240.

138.718.

23.935.378.
1.831.103.
2.441.

10.249.087
14.014.487.
19.907.573.

Ndm

48.674.
939.452

988.127

2.806.684
1 261.495

4.068.1

B09-DN/HN

Don vitinh: VND

Ndm truoc

57.113.357.924
6.790.894.256

260.000.000
2.715.226.120

66.879.478.300

Don vitinh: VND

Ndm truOc

18.659.424.565
3.523.202.786

71.852.335.865
21.349.658.494

115.3184.621 .710

22.784.t565.835
1.674.122.761
2.396.t191 .185
5.654.i383.683
8.533.,498.503

13.928.:21 1.335

54.970.873.302

Don vltlnh: VND

Ndm tru0c

1.858.076.279

1.858.076.279

1.564,,874.722
345.544.069

1.910.418.791

=!
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COng ty C6 phin An Ti6n lndustries

rnuvEr M|NH BAo cAo rAt culNH Hgp nHAr (ti6p theo)
vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm2020 vd cho nim tii chinh fet tnUc cung ngdy

30. CH!PHiSAI,I XUAT, KINH DOANH THEO YEU TO

=2-

T

'H
Y

{r
ti
r(

1.

=

v

31.

Ndm

422.118.163.1
80.61 1.183.
48.879.040.53

200.296.342.43
32.812.748.

784.717

BOg.DN/HN

Don vitinh: VND

Ndm trufic

530.226.937.008
88.046.682.862
46.820.446.379

150.345.687.236
44.978.904.157

860.418.657.642

20 thang 6; nim 2019,
19) va dugc gidm 50%
hin thu nh€p tir du in
g ty trong nim 2020 lir

Don vitlnh: VND

Ndm trufic

13.494.701.504

(4.648.874.896)

tr*"ra"*

Chi phi nguy€n lieu, vQt liQu

Chi phi nhin cOng
Chi phi khSu hao tii sin c6 dinn
Chi phi dich vu mua ngoii
Chi phi khdc

ToNG CQNG

THUE THU NHAP DOANH NGHIEP

10% cho thu nhip tir dqr 5n niy.

COng ty An Thdnh Bicsol Singapore PTE LTD

31.1 Chi phi thu6 TNDN

Chi phithue TNDN hi€n hinh
Chi phithu6 TNDN di6u chinh theo Nghidinh 132 (.)

Chi phithu6 TNDN trich thua nim truoc

ToNG CQNG

gidm vdi s6 tien la 3.628.830.020 vND.

ThuE suit thu6 thu nhip doanh nghiep (TNDN') 5p dung cho C6ng ty vir c5c c6ng ty con li
2Oo/othu nh?p chiu thuO, ngoditrir c5c trudng hqp dudicl6y

Theo cOng vin s6 2093/CT-TTHTNNT ct]a Cuc thue tinh YOn Bdi ngii'
COng ty ttuqc miSn thu6 TNDN trong 2 nim (tu nim 2018 d6n ndm 2(

tnueii.tOtl trong 4 nim tiOp theo (t-u ndm 2020 d6n nim 2023) vOi

dAu tu m0 rEng. tneo d6, thu6 su6t thue TNDN 5p dung d6i voi Co

Thu6 su6t thu6 TNDN 6p dUng cho C6ng ty An Thinh Bicsol Singapore PTE LTD lit 17% theo

luit thu6 TNDN cOa Singapore.

C6c b5o c5o thu€ c0a COng ty vi cdrc c6ng ty con sE chiu sr=r ki6m tra c0a co quan thu6. Do

viqc ip dung lu?t vi c6c quy &lnn ve tnu6 cO tn6 duqc giii thich theo nhi6u cdch khic nhau,

s6 tnue ouq-c trinn bdy tr6n'b6o c6o tiichinh hgp nh5ic6 th6 se bithay d6itheo quyet oinn

cu6i cirng crja ccv quan thu6.

