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PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát về Công ty 

Thông tin chung 

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam  

Tên tiếng Anh : PETROVIETNAM PACKAGING JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt : PPC 

Giấy chứng nhận ĐKDN số : 
1900437757 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp lần đầu 
ngày 11 tháng 06 năm 2010, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 12 
tháng 08 năm 2019 

Vốn điều lệ : 47.995.160.000 đồng 

Địa chỉ : 
Lô A 1-3 Khu Công Nghiệp Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc 
Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 

Số điện thoại : (0291) 395.7555 

Số fax : (0291) 395.7666 

Website : http://pbp.vn 

Mã cổ phiếu : PBP 

Sàn chứng khoán : HNX 

Tầm nhìn 

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, có uy tín và vị thế trên bản đồ kinh tế thế giới trong lĩnh vực 

sản xuất kinh doanh bao bì đóng gói và phân bón thông qua chiến lược phát triển bền vững. 

Sứ mệnh 

Tạo ra những sản phẩm chất lượng cao. Đảm bảo lợi ích người lao động, khách hàng và nhà đầu tư.  

Giá trị cốt lõi 

Uy Tín: Xây dựng thương hiệu uy tín, đảm bảo minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Trách nhiệm: Công ty luôn đặt tâm huyết và trách nhiệm cao nhất trong mỗi sản phẩm để giữ gìn hình 

ảnh tốt đẹp của thương hiệu cũng như niềm tin của khách hàng.  

Thân thiện: Tất cả mọi hoạt động của Công ty đều theo hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi 

trường.  

Sáng tạo: Không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào 

quản lý, sản xuất nhằm nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng, đa dạng sản phẩm – dịch vụ hóa để 

đáp ứng nhu cầu khách hàng trong và ngoài nước. 

Văn hóa PPC 

 

 
     Uy Tín        Trách nhiệm                   Thân thiện                       Sáng tạo     
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Quá trình hình thành và phát triển 

Những mốc lịch sử quan trọng 

Năm 2010 

10/06/2010 Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam chính thức thành lập; 

28/06/2010 Tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất Bao bì Dầu khí Bạc Liêu tại 
Lô A 1-3 Khu Công Nghiệp Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. 

Năm 2011 

Hoàn thành dự án, chuyển giao công nghệ. Ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm bao bì với 
Công ty Cổ phần Phân bón Dầukhí Cà Mau (PVCFC). 

 

Năm 2012 

Tháng 04/2012 Nhà máy sản xuất Bao bì chính thức đi vào hoạt động vận hành và chạy 
thương mại. 

Tháng 12/2012 PPC chính thức trở thành Công ty con của PVCFC. 

Năm 2013 Công suất bao bì đạt 100% thiết kế. 

Năm 2014 Vận hành và ghép thành công sản phẩm bao BOPP trên máy tráng tận dụng. 

Năm 2015 
27/01/2015 Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam chính thức niêm yết trên sàn chứng 
khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán PBP. 

Năm 2016 

16/12/2016 Dự án Nhà máy Sản xuất Phân bón Dầu khí Bạc Liêu hoàn thành và đưa vào 
vận hành. 

PPC cán mốc 20 triệu sản phẩm thương mại cung cấp cho thị trường. 

Năm 2017 
Đưa sản phẩm phân bón N Humate + TE ra thị trường. 

PBP được cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015. 

Năm 2018 

Công ty tăng vốn lên 45.709.940.000 đồng từ việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ 
đông với tỷ lệ 12%. 

 

Năm 2019 

PPC tiếp tục tăng vốn lên 47.995.160.000 đồng từ việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho 
cổ đông. 

Công ty đã hoàn tất việc tái cấu trúc bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn và hiệu quả. 

Năm 2020 
Công ty hoàn thành kế hoạch trước đại dịch Covid 19 và hạn xâm nhập mặn Tây Nam 
Bộ. 

Năm 2021 
Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh; Thực hiện tốt công tác phòng chống 
dịch bệnh Covid 19. 

Một số thành tựu đạt được 

Trải qua 11 năm hình thành và phát triển, PPC với sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần đoàn kết của cả tập 

thể nhân sự, chiến lược phát triển bền vững cùng nền tảng công nghệ tiên tiến; Đến nay, Công ty đã trở 

thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm 

bao bì chất lượng cao tại Việt Nam, trong đó chủ lực là Bao PP dệt, PP tráng PE và BOPP ghép màng. 

Năm 2015, PPC được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương và Tổng Giám đốc Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam về các thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Năm 2016, Công ty được nhận bằng khen của Thủ tướng vì đã có thành tích xuất sắc trong công 

tác sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Năm 2019, PPC thực hiện tái cấu trúc bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Hơn thế 

nữa, Công ty đã chủ động triển khai, tổ chức xây dựng kênh phân phối kinh doanh phân bón riêng của 

PPC. 

Năm 2020, Công ty được nhận bằng khen của Thủ tướng về giải thưởng chất lượng quốc gia; Nhận 

Cờ Thi đua của Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam. 
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2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Các ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty bao gồm: 

Sản xuất sản phẩm chính: 

- Sản xuất bao bì; 

- Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ;  

- Bán buôn phân bón; 

Sản xuất kinh doanh khác: 

- Bán buôn chất dẻo nguyên sinh; 

- Kinh doanh chỉ may bao bì, PP, PE cotton. 

- Quảng cáo; 

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 

- Vận tải hành khách đường bộ khác; 

- In ấn.  

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

Sơ đồ bộ máy Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần, Công ty tổ chức theo mô hình: 

• Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan 

quyết định cao nhất của Công ty. 

• Hội đồng quản trị (HĐQT): Là Cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 

quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT 

Công ty gồm 05 thành viên, có trách nhiệm giám sát hoạt động của Giám đốc và các bộ phận quản lý khác 

trong Công ty. 

• Ban Kiểm soát (BKS): Ban kiểm soát có trách nhiệm và quyền giám sát đối với Hội đồng quản trị, 

Giám đốc, trong việc quản lý, điều hành công ty, trong công tác kế toán và lập báo cáo tài chính để đảm 

bảo tính trung thực, hợp pháp và hệ thống, nhất quán.  

• Ban Giám đốc (BGĐ): Giám đốc là điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công 

ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về tất cả các quyết định của mình liên quan đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty. 

Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng Quản trị 

Ban Giám đốc

 

Ban Kiểm soát

 

Phòng Tổ Chức - Hành Chính Phòng Kinh Doanh Phòng Vận Hành Sản Xuất Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất Phòng Tài Chính -  Kế Toán 
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4. Định hướng phát triển 

Công ty mẹ 

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) (chiếm 51,03% cổ phần của PPC) 

Vốn điều lệ: 5.294.000.000.000 đồng 

Địa chỉ : Lô D, KCN Phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 

Hoạt động kinh doanh chính của PVCFC là: sản xuất và kinh doanh phân bón 

Công ty con, công ty liên kết: Không có. 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Xây dựng bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả; 

Vận hành an toàn, ổn định Nhà máy sản xuất phân bón và Nhà máy sản xuất bao bì đảm bảo hiệu 

quả sản xuất kinh doanh; 

Chủ động tổ chức các công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa 02 Nhà máy vận hành liên tục; 

Luôn đáp ứng nhu cầu cả về số lượng lẫn chất lượng cho Khách hàng; 

Quản lý các chi phí một cách hiệu quả nhằm đưa ra giá cả hợp lý, đảm bảo chất lượng cho Khách 

hàng; 

Giữ vững thị phần trong nước và tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu; 

Đầu tư máy móc thiết bị, nghiên cứu để đưa ra các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng 

cao của thị trường; 

Phát triển, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm phân bón; 

Luôn gia tăng lợi ích cho người lao động và cổ đông Công ty. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu tại khu vực Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ… trong ngành sản xuất 

và kinh doanh các loại sản phẩm bao bì, trong đó hoạt động sản xuất bao bì PP chất lượng cao làm lĩnh 

vực cốt lõi; 

Tiếp tục phát triển mảng bao bì, dự kiến đạt sản lượng 25-30 triệu bao/năm; 

Tăng thị phần mảng bao bì từ khách hàng bên ngoài tối thiểu 30%, bên cạnh đó đẩy mạnh xuất khẩu 

sản phẩm bao bì và phân bón sang Campuchia, Lào; 

Đẩy mạnh gia công các sản phẩm phân bón mới cho PVCFC và các đối tác bên ngoài nhằm đảm 

bảo nhà máy đạt công suất tối đa. 

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng 

PPC luôn đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh đi đôi với trách nhiệm đối với môi trường, xã hội và cộng 

đồng. Đặt trọng tâm vào công tác xã hội cũng như chăm lo, cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần cho 

toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty. 

Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng địa phương và tổ chức xã hội 

nhằm thực hiện các chương trình cộng đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh gia đình khó khăn, trẻ em mồ côi, 

các mẹ Việt Nam Anh hùng,… 

5. Các rủi ro 

Rủi ro kinh tế 

Năm 2021, kinh tế thế giới, Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Với sự 

nỗ lực của Nhà nước trong phòng, chống dịch Covid-19, nền kinh tế đang bước vào quỹ đạo phục hồi, 

thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, hầu hết các ngành, các lĩnh vực đã tăng trưởng trở lại, kinh tế phục hồi 

GDP tăng 2,58% so với năm trước, thu ngân sách nhà nước đạt 1.523,4 ngàn tỷ đồng, tăng 13,3% so với 

dự toán, xuất khẩu 336,25 tỷ USD, xuất siêu 4 tỷ USD. 
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PPC là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh bao bì với những khó khăn chung của nền 

kinh tế, ảnh ưởng của dịch bệnh. Công ty luôn theo dõi sát tình hình diễn biến của dịch bệnh, kinh tế xã 

hội trong nước và thế giới để có những kế hoạch, chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp, không bị động, 

hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Rủi ro pháp luật 

Công ty đã niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nên Công ty tuân thủ các chính sách, 

quy định theo đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật Môi trường, Theo đó, Công ty luôn chủ 

động cập nhật và theo dõi các chính sách, chủ trương mới của nhà nước, luật pháp và thông lệ quốc tế để 

đưa ra mục tiêu, kế hoạch phù hợp với quy mô sản xuất của Công ty. 

Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu 

Nguyên vật liệu đầu vào của PPC chủ yếu là hạt nhựa PP (Poly Propylen) chiếm phần lớn chi phí 

sản xuất kinh doanh. Do đó, sự biến động giá nguyên vật liệu đầu vào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả 

kinh doanh của Công ty. Hiện nay, nguồn cung hạt nhựa PP của PPC phần lớn đến từ nhà máy lọc dầu 

Dung Quất, một phần nhỏ phải nhập khẩu từ Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan,… Mặc khác, nguyên liệu này 

là chế phẩm từ dầu khí DO vậy biến động giá dầu trong thời gian qua cũng tác động mạnh đến giá nguyên 

vật liệu đầu vào của PPC. Những năm qua, giá nguyên vật liệu đầu vào liên tục biến động đã gây không ít 

khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất bao bì nói chung và Công ty nói riêng. 

Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chủ động nghiên cứu thị trường nhằm có chiến lược hợp lý trong 

việc mua dự trữ nguyên vật liệu đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm, đàm phán với các nhà 

cung cấp để ký được hợp đồng năm với mức giá và nguồn cung ổn định.  

Rủi ro khác 

Ngoài các rủi ro nêu trên, một số rủi ro mang tính bất khả kháng tuy ít có khả năng xảy ra, nhưng 

nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh như: đại dịch Covid, hạn hán, xâm nhập 

mặn, động đất,... Các rủi ro này có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty.   
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PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, đại dịch tác động tiêu cực đến nền kinh tế 

trong và ngoài nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để 

hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021, PPC đã thực hiện thành công giải pháp phòng, chống dịch Coivd-19, đảm 

bảo vận hành sản xuất liên tục với kết quả như sau: 

Chỉ tiêu ĐVT 
TH 

2020 
KH 

2021 TH 2021 
% TH/KH 

2021 
% TH 2021/ 

TH 2020 

Sản lượng sản xuất       

Bao bì Triệu bao 24,35 24,98 25,89 103,61% 106,30% 

Phân bón Nghìn tấn 3,84 13,00 6,42 49,39% 167,16% 

Sản lượng tiêu thụ       

Bao bì Triệu bao 25,28 25,10 25,43 101,28% 100,60% 

Phân bón Nghìn tấn 13,08 17,01 9,73 57,21% 74,40% 

Doanh thu Tỷ đồng 278,43 236,34 330,00 139,63% 118,52% 

Bao bì Tỷ đồng 186,49 188,21 234,11 124,38% 125,53% 

Phân bón Tỷ đồng 91,91 48,13 95,87 199,18% 104,31% 

Doanh thu tài chính Tỷ đồng 0,04   0,03     

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6,88 7,09 7,53 106,13% 109,48% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 5,57 5,68 5,80 102,20% 104,17% 

Tỷ lệ chia cổ tức % 8 8,5       

-  Năm 2021, Nhà máy Bao bì vận hành ổn định đạt 104% công suất thành phẩm, cung cấp bao bì 
một cách chủ động và đầy đủ, đảm bảo tiến độ, chất lượng cho hoạt động đóng gói sản phẩm của Nhà 
máy Đạm Cà Mau cũng như các khách hàng bên ngoài. Trong năm, sản lượng bao bì sản xuất 25.885,02 
nghìn bao đạt 103,61% so với KH và vượt 6,30% so với năm 2020  và hoàn thành kế hoạch đề ra. Sản 
xuất phân bón thực hiện 6.420,06 tấn đạt 49,39% so với KH và đạt 167,16% so với năm 2020. 

- Về sản lượng tiêu thụ bao bì năm 2021 thực hiện 25.430,21 nghìn bao đạt 101,28% so với KH và 
đạt 100,60% so với năm 2020. Sản lượng tiêu thụ phân bón thực hiện 9.732.605 tấn đạt 57,21% so với 
KH và đạt 74,40% so với năm 2020. 

- Về doanh thu, năm 2021 thực hiện 330,00 tỷ đồng, đạt 139,63% so với KH và 118,52% so với năm 
2020.  

- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 thực hiện đạt 7,53 tỷ đồng đạt 106,13% so với KH và 109,48% so 
với năm 2020. 

Tổ chức và nhân sự 

Danh sách Ban Điều hành 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Trung Kiên Giám đốc Bổ nhiệm ngày 23/01/2019 

2 Ông Trịnh Tiến Sỹ Phó Giám đốc Bổ nhiệm ngày 25/03/2020 

3 Ông Nguyễn Thanh Nhuận Phó Giám đốc Tái bổ nhiệm ngày 25/05/2019 

4 Ông Lê Cảnh Khánh Kế toán trưởng Tái bổ nhiệm ngày 12/10/2020 
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Sơ yếu lý lịch của các Thành viên Ban điều hành 

ÔNG NGUYỄN TRUNG KIÊN - GIÁM ĐỐC 

Năm sinh: 13/08/1975 

 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư cơ khí 

Quá trình công tác 

Từ 06/1997 đến 08/2001 Kỹ sư vận hành tại Công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí 

Từ 08/2001 đến 03/2005 Kỹ sư cơ khí, Phòng kỹ thuật tại Ban quản lý dự án Nhà máy Đạm Phú 
Mỹ 

Từ 03/2005 đến 04/2008 
Tổ trưởng tổ Cơ khí, Phòng Cơ điện – Tự động hóa tại Nhà máy Đạm 

Phú Mỹ, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty CP 

Từ 04/2008 đến 09/2008 
Phó phòng kỹ thuật tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng Công ty Phân bón 

và Hóa chất Dầu khí – Công ty CP 

Từ 09/2008 đến 07/2011 
Giám đốc Xưởng sửa chữa Cơ khí tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng Công 

ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty CP 

Từ 07/2011 đến 08/2012 
Phó Giám đốc kỹ thuật, Phó Giám đốc phụ trách tại CTCP Bảo dưỡng 

& Sửa chữa công trình Dầu khí - Chi nhánh miền Nam 

Từ 08/2012 đến 05/2013 
Phó trưởng Ban Quản lý bảo dưỡng tại Công ty TNHH MTV Phân bón 

Dầu khí Cà Mau 

Từ 05/2013 đến 02/2016 
Trưởng ban Quản lý bảo dưỡng tại Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu 

khí Cà Mau 

Từ 02/2016 đến 10/2017 
Phó Giám đốc Nhà máy Đạm kiêm Trưởng ban Quản lý bảo dưỡng tại 

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau 

Từ 10/2017 đến 01/2019 Phó trưởng Ban Kế hoạch đầu tư tại CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau 

Từ 06/2018 đến nay Thành viên HĐQT tại Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam 

Từ 01/2019 đến nay Giám đốc tại Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam 

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phiếu 

Số cổ phiếu được ủy quyền 

đại diện 
577.355 cổ phiếu tương ứng 12,03% vốn điều lệ 

 

ÔNG TRỊNH TIẾN SỸ - PHÓ GIÁM ĐỐC 

Năm sinh: 07/01/1980 

 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Máy & Thiết bị CNHC Dầu khí 

Quá trình công tác 

Từ 07/2006 đến 03/2009 Kỹ sư, phòng Quản lý công trình, Công ty TNHH MTV xây lắp hóa 
chất, số 124, Đống Đa, Hà Nội 

Từ 08/2009 đến 05/2011 Học viên Ban dịch vụ & đào tạo Dự án Đạm Cà Mau. 

 Từ 06/2011 đến 03/2012 
Kỹ sư Bộ phận chuẩn bị sản xuất, Ban QLDA cụm Khí - Điện - Đạm 

Cà Mau. 

Từ 04/2012 đến 03/2013 
Trưởng ca xưởng ammonia, Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí 

Cà Mau. 
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Từ 04/2013 đến 08/2015 
Phó Trưởng Phòng ATSKMT, Ban KTCN, nay là Ban ATSKMT, Công 

ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau. 

Từ 09/2015 đến 01/2018 
Trưởng phòng ATSKMT, Ban ATSKMT, Công ty cổ phần Phân bón 

Dàu khí Cà Mau. 

Từ 02/2018 đến 04/2019 
Trưởng phòng CBSX, Ban QLDACN, Công ty cổ phần Phân bón Dầu 

khí Cà Mau. 

Từ 04/2019 đến 03/2020 
Quản đốc xưởng NPK – Nhà Máy Đạm Cà Mau, Công ty cổ phần 

Phân bón Dàu khí Cà Mau. 