(") C6ng ty vd cAc c6ng ty con di di6u chinh lai chi phi lSivay lh6ng dugc khAu tru cia c6c
' ' 

nam ZOtA vir 2019 iheo quy dinh crla Nghidinh 13212020_IND-CP do Chlnh.ph0 ban hinh
ngiry 5 th6ng 11 nim 2O2O ("Nghi dinh132") sua O6i, b6 sung-khoq1.S^{du SNghi dinh

ZOtiOnnA-Cp. Tneo d6 chi phithue TNDN c0a c6c ndm 2018 vi 2019 tlugc tlir0u chinh

38



COng ty C6 phAn An Tien lndustries

ruuvEr utruu gAo cRo rA cHius Hqp NuAr (ti6p theo)
vdo ngdy 31 thang 12 ndm 2O2O vit cho ndm tii chinh f6t tfrUc cirng ngdy

3r. rNuE THU NHap DOANH NGHTEP (ti6p theo)

31.1 Chi phi thu6 TNDN (ti6p theo)

Dudi tlAy n 06i cni6u chi phithue TNDN vi k6t qui crla lgi nhu?n
voithue suAt tnue TNDN:

TOng tqi nhuQn f6 toin trudc thu6
Thue TNDN theo thue su5t 2O%
Thue TNDN theo thu6 suill'l7o/o
ThuC TNDN theo thue suat tO%

Cdc khoAn di€u chinh:
Chi phi l6ivay khOng duEc khAu tru
Chi phi kh6ng iluqc khdu trir
Cdc khoin di6u chinh ttrng kh6c
Ch6nh lCch ti gi6 chua thuc hiOn
Didu chinh hEp nhAt
Di6u chinh thue TNDN trich thira nim tru0c
Chi phithuC TNDN di6u chinh theo Nghidinh
132
Thu6 TNDN clugc mi6n vir ch€nh lOch thu6 su6t
k!'nay (-)
Chuy6n 6
C6c khoin di6u chinh giim khic

chi phi thuii TNDN

(*) Theo Nghiquy6t s6lrctzozo/QH14 do Qu6c hoi ban hinh ngiy 1

theo Nghi dinh s6 114l202otND-cP do chinh phi ban hdnh ngdy
COng ty thuOc nhom d6i tuqng duEc gidm 30% s6 thue TNDN

31.2 Thu6TNDN hi6n hdnh

Thue TNDN hi6n hdnh phii tri dugc xdc dinh dr.ra tr6n thu nhQp
Thu nhQp chiu thu6 c0a COng ty vi c6c c6ng ty con kh5c vdi lqi
b6o c6o k6t qui hoat clOng kinh doanh hcrp nhSt vi thu nh?p chiu I

khoin muc thu nh?p chiu thu6 hay chi phi iluEc kh5u trir cho muc d
khdc vi c0ng khOng bao g6m c6c khodn muc kh6ng phii chiu thu6 I

cho mqc ilich tinh thu6. Thu6 TNDN hiQn hinh phdi trd c0a COng ty
tinh theo thuO su6t di ban hAnh dOn ngay ket thUc ky ke toan nim.

39

B09-DN/HN

todn trudc thu6 nhAn

)o

{-

)(
.Jr4

NI

;l

1:

Ndm

56.650.967
7.897.084

629.052.
1.346.523

139.921.
99.462.
87.736.

(618.362.
(803.493.

(3.628.830.

(1.393.612.

3.685.051

Don vitinh: VND

Ndm truilc

62.934.263.167
12.447.578.896

118.382.677-

4.810.217.288
332.496.120

34.874.218
304.304.536

(4.648.874.896)

1;
\
,I

-fi

)
/..

5 )

)

) (4.307.7,+2.168)
- (172.2127.128\

(711!?!g!)

8.845.826.608

th6ng 6 ndm 11020 vi
th6ng 9 ndrn2020,

nQp trong nim 2020.

thu6 c0a [<!, hiQn tqi.
clugc b6o cdro trong
kh6ng bao g6m c6c

tinh thu0 trong c6c k!,
kh6ng ducvc k:h5u tru
cdc cOng tv con dugc
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32.

Cong ty C6 phAn An Ti6n lndustries

rHuvEr MINH BAo cAo rAl cHit'tH Hqp ruHAr (ti6p theo)
vdo ngiry 31 th6ng 12 ndm2O2O vd cho nam tiri chinh xet tnric cung ngay

BOn li6n quan Mdi quan he

C0ng ty C6 pnan COng tY me
NhuaAn Ph6t cAP2
Xanh

C6ng ty TNHH An C6ng ty cirng Cho v3y 
.

rruns rndustries tfp dodn +liltliiffi;:l
Mua hdng h6a
Doanh thu b6n hdng

C6ng ty TNHH C6ng ty cirng Doanh thu b6n hdng

Linh Kien Nhua O tip dodn
T6 Vinfast - An
Phat

C6ng ty TNHH C6ng ty cirng Doanh thu b6n hing
MTV Co khi chinh tiP dodn
xic vi Ch6 tao
khu6n miu Viet
Nam