Từ 03/2020 đến nay 
Phó Giám đốc tại Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam 

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phiếu 

 

 
ÔNG NGUYỄN THANH NHUẬN - PHÓ GIÁM ĐỐC 

  Năm sinh: 02/03/1981 

 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Điện – Điện tử 

Quá trình công tác 

Từ 2006 – 2011 Kỹ sự Điện – Điện tử Công ty TNHH Thủy sản NiGiCo 

Từ 2011 - 05/2016 Trưởng phòng Quản trị - Kỹ thuật Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt 
Nam 

Từ 05/2016 - nay Phó Giám đốc Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam 

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phiếu 

 
 
ÔNG LÊ CẢNH KHÁNH – KẾ TOÁN TRƯỞNG 

  Năm sinh: 28/09/1970 

 

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác 

Từ 1992 đến 1996 Kế toán trưởng Trung tâm Tôm – Đại học Cần Thơ Kế toán trưởng 
Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ 

Từ 2011 đến nay Kế toán trưởng Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam 

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 1.470 cổ phiếu tương ứng 0,03% vốn điều lệ 
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Thay đổi Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành:  

Stt 
Nghị quyết/ 

Quyết định Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm 

 

1 

01/NQ-ĐHCĐ ngày 
22/04/2021 

ĐHĐCĐ TN 2021 

Ông Vũ Chí Dương Trưởng Ban kiểm soát Tái bổ nhiệm ngày 22/04/2021 

 

2 

01/NQ-ĐHCĐ ngày 
22/04/2021 

ĐHĐCĐ TN 2021 

Bà Nguyễn Thị Lệ 
Hằng 

Kiểm soát viên Tái bổ nhiệm ngày 22/04/2021 

 

Cơ cấu nhân sự  

“Lực lượng lao động trẻ, năng động, sáng tạo 

là nòng cốt cho sự phát triển bền vững của PPC” 
 

STT Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng 

I Theo trình độ lao động 219 100,00% 

- Cao đẳng, đại học, trên đại học 44 20,09% 

- Trung cấp chuyên nghiệp 21 9,59% 

- Sơ cấp chuyên nghiệp 9 4,11% 

- Phổ thông và công nhân kỹ thuật 145 66,21% 

II Theo tính chất hợp đồng lao động 219 100,00% 

- Hợp đồng có xác định thời hạn 93 42,47% 

- Hợp đồng không xác định thời hạn 126 57,53% 

- Hợp đồng theo thời vụ (công nhất) 0 0,00% 

- Hợp đồng thử việc 0 0,00% 

III Theo độ tuổi 219 100,00% 

- Dưới 30 tuổi 75 34,25% 

- 30-39 tuổi 99 45,21% 

- 40-49 tuổi 40 18,26% 

- 50-55 tuổi 5 2,28% 

IV Theo giới tính 219 100,00% 

- Nam 147 67,12% 

- Nữ 72 32,88% 
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Thu nhập bình quân của người lao động 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2020 Năm 2021 

Tổng số lượng người lao động Người 217 219 

Thu nhập bình quân triệu đồng /tháng/người 8,27 8,53 

 

Chính sách nhân sự 

Con người là nhân tố quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của Công ty. Ngoài nhiệm 

vụ nâng cao hiệu quả kinh doanh, Công ty còn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV, 

cụ thể: 

 

- Công ty đã xây dựng các chương trình đào tạo, phát triển nhân viên ở từng cấp bậc phù hợp tới 

từng vị trí nhằm đảm bảo cung cấp kỹ năng và kiến thức cần thiết để có thể hoàn thành nhiệm vụ. 

- Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với CBCNV theo quy định của Pháp luật 

(BHXH, BHYT, BHTN theo tiền lương thực nhận), duy trì các hoạt động tổ chức đoàn thể (Đảng bộ, 

Công đoàn, Đoàn Thanh niên). Ngoài ra Công ty còn thực hiện tốt các chính sách liên quan người 

lao động như Bảo hiểm Tai nạn con người (24/24), khám sức khỏe định kỳ, duy trì trợ cấp nghỉ việc 

cho các cán bộ hưu trí, nâng lương, thưởng định kỳ các ngày Lễ trong năm; xét thưởng hàng Quý, 

thưởng thi đua 6 tháng một lần, CBCNV được tham gia các chương trình đào tạo trong và ngoài 

nước. 

- Chính sách khen thưởng được áp dụng gắn liền với kết quả công việc, hiệu quả kinh doanh nhằm 

tạo động lực làm việc tích cực cho CBCNV. 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe của nhân viên được Ban 

lãnh đạo Công ty khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi thông qua các giải nội bộ, giao hữu và 

thi đấu bóng đá. Các hoạt động được tổ chức bài bản, giúp nhân viên rèn luyện sức khỏe, tái tạo 

năng lượng và gắn kết trong công việc. 

2. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Hoàn thành việc đầu tư mua sắm máy cắt may lồng bao tự động cho nhà máy bao bì theo đúng quy 

định. 

Đầu tư mua sắm máy thổi túi: hủy thầu do nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, PPC đang tiếp 

tục thực hiện trong năm 2022. 

Triển khai thủ tục mua sắm xe ô tô 7 chỗ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo 

quy định hiện hành. 

3. Tình hình tài chính  

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Lần 1,45 1,63 

+ Hệ số thanh toán nhanh: Lần 0,27 0,58 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

  

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,40 0,38 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,66 0,61 
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   

  

+ Vòng quay hàng tồn kho: Vòng 5,23 7,45 

+ Vòng quay tổng tài sản Lần 2,30 3,21 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

  

+ Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 2,00% 1,76% 

+ Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
bình quân 

% 8,98% 9,23% 

+ Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình 
quân 

% 4,60% 5,64% 

+ Tỷ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

% 2,61% 2,28% 

 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 

 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn 
của Công ty cải thiện đáng kể, tuy 
nhiên khả năng thanh toán nhanh tăng. 
Hệ số thanh toán nhanh tăng từ 0,27 
lần (năm 2020) lên 0,58 lần (năm 2021) 
do tài sản ngắn hạn tăng từ 51,9 lên 
59,04 tỷ và hàng tồn kho giảm từ 41,4 
tỷ xuống 38,15 tỷ. Như vậy, các chỉ số 
cho thấy tình hình tồn kho tối ưu và khả 

năng thanh toán đảm bảo. 

Nhìn chung, các chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
của Công ty tương đối ổn định, các chỉ 
tiêu này chỉ giảm nhẹ so với năm 2020. 
Việc giảm này do năm 2021 PPC đã 
thanh toán được khoản nợ vay ngân 
hàng và giảm lượng hàng tồn kho, điều 
này cho thấy PPC đang dần giảm mức 
độ phụ thuộc vào các khoản nợ vay để 
giảm bớt áp lực chi trả lãi vay trong tình 
hình thị trường không thuận lợi như 
hiện nay. 
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Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

 

 

 

Hệ số khả năng sinh lời 

 

 

 

4. Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Thông tin cổ phiếu tại ngày 31/12/2021  

• Vốn điều lệ công ty: 47.995.160.000 đồng  

• Tổng cổ phiếu phát hành: 4.799.516 cổ phiếu  

• Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.799.516 cổ phiếu  

• Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu  

• Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông 

• Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

 

 

 

Công ty là đơn vị sản xuất kinh doanh bao bì và phân 
bón nên lượng hàng tồn kho phần lớn là thành phẩm 
và nguyên vật liệu dùng trong sản xuất. Giá vốn hàng 
bán năm 2021 tăng hơn 21% so với năm 2020 và hàng 
tồn kho năm 2021 giảm hơn 10% so với năm 2020 đã 
làm cho vòng quay hàng tồn kho của PPC tăng  từ 5,23 
vòng (năm 2020) xuống còn 7,45 vòng (năm 2021). 
Như vậy, hiệu suất sử dụng vốn ở mức trung bình. Việc 
duy trì lượng lớn hàng tồn kho bao gồm cả nguyên vật 
liệu và thành phẩm phần nào sẽ giúp Công ty chủ động 
hơn trong sản xuất, đáp ứng kịp thời cho khách hàng 
khi thị trường có sự hồi phục trở lại. Vòng quay tổng tài 
sản tăng nhẹ, cho thấy PPC vẫn đảo bảo hoạt động sản 
xuất kinh doanh tương đối hiệu quả. 

Do tình hình chung của ngành trong năm 2021 không thuận lợi nhưng chỉ tiêu về tỷ suất LNST/VCSH 
và tỷ suất LNST/Tổng TS tăng cao hơn năm 2020 do PPC đẩy mạnh công tác bán hàng.  
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Cơ cấu cổ đông tại ngày 28/03/2022  

Stt Đối tượng Số lượng cổ đông 

(người) 

Số lượng cổ phiếu 
sở hữu 

(cổ phiếu) 

Tỷ lệ nắm giữ 

1 Cổ đông trong 
nước 

815   4.795.711  99,92% 

- Tổ chức 5 2.802.405 58,39% 

- Cá nhân 810   1.993.306  41,53% 

2 Cổ đông nước 
ngoài 

5  3.805  0,08% 

- Tổ chức 4  3.705  0,078% 

- Cá nhân 1   100  0,002% 

Tổng cộng 820 4.799.516 100,00% 

 

Tình hình thay đổi vốn điều lệ  

Trong năm 2021, PPC không thay đổi vốn điều lệ. 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có. 

Các chứng khoán khác: Không có. 

5. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty 

Là một Công ty sản xuất thì trong quá trình hoạt động đều có tác động tích cực và tiêu cực đối với 

môi trường. Do đó, Ban Lãnh đạo Công ty luôn yêu cầu mọi CBCNV phải có ý thức quản lý nguồn nguyên 

vật liệu đầu vào một cách hợp lý đảm bảo hoạt động sản xuất hiệu quả, vừa tiết kiệm chi phí đồng thời góp 

phần bảo vệ môi trường. 

Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

Trong quá trình sản xuất Bao bì của Công ty, lượng phế phẩm được được tái chế sử dụng lại hơn 

80%. Với ngành nghề sản xuất bao bì thì việc tận dụng nguồn nguyên vật liệu tái chế góp phần tiết kiệm 

chi phí đáng kể của Công ty. Để hạn chế lượng phế phẩm mức tối thiểu, Ban lãnh đạo Công ty luôn luôn 

khuyến khích CBCNV tăng cường sáng tạo cải tiến trong sản xuất, giảm thiểu tối đa lượng phế phẩm trong 

sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí đầu vào, đảm bảo lợi nhuận đầu ra. 

Tiêu thụ năng lượng 

Định mức điện: đối với Nhà máy Bao bì định mức tiêu hao điện năng là 01 kWh/kg sản phẩm; đối 

với Nhà máy Phân bón định mức tiêu hao điện năng là 0,058 kWh/kg. Giá điện: 1.992 đồng/Kwh. 

Định mức dầu Do cho Nhà máy Phân bón: 22 lít/tấn. 

Lượng tiêu thụ năng lượng chủ yếu của Công ty là năng lượng điện, dầu DO. Là một doanh nghiệp 

sản xuất thường xuyên vận hành các máy móc có công suất lớn đòi hỏi mức điện năng tiêu thụ rất lớn. Do 

đó, Công ty luôn đưa ra các biện pháp tiết kiệm năng lượng tại các dây chuyền sản xuất trong nhà máy. 

Ngoài ra, Công ty cũng đưa ra các hành động thiết thực như hưởng ứng giờ trái đất, thực hiện hành 

động tắt điện khi không sử dụng, tổ chức tập huấn hướng dẫn công nhân viên những kiến thức về nguyên 

lý hoạt động, công nghệ vận hành, giải pháp kỹ thuật sử dụng tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống, kỹ 

thuật vận hành an toàn, hiệu quả và tiết kiệm,… Từ đó, góp phần nâng cao kiến thức quản lý và sử dụng 

năng lượng tiết kiệm cho công nhân và cán bộ quản lý, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao 

hiệu quả kinh doanh. Song song đó, Công ty chú trọng đầu tư các thiết bị mới, duy tu, sửa chữa các thiết 

bị cũ, hỏng hóc giảm thiểu mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu. 
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Tiêu thụ nước 

Nguồn nước Công ty sử dụng được lấy từ 02 nguồn: Nhà máy cấp thoát nước và nguồn nước ngầm, 

được đấu nối hệ thống cấp thoát nước của Khu công nghiệp nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn nước đảm 

bảo an toàn môi trường. 

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Trong năm 2021, Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Tuân thủ 

luật pháp về môi trường là cam kết hàng đầu của Công ty. Bên cạnh đó, áp dụng công nghệ hiện đại, thân 

thiện với môi trường là một hướng đi kiên quyết đối với mọi dự án mới triển khai. 

Công ty tích cực tham gia hưởng ứng và duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường “Xanh - Sạch - 

Đẹp”. Thực hành tiết kiệm năng lượng điện, nước,... giảm lượng nước thải, rác thải ra môi trường. Duy trì 

an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy của Công ty và trong khu vực hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Chính sách liên quan đến người lao động 

Chính sách đào tạo 

Công ty luông đề cao và coi trọng lao động vì đó là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công 

trong các hoạt động của PPC. Chính sách đào tạo của Công ty được thực hiện theo kế hoạch từng phần 

công việc, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân phát huy khả năng của mình để đảm 

nhiệm những vị trí cao hơn. 

Chính sách lương, thưởng 

Xây dựng chính sách lương, thưởng dựa trên năng suất, chất lượng công việc, đảm bảo tính cạnh 

tranh với các doanh nghiệp trong cùng ngành, nhằm động viên khuyến khích người lao động phát huy tính 

chủ động, sáng tạo trong công việc. 

Thực hiện chính sách trả lương theo chức danh công việc của người lao động. Định kỳ hằng năm 

xét nâng lương, nâng bậc cho những cá nhân có thành tích tốt trong công tác. 

Công ty luôn thực hiện khen thưởng cho những cá nhân và tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, 

sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hoặc các đóng góp mà hội đồng 

khen thưởng Công ty xét thấy hợp lý. 

Chính sách phúc lợi, đãi ngộ 

Tất cả CBCNV Công ty đều được đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định. Các chế độ 

phụ cấp như: độc hại, kiêm nhiệm, chức vụ,… đều được thanh toán đầy đủ kịp thời theo từng kỳ lương. 

Công đoàn Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của các CBCNV. Thường 

xuyên có trợ cấp cho các CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, bị ốm đau, bệnh tật,... nhằm động viên kịp thời 

CBCNV và người thân trong gia đình, thể hiện nghĩa tình của Công ty với người lao động. 

Định kỳ hằng năm, Công ty đều tổ chức cho toàn thể CBCNV khám sức khỏe, bệnh nghề nghiệp,  tổ 

chức cho các CBCNV đi du lịch, nghỉ mát,… 

Trách nhiệm đối với cộng đồng 

Phát triển bền vững không chỉ từ nội tại doanh nghiệp mà còn từ cộng đồng, xã hội. Các hoạt động 

thiện nguyện không chỉ dừng lại ở xây dựng hình ảnh mà còn là tâm của Ban lãnh đạo Công ty luôn hướng 

đến cộng đồng, xã hội vì mục tiêu chung ổn định và phát triển. 

Bên cạnh đó, Công ty luôn ưu tiên tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương. 

Tích cực xây dựng các quỹ từ thiện xã hội nhằm quyên góp cho đồng bào bị lũ lụt thiên tai, hạn 

hán,… 
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PHẦN III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. Báo cáo của Ban Giám đốc 

Trong năm 2021, những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tình hình tài chính 

Tình hình tài sản 

Cơ cấu tổng tài sản 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 31/12/2020 31/12/2021 

Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 51,94 59,04 

Tiền và các khoản tương đương tiền Tỷ đồng 2,14 17,37 

Các khoản phải thu ngắn hạn Tỷ đồng 6,86 3,08 

Hàng tồn kho Tỷ đồng 42,44 38,14 

Tài sản ngắn hạn khác Tỷ đồng 0,50 0,45 

Tài sản dài hạn Tỷ đồng 51,57 43,10 

Tổng tài sản Tỷ đồng 103,51 102,14 

 

 

 

 

 

Thuận lợi: 

• PPC ký kết hợp đồng sản xuất phân bón 
N.Huamte TE với PVCFC, sản phẩm đạt 
chất lượng. 

• PVCFC ưu tiên cung cấp Urea cho PPC 
để sx phân bón N.Humate. 

• PPC lập kế hoạch và phương án phòng, 
chống đại dịch Covid 19 tốt đảm bảo hoạt 
động sản xuất, đảm bảo đời sống và an 
toàn cho người lao động. 

• Bộ máy và nhân sự PPC đang dần ổn 
định và phát triển chuyên nghiệp 
 

Khó khăn: 

• Diễn biến của đại dịch Covid 19 làm suy thoái nền 
kinh tế toàn cầu, nhiều hệ lụy trực tiếp ở mọi lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh khi các chuỗi giá trị đang 
bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì sự gián đoạn cung 
cầu hàng hóa, nguyên vật liệu và giá dầu tăng trở 
lại, thị trường hạt nhựa khan hiếm ảnh hưởng đến 
việc mua sắm nguyên vật liệu. 

• Chi phí logistic tăng và thời gian vận chuyển kéo 
dài. 

• Phát sinh chi phí chống dịch làm tăng chi phí 

sản xuất kinh doanh. 

• Còn hạn chế Urea phế phẩm. Sử dụng Urea 

NPK có giá thành cao. Đồng thời Axit Humic phải 

nhập khẩu nên giá vốn sp phân bón cao.  



 

16 
PBP- Báo cáo thường niên 2021 

Nợ ngắn hạn
93%

Nợ dài hạn
7%

NĂM 2021

 

Tình hình nguồn vốn 

Cơ cấu nguồn vốn                                       

 

 

  

Năm 2021, cơ cấu tài sản của PPC có sự 
chuyển dịch từ tài sản dài hạn sang tài sản 
ngắn hạn. Tại thời điểm 31/12/2021, tài sản 
ngắn hạn chiếm 57,80% tổng tài sản của 
PPC, cao hơn so với con số 50,18% ở thời 
điểm cuối năm 2020. Tài sản ngắn hạn 
tăng 7,62% so với cùng kỳ, là do phải thu 
khách hàng có sự sụt giảm mạnh. Trong 
năm 2021, nhờ công tác thu hồi nợ đạt hiệu 
quả tốt, công ty mẹ (PVCFC) thực hiện 
thanh toán các khoản nợ phải thu cho PPC 
nên khoản phải thu khách hàng giảm chỉ 
còn 2,8 tỷ đồng; tạo dòng tiền dồi dào, gia 
tăng lượng tiền mặt cho Công ty.  
Tuy nhiên, năm 2021 là một năm khó khăn 
với ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 điều 
này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động 
sản xuất bao bì của PPC, làm cho lượng 
hàng tồn kho thành phẩm và tồn kho 
nguyên vật liệu của PPC vẫn cao tuy nhiên 
đã giảm hơn so với cùng kỳ. Tài sản dài 
hạn tại thời điểm 31/12/2021 chiếm 42,2% 
tổng tài sản và giảm hơn 7,62%, chủ yếu 
do trích khấu hao các tài sản cố định làm 
cho giá trị còn lại của các tài sản này giảm 

 

Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2020 31/12/2021 

Nợ phải trả Tỷ đồng 41,11 38,90 

Nợ ngắn hạn Tỷ đồng 35,83 36,22 

Nợ dài hạn Tỷ đồng 5,28 2,68 

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 62,40 63,25 

Tổng nguồn vốn Tỷ đồng 103,51 102,14 

 

Nợ phải trả của PPC phần lớn là nợ ngắn hạn, chiếm gần 93% 

tổng nợ phải trả năm 2021. Trong đó, 32,96 tỷ đồng (chiếm 

91% nợ ngắn hạn) là nợ mà PPC chiếm dụng từ nhà cung 

cấp, từ người lao động và các khoản chiếm dụng khác; phần 

còn lại khoảng 3,27 tỷ đồng (chiếm 9% nợ ngắn hạn) là nợ vay 

ngắn hạn. Nợ dài hạn chiếm 7% tổng nợ, hoàn toàn là nợ vay 

ngân hàng để phục vụ cho mục đích đầu tư mua sắm, xây 

dựng tài sản cố định của Công ty. Nợ vay dài hạn giảm dần 

qua các năm do Công ty đã đảm bảo được dòng tiền hoạt 

động kinh doanh để thực hiện trả các khoản lãi và gốc vay, 

giúp giảm áp lực lãi vay cho Công ty. Tính đến hết ngày 

31/12/2021, phần nợ vay phải chịu lãi của PPC (cả ngắn hạn 

và dài hạn) chỉ còn 5,94 tỷ đồng, giảm 35,96% so với cùng kỳ 

2020.Vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng nhẹ và ở mức 63,25 

tỷ đồng năm 2021, chiếm tỷ trọng 61,92% tổng nguồn vốn 
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3. Kế hoạch phát triển tương lai 

Vận hành an toàn, ổn định Nhà máy Bao bì đảm bảo chất lượng sản phẩm và đạt công suất tối thiểu 

100% và Nhà máy Phân bón đạt công suất tối thiểu 13.000 tấn/năm, trong đó thực hiện gia công 13.000 

tấn; 

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường 

bao bì và phân bón. Chủ động đa dạng hoá các sản phẩm bao bì và phân bón, tăng cường thực hiện công 

tác truyền thông, giới thiệu sản phẩm; 

Tăng cường phát triển kinh doanh sản phẩm bao bì ra thị trường khách hàng bên ngoài, chủ động 

tìm kiếm đối tác thực hiện sản xuất gia công phân bón; 

Đảm bảo năng lực sản xuất để cung cấp sản phẩm bao bì có chất lượng cao cho PVCFC và nâng 

cao tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm bao bì ra thị trường bên ngoài tối thiểu 25% tổng sản lượng sản phẩm do đơn 

vị sản xuất ra; 

Thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến máy móc, thiết bị của 02 Nhà máy bao bì và phân 

bón bảo đảm hiệu quả, an toàn, chất lượng, đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí; 

Nghiên cứu và triển khai phương án thoái vốn của PVCFC tại PPC; 

Thực hiện chương trình phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty giao. 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể năm 2022 

 

Chỉ tiêu ĐVT TH 2021 KH 2022 KH 2022/TH 2021 

Sản lượng sản xuất         

Bao bì Triệu bao 25,89 25,30 98% 

Phân bón Nghìn tấn 6,42 11,00 171% 

Sản lượng tiêu thụ   
   

Bao bì Triệu bao 25,43 25,30 100% 

Phân bón Nghìn tấn 9,73 16,00 164% 

Doanh thu Tỷ đồng 330,00 347,53 105% 

Bao bì Tỷ đồng 234,11 217,56 93% 

Phân bón Tỷ đồng 95,87 129,97 136% 

Doanh thu tài chính   0,03   

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 7,53 8,28 110% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 5,80 6,62 114% 

Tỷ lệ chia cổ tức %  8,5  

 

Các giải pháp thực hiện 

- Về công tác sản xuất:  

• Hoàn thiện định mức tiêu chuẩn kỹ thuật tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí để giảm 

giá thành tăng lợi thế cạnh tranh. 

• Kiểm soát tốt các chi phí sản xuất, hao hụt nhằm giảm giá thành tăng lợi thế cạnh tranh. 

• Phát huy các sáng kiến, cải tiến nhằm nâng cao công tác quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, 

đa dạng hóa sản phẩm. 
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- Về công tác kinh doanh:  

• Về Bao bì: PPC tăng trưởng tìm kiếm và phát triển kinh doanh B2B đối với 01 hoặc 02 khách hàng 

chiến lược. Đồng thời có các chính sách chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển dữ liệu khách hàng 

bên ngoài tiềm năng.  

• Về Phân bón: đảm bảo chất lượng và thời gian giao hàng đúng kế hoạch của PVCFC. 

- Công tác kế toán: PPC thực hiện xây dựng hoàn thiện và theo dõi hàng tháng chặt chẽ các báo 

cáo về quản trị giá thành, chi phí quản lý, chí phí tài chính chi phí sản xuất, chi phí theo từng đơn đặt hàng, 

kiểm soát được dòng tiền, nguồn hàng làm tăng khả năng quay vòng vốn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế 

tối ưu và theo tiêu chuẩn Quốc tế. 

- Công tác nhân sự: PPC tiếp tục phát huy các chương trình đào tạo nội bộ và thực hiện các 

chương trình đào tạo bên ngoài mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động. Phát huy 

hơn nữa vai trò, sức mạnh của Đảng, đoàn thể trong việc tập hợp phát huy sức mạnh đoàn kết trong sản 

xuất kinh doanh và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nâng cao vai trò xây dựng văn hóa doanh nghiệp, 

tạo môi trường làm việc thoải mái để Người lao động gắn bó và làm việc một cách hiệu quả nhất. 

4. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán 

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH 

PricewaterhouseCoopers Việt Nam đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài 

chính năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Bao bì Dầu khí Việt Nam, vì vậy Ban Giám đốc không có ý kiến 

giải trình thêm. 

  



 

19 
PBP- Báo cáo thường niên 2021 

PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty năm 2021  

Tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2021 

Năm 2021, kinh tế thế giới, trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, bất ổn chính 
trị tại một số quốc gia trên thế giới, giá dầu thô tăng mạnh, … nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, suy giảm. 

Với những yếu tố khách quan trên, tình hình triển khai kế hoạch SXKD của PPC trong năm 2021 đối 

mặt nhiều khó khăn thách thức trong việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021, kết quả SXKD năm 2021 

của PPC như sau: 

 

 

Về sản xuất

•Nhà máy Bao bì vận hành ổn định 104% công suất, sản lượng
sản xuất đạt 25.885,02 nghìn bao, đạt 103,61% so với kế
hoạch và vượt 6,30% so với năm 2020

•Nhà máy phân bón: sản xuất được 6.420,06 tấn, đạt 49,39% so
với kế hoạch, đạt 167,16% so với năm 2020

Về kinh doanh

•Sản lượng tiêu thụ Bao bì đạt 25.430,21 nghìn bao, đạt
101,28% so với KH và đạt 100,60% so với năm 2020.

•Sản lượng tiêu thụ Phân bón trong năm 2021 được 9.732.605
tấn đạt 57,21% so với KH và đạt 74,40% so với năm 2020.

•Doanh thu thực hiện trong năm 2021 đạt 330,00 tỷ đồng, đạt
139,63% so với KH và 118,52% so với năm 2020.

•Lợi nhuận trước thuế năm 2021 thực hiện đạt 7,53 tỷ đồng đạt
106,13% so với KH và 109,48% so với năm 2020, hoàn thành
kế hoạch.

Về công tác quản trị

•Trong năm 2021, PPC đã tuân thủ các quy định về quản trị
Công ty niêm yết, thực hiện việc công bố thông tin đúng quy
định pháp luật. Hơn thế nữa năm 2021, PPC đã tiếp tục thực
hiện tái cấu trúc bộ máy, hướng tin gọn và phù hợp với tình
hình thực tế Công ty.

Một số công tác 
khác

•PPC luôn quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực, tổ
chức các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao tay
nghề cho người lao động; Kịp thời khen thưởng, khuyến khích
và phát động tinh thần sáng tạo trong tác nghiệp của CBCNV.

•Tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh
doanh; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội,… các
chế độ kế toán theo quy định; Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội
tại địa phương, những vùng lân cận, hỗ trợ giúp, đỡ cho gia
đình khó khăn.
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2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc 

Trong năm 2021, Ban Giám đốc đã có những thành tích tích cực trong điều hành hoạt động 

kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau: 

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc phối hợp hoạt động dựa trên nguyên tắc linh động, nhịp nhàng, 

đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông. Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và 

Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế 

về quản trị Công ty. 

Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty tuân thủ theo đúng pháp luật, các quy định 

hiện hành và Điều lệ Công ty; nỗ lực triển khai hoàn thành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 

Hội đồng quản trị. Mặc dù, trong năm 2021 có nhiều khó khăn nhưng Ban Giám đốc đã nỗ lực cố gắng, 

chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. 

- Hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch 2021 đề ra. 

- Đảm bảo Công ty hoạt động và thu nhập đời sống người lao động trong tình hình đại dịch Covid – 

49 diễn biến phức tạp không đứt gãy nguồn hàng cung ứng cho PVCFC theo đúng tiến độ giao hàng 

đã cam kết. 

- Xây dựng phương thức lập kế hoạch, kiểm soát chi phí theo từng cost center giúp việc kiểm soát 

chi phí được chặt chẽ và hiệu quả. 

- Duy trì và đảm bảo mức cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định. 

- Tái cấu trúc Công ty theo hướng tinh gọn. 

Bên cạnh đó còn một số điểm hạn chế 

- Nhà máy bao bì và phân bón còn nhiều công đoạn thủ công, chưa tối ưu về nhân lực và năng suất 

làm việc. 

- Đội ngũ nhân sự kỹ thuật chưa đáp ứng theo yêu cầu, do vị trí địa lý xa xôi nên khó thu hút nhân sự 

có trình độ, kinh nghiệm tốt. 

- Do tình hình cạnh tranh bên ngoài gay gắt dẫn đến thị phần bao bì sản xuất cho các khách hàng 

bên ngoài còn hạn chế, chưa có được các khách hàng lớn với sản lượng cao và ổn định. 

 

 

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 

Chỉ tiêu ĐVT KH 2022 

Sản lượng sản xuất     

Bao bì Triệu bao                              25,30  

Phân bón Nghìn tấn 11,00 

Sản lượng tiêu thụ     

Bao bì Triệu bao 25,30 

Phân bón Nghìn tấn 16,00 

Doanh thu Tỷ đồng 347,53 

Bao bì Tỷ đồng 217,56 

Phân bón Tỷ đồng 129,97 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 8,28 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 6,62 

Tỷ lệ chia cổ tức % 8,5 

 
 

Kế hoạch năm 2022 
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Về chiến lược kinh doanh  

• Tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện chiến lược phát triển của Công ty cho phù hợp với thực tế. 

• Giám sát thực hiện kế hoạch 2022 đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

• Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, đa dạng hóa sản phẩm 
bao bì, phân bón nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.  

• Tập trung nghiên cứu, cải tiến, áp dụng các công nghệ tiên tiến để vận hành hiệu quả Nhà máy 
Phân bón Dầu khí Bạc Liêu đảm bảo đưa ra thị trường sản phẩm tốt nhất. 

• Tăng cường công tác truyền thông, đẩy mạnh bán hàng bao bì và sản phẩm phân bón, tìm kiếm 
những thị trường mới 

Về công tác quản trị 

• Tuân thủ các quy định pháp luật về quản trị Công ty đối với Công ty niêm yết. 

• Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng các công cụ tiên tiến, hiện đại để quản trị hiệu quả các 
nguồn lực của Công ty. 

• Chú trọng trong công tác xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, tăng cường nghiên cứu thu 
thập thông tin thị trường, kênh phân phối để xây dựng chiến lược tự kinh doanh phân phối phân bón.  

• Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho vai trò quản lý và chuyên 
môn để tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng định hướng phát triển của Công ty. 

• Kiểm soát tốt các bộ định mức kinh tế kỹ thuật vận hành và khai thác tại Nhà máy; quản trị chặt 
chẽ chi phí, giá thành sản phẩm đảm bảo theo các bộ định mức kinh tế kỹ thuật và cạnh tranh được với 
các sản phẩm cùng loại. 

Về công tác khác 

• Chỉ đạo công tác quản trị, quản lý và vận hành nhà máy an toàn, ổn định; thực hiện tốt công tác 

bảo dưỡng sửa chữa an toàn, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiết kiệm chi phí. 

• Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư mua sắm đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra 

và tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.  

• Chỉ đạo công tác kinh doanh cả 02 lĩnh vực sản phẩm bao bì và phân bón đảm bảo hiệu quả tốt 

nhất, đồng thời giữ vững và nâng cao thương hiệu, giá trị sản phẩm. Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ 

cung cấp cho khách hàng. 

• Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng văn hóa công ty tạo môi trường và động lực phát triển bền vững. 

 

 
Lĩnh vực bao bì 

• Tập trung toàn bộ nguồn lực đáp ứng tất cả nhu cầu đóng gói của Đạm Cà Mau, đồng thời đầu tư, 

nâng cao chất lượng sản phẩm để bảo vệ thương hiệu PVCFC. Tăng tỷ trọng Bao bì cung cấp cho khách 

hàng bên ngoài, xúc tiến xuất khẩu bao bì sang các nước khác như: Lào, Campuchia,... đảm bảo duy trì 

sản lượng bao bì đạt 30 triệu bao/năm 

Lĩnh vực phân bón  

•  Duy trì sản xuất các sản phẩm phân bón N. Humate, NPK, NPK Humic.  

•  Là đơn vị gia công sản phẩm thử nghiệm phân bón mới của PVCFC và gia công cho các đối tác 

bên ngoài nhằm đảm bảo nhà máy sản xuất đạt công suất tối đa. 

•  Sản xuất - thị trường 

• Nâng cao trình độ tay nghề và kỹ thuật vận hành máy móc; 

• Áp dụng triệt để chương trình 5S và Kaizen để loại bỏ lãng phí, tăng hiệu quả sản xuất;  

• Không ngừng cải tiến, nghiên cứu công nghệ mới nhằm nâng cao công suất tối đa của máy móc; 

• Nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt phân khúc bao bì chất lượng cao;  

• Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ phục vụ tốt nhu cầu khách hàng trong và ngoài nước;  

• Dẫn đần về chất lượng, giá thành sản phẩm;  

• Dịch vụ chăm sóc khách hàng nhiệt tình, thân thiện và chu đáo; 

• Thiện chí trong liên kết, hợp tác với khách hàng và đối tác;  

• Không ngừng học hỏi, tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh; 

• Xây dựng và giữ vững phương châm: “Uy tín - Chất lượng - An toàn - Hiệu quả”;  

• Có chính sách bán hàng tốt nhằm xây dựng, định vị thương hiệu trên thị trường. Ngoài ra, đẩy 

mạnh việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm và năng lực đến rộng rãi các đối tượng khách hàng tiềm năng 

thông qua các phương tiện truyền thông, internet,… 

Định hướng giai đoạnh 2021-2025 
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PHẦN V: QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 

Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Ngày bắt đầu  

thành viên HĐQT 

01 Ông Nguyễn Đức Thuận Chủ tịch HĐQT 
Thành viên HĐQT từ 21/06/2018 

Chủ tịch HĐQT từ 22/11/2019 

02 Ông Nguyễn Trung Kiên Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT từ ngày 21/06/2018 

03 Ông Trần Thiên Hồng Thành viên HĐQT độc lập 
Thành viên HĐQT độc lập tái bổ nhiệm 
ngày 24/06/2020 

04 Ông Đinh Nhật Dương Thành viên HĐQT 
Bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ 
22/11/2019 

05 Bà Trần Như Quỳnh Thành viên HĐQT 
Bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ 
22/11/2019 

Sơ yếu lý lịch của các Thành viên Hội đồng quản trị 

ÔNG NGUYỄN ĐỨC THUẬN – CHỦ TỊCH HĐQT 

Năm sinh: 08/03/1974 

 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Kinh tế Vận tải thủy bộ 

Quá trình công tác 

Từ 01/1998 đến 09/1999 Công tác tại Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí 

Từ 09/1999 đến 05/2002 
Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật tại Ban quản lý dự án nhà số 1 và 

5 Lê Duẩn thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam 

Từ 05/2002 đến 08/2007 
Chuyên viên Kỹ thuật cho Ban QLDA đường ống dẫn khí Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Từ 08/2007 đến 06/2014 Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần bất động sản Dầu khí 

Từ 07/2014 đến 21/11/2019 Phó chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 

Từ 21/06/2018 đến 21/11/2019 Thành viên HĐQT CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam 

Từ 22/11/2019 đến nay Chủ tịch HĐQT CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam 

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phiếu 

 

ÔNG NGUYỄN TRUNG KIÊN – THÀNH VIÊN HĐQT 

Năm sinh: 13/08/1975 

 

Thông tin đã thể hiện ở phần II sơ yếu lý lịch của Ban điều hành. 
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ÔNG TRẦN THIÊN HỒNG – THÀNH VIÊN  HĐQT ĐỘC LẬP 

Năm sinh: 04/03/1951 

 

Quá trình công tác 

Từ 1975 đến 1985 Công tác tại Hợp tác xã xây dựng Bình Minh 

Từ 1985 đến nay Kinh doanh buôn bán đồ gỗ tại gia 

Từ 04/2015 đến nay Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam 

Số cổ phiếu sở hữu cá 

nhân 
0 cổ phiếu 

 

ÔNG ĐINH NHẬT DƯƠNG - THÀNH VIÊN  HĐQT  

Năm sinh: 08/07/1980 

 

Trình độ chuyên môn Kế toán 

Quá trình công tác 

Từ 09/2005 đến 09/2006 Trợ lý Kiểm toán tại Công ty Hợp danh Kiểm toán SGN 

Từ 12/2006 đến 04/2010 Trợ lý Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Bắc Đẩu 

Từ 04/2010 đến 01/2011 Kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán Bắc Đẩu 

Từ 02/2011 đến 05/2011 
Phó Phòng Kế toán Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng DKVN 
(PVEIC) 

Từ 05/2011 đến 10/2013 Kế toán trưởng tại Công ty TNHH Thẩm định giá EIC Việt Nam 

Từ 04/2014 đến 05/2015 Giám đốc tại Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Tư vấn Dương Minh 

Từ 07/2015 đến 11/2016 
Chuyên viên Ban Tài chính tại Kế toán tại CTCP Phân bón Dầu khí 
Cà Mau 

Từ 11/2016 đến 11/2020 
Trưởng Phòng Kế toán, Ban Tài chính tại Kế toán CTCP Phân bón 

Dầu khí Cà Mau 

Từ 12/2020 đến nay 

 

Kiểm toán viên nội bộ tại Ban Kiểm toán nội bộ CTCP Phân bón Dầu 
khí Cà Mau 

Từ 22/11/2019 đến nay 

 

Thành viên HĐQT tại CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam 

Số cổ phiếu sở hữu cá 
nhân 

     0 cổ phiếu 

 

BÀ TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH - THÀNH VIÊN  HĐQT 

Năm sinh: 18/08/1979 

 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế 

Từ 11/2001 đến 08/2005 
Thư ký HACCP, Chuyên viên tại Xí nghiệp 2 – CTCP Chế biến và Xuất 

nhập khẩu Cà Mau 

Từ 09/2005 đến 08/2008 
Chuyên viên Phòng Kinh doanh tại CTCP Chế biến và Xuất nhập 

khẩu Cà Mau 
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Từ 09/2008 đến 01/2010 
Chuyên viên Phòng Kinh tế kế hoạch tại Ban quản lý dự án Cụm Khí 

Điện Đạm Cà Mau 

Từ 02/2010 đến 01/2011 
Phó trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư tại Ban quản lý dự án Cụm Khí 

Điện Đạm Cà Mau 

 
Từ 08/2012 đến 10/2014 

Phó trưởng Ban Kế hoạch chiến lược (nay là Ban Kế hoạch – Đầu tư) 

tại Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (nay là CTCP Phân 

bón Dầu khí Cà Mau) 

 

Từ 10/2014 đến 01/2015 

Phó trưởng Ban Kế hoạch chiến lược (nay là Ban Kế hoạch – Đầu 

tư) tại Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (nay là CTCP 

Phân bón Dầu khí Cà Mau) 

Thành viên HĐQT tại CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam 

Từ 02/2015 đến 06/2018 
Trưởng Ban Kế hoạch đầu tư CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau 

Thành viên HĐQT tại CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam 

Từ 06/2018 đến nay Trưởng Ban Kế hoạch đầu tư CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau 

Từ 22/11/2019 đến nay Thành viên HĐQT tại CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam 

Số cổ phiếu sở hữu cá 

nhân 
0 cổ phiếu 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của Hội đồng quản trị được phân công 

cho các thành viên thẩm tra một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để ra quyết định. 

Đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của 

Hội đồng quản trị. 