NGHIEP VU VOICAC eEr.l LIEN QUAN

Nqodi c5c khoin bio lSnh vdi b6n li6n quan nhu trinh biry tai Thuy6t minh s6 21, nhong giao

Oiin trqng y5u kh6c c0a C6ng ty vi c5c cOng ty con vdi c5c b6n li6n quan trong nim bao

gdm:

Don v!tinh: VND

Ndm nay Ndmtruvc

1 .001 .378.81 I .O7 6 1 .598.243.491 .255
250.555.351.605 330.445.849.149

15.877.527.375 17.266.186.266

1o.o0o.o00.oo;
2.064.395.449

7 000.000.000

BO9.DN/HN

6.2145.000.000
239.700.000.000
221.982.000.000

4.73i7.538.572

207.753.275
80.000.000.000

30.000.000.000 8.800.000.000
30.000.000.000
2.061.048.956 -

704.295.412
2.961.406.510 727.529.915

458.415.000 1.864.857.050

418.195.000

N1i dung
nghiQp vu

Mua hirng h6a dich vu
Doanh thu bdn hdng
Thu tidn chi h0
chi h0
Ti6n chicho vay
Thanh to6n c6c khoAn
vay

C6ng ty C6 phAn C6ng ty m9 Chuy6n nhuqng mua c6 21.850.000.000

fapEoan nn Pnat cAP 1 PhAn

Cho vaY 124.255.000'000
Thu h6i g6c vaY 122'900.000.000
L5i cho vaY 6.557.6P4.997
Mua hirng h6a vA dich vU 1.504.+0.000
Doanh thu b6n hing 155.8145.11 1

i6" tft, tt b6n c6ng tY 
I

con

:

I

C6ng ty C6 phAn C6ng ty cirng Doanh thu bdn hirng 20.1O4.084.545 94.409.239.007

f.fnrri Ha f.r6i rapioan Mua hirng h6a 2.793.600 65.7U.'147 '848

cong ty TNHH C6ng ty cirng Mua hing h6a dich vr,r 530.000 4.901.961'148

inu-C6ng nghiep tap dojn Doanh tnu Uan nang 47.879.506 3.2il'510
Ki thuat 6adnn Thu hdi s6c vay 41.000.000.000 34.000.000.000

Phat ?,!""H,'"n",", * ?33:3H:3?0 
1e 000'000 000

Ong phqm Anh Ghrl tich t6p Thu ti6n Qm Ong - 1.285'550.000

Duong dodrn c0a C6ng- tymec5pl
Ong V0 Thanh Thirnh vi6n HQi Tam rlng 114'900'000 359'522'000

Binh oont Ouin tri' Thu hOiiam Ong 1.154.239.325 816'699'900

Cong ty. C6 Ph6n
S6n xudt t6ng hqp
Sunrise Viet Nam

C6ng ty An Phat
lnternational, lnc.

COng ty li6n Mua hdng h6a vir dlch vu 26'269'050'787

f6t - ' Doanh thu b6n hdng 1.897'446'350
G6P v6n 8.7il,000'000

C6ng ty cirng Mua hirng h6a vd dich vU 314'598'650'018
lSnh dao chrj
cn6t

40



C6ng ty C6 phAn An Ti6n tndustries

rHuvEr MINH BAO CAO TAt CUittH Hgp ruHAr (ti6p theo)
viro ngdy 31 thang 12 ndm 2020 vd cho nim tii chinh kCt thuc cung ngAy

32. NGHTEP VU VOr CAC eEH L|CN QUAN (ti6p theo)

BOg-DN/HN

Ndm tnt0c

1.683.076.456

Don vitinh: VND

Sd ddu ndm

5.003.301.688

783.127.W6

546.400.300

687.622.100

63.893.500

23.876.665

Nh&ng giao dich trgng y6u khAc cia C6ng ty vA cAc c6ng ty con vdic5d Uen li6n quan trong
nim b-a6 g6m' (ti6p'thi6):

Nfli dung
B€n li6n quan M6i quan hQ nghiep vu

C6ng ty C6 phin C6ng ty cirng Doanh thu b6n hing vd
NhUa Bao bi An t?p dodn dich vu
Vinh Mua hdng h6a vd dich vu

Thu h6i g6c vay
L6i cho vay

COng ty TNHH COng ty ctng Doanh thu b6n hdng h6a
Ph6t tri6n XuAt tip doAn
NhQp khiu vA Ddu
tu Viexim

17.374.37',\.708
19.000.000.000

1.566.794.521

22.227.273

\

v

t,(
z

\..\

Cdc di€u kien vd di6u khodn cla cdc giao dich vfiicdc b€n li6n quan

B€n li6n quan M6i quan he Nli dung nghiQpvu

COng ty vi c6c cOng ty con mua vd bfrn hirng hoa vi cung c6p dich vq vdi c6c b6n li6n quan
tr€n co sd th6a thuin theo hqp d6ng.