Hoạt động của Hội đồng quản trị  

Trong khoản thời gian từ 01/01/2021 đến 31/12/2021, Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp với sự 

tham dự của các thành viên như sau: 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Số buổi 

họp 
tham dự 

Lý do không 
tham dự 

01 Ông Nguyễn Đức Thuận Chủ tịch HĐQT 04/04  

02 Ông Nguyễn Trung Kiên Thành viên HĐQT 04/04  

03 Ông Trần Thiên Hồng Thành viên HĐQT độc lập 04/04  

04 Ông Đinh Nhật Dương Thành viên HĐQT 04/04  

05 Bà Trần Như Quỳnh Thành viên HĐQT 04/04  

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 

Stt  Số Nghị quyết/ 

Quyết định  

Ngày Nội dung 

01 01/NQ-PPC-HĐ 20/01/2021 Về việc Họp HĐQT định kỳ 

02 02/NQ-PPC-HĐ 21/01/2021 Về việc kế hoạch SXKD năm 2021 

03 03/NQ-PPC-HĐ 01/3/2021 Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2021 
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Stt  Số Nghị quyết/ 

Quyết định  

Ngày Nội dung 

04 04/NQ-PPC-HĐ 08/4/2021 Về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 

05 05/NQ-PPC-HĐ 14/4/2021 Về việc Họp HĐQT định kỳ 

06 06/NQ-PPC-HĐ 08/6/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương và 

thù lao năm 2021 

07 07/NQ-PPC-HĐ 17/6/2021 Về việc chi trả cổ tức năm 2020 

08 08/NQ-PPC-HĐ 16/07/2021 Họp HĐQT quý II.2021 

09 09/NQ-PPC-HĐ 18/8/2021 Về việc ký hợp đồng mua bán bao bì giữa PPC và 

PVCFC 

10 10/NQ-PPC-HĐ 20/10/2021 Họp HĐQT quý III.2021 

11 01/QĐ-PPC-HĐ 22/01/2021 Về việc nâng bậc lương cán bộ 

12 02/QĐ-PPC-HĐ 25/01/2021 Về việc ban hành Quy chế trả lương trả thưởng, thù 

lao Ban Quản lý điều hành PPC  

13 03/QĐ-PPC-HĐ 01/02/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của 

Phòng/ đơn vị Công ty 

14 04/QĐ-PPC-HĐ 14/4/2021 Về việc ban hành Quy chế đào tạo Công ty 

15 05/QĐ-PPC-HĐ 23/11/2021 Quy chế trả lương, trả thưởng PPC 

16 06/QĐ-PPC-HĐ 23/11/2021 Về việc nâng lương cán bộ 

17 07/QĐ-PPC-HĐ 29/12/2021 Về việc ban hành Bộ định mức KTKT 

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế, quy định của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám 

sát hoạt động của Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội 

đồng quản trị và các nhiệm vụ được giao. 

Việc giám sát được thực hiện thông qua các báo cáo của Giám đốc tại các cuộc họp Hội đồng quản 

trị định kỳ, thành viên Hội đồng quàn trị tham gia cuộc họp giao ban của Ban điều hành. Ngoài ra, Hội đồng 

quàn trị thường xuyên trao đồi, làm việc với Ban điều hành về các vấn đề liên quan trong việc triển khai 

hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển Công ty. 

2. Ban kiểm soát 

Danh sách Thành viên Ban kiểm soát 

Stt Họ tên Chức vụ 
Ngày bắt đầu là 

Kiểm soát viên 

01 Ông Vũ Chí Dương Trưởng BKS 

Thành viên BKS từ 14/04/2016–20/06/2018 

Tái bổ nhiệm Trưởng BKS ngày 22/04/2021 

Trưởng BKS từ 21/06/2018 – nay 

02 Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng Kiểm soát viên 

Trưởng BKS từ 14/04/2016–20/06/2018 

Tái bổ nhiệm thành viên BKS ngày 22/04/2021 

Thành viên BKS từ 21/06/2018 – nay 

03 Bà Nguyễn Hoài Phương Kiểm soát viên Thành viên BKS từ 24/06/2020 
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Sơ yếu lý lịch Thành viên Ban kiểm soát 

ÔNG VŨ CHÍ DƯƠNG – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

Năm sinh: 23/04/1974 

 

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Kế toán- Kiểm toán, Cử nhân Luật 

Quá trình công tác 

 Từ 03/2001 đến 01/2004 Chuyên viên Pháp chế tại CTCP Nhiệt điện Bà Rịa 

Từ 02/2004 đến 11/2007 Chuyên viên Kinh tế Hợp đồng tại Ban quản lý cụm dự án Khí Điện 
Đạm Cà Mau 

Từ 12/2007 đến 12/2008 
Chuyên viên Tín dụng doanh nghiệp tại CTCP Tài chính Dầu khí - 

Chi nhánh Vũng Tàu 

Từ 12/2008 đến 08/2009 
Chuyên viên Kế toán phụ trách chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại CTCP 

Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí 

Từ 09/2009 đến 11/2011 
Tổ trưởng Kế toán thanh toán & thương mại tại Nhà máy Đạm Phú 

Mỹ - CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí 

Từ 12/2011 đến 06/2015 Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ tại Tổng Công ty Dầu Việt Nam 

Từ 07/2015 đến 07/2017 
Tổ trưởng Kiểm tra Tuân thủ kiêm phụ trách Tổ Quản lý rủi ro - Ban 

Kiểm soát nội bộ tại CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau 

Từ 08/2017 đến 06/2018 Kiếm soát viên (kiêm nhiệm) CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam 

 

Từ 06/2018 đến 11/2020 
Trưởng phòng Quản lý rủi ro, Ban Kiểm soát nội bộ tại CTCP Phân 

bón Dầu khí Cà Mau 

 
Từ 12/2020 đến nay Kiểm toán viên nội bộ - Ban Kiểm toán nội bộ CTCP Phân bón Dầu 

khí Cà Mau 

 

Từ 06/2018 đến nay 
Trưởng Ban kiểm soát tại CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam 

Số cổ phần sở hữu cá 
nhân 

0 cổ phiếu 

 

BÀ NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG –  KIỂM SOÁT VIÊN 

Năm sinh: 10/12/1982 

 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán 

Quá trình công tác 

Từ 07/2012 đến 04/2016 Kế toán vật tư, bán hàng kiêm thủ quỹ tại CTCP Bao bì Dầu khí 
Việt Nam 

Từ 04/2016 đến 05/2018 Trưởng Ban kiểm soát tại CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam 

Từ 09/2018 đến nay Phó Phòng Kinh doanh Kiểm soát viên tại CTCP Bao bì Dầu khí 
Việt Nam 

Số cổ phiếu sở hữu cá 
nhân 

0 cổ phiếu  
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BÀ NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG –  KIỂM SOÁT VIÊN 

Năm sinh: 27/01/1983 

 

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác 

Từ 03/2007 đến 12/2007 Kế toán tổng hợp tại Công ty CP Xây Dựng Phát Triển Nhà Bạc Liêu 

Từ 12/2007 đến 10/2008 Giao dịch viên tại Ngân hàng TMCP Nam Việt CN Bạc Liêu 

Từ 10/2008 đến 05/2009 Kiểm Soát Viên tại Ngân hàng TMCP An Bình CN Bạc Liêu 

Từ 05/2009 đến 03/2014 Phó Trưởng phòng Kế Toán Ngân Quỹ phụ trách Phòng Kế toán Ngân 
quỹ tại Ngân hàng TMCP An Bình CN Bạc Liêu 

Từ 03/2014 tháng 12/2014 Phó phòng Kế toán và Ngân quỹ tại Ngân hàng TMCP An Bình CN Bạc 
Liêu 

Từ 12/2014 đến 12/2015 Phó phòng Dịch Vụ Nội Bộ & Giao Dịch kiêm phụ trách Kế Toán tại 
Ngân hàng TMCP An Bình CN Bạc Liêu 

Từ 12/2015 đến 02/2017 Phó phòng Dịch Vụ Nội Bộ & Giao Dịch tại Ngân hàng TMCP An Bình 
CN Bạc Liêu 

Từ 03/2017 đến 09/2018 Kế Toán kiêm Quản Lý Trung Tâm tại Trung Tâm Kế Toán Dịch Vụ 
Thuế 

Từ 10/2018 đến 12/2018 
Phó Trưởng phòng phụ trách Kế Toán Giao dịch và Kho quỹ tại Ngân 
hàng TMCP Việt Á CN Bạc Liêu. 

Từ 01/2019 đến 05/2019 Phó Trưởng phòng Kế Toán Giao dịch và Kho quỹ tại Ngân hàng TMCP 
Việt Á CN Bạc Liêu. 

Từ 05/2019 đến 07/2019 Trưởng phòng giao dịch tại Phòng Giao dịch Hòa Bình Ngân hàng 
TMCP Việt Á CN Bạc Liêu. 

Từ 08/2019 đến 04/2020 
Phó Trưởng phòng Kế Toán Giao dịch và Kho quỹ tại Ngân hàng TMCP 
Việt Á CN Bạc Liêu. 

Từ 04/2020 - nay Chuyên viên kế hoạch tại Cty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam 

 Từ 06/2020 - nay Kiểm soát viên tại Cty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam 

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân  0 cổ phiếu 

Các cuộc họp trong năm 

Stt Họ tên Chức vụ 
Số buổi 

họp tham 
dự 

Lý do không tham dự 

01 Ông Vũ Chí Dương Trưởng Ban kiểm soát 4/4  

02 Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng Kiểm soát viên 4/4  

03 Bà Nguyễn Hoài Phương Kiểm soát viên 4/4  

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành 

Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, xem xét các báo cáo tài chính của Công ty 

và thực hiện việc giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc: 

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành, 

luôn đặt lợi ích Công ty lên hàng đầu, tập trung xây dựng và phát triển Công ty.  

- Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh 
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nghiệp. Các Nghị quyết/Quyết định, chỉ thị của PVCFC, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đều được 

Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kịp thời.  

- Kiểm tra báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và 

kiểm tra báo cáo tài chính kiểm toán năm của Công ty trước khi đệ trình Hội đồng quản trị. Công ty 

đã lập báo cáo tài chính đúng thời hạn và phù hợp với Luật kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy 

định của pháp luật hiện hành.  

- Việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành 

Công ty luôn được ưu tiên hàng đầu. Về cơ bản, các quy chế, quy trình, quy định đều phù hợp với 

mô hình Công ty cổ phần, tình hình hoạt động của Công ty và được cán bộ, nhân viên thực hiện 

nghiêm túc, đầy đủ. Công ty đang tiếp tục rà soát, bổ sung và sửa đổi các quy chế, quy định phục 

vụ công tác quản lý, điều hành. 

- Các quyết định, chỉ thị của Giám đốc đều được ban hành đúng thẩm quyền, hợp pháp và kịp thời 

nhằm điều hành tốt hoạt động của Công ty.  

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin trên thị 

trường Chứng khoán theo quy định của pháp luật. 

- Năm 2021 Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh. 

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban 

điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi và thảo luận với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán 

bộ quản lý khác của Công ty; 

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Trưởng Ban kiểm soát tham gia để đánh giá tình hình 

thực hiện định hướng, chiến lược và thiết lập các định hướng, đề ra giải pháp chiến lược theo tình 

hình mới làm cơ sở triển khai thực hiện.  

- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các tài liệu họp Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát xem xét 

và đóng góp ý kiến. Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, 

tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. 

- Các biên bản họp của Hội đồng quản trị đều được gửi tới Ban kiểm soát để cập nhật và đưa ra các 

ý kiến đóng góp kịp thời. 

- Ngoài việc kiểm tra giám sát, trong quá trình soạn thảo, ban hành các quy chế, quy định, tổ chức 

các hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban kiểm soát với chuyên môn của mình đã tham gia tư vấn, 

góp ý để hoàn thiện hơn, phù hợp với tình hình thực tế. 
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3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Ban điều hành 

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát 

ĐVT: đồng 

Stt Họ và tên Chức vụ Lương, thù lao 
Thưởng, phúc 

lợi khác 

Ghi chú 

 

I Hội đồng quản trị      

1 Nguyễn Đức Thuận Chủ tịch HĐQT        580.935.774          74.411.435     

2 Trần Như Quỳnh Thành viên HĐQT        114.999.070                          -       

3 Trần Thiên Hồng Thành viên HĐQT        114.999.070                          -       

4 Đinh Nhật Dương Thành viên HĐQT        114.999.070                          -       

II Ban kiểm soát     

1 Vũ Chí Dương Trưởng BKS          91.322.790                          -       

2 Nguyễn Thị Lệ Hằng Kiếm soát viên          72.720.000                          -       

3 Nguyễn Hoài Phương Kiếm soát viên          72.720.000                          -       

III Ban điều hành     

1 Nguyễn Trung Kiên 
Thành viên HĐQT 
kiêm Giám đốc        633.748.117          81.174.035    

 

2 Nguyễn Thanh Nhuận Phó giám đốc        422.498.745          45.097.049     

3 Trịnh Tiến Sỹ Phó giám đốc        380.322.221          40.595.173     

4 Lê Cảnh Khánh Kế toán trưởng        407.095.143          34.762.308     

 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

Năm 2021, Công ty có thực hiện giao dịch mua bán sản phẩm Bao bì và Phân bón với Công ty Cổ 

phần Phân bón Dầu khí Cà Mau là công ty mẹ - Cổ đông lớn (chiếm 51,03% vốn điều lệ Công ty). 

Đào tạo về quản trị Công ty 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc 

điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty. 
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PHẦN VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
(như đính kèm) 

 
Trên đây là báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC). 

 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

NGUYỄN TRUNG KIÊN 
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NQI DUNG

Th6ng tin v6 doanh nghi6p

86o c5o cia Ban GiSm cl6c

86o c6o ki6m to5n d6c l6p

Bdng cAn o6i te toin (Mau s6 B 01 - DN)

86o c6o k6t qud hoat d6ng kinh doanh (Miu s6 e OZ - ON;

86o c6o luu chuydn tidn te (Mau s6 e OS - Oru;

Thuyiit minh b5o c6o tai chinh (MEu s6 B 09 - DN)
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CONG w CO PHAN BAO Bi DAU KHi VIET NAM

THONG TlN VE DOANH NGHIEP

GiSy chrlng nhin ding kf
doanh nghiep 56 1900437757 do Sd KE hoach va D6u tu Tinh Bac Li6u iip

l6n ddu ngdy '11 thang 6 ndm 2010 vdr GiSy chrlng nhan ddng
ky doanh nghiCp thay dOi gan nh6t l6n thrl 12 ngdy 12 th6ng 8
nAm 2019.

HOi d6ng Quin tri

Ban Gi6m d6c

Ngudi dai diCn theo
phep luat

Tru sd chinh

Ong Nguy6n Drlc Thu6n
Bd TrSn Nhu Quynh
Ong Tran Thi6n H6ng
Ong Dinh Nhdt Duong
Ong Nguy6n Trung Ki6n

Ong V0 Chi Duong
Bd Nguy6n Thi L6 Hing
Bi NguySn Hoei PhLrong

Chi tich
Thanh viCn
Thdnh vi6n
Thdnh vi6n
Thanh vi6n

Trudng ban
Thdnh vi6n
Thanh vion

Ong Nguy6n Trung Ki6n Gi6m d6c
Ong Nguy6nThanh Nhu6n Ph6 Gi5m d6c
Ong Trinh Ti6n Sy Ph6 Gi6m d6c

Ong Nguy6n Trung Ki6n Gi5m d6c

L0 A 1-3, Khu C6ng nghiCp Tra Kha, Phudng 8
Thanh phO Bac Li6u, Tinh Bac Li6u, Viet Nam

C6ng ty ki6m torin C6ng ty TNHH PwC Uiet Nam)

l

1

Ban Ki6m so6t



CONG TY CO PHAN BAO BI DAU KHi VIET NAM

BAo cAO CUA TONG GIAM D6C

TRAcH NHIEM cOA BAN GIAM oOc DOt vfi BAo cAo tnt cuiruH

Ban Gi6m tl6c c0a COng ty C6 phan Bao bi Dlu khi Vi6t Nam ("C6ng ty") chiu rach nhi6m lap
bao c6o tdi chinh the hiQn trung_thuc vdr hqp lf tinh hinh tdi chinh cria C6ng ty tai.nga.y 3'l
flneng 12 n1m 2021, c0ng nhu k6t qu6 hoat ct6ng kinh doanh vA tinh hinh luu chuy6n ti6n tE

cOa nim tai chinh kCt th[c vdo ngiy n6u tr6n. Trong vi6c l6p b5o c5o tdi chinh ndy, Ban Giem
ooc ouoc yeu cau pnar:

. chon lua c6c chinh s6ch kC toan phn hep vd 6p dung m6t c6ch nh6t quSn;

. thr/c hi6n c6c xet do6n vd u6c tinh m6t c5ch hgp lf vd than trong; va

. l5p b6o ceo tai chinh tr6n co sd C6ng ty hoat d6ng li6n tuc trir khi gid clinh C6ng ty hoat
cl6ng li€n tuc la kh6ng phi hqp.

Ban Gi6m d6c cia COng ty cQiu trdch nhi6m bdo cl6m ring c6c s6 s5ch Xe to6n e[ng clSn tt5
tluoc thiiit l6p vir duy tri d6 thc hi6n tinh hinh tii chinh coa C6ng ty v6i d0 chinh x5c hqp lf tai
moi thoi cli6m vd de lam co sO l{p b5o ceo tei chinh tu6n thrl theo ch6 d0 ke to6n ctuoc trinh

9?y g ]lyygt linh 2 cia. b6o c5o tii chinh Ban Gi6m tl6c crla COng ty c0ng chiu tr6ch nhiem
d6i vdi vi6c b6o ve cec tai sdn cta C6ng ty vir thuc hi6n c6c bi6n phap hgp lf tl6 phdng ngua
vd ph5t hien c6c gian lAn hodc nhAm l5n. 

-

PHE GHUAN BAO CAO TAt CHiNH

Theo day, ch(ng t6i ph€ chuAn b6o c5o tai chinh dinh kdm tu trang 5 clSn trang 35. B5o c6o tdi
chinh ndy phdn 6nh trung thuc vd hop lf tinh hinh tai chinh cria Cong ty tai ngdy 31 thiing 12
nem 2021, c0ng nhu k6t qud hoat d6ng kinh doanh va tinh hinh luu chuyen ti6n t6 cr]a ndm tdi
chinh ket thric cing ngdy n6u tr6n phi hop vdi c5c Chu6n muc KC to6n Vi6t Nam, Che d0 Ke
to5n Doanh nghiCp Vi6t Nam va c6c quy dinh ph6p l1i c6 li6n quan cl6n vi6c l3p vd trinh biry
b6o c6o tai chinh.

I

i

5t Ban Gi5m

Nguy6n Trung Ki6n
Gi6m d6c

Tinh Bac Li6u, nudc CHXHCN Vi6t Nam
Ngdy 14 theng3 nem2022

UO PHAN
8AO 8IDAU,fi

YIEI ilA[,

CONG 7Y
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CAng ty TNHH PwC (Vi6t Nan),,
Leu 8, saigon Tower, 29 Le Duen, Quan 1, TP. Hd chi Minh, Viet Nam

3

DT: +U 12g13g23grta, VttWW.pWC.COm/Vn

BAo cAo KEM TOAN OOC LAP
Glfl cAc CO DONG CUA.COTTT.C TY CO PHAN BAO Bi DAU KHi VIET NAM

Ch[ng t6i cli ki6m toSn b5o c6o tai chinh kem theo cia C6ng ty CO phin Bao bl D6u khi Viqt
Nam ("C6ng ty") tluoc l6p ngdy 31 thang 12 ndm 2021, vd duoc Ban Gi5m d6c.C6ng ty ph6
cnuan ngay tain6ng s namzb22. Bao iao tai cninh ndy bao g6m: bing can d6i kc to6n tai
ngay atlneng P nEm 2021, b6o c6o k6t qu6 hoat d6ng kinh doanh vd b5o c6o luu chuy6n
ti6n t6 cho nah tai chinh ket th[c cirng ngdy n6u tr6n, vd thuy6t minh b6o c6o tai chinh bao
g6m c6c chinh sech ke toAn cho y€u tir trang 5 d6n trang 35.

Trach nhiem c0a Ban Gi6m d6c

Ban Gi6m CI6c cia C6ng ty chiu trdch nhi6m v€ vi6c l6p vd trinh biry trung thLrc vd hgp l)i b5o
c6o tai chlnh cia C6ng ty theo c6c ChuSn muc KE to6n Viet Nam, Ch6 d0 K6 todn Doanh
nghiQp ViQt Nam vd c6i quy tlinh ph5p lf c6 li6n quan d6n vi6c lip vd trinh bay b5o c6o tai
cfiinh ,a ihiu trach nhi6m v6 ki6m so6t nOi b0 mir Ban Gi6m tt6c x6c dinh lir €n thict dc dem
bio cho vi6c lip vd trinh bay b6o c6o tdi chinh kh6ng c6 sai s6t trong y6u do gian l6n hodc
nhim l5n.

Trdch nhi6m c0a Ki6m toen viCn

Tr6ch nhi6m cria chrlng t6i ld dua ra ! ki6n vC b6o c5o tei chinh ndy dua tr6n k6t qud cu6c
ki6m to5n. Ch(ng t6i di ti6n hdnh ki6m to6n theo c6c Chu6n muc Ki6m to6n Vi6t Nam. C5c
chudn muc ndy y6u cau ch0ng t6i tudn thi chudn muc v?r c6c quy dinh vO alao d0c ngh6
nghiep, lap k6 hoach vd thuc hi6n cu6c ki6m toan de dat aluoc st-p alim bdo hqp lf ve vi6c li6u
b6o c5o tdi chinh cia C6ng ty c6 cdn sai s6t trong y6u hay kh6ng.

C6ng vi6c ki6m to6n bao g6m thuc hiCn c6c thtl tuc nhim thu thap c6c bdng chung ki6m to6n
vC cic s6 li6u vd thuy6t minh tren b6o c6o tii chinh. C6c thi tuc ki6m to5n atLroc lL?a chon dua
tren x6t aroan crla ki6m to6n vi6n, bao g6m tl5nh gia rOi ro c6 sai s6t trong y6u trong b6o c6o tai
chinh do gian l3n hodc nh6m l5n. Khi thuc hi6n Ct6nh gi6 c5c rii ro ndy, ki6m to6n vi6n di xem
x6t ki6m soet n6i b6 cua C6ng ty li6n quan ct€n vi6c lap va trinh bdy b5o c6o tai chinh trung
thuc va hop l! nhdm thiCt kC cac thrl tuc ki6m to6n phi hop voi tinh hinh thuc t6, tuy nhi6n
kh6ng nhim muc ttich dua ra f kien ve ni6u qud c0a ki6m so6t n6i b6 crla COng ty. C6ng vi6c
ki6m to6n clng bao g6m vi6c danh gie tinh thich hop cta c5c chinh sSch k6 toen aluoc 6p
dung-vd tinh hop lf cia cdc u6c tinh kC todn cfra Ban Giem d6c c0ng nhu denh gi6 viCc trinh
bay tong thC beo c6o tii chinh.

Chfng t6i tin tudng ring c5c bing chung ki6m to6n md ch0ng t6i d5 thu thap duoc ld dAy di
va thich hop de lam co sd cho 1i ki6n ki6m to6n crla ch[ng t6i.



I
pwe

f xiiin cr:a Kilim toin vi6n

Theo f ki6n cua ch0ng t6i, b6o c6o tai chinh phdn 6nh trung thLPc va hop li, tr6n c6c khia. c?nh
trqng yCu, tinh hinh tai chinn cria COng ty tai ngay 31 th6ng 12 ndm 2021, c0ng nhu k6t qud

noat <iQng kinh doanh vd tinh hinh luu-chu-yan tien tQ cia C6ng ty cho nem tai chinh k6t thuc
cirng nga-y neu tr6n phi hop voi c6c Chudn muc K6 toan Viet Nam, Ch6 tt6 K6 toan Doanh
ngniep Vigt Nam vd c5c quy alinh ph6p l! c6 li6n quan d6n vi6c l6p vd trinh bdy b6o c6o tdi
chlnh.

v5n aii rnac

Bdo c5o tai chinh cria C6ng ty cho nem tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 ndm 2O2O dd duoc
m6t c6ng ty kiem toen kh6c ki6m to6n va dua ra 1i ki6n ch5p nh6n todn ph6rn d6i voi bao ceo
tdi chinh cl6 vio ngAy 25 thang 2 ndm 2021.

diQn cho COng ty TNHH PwC (ViQt Nam)

Luong Thi Anh Tuy6t,
56 Gi6y CN OKHN kiem toen
3048-2019-006-1
Chir ki atuoc riy quydn

56 hiOu bao c6o ki6m to6n: HCM 1 1541
TP. HO Chi Minh, ngdy 14 th6ng 3 nem 2022

Trim Ti Mai Anh
S6 CiSy CN DKHN ki6m to6n:
3546-2021-006-1

CONG TY

(vrilHru)P
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BANG cAN DOI KE TOAN

M5u si5 a ol - DN

Tai ngiy 31 th6ng 12 nim

110
111

TAISAN

1OO TAI SAN NGAN HAN

Ti6n
lten

Cac khoan phii thu dai han
Phii thu ddi han kh6c

Tei san c6 dinh
t:. -

I ar san co drnh huu hrnn
Nguy6n gi6
Gi6 tri khSu hao lOy kd

Tdi sdn c6 ctinh v6 hinh
Nguy6n gi6
Gi6 tri khSu hao lOy kE

240
242

Tii sdn d& dang ddi han
Chi phi x6y dung co bdn dd dang

260
zot

Tii sdn ddi h4n kh6c
Chi phi trd tru6c ddi han

270 TONG TAI SAN

59.039.032.850 51.940.089.947

Thuyi5t
minh

8(a)

8(b)

2021
VND

17.373.620.128
17.373.620.128

3.076.893.588
2.834.345.754

234.050.000
37.000.000

(28.502.166)

38.142.482.716
38.142.482.716

446.036.418
446.036.418

3.000.000
3.000.000

40.651.805.884
40.651.805.884

121.157 .296.784
(80.505.490.900)

380.000.000
(380 000.000)

2.U9.674.900
2.449.674.900

2020
VND

2.144.463.117
2144.463.117

6.8s5.515,936
6.700.397.426

294.992.OOO
1 .120.000

(140.993.4e0)

42.441.421.670
42.737.OO8.627

(29s.586.e57)

498.689.224
498.689.224

3.000.000
3.000.000

48.865.685.510
48.865.685.510

119.741.478.601
(70.875.793.091)

73.545.455
73.545.455

2.626.791.932
2.626.791.932

130
131
132
136
137

220
221
222
223

227
zzd
229

200

C6c khodn phii thu ngen han
Phdi thu ngSn han cOa kh6ch hdng
Trd tru6c cho nguoi b6n ngin han
Phei thu ngSn han kh6c
Du phdng phdi thu ngSn han kh6 tldi

Hdng t6n kho
Hdng t6n kho
Du phdng giSm gi6 hang t6n kho

Tdi sin ngSn han khic
Chi phi tra trudc ngin han

TAI SAN DAI HAN

4
E

7140
141
149

150
151

210
216

43.104.480.784 51.569.022.897

I
o

C6c thuySt minh tir trang 9 d6n trang 35 la mQt phAn cdu thanh beo c5o tdi chinh nay

MA
so

380 000.000
(380.000.000)

-.

,l

102.143.513.634 103.509.112.844



C6NG w cO PHAN BAO Bi DAU KHi VIET NAM

BANG cAN oOI KE TOAN
(ti6p theo)

ril5u si5 a 01 - DN

Tai ngiy 31 thang 12 nem
MA
so NGUON VON

3OO NO PHAI TRA

No ngSn han
Phii tri nguoi b6n ngdn han
Ngudi mua trd ti6n tru6c ngSn han
Thu6 vd c5c khodn phdi n6p

Nhi nu6c
Phdi trd nguoi lao Cl6ng

Chi phi phii tr6 ngSn han
Phii tri ngin han khac
Vay ngin han
Qu! khen thudng, ph[c loi

Thuytit
minh

10

2021
VND

36.219.983.906
22.860,626.270

3.322.158

35.834.256.048
19.249.387.280

3.322.158

2.867.582.649
6.285.510.037

961.855.003
2.143.M4.965
3.994.679.386

288.474.570

5.277.241.282
5.277.241.282

62.397.615.514
47.995.160.000

47.995.160.000
8.670.668.883

163.U9.928
5.568.236.703

310
311
312
313

314
5 t3
319
320
322

11

12

13
14(a)

15

14(b)

609
8.486

219
282

3.261
496

456.353
448.116
081.304
961 880
497.750
590.075

330 NcP dai han
Vay dai han

63.247.186.196
47.995.160.000

47.995.160.000
9.338.857.287

112.709.922
5.800.458.987

4OO VONCHUSOHOU

410
411
41 1a

418
421

421a

421b

63.247.186.196 62.397.615.514

V6n chrl s0 hii'u
V6n g6p crla chrl sd huu 16,17

- C6 phi6u ph6 thOng cd quydn
bi6u quy6t

Qu! cl6u tu ph6t tri€n 17
Loi nhuan sau thu6 ("LNST") chua
phdn ph6i 17
- LNST chva phan ph6i ltty k6

cia cdc ndm tru6c
- LNST chwa phdn ph6i cia ndm nay

5.913.168.909 5.731.786.631

44O TONG NGUON VON

Trin
Nguoi l6p

IJ

L6 Cdnh Kh5nh
Ke to6n trudng

102.143.513.634 103.509.112.84

gu n Trung Ki6n
Gi6m d6c
Ngdy 14 thang 3 nem 2022

C6c thuy6t minh tir trang 9 d6n trang 35 le mot phAn cdu thdnh bao c6o tai chinh ndy.

CONG TY
co pHaH

KH

38.896.327.438 41.111.497.330

2.676.343.532
2.676.343.532

2020
VND

Thanh Tr[c

BAo BiDAU

VIET NAM

6



CONG w CO PHAN BAO Bi DAU KHiVIET NAM

BAo cAo KEr QUA HoAr DQNG KINH DoANH

MA
so

Ttruy5t
minh

Doanh thu bdn hing

C5c khodn gi6m trir doanh thu

Doanh thu thuAn v€ ban hang

Gi6 vlin hdng b6n

Lcri nhuan gOp v6 b6n ndng

naiu s6 B 02 - DN

Nem tai chinh kit thuc
ngdy 31 theng 12 nam

2021

VND

329.986.168.593

(1 1.827.568)

2020

VND

279.702.835.769

(1.300.486.150)

01

02

10

't1

20

zt
22
23
25
26

70
71

Doanh thu hoat al6ng tdi chinh
Chi phitdi chinh

- Trong d6: Chi phi ldi vay
Chi phi b6n hang
Chi phi qu6n li doanh nghi6p

Lai co ban tr€n c6 phi6u,
Lii suy giim tr6n c6 phi6u

20

21

22
22
23
24

1 8(a)
18(b)

L6 CAnh Kh5nh
K6 to6n trudng

28.928.677
(603.315.126)
(5es.005.s66)

(7.220.s88.958)
(14.40s.103.333)

35.319.999
(1 574.209.440)
(1.490.926 058)
(9.375.439.261)

(12.082.319.488)

(3e1.491 .920)
(391.491.920)

929
929

329.974.341.O25 278.402.349.619

(300.241.940.967) (248.137.101.3791

29.732.400.058 30.265.248.240

30 Loi nhuin thuin tD hoqt ttQng
kinh doanh

.\'
40

Chi phi khSc
L6 khec

50 T6ng loi nhuQn k6 to6n truoc thu6

51 Chi phi thu6 thu nhflp doanh
nghiQp ("TNDN") hi6n hinh

52 Chi phi thue TNDN hoan lai

60 Loi nhudn sau thuiS TNDN

7.532.321.318 7.268.600.050 1.

:

I

\

;

7.528.838.305 6.877.108.130

.E

25
(1.728.379.3181 (1.308.871.427)

5.800.458.987 5.568.236.703

1.O27
1.O27

\J

gu n Trung Ki6n
GiSm tl6c
Ngay 14 theng 3 nem2022

Cec thuy6t minh ttp trang I it6n trang 35 la mOJ phan c6u thinh b5o c€o tai chinh ndy.

7

CONG TY

CO PHAN

BAO BI DAU K

+ oa

*

A 30 70q

C l o

(3.483.013)
(3.483.013)

Trinh Thanh Trric
Ngudi lap

VIiT NAM
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03
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05
06
08

GONG TY cO PHAN BAO Bi DAU KHIUET NAM

BAo CAO LI.PU CHUYEN TIEN TE
(Theo phuong phap gian ti5p)

MA
so

LLTU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG KINH DOANH
Lqi nhuan tC toan trutc ttriri5

Di6u chinh cho cec khoan:
Khdu hao tai san c6 oinn ("tscE)')
C5c khodn (hoan nhapydu phong
L6(tai) chenh tech ti gia h6i do6r do d6nh gid lai
c6c khoan muc ti6n tC c6 g6c ngoai tC

Lai t* hoat dong dau tu
Chi phi lai vay

Lqi nhuan ti? hoat along kinh doanh trufc
nhong thay al6i v6n luu dong

ciam c5c khoan phaithu
Giim hdng t6n kho
Teng/(giem) cac kho6n phditr6
Giarn(tdng) chi phi tra trudc
I ren_lal vay oa Ira
Thue TNDN da nop
Tidn chi kh6c ti.p hoat dong kinh doanh

Luu chuyon tien thuan t* hoat d6ng kinh doanh

LI.PU CHUYEN TIEN TTI HOAT DONG DAU TLf
Chi d6 mua s5m TSCD
lhu lattren qur

Luu chuydn tidn thuin t* hoat tlgng dAu tu

LI.PU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG TAI CHiNH
Thu tu vay ngSn han, ddi han
Chi trd ng g5c vay
Chi tra c6 t0c, lqi nhuan cho chrl sd hc?u

Luu chuy6n ti6n thuin tU hogt tlQng tiri chinh

Luu chuy6n tiAn thuin trong nim

Ti€n ttAu ndm
Anh huong cta thay d6iti gie h5i doai quy d6i

ngo?itC

I ten cuot nam

Mdus6B03-DN
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CONG w CO PHAN BAO Bi DAU KHiVIET NAM
M5u si5 a og - DN

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH
cHo NAM TAI CHiNH KET THOC NGAY 31 THANG 12 NAM 2021

2 cAc cHiNH SACH KE ToAN cHU YEU

Co so c0a vi€c l6p brio c6o tdi chinh

86o c6o tai chinh ttuoc lAp theo c5c Chudn muc Ke toen Viet Nam, Ch6 dg Ke to6n
Doanh nghiep ViCt Nam vdr c6c quy dinh ph5p lyi c6 li6n quan ct6n vi6c l3p vd trinh bay
b5o c5o tai chinh. Bao c5o tai chinh atuoc lAp theo nguy6n tic gid g6c.

B5o c6o tai chlnh kdm theo kh6ng nhdm muc dich trinh bdy tinh hinh tai chinh, ket qua
kinh doanh vi tinh hinh luu chuyen ti6n tB theo cac nguyen tic vd thong le kC toAn
thudng duoc ch6p nh6n.0 cec nu6c va cac thC chC khec ngoai nu6c Vi6t Nam. C6c
nguyen tic va th6ng le kC toan srl dung tai nuoc Vi6t Nam c6 th6 khSc voi c5c nguy6n
tic vdr thong le ke toen tai c6c nuoc vtr cac th6 chC khec.

Ndm tii chinh

Ndm tii chinh cia C6ng ty O5t dAu t* ngiy 1 th6ng 1 d6n ngiy 31 th6ng 12

9

OAC DIEM HOAT OSNG CUA CONG TY

C6ng ty C6 phan Bao bi Diu khi ViOt Nam (gAi t5t la "C6ng ty") cluoc thinh lAp tai nudc
CHXHCN Viet Nam du0i hinh th0c c6ng ty c6 phAn theo GiSy chung nh6n ddng k!
doanh nghi6p.s6Jsooqzl]sl ngdry 11 th6ng 6 ndm 2o1O va GiSy chrlng nhan doanh
nghiCp thay d6i gen nhat lAn tho 12 ngdry 12 th6ng 8 ndm 2019 do Sd K6 hoach vi Ddu
tLr Tinh Bqc Li6u c6p, v6n di6u le-vdo ngiy th?rnh l6,p C6ng ty la 2-5.O0O.OOO.O00 D6ng
v6i su tham gia g6p v6n crla ba c6 d6ng chinh ld: Tdng C6ng ty C6 phin Dich vu T6ng
hop Ddu khi (Petrosetco) (51%o), T6ng C6ng ty PhAn b6n H6a cnSt Odu khi (PVCFCCo)
(19%) vd C6ng ty TNHH Trang Hodng My (30%).

Th5ng 10 ndm 201.2, COng ty TNHH MTV Pha,n b6n D6u khi Cd lt/lau nh6n chuyEn
nhuong todn b6 cO phin cOa T6ng COng ty C6 phAn Dich vu T6ng hop D6u khi tai
C6ng ty

Ngiy 27 theng P nem 2012, C6ng ty duoc Sd KO hoach vd DAu tu Tinh Bac Li6u c6p
GiSy chung nhin ding kf doanh nghi6p s6 1900437757 thay d6i IAn thrl 3 cho muc
clich ting v5n Cti6u 16 l6n 32.650.000.000 D6ng.

C6ng ty duoc chSp thu6n trd thdnh c6ng ty Clai chring ke tu ngay 30 th6ng 12 ndm 2014
theo Quy6t dinh s6 7234/UBCK-QLPH ngay 30 thdng 12 ndm 2014 cua Uy ban Chung
kho5n Nhd nudc.

C6 phiCu cria C6ng ty tluoc ni6m y6t tai S& Giao dich Chung kho6n Ha N6i (HNX) vdi
m6 ch0ng kho6n li PBP ke tri ngdy 27 thang 1 nam 2015 theo Thong b5o s6 ZaIQO-
SGDHN ngay 20 thSng 1 nem 2015 cia Sd Giao dich Chung kho6n Ha N6i.

Hoat cl6ng chinh crla C6ng ty ld s6n xuSt vd kinh doanh bao bi PP/PE vd phAn b6n.

Chu ky sin xuSt kinh doanh th6ng thudng cria C6ng ty la 12 th5ng.

T6ng s6 nh6n vi6n cia C6ng ty tai ngay 31 thang 12 nem 2021 la 219 ngudi (tai ngdy
31 thang 12ndm2020:212 nguoi).

1l
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coNG ry cO PHAN BAo Bi DAU KHI UFT NAM 
Miu sii e os _ DN

2 cAc cHiNH sAcH KE roAN cHU YEU (tii'p theo)

2.3 Don vi tiiin te s& dung trong k6 to6n

C6ng ty srl dung Cton vi ti6n t6 trong kO to6n vd trinh bdy tr6n b5o c6o tdri chinh ld_D6ng
Vi6t Nim ("VND" hoac "D6ng"). C6ng ty x5c dinh don vi tiBn t6 srl dung trong k6 toan
dua vdo clon vi tidn te chi y6u s& dung trong cdc giao dich b6n hdng co inh hudng l6n
d6n gi5 b6n hdng ho6; don vi ti6n t€ dnng dC ni6m y6t gi5 b6n vd nhan thanh todn; don
vi tic; te sir dvng cht y6u trong viec mua hing h6a, dich vu; c6 inh hudng l6n den chi
phi nhSn c6ng, nguydn v6t li6u vi c6c chi phi sdn xuat, kinh doanh kh6c, va th6ng
thudng dtng dc thanh toSn cho c6c chi phi d6.