Ngoqi tru cdc khoAn cho vay vi cti vay co lii su5t, s6 du c6c khoin phdi thu, phii trd 06i vOi
c5c b6n li6n quan cia COng ty vdr c6c c6ng ty con tai ngiy 31 th6ng 12 nim 2020 kh6ng cdn
bio ilim, khOng chiu lii suAt va s6 duqc thanh to6n bing tidn. Cho nim tii chinh k6t th0c ngay
31 th6ng 12 nih 2020, COng ty vi c6c c6ng ty con chua trich lip UAt cu mOt khoin dqr phong

ng phii thu kho ddi li6n quan d5n s6 tien cdc b€n li6n quan cdn ng COng ty vi c6c c6ng ty con
(tqi ngdy 31 thang 12 nilm 2019: 0 VND). ViQc d6nh gi6 ndy tluqc th\rc hi€n cho m6i fg,tnOng
qua viec ki6m tra tinh hinh tii chinh c0a b6n li6n quan vi thi truong md b6n li6n quan d6 hoat
tlOng.

Tai ngdy ket thUc ky' kB todn nim, COng ty vd c6c c6ng ty con c6 s6 du phii thu vi phii tri
v0ic6c b6n li6n quan nhu sau:

sa 
"ualra*

rs.r rs.ogalo4o

ezs.sz+[ooo

'"::::[:::

.r .rJ o*

roz.ogl.soo

,.ron.rr].uffi

Phiri thu ngdn hqn cia khdrch hdng (Thuy\t minh s6 7.1)

C6ng ty C6-ph6n COng ty me c5p B5n hirng vd cung c6p
Nhua An Phdt Xanh 2 dich vu
C6ng ty C6 phdn Cong ty cung B5n hdng h6a vd cung
Nhqra Hd NQi TQp clodn cAP dich vU

C6ng ty C6 phAn An C0ng ty cirng B6n hang vd cung c6p
Trung lndustries TQp dorin dich vu
Cong ty TNHH Linh C6ng ty cing B6n hdng vd cung c6p
ki€n nhua 6 to Tap doirn dich vu

C6ng ty cing B5n hdng vd cung ciP
Tqp dodn dich vU

C6ng ty cing B6rn hdng vi cung c5p
Tap dodn dich vu

COng ty cirng B6n hirng vi cung c5P
Tap dodn dich vu

C6ng ty cirng B5n hdrng vd cung c5P
T?p dodn dich vU

C6ng ty me c6p B6n hdng vdr cung c6P

1 dich vU

Vinfast - An Ph6t
COng ty TNHH Ccr

Khi Chinh x5c vd
Khuon m5u Viet Nam
C6ng ty C6 phAn S6n
Xu5t T6ng hqp
Sunrise Vi_6t Nam
COns ty C6 phin VQt
lieu Xay dsng C6ng
NghQ Cao An Cucrng
C0ng ty C6 phAn
Nhua Bao biAn Vinh
Cong ty C6 phAn T?p
dodn An Ph5t
Holdings

41
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COng ty C6 phin An Ti6n lndustries

THUYET MINH BAO CAO TAI CH1UH Hgp uHAr (ti6ptheo)

viro ngiy 31 th6ng 12 nim 2O2O vit cho ndm tdri chinh ret tnuc cung ngdy

NGHIFP vp v0t cAc eEN ltEtt oult't (ti6p theo)

Tqi ngiy fet tnUc fy t6 toan nim., C6ng ty vA c6rc c6ng

vOi cicben li6n quan nhu sau (ti6p theo):

BOn ti6n quan M6i quan he NQi dung nghiQp vtl

Trt tuhc cho ngvdi bdn ngdn han (Thuy6t minh s6 7'2)

C6ng ty C6 phAn C6ng ty m9 Mua hdng h6a,

nhui An Ph5t IAPZ nguY€n vOt lieu

Xanh
C6ng ty C6 phAn C6ng ty cirng Mua hirng h6a'

Nhrfi bao bi An tOp doan nguyEn v?t lieu

Vinh
C6ng ty C6 phin C6ng ty cirng Mua hdng h6a'

Vat iiQu X6y dqng t?p dodn nguy€n vflt lieu

\

il

32.

i

i
.\

ty con c6 s6

-t l,
50 CUO'

BO9-DN/HN

ph6i thu vA phii trd

Don vitlnh: VND

-a -lso dau nam

8.419.724

8.419.724

1.000.000.000

8.7M.706.849

5.315.300.000

15.060.005.849

30.000.000.000

C6ng nghQ cao An
Cuong
COng ty An Phat
lnternational, lnc.