Ngoai ra, C6ng ty cdn srl dung cton vi ti€n t€ nay dC huy d6ng c5c ngu6n luc tai chlnh
vd thudng xuyen thu duoc tu c5c hoat tl6ng kinh doanh va tich trir lai.

2.4 Cec loai ti, gia h6i do6i rip dr,rng trong k5 to6n

C6c nghiep vu ph6t sinh bing ngoai te dr^poc quy d6i theo t1| gi5 giao dich thLpc te ep
dung tai ngdy ph6t sinh nghiCp vu. Ch6nh lech ti gi6 phat sinh tu c6c nghiep vu ndy
aluoc ghi nhSn ld thu nhip hoic chi phi trong b5o c5o k6t qud hoat tl6ng kinh doanh.

Tdi sdn vd ng phdi trd bing ti6n te co g5c ngoai tc tai ngay cria bdng can d6i ke to6n
l6n luot duoc quy d6i theo tli gi5 mua vd t! gi6 ban ngoai t6 cia ngAn hang thuong mai
noi C6ng ty thudng xuy6n c6 giao dich 5p dung tai ngdy bdng €n d6i kC to6n. C5c
khodn ngoai t6 grli ngAn hang tai ngdy cria bdng cAn e6i fc toen duoc quy d6i theo ti
gi6 mua coa chinh ngin hing thuong mai noi C6ng ty md tAl kho6n ngoai te. Chenh
lech ti gi5 phet sinh tu vi6c quy d6i niy duoc ghi nhAn la thu nhap hoec chi phi trong
b6o c6o ket qud hoat at6ng kinh doanh.

2.5 Tidn

Ti6n bao g6m ti6n mdt tai quy vd ti6n giri ng6n hirng

2.6

t
.t

H

i

ri
Cec khoan phii thu

Cac khoan phei thu the hien gie tri ghi s6 ctla c5c khodn phdi thu kh6ch hirng gOm cac
khodn phdi thu mang tinh ch6t thuong mai phdt sinh tu giao dich bdn hdng h6a; vi c6c
khodn phdi thu kh6c kh6ng c6 tinh ch6t thuong mai, kh6ng liCn quan cl6n giao dich bdn
hdng h6a. Du phdng c6c khodn phdi thu kh6 cldi dL?oc lap cho tr..png khoan phai thu cen
cu vao thoi gian qud han tra no g6c theo cam ket no ban tl6u (kh6ng tinh d6n vi6c gia
han no gi0a c6c b6n), hoic cdn crl vdo mrlc t6n thet du ki6n c6 th6 xdy ra. Cdc khodn
no phii thu tluoc xAc dinh la kh6ng the thu h6i s6 duoc x6a s6.

C6c khodn no phai thu aluoc phan loai ng6n han vd ddi han tren bdng c5n O6i te toan
can cr?theo ki h?n con lai crla c6c kho6n phdi thu tai ngay cria bdng can d6i k6 to6n toi
ngdy ddn han thu h6i.

'10



coNG Ty c0 PHAN BAo Bt' DAU KHi vtET NAM 
uiu sii g 09 _ DN

2 cAc cHiNH sAcH rE roAru cHo YEU (tiiip theo)

2.7 Hing t6n kho

Hdng t6n kho duoc th6 hiCn theo gi6 th5p hon giira gi6 g6c vd gi5 tri thuin co the thqc
hi6n duoc. Gi6 g6c aluoc xec alinh trCn co sd binh quan gia quy6n vi bao gdm tat ce
c6c chi phi mua, chi pni cne nien vd c6c chi phi khSc c6 duoc hingt6n kho d dia di6m
vd trqng th6i hi6n tai. Trong truong hop c5c sdn phAm duoc sin xu6t, gie g6c bao g6m
t6t ce cac chi phi truc ti6p vi chi phi s6n xuSt chung dua tren muc d0 ho?t dong binh
thudng. Gi5 tri thuAn c6 th6 thuc hi6n ttucvc ld gi5 b5n udc tinh cria hdngt6n kho trong
ndm khh doanh binh thudng tn:r chi phi udc tinh d6 hoan thanh sen phAm vd chi phi
u6c tinh can tniet cho vi6c ti6u thu.

Hdng t6n kho muon ve ding tt6 phuc vu cho vi6c sin xuet duoc ghi nhan theo gi5 g6c.

C6ng ty 6p dung phuong ph6p kC khai thudng xuyen ct6 hach to6n hdng t6n kho.

Du phdng duoc l6p cho hang t6n kho bi. l6i thoi, cham luu chuy6n vd bi h6ng. Ch6nh
l6ch gioa khodn du phdng phai l6p d cu6i ky ke toen ndy vd khoin du phdng d6 lap d
cu6i f9,fe to6n trudc atuoc ghi nh6n tdng hoic giim gi6 v6n hing ben trong n5m.

2.8 Tdi sdn c5 dinh ("TSco")

TSCD hfru hinh vd TSCD vO hinh

TSCO duoc phin 6nh theo nguy6n gi6 tru kh6u hao l0y k6. Nguy6n gi5 bao g6m c6c
chi phi liCn quan truc tiCp ddn vi6c c6 Clucvc TSCD d trang th6i s5n sing srl dung. C5c
chi phi ph6t sinh sau ghi nhan ban dAu chi duoc ghi tdng nguy6n gi5 TSCD n€u c6c chi
phi niry chic chin lirm tdng loi ich kinh t6 trong tuong lai do sr) dung tii sin d6. C5c
chi phi phet sinh kh6ng th6a min di6u kiQn tr6n duoc ghi nhan ld chi phi sdn xuSt kinh
doanh trong n6m.

Khdu hao

TSCD atuoc kh5u hao theo phuong phep duong thing dC giim d6n nguyBn gi6 tAi sdn
qua su6t thdi gian h[ru dung Lpdc tinh. Thoi gian huu dung uoc tinh c0a cdc tai sin chi
y6u nhu sau:

,[

Nhd crla, vit ki6n tnic
May m6c thiCt bi
Phuong tiCn van tai
ThiCt bi quan ly

Thanh l'!

Lai hoac 16 ph6t sinh do thanh li, nhuong b5n TSCD duoc xAc dinh bing s6 chenh
lCch gifta s6 tiCn thu thuin do thanh lf vdi gi6 tn'cdn lai cia TSCD vd duoc ghi nhQn ld
thu nhQp hoic chi phi trong b6o c6o k6t qud hoat d6ng kinh doanh.

11
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CONG TY CO PHAN BAO Bi DAU KHi VIET NAM

cAc cHiNH sAcH KE roAN cHo YEU (ti6p theo)

Tdri sin c5 dinh ("TSGD") (fiep theo)

Chi phi xdy dung co bdn dd dang

Mdus6B09-DN

2

2.8

Chi phi x6y dung co bdn dd dang the hi6rl gia tri cia c5c tdi sdn trong qu6 trinh lap dat
hoai xey dung pnuc vu muc alich sen xudt, cho thue hoec qudn tri hodc cho bet ki.muc
dich n?r6 kh6c-, dugc ghi nhan theo gi6 g6c bao g6m toAn b0 chi phi can thict de xay
dupng m6i hodc srla chua, cdi tao, md r6ng hay trang bi lai ky thuat_cdng trinh nhu chi
pni i6y oung; chi phi thiet bi; chi phi qudn i1i og 5n; chi phi tu v5n diu tu xAy dung; vi
chi phi vay cluoc v6n h6a dOi voi tdi sdn cli di6u ki€n Phn hqp v6i chinh sAch ke todn
cLla C6ng ty. Kh€ru hao c0a nhirng tdi sdn ndy, c0ng gi6ng nhu c5c loai TSCD kh5c, s6
bit dau duqc trich khi tiri sin ctd sin sing cho muc Ctlch srl dung.

2.9 Thu6 tii sdn

2.1O Chi phi tri tru6c

Chi phi trd truoc bao g6m c5c chi phi tra truoc ngin han vd chi phi tri tru6c ddi han
tr6n bdlg cin d6i k6 to6n. C6c khodn chi phi ndy duoc ghi nhan theo gie g6c va alL?oc
phAn b6 theo phuong phdp tluong theng dua tr6n thdi gian h[ru dung uoc tinh.

2.11 Nq phdi tri

C6c khodn no phdi tr6 duoc ph6n loai dLla vao tinh chSt bao g6m:

ThuB hoat d6ng la loai hinh thu6 TSCD md phAn ldn rrii ro vd loi ich gin li6n voi quy6n
sd hiru c0a tdi sdn thu6c ve b6n cho thu6. Khoin thanh to6n dudi hinh thuc thuC hoat
d6ng duo.,c hach toan vdo b6o cao k6t qud hoat tt6ng kinh doanh theo phLrong phap
aluong thdng dua tr6n thoi han thu6 hoat al6ng.

. Phdi trd nguoi b5n g6m c6c khodn phdi trd mang tinh ch6t thuong mai phat sinh tLI
giao dich mua heng h6a vi dich vu; vd

. Phdi trd khac g6m c6c khodn phdi tra kh6ng co tinh chit thuong mai, khOng lien
quan dl6n giao dich mua hdng h6a vA dich vu.

C6c khodn no phdi trd ttuoc phdn loai ngSn han va dai han tren bdng cin o6i fe toan
cen culheo k! han cdn lai crla c6c kho6n phdi tr6 tai ngdy cia b6ng can d6i ke toAn toi
ngdy tl6n han thanh to6n.

(

I

2.12 Vay

Vay bao g6m c5c kho6n ti6n vay tu c6c ng6n hdng.

CAc kho6n vay duoc phAn loai ngin han va dei han tr6n b6ng can d6i ke to6n cin cu
theo ki han cdn lai cia c6c khodn vay tai ngay cua bdng c6n O6i f6 todn toi ngay den
han thanh to5n.

Chi phi lii vay li6n quan truc ti6p d6i v6i hoat cl6ng xdy dung ho{c sdn xuSt tai sdn drl
ti6u chudn s6 tluoc v6n h6a trong thoi gian md c6c tdi s6n ndy cluoc hoin thdnh vd
chu6n bi dua vAo sr] dung. D6i vdi cdc k-hodn vay chung trong o6 c6 s& dung v6n cho
muc dich ttAu tu x6y dung hodc sdn xu6t bdt ki tai sin d0 ti6u chudn thi C6ng ty x6c
dinh chi phi lai vay cluoc v6n hoa theo ti le v6n hoa d6i voi chi phi l0y ke binh quan gia
quyCn phat sinh cho vi6c diu tu xdy dung co bdn hoic sdn xuSt tdi sin dt ti6u chuin
d6

12



2 cAc cHiNH sAcH KE roAN cHU YEU (ti6p theo)

2.12 Vay (ti6p theo)

2.14 ViSn ch0 s0 h&u

2.15 Phdn chia loi nhuQn

(a)

(b)

T! 16 v6n h6a t uoc tinh theo ti lQ lei su6t binh quan gia quy6n coa cdc khodn vay chua
tra trong k!, tru c5c khodn vay n6ng biQt phuc vu cho muc tllch hinh thanh m6t tai sen
cu tne. bni phi lai vay khdc ttuoc ghi nhin trong b6o c5o kOt qud hoat d6ng kinh doanh
khi ph5t sinh.

Chi phi phii tri

Chi phi phdi trd bao g6m c6c khoin phii tri cho hing h6a, dich vu de nhan duoc tri,

ngudi b6n trong ki b6o c6o nhung thuc t6 chua chi tri do chua c6 h6a don hoec chua
dtl hd so, tii liQu kc todn, ctrroc ghi nhan vdo chi phl sin xu6t kinh doanh cia k! b5o
c6o.

V5n g6p cht sd huu duoc ghi nhen theo s6 thuc tO gop cia cac c6 d6ng vd tluoc phdn
5nh theo m6nh gi6 cia c6 phi6u.

Loi nhuAn sau thu6 (.'LNST) chua phan ph6i phen 5nh k6t qud kinh doanh sau thu€
thu nhap doanh nghiEp ('TNDN) cda C6ng ty tai thdi di6m b6o c6o.

ru5u s6 e og - DN

b6o c5o tai chinh cia ki,
sau khi phuong 6n chia

LNST TNDN c6 th6 duoc chia cho c5c nhd cO OOng sau khi duoc Dai h6i d6ng C6
d6ng ph6 duy6t vd sau khi tt6 trich lap cac qu! theo cti6u 16 cia C6ng ty vd c5c quy
dinh cia ph6p luAt Vi6t Nam.

COng ty trich l5p c6c qu! sau:

QuI diu tu phdt tri6n

Qu! dAu tu ph6t tri6n ctuoc trich H-n tir LNST TN.DN cOa C6ng ty vd duoc c6c nhd c6
d6ng phC duy6t tai Dai h6i d6ng C6 eOng. Qu! dAu tu ph6t tri6n aluoc ding tl6 tlSu tu
md r6ng quy m6 sdn xuat, kinh doanh hodc dau tu chi6u siu doanh nghi6p.

Qui khen thuong, phuc lgi

C6 trlrc cia C6ng ty dLroc ghi nh,6n ld mQt khodn phdi tre trong
kc toen trCn co sd danh sach c6 d6ng nhAn c6 tuc duoc ch6t
c6 trc duoc th6ng qua t?i DAi hQi A6ng C6 d6ng.

Qu! khen thuong, ph(c lqi alLroc trich
nha c6 d6ng ph6 duy6t tai Dai hoi d6ng
trd tren bdng cAn O6i te to6n. Quydu
kh6c cho nhan vien.

lap tu LNST TNDN cia C6ng ty vi ducrc c6c
C6 d6ng. Qu! duoc trinh bdy l?r m6t khodn phii
oc s& dung dC khen thudng vd c6c khodn chi

\

]l
.1
J,
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GONG TY CO PHAN BAO Bi DAU KHiVIET NAM
lvtiu si5 e os - DN

2 cfuc cHiNH sAcH KE roAN cHU YEU (tiiip theo)

2.16 Ghi nhin doanh thu

(a) Doanh thu b6n hing

Doanh thu b5n hdng ttuoc ghi nhan trong bdo c6o k6t qud hoat dong kinh doanh khi

ddng thoi th6a man t6t ca nam (5) di6u ki6n sau:

. C6ng ty dd chuyEn giao phAn l6n r0i ro vd loi ich gin li6n voi quy6n sd h&u sin
phAm hodc hdng h6a cho nguoi mua;

. COng ty kh6ng cdn n5m giir quy6n qudn lf sdn phSm hodc hdng h6a nhu ngudi sd
nCru!3h pnSm noac nang hoa ho{c quy6n ki6m so6t sdn ph5m hodc hdng h6a;

. Doanh thu duoc xdc dinh tuong tl6i chSc chin;

. COng ty sE thu cluoc loi ich kinh tO tu giao dich b5n hdng; vd

. X5c dinh ituoc chi phi li6n quan tt6n giao dich b6n hdng.

Doanh thu kh6ng duoc ghi nh6n khi c6 y6u t6 kh6ng chic chin mang tinh trong ytlu vC

khd ndng thu duoc tiCn b6n hdng hoec kha ndng hdng b6n bi trd lai.

Doanh thu duoc ghi nhin phi hop vdi bdn ch6t hon hinh thuc vd duoc phan b6 theo
nghia vu cung rlng sin phdm va hang h6a. Truong hop C6ng ty dirng sdn phAm, hdng
h6a tl€ khuyen m6i cho khSch hdng kdm theo di6u kiQ-n mua hdng.cria C6ng ty thi C6ng
ty phin b6 s6 ti6n thu duoc da tinh doanh thu cho ci hdng khuy6n m6i vi gi6 tri hdng
khuyiSn mii tlugc tlnh vdo gi5 v6n hing b6n.

(b) Thu nhap lai

Thu nh6p lai duoc ghi nhdn khi duoc hudng.

2.17 Cac khoan giam tr& doanh thu

C5c khodn gidm tru doanh thu bao g6m hdng b6n bl tri lAi vd gidm gi6 hdng b6n. C5c
khodn giim tru doanh thu ph6t sinh cung kj, ti6u thqr sdn ph5m, hing h6a duoc ghi
nh6n di6u chinh gidm doanh thu kjr ph5t sinh.

C6c khodn giim trir doanh thu d6i v6i san phAm, hdng h6a ti6u thu trong nam, phat
sinh sau ngdy cta bdng c6n d6i ke toen nhung truoc thoi di6m ph6t hanh bdo c5o tai
chinh alLpoc ghi nhin didu chinh gidm doanh thu cia k:i lap b6o c6o.

2.15 Gii v5n hing bAn

:

\
I

,

Gi6 v6n hdng b5n ld t6ng chi phi ph5t sinh cia thd.nh ph6m vd hdng h6a xu6t b6n cho
kh6ch hdng trong kjr, duoc ghi nh6n theo nguyen tac phir hop vdi doanh thu vd nguy6n
t5c th6n trong.

2.19 Chi phi tii chinh

Chi phi tai chinh phan 5nh nhung khoin chi phi hoat dong tai chinh ph6t sinh trong ndm
chri y6u bao g6m chi phi lai vay vd 16 ti gie h6i doai.

14
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wtiu si5 g og - DN

2.20

cAc cHiNH sAcH KE ToAN cHO YEU (tiep theo)

Chi phi bin hAng

Chi phi b5n hdng ph6n inh c5c chi phi thuc tE ph6t sinh trong qu6 trinh b5n sin phAm.

Chi phi qudn li doanh nghicp

Chi phi quin l5i'doanh nghiep phan 6nh c6c chi phi thuc t6 ph6t sinh trong qu5 trinh
qudn lf chung cia COng ty.

Thuc TNDN hi6n hAnh vd thu6 TNDN hoan lai

ThuS TNDN bao g6m toirn b6 s6 thuc TNDN tinh tr6n thu nhip chiu thu5 TNDN.,Chi phi
thu6 TNDN hiCn hanh bao gdm chi phi thu6 TNDN hien hdnh vd chi phi thuC TNDN
hodn lai.

2.21

2.22

Thue TNDN hi6n hdnh la s6 thuc TNDN phdi n6p hoic thu h6i duoc tinh tren thu nhap
chiu thu6 vd thu6 su6t thuC TNDN cia ndm hien hdnh. Thu6 TNDN hi6n hAnh vir thue
Ttriou hoan lai duoc ghi nhAn le thu nhap hay chi phi khi x6c dinh loi nhu6n hodc 16

cira ndm ph6t sinh, ngoai trir truong hop thuC TNDN ph5t sinh tu mQt giao dich hodc
su ki6n tluoc ghi nh6n truc ti6p vdo v6n ch[r s& h[ru trong cirng nim hay m6t ndm
kh6c.

Thue TNDN hoSn lai cluoc tinh day di, srl dung phu'ong thr?c c6ng no, tinh tren c5c
khodn ch6nh lech tam thoi gir.?a gi6 tri ghi s6 crla c5c khoan muc tii sdn vd no phdi trd
tr6n b5o c6o tai chlnh vd co sd tinh thu6 TNDN cia cdc khoin muc nAy. ThuC TNDN
hoen lai kh6ng duoc ghi nhan khi no thuC TNDN hodn lai phii tra phSt sinh tu ghi nh6n
ban d6u cia m6t tdi sin hay no phdi trd cria m6t giao dich ma giao dich niy kh6ng phdi
la giao dich sAp nhap. doanh nghiCp, kh6ng c6 dnh hudng d6n loi nhuQn ke to5n ho5c
loi nhu6n/16 tlnh thu6 TNDN Qi thdi di6m phet sinh giao dich. ThuC TNDN hoan lai

ttuoc tinh theo thu6 suit du tinh tluoc 5p dung trong niCn dO ma tai san duoc thu h6i
hodc khodn no phdi tri ctuoc thanh to,rn dua tr6n thue suat da ban hanh hoac xem nhu
c6 hi6u luc tai ngdy coa bdng cAn d6i xe to6n.