COng ty TNHH An
Trung Industries

COng ty cirng Mua hdng h6a'
lSnh clao ch0 nguY6n vQt liQu

cn6t
COng ty cirng Mua hdng h6a'
t?p dodn nguY6n vat li0u

Mua hdng hoa,
nguy€n vQt liQu

Mua hdng hoa,
nguy€n vat liQu

C6ng ty me Cho vaY ng5n han

cfip 1

C6ng ty cirng Cho vaY ngin hgn

lSnh dao chir
ch6t

20.114.768;

4.635.175.

4.262.410

61.591.961.1

1.133.694.

91.738.011

20.157.81

3.300.000

8.592.300

Phdi thu ddi hqn cia khirch hdng
C6ng ty C6 Ph6n COng tY me
nhrJa An Ph6t Xanh cAP 2
COng ty c6 phAn C6ng tY cing
vat ligu xiY dr.rng taP dodn

c6ng nghQ cao An
Cuong

Phdi thu vd cho vay ngdtn hqn (Thuy6t minh s6 8)
'Co"'g-ty 

C6 pha, - 
Cdng ty'cirng Cho vay ngin hqn

Vat lieu XdY dqng t?P doin
COng nghe cao An
Cuong
C6ng ty C6 PhSn
T?p dodn An Ph6t
Holdings
C6ng ty C6 PhAn
Ankor BioPlastics

Phdi thu vi cho vay ddi hqn (Thuydt minh s6 8)

Cong ty C6 phAn Cong ty mq Cho vay dii han

T?p doirn An Ph6rt cAP 1

Holdinos
COng I C6 phAn C6ng ty cung Cho vay ddi han

Nhrra An Ph6t tOP dodn

xanh
COng ty C6 phin C6ng ty mq Cho vay dii han

Vit liOu X6y dung c?n 2
C6ng nghQ cao An
Cuong

42

30.000.000.000

12.432.217.536

7.725.601.801

10.000.000.000

8.950.000.000

48.005.000.000



C6ng ty C6 phAn An Tien lndustries

rnuvEr MINH BAo cAo rA cHlnn Hgp unAr (tieptheo)
vdo ngiy 31 th6ng 12 nim 2020 vd cho nim tii chinh k6t thuc cung ngiy

Phdi thu tir chi h0

Phdi thu tir chi h0

Phiithu tit chi h0

Ldi vay phii thu

Tam fng

3.217"979.856

93.589.041

691.708.191

57.847.i',24

3.422.2.50

2.108.150

753.125.000

BO9.DN/HN

Don vittnh: VND
36 dAu ndm

2.760.655.490

1.953.485.043

1.039.339.325

32. NGHIEP VU Vol cAc aEN LIEN QUAN (ti€p theo)

T4i ngiy t<6t tnuc k!, kE to6n ndm-, COng ty vd c6c c6ng ty con c6 s6 du phii thu vd phii tri
vOi c5c-Oen li6n quan nhu sau (ti6p theo):

f
*

BEn ti6n quan Mdiquan hO NQi dung nghiQp vu S6 cu6indm

Phiti thu ngdn hen khlrc (Thuydt minh s6 9)

c6ng ty c6-phin' c6ng ty me L6i vay phai thu 3.400.895.1316

Tap-Ooan An PhSt c5P 1

Holdings
COng * C6 phin C6ng ty mq Phiithu tit chi h0

Nhu;An Phat cdpz
Xanh
COng ty TNHH Khu C6ng ty cing Ldi vay phii thu

cOng nghiQp K! TQP dodn
thu6t cao An Ph6t
C6ng ty cd phAn C6ng ty cing L5i vay phii thu

nhr,ra bao bi An TqP dodn
Vinh
C6ng Ty C6 pnAn C6ng ty cirng PhAithu tir chi h0

S6n XuAtT6ng TaP doin
Hqp Sunrise Vi0t
Nam
C6ng ty C6 ph6n Cong tY cung

Nhua Hd Nqi TaP dodn
C6ng ty TNHH An C6ng tY ctng
Trung lndustries TQP dodn
C6ng ty An Phat COng tY cung
lntemational, lnc. lSnh dao chtj

ch6t
C6ng ty C6 phdn C0ng tY cirng
Vat lieu XAy dYng TQP dodn
C0ng Nghe cao An
Cuong
Ong V0 Thanh Thdnh vi6n