Tdi sin thu6 TNDN hoan lai ctuoc ghi nhAn khi C6ng ty c6 khd ndng s6 c6 loi nhuan
tinh thu5 TNDN trong tr.rong lai d6 s0 dung nhong ch6nh l6ch tam thoi drroc khSu tru.

\
1

\'
I

i
I

2.23 Cic b6n li6n quan

C5c doanh nghi6p, cac c5 nhAn, truc ti6p hay gi6n ti6p qua m6t hoec nhi6u trung gian,
c6 quy6n ki6m so6t C6ng ty hodc chiu su ki6m sodt cia C6ng ty, hodc ctng chung su
ki6m so6t voi C6ng ty, bao g6m ca c6ng ty me, c6ng ty con va c6ng ty trong cilng tap
dodn Id cdc bon li6n quan. Cec b6n li6n kCt, cac c6 nhin truc ti6p hoic gi6n ti6p n5m
quyen bi6u quyct cria Cong ty mi co dnh hudng dSng kC d6i vdi C6ng ty, nh0ng nh6n
su quin lV chLj ch6t bao g6m HQi d6ng Qudn ki, Ban Gi5m d6c C6ng ty, nhfrng thanh
viCn mat thi6t trong gia dinh ctila c6c c6 nhan nay hodc c6c ben lien ket nay hoAc nhftng
c6ng ty liOn k6t vdi cac ca nhan nay c0ng duoc coi ld b6n li6n quan.

Trong vi6c xem x6t tung m6i quan h6 cia c6c ben liCn quan, Cong ty chri f cl6n bdn
ch6t cia m6i quan h6 ch0 kh6ng chi hinh thrlc ph6p l! cia c6c quan h6 d6.
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2 cfuc cHiNH sAcH KE roAN cHU YEU (tiiip theo)

I ren mat
I ren gur ngan nang

wtSu s6 a og - DN

2.24 Beo ceo b0 phan

Mdt b9 phan la m6t hop phdn c6 th6 x6c dinh ri€ng bi6t c0a C6ng ty tham gia vio vr0c
b6n hdng hoic cung c6p dich vu li6n quan (b6 phan chia theo hoat dong kinh doanh),
hoec ban hdng ho5c cung c5p dich vu trong m6l moi truong kinh tE cu th6 (b0 phin
chia theo khu vuc dia li). M6i b6 phin ndy chiu rti ro vi thu duoc loi ich kh6c bi6t vdi
c5c b6 phAn kh6c. 86o c6o b6 phin co bdn crla C6ng ty lit dua theo b0 phan chia theo
hoat d6ng kinh doanh hoec theo khu vuc dia lyi.

2.25 t l'6c tinh k6 todn trong y6u

ViQc lap b6o c6o tai chinh tu6n thi theo c6c Chu5n muc Ke to6n Viet Nam, ChC d0 Ke
toan Doanh nghiQp Viet Nam vd c5c quy dinh ph5p lf c6 li€n quan cl6n vi6c l6p vd trinh
b?ry b6o c6o tii chinh y6u c6u Ban Gi6m d6c phdi c6 nhirng udc tinh vd gii dinh dnh
hudng d6n s6 tieu vB cdng ncr, tii sdn vd viCc trinh biy cac khoin c6ng no vd tii sdn
ti6m tdng tai ngay ket thuc ki kc toan c0ng nhu c6c s6 li6u v6 doanh thu vd chi phi
trong su6t kY ke to6n.

C6c udc tinh vd gid tlinh c6 dnh hudng trong y6u trong b6o c6o tai chinh la:
. Thoi gian huu dung u6c tinh cia TSCD (Thuy6t minh 2.8, 9).

C5c udc tinh vd gid a,inh thudng xuy€n duoc d6nh gi6 dua trCn kinh nghiem trong que
khu v?r c6c yeu tO fn6c, bao g6m c6c gii dinh trong tuong lai co dnh hudng trong y6u
tdi beo cao tai chinh crla C6ng ty vd ttuoc Ban Gi6m tl6c danh gia E hop li

3 NEN

92.176.931
17 .281.443.197

17.373.620.128

2021
VND

13.010.619
2.131.452.498

2.144.463.117

2020
VND

\
L
I
{
)

499.623.022
276.083.280

542.277.800

112.330.020
576.176.265
602.021 .890

888.036.322 1.720.475.955

1 946.309.432 4.979.921.471B6n li6n quan (Thuy6t minh 29(b))

16

2.834.345.7U 6.700.397.426

4 PHAI THU NGAN HAN CUA KHACH HANG

2021
VND

2020
VND

B6n th0 ba
Cdng ty TNHH.Vitraco Green Nature
C6ng ty C6 phdn Oudng Qudng NgSi
COng ty C6 phAn Grow FA
Kh6c



CONG ry c0 PHAN BAo Bi DAU KHivlEr NAM

BOn th0 ba
C6ng ty TNHH Ky thuat Dang Hung
COng ty TNHH Van tai Hoang Qu6c Huy
Khac

PHAI THU NGAN HAN COA KHACH HANG (ti6p theo)

Tai ngdy 31 theng 12 ndm 2021 vd ngdy 31 th6ng 12 ne.m 2O2O, s6 du c5c khoan phai

tnl ng5-n han cui khdch hdng di qu6 h?n thanh to6n l6n luot lil 40.717.38o D6ng vd
281.986.980 Ddng nhu dd trinh bay tai Thuyet minh 6.

TRA TRI.TOC CHO NGLTd BAN NGAN HAN

Miu si5 a 09 - DN

4

5

2021
VND

99.000.000
89.1 00.000
45.950.000

234.050.000

2020
VND

7s.900.000
89.100.000

129.992.000

294.992.000

17
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6 Dt/PHONG PHA| THU NGAN HAN KHODOT

C6ng ty TNHH N6ng sdn vd Thty sdn Hodng Khoa

wtiu sti B og - DN

2021

Gia tri gi5c
VND

40.717.380

Gia tr! c6 th6
thu h6i

VND
Du phdng

VND

Thdi gian
qu6 hqn

Ngiy

1.O5412.215.214

2020

GiA tri gi5c
VND

241.269.600
40.717.380

Gi5 tri c6 th6
thu h6i

VND
Dqr phdng

VND

120.634.800
20.358.690

Thli gian
qu5 hqn

NgiY

120.634.800
20.358.690

281.986.980 '140.993.490 140.993.490

18

Chi nh5nh Nhd m5y Phan b6n Ndm Sao
C6ng ty TNHH N6ng sdn vd Thriy sdn Hodng Khoa

28.502.166

682 - 694
689
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7 HANGTON KHO

2021

tvtiu si5 e Og - DN

2020
cia g6c

VND

24.679.360.611
4.093.269.439
9.369.852.666

DU ph6ng
VND

Gia g6c
VND

25.732.110.662
3.344.304.712

13.660.593.253

Dp phdng
VND

(295.s86.957)

NguyCn vat liCu tdn kho
Chi phi SXKD dd dang
I nann pnam ton Kno

8 CHI PHI TRA TRI.TOC

(a) Ngin hqn

38.142.482.716 42.737.008.627 (29s.586.957)

C6ng cu, dung cu xuSt dimg
Vdt li6u, phu ting thay the
Kh6c

2021
VND

95.601.756
59.070.267

291.364.395

446.036.418

2021
VND

1.104.134.997
'1.345.539.903

2.449.674.900

2021
VND

2.626.791.932
2.444.448.238

(2.621.565.270)

2020
VND

178.663.931
116.146.083
203.879.210

498.689.224

2020
VND

980.312.705
1.646.479.227

2.626.791.932

2.199.078.181
2.312.099.232

(1 884.385.481)

(b) Dai han

C6ng cu, dung cu xu6t dirng
Kh6c

/t

\

'19

2.449.674.900 2.626.791.932

2020
VND

Bi€n dQng chi phi tra tru6c dai han trong nim nhu sau:

56 du dAu ndm
Ting
Phan b6 trong ndm

56 du cu6i nam
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I TSCO h(ipu hinh

Nguyen gia
Tqi ngey 1 theng 1 ndm 2021
Mua trong nam

Tai ngdy 31 thang 12 nem 2021

53.059.322.092 59.050.364.352
- 't .41 5.81 8.1 83

Nhi c0a,
vft kiiSn tnic

VND

Phuong tiCn
van tai

VND

Mdus6B09-DN

T6ng cQng
VND

Thiirt bi
quin lf

VND

53.059.322.092 60.466.182.535 7 .243.s17 .751 388.274.406 12',1.157.296.784

Khdu hao lOy kii
Tqi ngay 1 th6ng 1 nem 2021
Kh5u hao trong ndm

21.359.038.857
2 .992 .654 .132

43.751 .9'14.805
6.009.758.51s

5.443.355.682
572.540 221

321.483.747
54.7 44.941

70.875.793.091
9.629.697.809

T?i ngay 31 thang '12 nem 2021

Gia tri cdn lAa

Tai ngey 1 th6ng 1 ni)m 2021

Tai ngey 3'l th6ng 12 n[m 2021

24.351.692.989 49.761.673.320 6.015.895.903 376.228.688 80.505.490.900

31.700.283.235 15.298.449.547 1.800.162.069 66.790.659 48.865.685.510

28.707.629.103 10.704.509.215 1.227.621.848 12.045.718 40.651.805.884

Nguy6n gi5 TSCD h0u hinh dA duoc kh5u hao het nhung cdn srl dung tai ngdy 31 th5ng 12 ndm 2021 la 33.568.676.291 D6ng (t?i ngiy
31 th6ng 12nem2O2O la 5.297.580.934 Ddng).

Tai ngay 31 th6ng 12 nem 2021, TSCD hiru hinh cia C6ng ty v6i t6ng gi6 tri cdn lai ld 20.335.241.414 D6ng (tqi ngay 31 th6ng 12 nim
2O2O: 29.919.88+.SOO O6ng; di duoc ding dC lam tai sdn tn6 cfr6p cho c6c khodn vay dai han tir ngan hang fihuy6t minh 14).

-zq ,a rr... /t s

20

May m6c
thi€t bi

VND

7 .243.517.751 388.27 4.406 1',19.7 41.478.601
- 1.415.818.183
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10 PHAI TRA NGUOI BAN NGAN HAN

BCn liCn quan (Thuyet minh 29(b))

Ben thLr ba
COng ty TNHH DAu tu Ph5t tri6n Sdn xu6t Thuong mai

Ph0 Gia
COng ty C6 phan Kinh doanh Bao bi Luong Thuc
COng ty C6 phAn Bao bi Dai Luc
C6ng ty TNHH Dich vu Thuong mai Diu tu Ph6t tri6n Thdnh

An
COng ty TNHH Sdn xu6t Thuong mai Nguyen li6u C6ng

nghiCp Micn Nam
Kh6c

179.300.000 179.300.000

7.815.959.250 7.815.959.250

2021

ttrtiu si5 e 09 - DN

2020
c6 kha

ning tri no
VND

4.784.780.000
4.543.000.000
3.816.954.680

S c6 khi
Gia tri

VND
Gi6 tri

VND

2.344.118.O00
8.832.867.030

nang tra nq
VND

2.344.118.O00
8.832.867.030

4.784.780.OOO
4.s43.000.000
3.816.954.680

9.715.891.590 9.715.891.590

77.143.000 77.143.OO0

22.860.626.270 22.860.626.270 19.249.387.280 19.249.387.280

-2:.r\'^-,7i, r\
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11 THUE VA cAc KHoAN PHAI NOP NHA NLPOC

Bi6n dQng trong nim cOa thu6 vd c6c khodn phii nQp Nhi nudc nhu sau:

Tai ngiy 56 phai nQp
1.1.2021 trong nem

VND VND

S.t da c5n tru
trong nam

VND

(19.491.445 980)

55 da thuc nop
trong nem

VND

(5.5O2.678.278)
(2.5e6.811.764)

(307.940.366)
(7e.505.846)

tvtSu sii a 09 - DN

Tai ngAy
31.12.2021

VND

393.705.130
183.730.167
32.021.Ofi

Thu6 gi6 tri gia tang
Thu6 TNDN
Thu6 thu nh6p c6 nh6n
Thue khac

1 .795.381.607
1.052.162.613

20.o38.429

23.592.447.781
1.72A.379.318

319.922.993
79.505.846

2.867.582.649 2s]2o25s.938 (19.491.445.980) (8.486.936.254) 609.456.353

22
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wtiu si5 B 09 - DN

12 PHAI TRA NGt.Pd LAO DQNG

56 du t?i ngdy 31 thang 12 nem 2021 the hiCn tidn luong theng 12, th6ng 13 vd c6c
kho6n luong b6 sung phei tra ngudi lao d6ng (tqi ngAy 31 th6ng 12 nem 2020: lLvong

theng 12, lu-ong th6ng 13 vd cdc khoin luong b6 sung phdi trd ngudi lao d6ng).

PHAI TRA NGAN HAN KHAC

2021 2020
VND VND

13

Kinh phi cong dodn
Nhan ki quy, k1i cuoc ngdn han
Bdo hi6m thet nghiCp
Bao nrem xa not
Bdo hi6m y tC
B6n li6n quan (Thuy6t minh 29(b))

249.049.O20
29.575.531
2.990.256

737.100
609.973

282.961.880

240.375.060

2.183.444.965

,l

29.828.496
342.924.660

60.996.013
1.509.320.736
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14 VAY

(a) Vay ng5n hgn

No dai han ct6n han tri

(b) Vay dai han

Vay ng6rn hAng

3.994.679.386 3.261.497 .750 (3 994.679.386) 3.261 497 .750

Tai ngiy
1.1-2021

VND

Tai ngiy
1.1.2021

VND

Teng
VND

Tang
VND

Giim
VND

GiAm
VND

utiu si5 B 09 - DN

Tai ngiy
31.12.2021

VND

Tai ngiy
31.12.2021

VND

5 277 .241.282 660.600 OO0 (3.261.497 .75O) 2 676.343.532

Vay ngan hirng thd hi6n c6c khodn vay dai hAn ti NgAn hdng Thuong mai C6 ph6n C6ng thuong ViCt Nam - Chi nhanh Bac Li6u theo

"ac 
nJp c6ngign mrtc t(n dung s6ai:rcqtzorc-HDTDA-sDDBSo2/NHcrB62, DN-64.2006/2016-HDTDDA/NHcr862, DN-0609/2017-

HDCVDADT/NHCT862 vir Oti-tttvZozt-nDcvDADT/NHCT862 - cTY BBDK ngiry 11 th5ng 4ndm2016, ngdv 30.th6ng 6 ndm 2016,

ngdy6thdng gnem2017 vdngdylSthang 11.nam2021c6thoi hqntt3CtBnZnaniO6phucvr,,rchom_qcdichIYl:Sr,xaydungTSCO

"J"'cong 
tyi Cec rnodn urv a,iql oa, oai, olng iSCo hinh thdnh ti du 6n "Diu tu xAy d,trng ry.la 16.v.s1n xuat Phan b6n D6u Khi Bac

Li6u,, vtr iSCg fna" hinh thanh iu u6n vay. Lai su6t ctla c6c khodn vay ndy ld lai su6t thd n6i c6 dieu chinh theo thoi gian

Tai ngay31 th5ng 12ndm2O2l,TSCDhuuhinhciaCOngtyvoi t6nggi6tri cdnlai la20.335?al.414D6n9(tai ngdv31 th6ngl2ndm
2O2Ol n 311.SB4.5OO D6ng) dd iluoc ding dl6 ldm tAi sdn th6'chAp cno c6c kho6n vay dai han ti.P ngan hang (Thuyet minh 9).
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15 QUv KHEN rHtPoNG, PHUC Lgl

56 du diu ndm
Trich qu! trong nem (ThuyCt minh 17)

Srl dqng qu! trong nim

s6 ou cu6i nam

16 VON GOP CUA CHU SO HOU

(a) St5 luong c6 phii5u Pho th6ng

2021
VND

288.474.570
1.111 275.505
(903.160.000)

ruiu sii g 09 - DN

2020
VND

1.265.154.514
919.834.873

(1.896.514.817)

288.474.570

2021 2020

Co phiiiu c6 phiiiu
pnri tnOng uu dii

c6 phiiiu
phO thOng

CO phiiiu
uu dai

cOng ty c6 phAn PhAn b6n DAu khl
Ci Mau

Doanh nghiep tu nhan Phuong Nggc
c6 dOng kh6c

s6 lugng c6 phi6u di phSt henh

4.799.516 4.799.5'16

2021 2020

c$ phiilu
phO th6ng

2.449 167
352.800

1.997.549

co phitiu
ph6 th6ng

51o/o

7%
42o/o

Si5 c6 phiiiu

)

2.449.167
352.800

1.997.549

51Yo

7o/o

42%

ir* i4.799.516 100o/o 4.799.516

Tai ngay 1 thang '1 nem2020, ngay 31 th6ng
12 nem 2020 vd ngiy 31 th6ng 12 nim
2021

MQnh gi6 c6 phi6u: 10.000 ddng tren m6t c6 phi6u

4.799.516 47.995.160.000

CO phiiSu
ph6 th6ng

VND

25

496.590.075

s6 tuqng c6 phi6u ddng kY, de PhAt
henh ve dang luu henh

(b) chi ti6t v.in g6p chi so h&u

(c) Tinh hinh biiin dgng vtin cO phin
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17 rirux siruu rAruc ctAru NGUON v6ru cnO sO x0u

Tai ngay 1 thang 1 ndm 2020
Loi nhu6n trong n5m
Trich l5p Qui dAu tu vi ph5t triCn (-)
Trich l5p Qu! khen thudng, ph[c lqi (-)
Chia c6 toc (.)

Tai ngdy 31 thang 12nAm2o2o
Loi nhuan trong nam
Trich lap QuV dAu tu vir ph6t tri6n (--)
trich lQp Qu! khen thudng, ph0c lqi (--)
Chia c6 toc (-.)

Tai ngiry 31 th5ng 12 nem 2021

47.995.160.000 8.136.334.523 5.457.331.961
5.568.236.703

- 534.334.360 (534.334.360)
- (919.834.873)
- (3.83e.612.800)

Maus6eog-DN

LNST chua
phin phiSi T6ng cQng

VND VND

61.588.826.484
5.568.236.703

(919.834.873)
(3.83s.612.800)

Viin g6p cta
chi so hiru

VND

QuI dAu tu vi
phet tricn

VND

47.995.160.000 8.670.668.883

668.188.404

5.731.786.631
5.800.458.987
(668.188.404)

(1 .111.275.505)
(3.839.612,800)

62.397.615.514
s.800.458.987

(1.111.275.505)
(3.839.612.800)

(") euV dAu tu vir ph6t tri6n, euV khen thudng, phric loi, vd c6 trlc duoc trich tir loi nhu6n nim 2019 cia Cong ty theo Nghi quyot Dai hoi

dons C6 d6ng s6 o1/NQ-DHCD ngey 24 th6ng 6 nim 2020.

(--) euV diu tu vd ph6t tri6n, eu! khen thudng, ph(c loi vd c6 tr?c duoc trich tir loi nhuAn nem 2O2O c[ra C6ng ty-theo Ngh!quyet Oai n9i

' ' ;HntE ;6;; |#)NOIDHCD ngdy 22 th6ng 4 nem ioit , ua duoc hach toan vao oao cao tai chinh theo chinh s6ch ke toan tai

thuyCt minh 2.15.