Bin-h HOiddng
Quin tri

Phei te nEudi bdn ngin hp (Thuy6t minh s6 16)

COng ty C5 phAn COng ty me Mua hdng h6a vi
Nhui An Ph5t Xanh ciP2 dich vu

C0ng ty C6 phAn C6ng ty cirng Mua hirng h6a vdt

SAn Xu6t f6ng TiP tloirn dich vu

Hqp Sunrise Viet
Nam

Phdi trit nqin han RhAc (Thuy6t minh sd 20)

C6ng ty Cd pnAri Cong ty me Phai ra tu thu h0

Nhu;An Phat cfip2
Xanh
C6ng ty An Phat C6ng ty cirng Phai tra tir thu h0

tntemational, lnc. t6nh dao ch0
ch6t

1.678.132.i371

5.753.479.858

365.319.272.629

365.319.272.629

-+_
175.637.428.296

-T16,304,506,F11
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COng ty C6 Phin An Ti6n lndustries

rHuyEr M|NH BAo cAo rAl cHil'tH Hqp ruHAr (tiSptheo)

vdo ngay 31 thang 12 ndm 2O2Ovitcho nim tdi chlnh rettnuc cirng ngay

BOg.DN/HN

s6 cu6i ndm 56 dAu ndm

4
a

lt
I

\
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NGHTEP VU VOI CAC aEX LIEN QUAN (ti6p theo)

Tai ngiy k6t thgc ky k6 toAn nim., C6ng ty vA cAc c6ng ty con c6 s6 A{ phii thu vd phii tri
vOi cIc 

-Oen 
li€n quin nhu sau (ti6p theo):

Don vitlnh: VND

BOn li6n quan M6i quan he NQi dung nghiQp vU

Ngtroi mua trd tidn trufu ngdn hqn (Thuy1t minh s6 1l
C6ng ty C6 phAn COng ty mq Tri truoc mua

runUa An Ph5t Xanh c?ry 2 hdng h6a dich vu

Cdc giao dich vfii bUn ti6n quan Rhdc

Thu nhfp cga c6c thdnh vi6n cia Hqid6ng Qudn trivA Ban T6ng Gian!d6c trong nim:

Don vitlnh: VND
NgdY bd nhiQm/mi6n

' -Jjt 
-- 

""';

Ho vit t€n chttx vt1 nhiQm 

- 

Thu nhQp 

--Atd, *y Nam trr*"

35.187.268.614

- 35.187.268.614

Ong Dinh Xuin Chi tich
Cudng

60.rc00.000 60.000.000

cudng 
rrAnh rriAn ,o.d*.ooo 24.ooo.o0oOng V0 Thanh Binh Thdnh vi6n 

^a1 
e^, a,.lOng V0 Thanh Binh lhann vlen 4''Yvv'vvv-T6nggi6md6cMi6nnhi0mngdyl-637'604.461

th6ng 10 ndm 2019

$ng Dodn Minh DOc Thinh vi6n a6 nniem ngdy '19 th6ng 24'd00'000 18'000'000

4 ndm 2019
T6ng gi6m d6c Mi6n nhiem ngiry '16 680.188.656 901.237.230

thang i1'nemio2o
Ong pham D6 Huy Thdnh vi6n - 24.d0O.000 24.000'000

cuong 
rrqrrrr Yrerr

Ong Nluy6n Trung Thinh vi6n 85 nhigm ng6y 20 th6ng 20.900.000

KiCn 3 nim 2020 1 -
dig Nguy6n FtOu ThAnh vi6n Mi6n nhiem ngiry 20 4.900.000 24'000'000

Lons 
- 

!!a1o e ndm 2020

Ong"ptram nnh Thdnh vi€n Mi6n nhiem ngdy 19 - 6'000'000

Duong th5ng4 ndm 2019 
.

BirDing Thi euVnh T6ng Gi6m d6c a6 nf,igm ngdy 16 th6ng 159.182.232

Phuong 11 nnm2020- 
Ph6 T6ng Gi6m Mi6n nhiQm ngiY 16

d6c thAng 11 nAm2O20

Ph6 T6ng GiSm 86 nhiem ngdY 20 th6ng
d6c 8 ndm 2020

Ong Nguy6n ViQt Ph6 T6ng GiSm MiSn nhi€m ngdry 20 360'[00.999 218.128'270

Dfrig 
- d6c thSng 8 nim 2020

T.NG ceNG 1.3s5167r.s87 r.s12.969.96r

44



Cong ty C6 PhAn An Ti6n lndustries

rHuyEr MiNH aAo cno rA cninn noe u$1-(t!eP$.?9 
-.

,ao ngav ii tnang tz na* 2o2OvAcho nim tdi chlnh rettnuc cung ngiy

BOg-DN/HN

Don vitinh: VND

l\'ldnq truoc

Ndm naY (Trinh bdY lqi)

43.174.712.8551 46.13i3.277.723

lAr rnEN cO PHtEu

Ldi ccy bin tr6n c6 phi6u duEc tinh blng cdch chia lqj .nhy-i1lroic 
16 sau tfryg g!a,n.b6 cho

;5'dd$;;;;-6fi';; pna in"rg cu.{ots ty (sau khida di6u chinh cho viOc trich l?p quY

khen thu&ng, phgc lqi) cho s6 luqng Oinn qiai gi, qu,An crla s6 c6 phi6u ph6 th6ng clang

luu hinh trong ndm'

4
.d
,/

,
\
y/t

\

I

t
:;t
:.1 '
rUs

52,:

Lii suy giim tr€n cp nhi6u clu-gc tinh bing^cfrch chia lqi nhu?n hoic 16 sau thue phan b6 cho

c6 d6ng sd h1u c6 phi6u pn6 tnOng cia C,6ng ry cho's6 Y?lg binh quin gia quyen-cia so

c6 phi€u ph6 thOng O".g-r;, h;nn irgng.nim ij's6 trqng binh-quAn sia quv6n cga c6 phi6u

ph6 tnong s6 ttusc pnii nann trong tru-dnn'nd dt .a. q5: :6 
phieu ph6 th6ng ti6m nins co

ij" o'O.giry giim acu ouq. chuydn thanh c6 phiOu ph6 thOng'

C6ng ty vd c5c cong ty con srl dung c6c thOng tin sau dE tinh lai co bdn vi lii suy giim tr€n

c6 phiOu:

Loi nhuin sau thu6 phAn b5 cho c6 dOng sd

hou c6 phi6u Ph6 th6ng
Di6u chinh giim do trich Quy khen thucrng'

phriclqi(*) \ 4 .i. _i
Lol nttuin thuin sau thuii phin b6 cho c6

tl6ng so hii,u cO phiiiu ph6 ttr6ng ct6 tinh
lii co bin tr6n cO Phi6u
il; q;il gi, qrvei.r ctia s6 c6 Phieu Ph6

th6ng de tinh l6ico bin tr6n c0 pnteu

Anh hudng suY gidm:

einh qra;'gia quyiin cria s5 c6 phi6u ph6

th6ng tti ctidu chinh cho c6c yGu tO suy
giim
Liitr6n c6 Phi6u
- Lei co bdn
- LeisuY gidm

43.174.712.859

(9.976.817.578)

36.156.460.145

32.027.500_32.027.500-

32.A27.500

1.34t8
1.34t8

1.129
1.129

(.) Lsi nhuan dung d5 tinh lai tr€n c6 phi6u cho giai nim k6t thuc ngdy 31 th6ng 1 2 n6m2019

crd duoc di6u chinh rair"'roiio iie, 
'oa trinn oa-y truo. oay trong bao cao tai chinh hqp nhat

cho giai doqn ndy o6 pnan 6nh khoin tnl,fcir-# d;y kGl tyta ph0c lqi.tu lqi nhu?n dB

tai coa nim 201e th"J't'G;ililBi? rooioilzozod'ro-DHDCD nsdv 20 th6ns 3 nim 2020

;ffififti';6d;it;;ri.lJto.g ty vd theo c6c Nshiquv6t cga c6c c6ng tv con'

Lqi nhu?n dnng d6 tinh lai tr6n c6 phi6u cho nam ngdy 31 th5no 12 ndm 2020 chua duqc

didu chinh giam cno khoin iricn Ouy khe; th"a"g, ;,hfut Pidrr-kien tu lqi nhu?n cira nim

2o2o dochua co *n,iii'irbi5]ii6idd.I .a oong'da trich lip qu! tu nsu6n lqi nhu?n sau

thuO cho k!' hien tai.

56 tuong c6 phi6u OE tinn l6i ccv bin tr6n c6 phieu phieu cho nim f6t tnOc ngiy 31 th6ng 12

nim 201e d5 dusc alcl'ffifiui ;'r6,i';fie, tii.n bay trons_ bio c5o tai ch'inh hqp nhSt d6

phin 6nh s6 tuens 
"a 

pi.l'i6, aI d-"qg-qlaiffih #; ia i'-a-"a t*c tu lqi nhu?n sau thue

nim 201e theo Nghi";l6i.? zoogorlioz6)rlo-oioco nsiv 20 thins 3 n1m2020 cia Dai

hOi cl0ng c6 OOng cOa COng tY'

Kh6ng co c6c giaodichc6 phi6u.ph6 th.6ng. ho{c giao dich c6 phi6u pn5 thong tiiim ndng nio

trong k!, vi cho d6n d6n ngdy hoin tnann UJo 
""ao tai chinn hqp-nn|t nay co th6 c6 dnh

hud-ng iuy giim l6i tren m6i c6 phiOu'

45

32.027-500



Cong ty C6 PhAn An Ti6n lndustries

ruuvEr utuu aAo cAo rAt cHtruH Hqp ruHAr (ti6pfieo.)

uao ,.rgay 31 thAng 12-n1m2O2Ov1cho ndm tdi chinh t<6t tfrUc cung ngiy

SO cu6i ndm

4.754.552.35',7
8.744.795.118
3.126.680.663

BO9-DN/HN

36 dAu nam

6.751.425.881
17.118.347 ,700
2 356.339.050

0(

. \i'l
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;ll
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cAc caru rEr

Cam k6t vd thue hoqt ddng

C6ng ty vd cdc cOng.tV con thu6 dAt tneo cac hqp d6ng thuO hoat dOng' VAo ngdy fet tnUc fy

ke to6n nim, cam rei* tia.lnre iai thi6u phdi'tri trong tucrng lai c0a cong ty vdr cdrc cong

ty con theo c6c hqp ddng thu6 hoat dQng nhu sau: 
Don vitint\: VND

D6n 1 nim
Tu1-5nim
Tr€n 5 nim

r6NG C9NG
26.226.112.631

35. THoNG TIN THEO B9 PHaN

cong ty vd c6c cong ty con l\ra chQn c6c bo phan theo khu vuc dia lv li b0 phan b6o c6o

chinh y6u ri ,.,iii. ri ii trlt iinn kii;; Corg tv-vi c6c c6ng tv con bitAc d6ns bdi nhong

khAc bigt re Oia Ji6m theo dia Oi6m tai sin cria bOng ty vd clc c6ng ty con' CAc hoat dQng

kinh doanh d5#*'or';0 G;ilq. io.n,i. ra qud-n tyi tneo dia di6rin kinh doanh coa cons

tY vi c6c c6ng tY con'

C6ng ty trJa chen c6c bO ph4n theo lTnh vr.rc kinh doanh ld b0 ph6n bpo c5o thf y5u vi rrli ro

vd ty suAt sinh tdi c.a C6ng ty cung';i;; ddg uOi nnong khdc biet V6 sdn phAm vi dich vu

do COng tY cung cAP'

C6ngtyvdcdccOngtycontheo.d6ihoatdOng'.gt:i:hri6ngbiQtchotungbQph?nchomuc
dich ra qryeft;il fni."i6 1g",,6;lu. ta o4n"n sia k6t qud n5at dOng' K6t qud hoat dOns coa

tung bQ phQn duqc d6nh gi5 O,ra'tlen nin ,a O"qc xAc dinh mOt tpch nhAt qu6n vdi l6i 16

c0icong ty ,J"d, 
"ong 

ti con trcn b5o c5o tai chlnh hqp nhat.

Gi66pdr.rngchocAcgiaodichgioac6c.b0o!r0ndu.ocxicd|nh.tr61F9:6jY"ngtunhuvoi
cdc b.n thu ba. Doanh thu, chi ph';;?t q;, linn Oornn cgi c5c bO phan bao g6m c6c giao

dich gioa c6c b0 ph*n. Cdc giro ii.;'.aVtuq'. loaitru khi l?p b6o c[o tAi chinh hqp nhAt'

46
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