26

47.995.160.000 9.338.857.287 5.913.168.909 63.247.186.196
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18 LAI CO BAN TREN CO PHIEU VA LAI SUY GIAM TREN CO PHIEU

(a) Lai ccr ban tr6n c6 Phitiu

Lii co bdn tr6n c6 phi6u dLyoc tinh bdng hiQu cia s6 loi nhuin thu6n phan b6 cho cac

c6 o6ng vir s6 trich qu! khen thudng, ph(c lgi chia cho s6 luong binh quAn.gia quy€n-

",i, 
iO-J pnie, pn6'tnong dang lur"ihAnh trong nam, kh6ng baog6m cac co phi6u ph6

th6ng duoc COng ty mua lai vd giir lem c0 phieu qu!'. Chi ti6t nhu sau:

Nem tai chinh kiit th[c ngay
31.12.2021 31j2.2020

c)

Loi nhuan thuAn ph6n b6 cho c5c cO aOng
(VND)

Di6u chinh gidm s6 trich qui khen thudng,
ph[c lqi (vND) (")

Binh qudn s6 c6 phi6u phO th6ng alang
luu hdnh (cO phi6u)

Lai co ban tr6n m6i c0 phieu (VND)

s.800.458.987 s.568.236.703

(870.068.848) (1.111.275.505)

4.930.390.139 4.456.961.198

4.799.516 4.799_516

lieu trinh
biy hi

1 .o27

(") 56 trich qu! khen thudng, phirc loi dU ki6n cho n6m 2021 d\ta vdo. k6 hoach phAn' ph6i toi nnuan nitm 2027 ala C6ng ty theo Nghi quyet.cria H6i d6ng Qudn tri s6
bZUO-ppC-Ho ngay21 thang 1ndm2021vtr Nghi quy6tDai hei d6ng C6 o6ng s6
o1/NQ-DHCD ngiey22 th5ng 4 ndm 2021.

f-) Lai co bdn tr6n c6 phi6u crla nim 2020 da duoc tinh lai theo Th6ng tu 200 nhu
sau:

:
j

r'i

N

l
;

Lqi nhuan thuan phin b6 cho c5c
c6 ddng sau khi di6u chinh trich quy
khen thu6ng, ph(c lqi (VND).

Binh quan gia quy6n s6 cO phiCu
ph6 th6ng dang luu hanh (cd phreu)

Lei co ban tren m6i c6 phicu (VND)

4.733.001.198

4.799.516

4.456.961.'198

4.799.516

(b) Ldi suy giim tr€n cii phii5u

COng ty kh6ng c6 c6 phi6u pn6 tnOng ti6m tdng co t6c atdng suy gi6m l6i co bin tr6n c6
phieu t_ong nEm vd d6nng6y l?p bio c6o tiichinh ndy. M v?y, l5i suy gidm tr6n c6
phi6u cirng bang lai co bdn tr6n c0 phi€u.

Nim tai chinh kiit th(c 31.12.2020
lieu bao cao

truoc atay Oi€u chinh

(276.040.000)

986 (58) 929

27

929
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19 cAc KHOAN MUG NGOAI BANG CAN 06I KE TOAN

Hang h6a gia! h0

Nguy6n v6t li6u cia b6n thu ba do C6ng ty gii-P h9, chi ti6t nhu sau:

TGn hAng h6a Don vi

(a)

N.Humate+Te 28-5 (50k9)

N.Humate+Te 28-5 (50k9)

N.Humate+Te 28-5 (50k9)
N. Humate+Te 28-5 (50k9)
N.Humate+Te 28-5 (25k9)

Doanh thu thuin vd bin hing
Doanh thu thu5n vA b5n bao bi
Doanh thu thuAn vO b6n phin b6n

Doanh thu thuAn

C6ng ty TNHH MOt th?rnh vi6n
N6ng nghi6p 86 Tu

C6ng ty TNHH Thuong mai
Nguy6n Khoa

C6ng ty TNHH VQn tdi N6ng nghi€P
Hung Thanh

C6ng ty TNHH Trong Tin
C6ng ty TNHH Trong T[n

2021
VND

234.118.802.574
95.867.366.019

234.106.975.006
95.867.366.019

tvtiu sii B og - DN

Si5 lugng
Kg

53.700

10.000

67.200
16.000
3.000

2020
VND

186 490.703.349
93.212.132.420

329.986.168593 279.702.835.769

(11.827 568) (1.085.886.150)
(214.600.000)

(11.827 .568) (1 .300.486.150)

329.974.341.025 278.402.349.619

Doanh thu
Doanh thu ban bao bi
Doanh thu b6n phin b6n

(b) Ngo?i tg

Tai ngdy 31 th6ng 12 ndm 2021 khoin muc tiBn d6 bao g6m s6 ngo?i te 593,98 D0 la
M! (tai ngdy 31 th6ng 12 ndm 2O2O: 1 1 .568,41 D0 la My).

(c) Tii sin thu6 hoat d6ng

T6ng s6 ti6n thu6 t6i thi6u phai tra trong tuong lai theo hop d6ng thu6 hoat d6ng kh6ng

hriy ngang duoc tr)nh bdy tai Thuy6t minh 30.

20 DOANH THU THUAN VE BAN HANG
(

t

t

C6c khoin giim tr} doanh thu
ChiCt kh6u thuong mai
Hang b6n bi tra lai

186.490.703.349
91 .911.646.270
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21 GIA VON HANG BAN

Gi6 v6n crla bao bi tl6 b5n
Gi6 v6n crla phin b6n cld b6n
Hodn nhip du phdng gidm gi6

hdng t6n kho

22 CHI PHI TAI CHINH

Ldi ti6n vay
L6 ch6nh lech tri gi6 h6i dodri il6 thuc hi€n
L6 thuan do cl6nh gi6 lai c6c khoin c6

g6c ngoai te cu6i ki

23 CHI PHi BAN HANG

(29s.586.e57)

300.241.940.967 248.137.101.379

wtSu si5 e 09 - DN

2021
VND

2020
VND

155.e67.884.542
92.469.216.837

1.943.430 1Ai52.902

603.315126 1.574.209.440

2021
VND

599.005.366
2.366.330

2021
VND

2,063.008.314
203.238.636

3.657.133.989
1.297 208.019

2021
VND

7.854.146.510
1.'i00.905.324

583.279.306
2.235.122.811
2.631.649.382

2020
VND

1.490.926.058
65.130.480

2020
VND

3.071.279.011
203.238.637

3.A75.412.722
2.225.508.891

5.482.781.659
1.142.881.513

242.744.553
2.082.629.427
3.131.282.336

Ch ph
ph
ph
ph

i nhAn vi6n
i khSu hao TSCD
i dich vu mua ngodi
i kh6c

ICh
ch
ch (

7.220.588 958 9 375.439.261

24 CHI PHi QUAN LV DOANH NGHIEP

Chi phi nhAn vi6n
Chi phi kh5u hao TSCD
Thu6, phi vd 16 phi
Chi phl dich vu mua ngoai
Chi phi khdc

29

14.405.103.333 12.082.319.488

206.393.189.467
94.144.338.457

2020
VND
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25 rnuE TNU NHAP DOANH NGHIEP

56 thu6 TNDN trcn loi nhuan k6 to6n tnr6c thu€ cia C6ng ty khac voi s6 thu6 khi duoc
tinh theo thu6 suat 6p dvng 20% nhu sau:

Loi nhuan kC toAn tru6c thuC

Thuc tinh A thue suet 20%
Thuc tinh d thu6 suet 17% (.)
Didu chinh:

Chi phi kh6ng ctuoc kh5u tru
Du phdng thi6u crla ndm truoc
Kh6c

Chi phi thu6 TNDN

2021
VND

7.528.838.305

1.505 767.661

119 596.474
384.653.641

(281.638.458)

1.728.379.318

1.728.379.318

2020
VND

394.689.421
992.783.817

89.998 384

1.308.871.427

1 .308.871 .427

1.308.871.427

Chi phi thuC TNDN ghi nhAn trong b5o c5o
k6t qui hoat d6ng kinh doanh:
ThuC TNDN - hiCn hanh
Thue TNDN - hodn lai

Chi phi thu6 TNDN cho nem tai chinh cluoc udc tinh dua vdo thu nhQp chiu thu6 vi c6
th6 c6 nhung cli6u chinh tiry thu6c vio su ki6m tra cia co quan thu6.

(") D6i v6i hoat tt6ng sdn xu5t kinh doanh bao bi: Theo Quy6t oinn s6 zztzolOtQg-
UBND ngiy 1 thdng I nim 2O1O cria 0y ban Nhen dan Tinh Bac Li6u v6 vi6c ban
hanh quy dinh chinh s5ch khuy6n khich, h6 tro va uu dai dau tu tr6n Clia bdn Tinh
Bac Li6u vi GiSy chrlng nh6n dAu tu s6 60221000003 coa Ban qudn l! c6c khu
c6ng nghi6p Tinh Bac Li6u chLrng nhAn lin d5u ngdy 23 theng 6 nim 2013 vd c6c
quy dinh hien hanh, C6ng ty xac dinh duoc hudng uu dii thu€ TNDN nhu sau: thu6
iu5t uu d5i la 20% trong thoi han 10 ndm vd tir 1 th6ng 1 ndm 2016, thu6 su5t uu
ddi ld 17o/o; cl6ng thdi mi-En mue 2 nam kA ttr khi C6ng ty c6 thu nh6p chiu tnue lnam
2012), giAm 50% s6 thu6 phdi nOp trong 4 nem ti6p theo 6p dung d6i vdi doanh
nghiQp thirnh lap mdi tu Du 6n dAu tu ttia ban c6 di6u ki6n kinh t6 - xd hQi kh6 khdn.

D6i vdi hoat d6ng sin xu5t kinh doanh phAn b6n: Theo C6ng vin s6 38o/CT-fiHT
ngiy 2 thdrng 4 nem 2018 cia Cuc thuC Tinh Bac Li6u, du 6n Nhi m6y sin xudt
pnan O6n Diu khi Bqc Li6u duoc x5c dinh ld du 5n dAu tu mdi. Do d6, COng ty xec
dinh tluEc hudng uu ddi thu6 TNDN nhu sau: thue suSt uu ttii ld 170lo trong thoi
han 10 nim; d6ng thdi, mi6n thu6 2 nim k6 tir khi C6ng ty co thu nhap chiu thu6,
gidm 50% s6 tnue pnai rlop trong 4 nim ti6p.theo 6p dung d6i voi doanh nghiep
thinh l6p mdi tu Du 6n d6u tu tai dia ban c6 CIieu kien kinh tC - xi h6i kh6 khdn.

I
I

I

30

6.877.108.130

(168.600.1s5)

1.728.379.318
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26 cnr pxi sAN xuArKINH DoANH rseovEu r0

Chi phi sdn xuSt kinh doanh theo yeu t6 tn6 hign cdc chi phi ph6t sinh trong nam tu
ho?t d6ng kinh doanh cia C6ng ty, kh6ng bao g6m gi6 mua hdng h6a ph6t sinh trong
hoat tt6ng thuong mai. Chi ti5t duqc trinh bAy nhu sau:

Chi phi nguyOn li6u, vAt li6u
Chi phi nhan viCn
Chi phi khAu hao TSCD
Chi phi dich vu mua ngodi
Chi phi kh6c

2021
VND

210.748.536.493
34.371.591.822

9.629.697.809
20.254.677.598
15.601 .353.676

2020
VND

144.500.922.270
29.270.613.376
10.419.330.629
12.891.843.515
6.620 962 825

290.605.857.398 203.703 672.615

27 BAOCAOBQPHAN

(a) BQ ph{n theo khu vuc dia lf:

Trong nim, C6ng ty chi hoat tl6ng trong pham vi lSnh th6 ViCt Nam. Do v6y, C6ng ty
kn6ng co bO phin theo khu vuc dia lf nao kh6c ngoai lSnh th6 ViCt Nam.

(b) 89 phAn theo linh vuc kinh doanh:

Trong nim, C6ng ty kinh doanh met hdng chinh ld bao bi vd p
b9 phan sdn xu6t va kinh doanh bao bi vd bQ phan sin xuSt
cluoc trinh bdy nhu sau:

h6n b6n. Chi tiCt b6o ceo
vd kinh doanh ph6n b6n t

\

'l

a

cl
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Nem tai chinh k6t thdc 31 then 12 nem 2021
Hoat d6ng san xuat va Hoqt dong san xu VA

kinh doanh bao bl kinh doanh phan b6n
VNO VND

Kh6c
VNO

T6ng c6ng
VND

234.106.975.006
(6.832.703.115) (817.730.372\

329.97 4.341.025
(12.251.263.0791

Doanh thu thuan tar ben hang ra bCn ngoai
T6n9 chi phl kheu hao TSCD va ph6n b6 cni phltra trudc dar h?n
T6ng gia.tri cec khoan chi phi ldn-khong bang tr6n ngoartrir chi

phi kheu hao va chr phi ph6n b6

Lqi nhuan/(lo) thuin tr} hoat d6ng kinh doanh
Tai san b0 phan
Tai san kn6ng phan b6
I Ong I ar san
Nq phei tra b0 ph6n
Nq phaitre kh6ns phan b6
T6ng Nq phii kt

63.159.108.532
21.357.725.016

19.899.066.465
5 258.843.582

5.258.843.582

( 1 99.633.977.399)
27 .640.294.492
63.'159.108.532

21.357 .725.016

(148.876.681.073)
30.580.715.844
51.654.557.876

(20.487.7s6.045)
(21.305.486.417)

(310.190.756.628)
7 .532.321.318

83.058.174.997
'19.085.338.637

102.143.513.634
26.6'16.568.598
12.279.758.840
38.896.327.438

19.085.338.637
19.085.338.637

12 279 758 840
12.279.7 58.840

Nim tii chinh k5t th[c n 31 th6 12 nilm 2O2Oa

Ho?t dong san xu va Hoat d6ng san xuet va
kinh doanh bao bl kinh doanh Phan b6n

VND VND
KhAc
VND

Tiing c6ng
VND

186.490.703.349
(7.033.306.432)

91.91 1.646.270
(4.641.016.456) (544.638.677)

278.402.349.619
(12.218.961.565)

42.990.475.966
14.517.366.992

13.009.745.896

8.864.079.002
8.864.079.002

(88.643.423.882)
(1.372.794.068)
42.990.475.966

(21 .394.683.049)
(21.939.321.726)

(258.914.788.004)
7.268.600.050

94.645.033.842
8.864.079.002

103.509.112.844
27.527.'.t12.844
13 .584.384.442
41.111_4S7.330

32

14.5r7.366.992
13 .584 .384 .442
13.5A4384.442

27 BAo cAo BQ PHAN (tiiip theo)

Cec th6ng tin b6 phan va hoat d6ng kinh doanh cia COng ty nhu sau:

95.867.366.019
(4.600.829.592)

(90.069.023.184)
1.197.513.243

19.899.066.465

Doanh thu thuen tu ban hang ra b6n ngoai
Tdng chi phi khdu hao TSCO va phen b6 chi phitrd trudc dai han
Tdng gia tri c6c khodn chi phi l6n kh6ng bang ti6n ngoaitrir chr

phi khau ha-o va chi phi phAn b6
LC'i nhuan/(16) thuan tir hoat al6ng kinh doanh
Tai san b0 phan
tar san Knono pnan oo
I Ong I at san
No phertra b0 phan
No phartrA kh6ng phen b6
T6ng Nq phii tri

51.654.557.876
13.009.745.896
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28 THUYET M|NH cHo cAc KHoAN MUc rREN BAo cAo LLru cHUYeN nEN TE

("BCLCTr")

C6c giao dich kh6ng bdng tidn dnh hudng d6n BCLCTT:

Nem tai chinh kiit thric
ngay 3l th6ng 12 ntrm

2021
VND

Mua tdi sin chua trd ti6n 66.727.273

29 THUYET MINH VE CAC BEN UEN QUAN

Chi tiCt c&a c5c b6n li6n quan chinh vd m6i quan h6 nhu sau

54.052.026.980
2.402.560.908

2020
VND

2020
VND

52.608.450.000
1.464 480.000

B€n li€n quan
T6p ilodn DAu khi Vi6t Nam
C6ng ty CQ ph6n Phin b6n D6u khi Ci Mau
C6ng ty C6 ph6n D6u khi M6 KOng

Chi nh6nh C6ng ty C6 phin D6u khi Me K6ng tai
Bac Li6u - Crla hirng Xing dAu s6 17

Mt5i quan h6
Cong ty me t6i hau
C6ng ty me
COng ty thanh vi6n thu6c tap doan

C6ng ty thanh vi6n thu6c tAp Clodn

(a) Giao dich v6i cAc b€n liCn quan

Trong nim, c6c nghi6p vu chO y6u sau d6y duoc thuc hi6n v6i cdc b6n li6n quan

2021
VND

il Doanh thu ban heng

C6ng ty CO ph6n Ph6n b6n Ddu khi
Cd Mau

ii) Mua hdng h6a

C6ng ty C6 ph5n Phdn b6n Diu khi
Cd Mau

C6ng ty C6 phin DAu khi MC K6ng
Chi nhSnh C6ng ty C6 phln Dlu khi

M6 K6ng tai Bac Li6u - Cla hdng
xdng oau s6 17 254.563 150

56.454.587.888 54.327.493.150

288.955.279.005 187.404.234.359
I

,,
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iii) Cec khoen chi cho cec nhen sq quan ry chit ch6t

Hgi ttdng Quin tri
Ong Nguy6n Duc Thudn
Ong TrAn Thi6n H6ng
Bi TrAn Nhu Quynh
Ong Dinh NhAt Duong

Ban Giiim d5c
Ong Nguy6n Trung Ki6n
Ong NguyenThanh Nhuen
Ong Trinh Ti6n Si

Ban ki6m so6t
Ong V0 Chi Duong
Bd Nguy6n Thi LQ Hing
Bd NguyEn Hoai Phuong

580.935.773
114.999.070
114.999 070
114.999 070

633.748.117
422.498.745
380.322.221

91.322.790
72.720.OOO
72.720.000

2021
VND

tvtiu si5 B og - DN

2020
VND

574.493.621
1 07.319.385
107.319 385
107.319 385

85.224.217
67.863.728
35 233.901

2020
VND

4.979.921.471

ivl Chia cd tfuc

C6ng ty C6 phin Phan b6n Diu khi Ci Mau
Chia c6 tuc

vl Chi phi nhan hiCu

Tap doan Diu khi Vi6t Nam

(b) Sti du cuiSi nim v6i cec bcn liCn quan

2.599 264.856 2.432.578.184

1.959.333.600 1.959.333.600

500.000.000 65.314.401

i) Phai thu ngin h4n cria khich hing (Thuyclt minh 4)
C6ng ty C6 phAn PhAn b6n Diu khi

Cd Mau 1.946.309.432

nguli bin ngin han (Thuyiit minh '10)

C6 phAn Ph6n b6n Diu khi
Cd Mau

34

2s THUYET MINH VE CAC BEN LIEN QUAN (tiiip theo)

(a) Giao dich v6i cdc ben lien quan (tii5p theo)

2021
VND

574.493.621
421.359.923
351 .95'1 .018

ii) PhAi tri
Cong ty

77.143.000
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2021
VND

2020
VND

'1.509.320.736

iii) Phai trd ngin han kh6c (ThuyiSt minh 13)

C6ng ty C6 phan Ph6n b6n DAu khi
Ci Mau

30 CAM KET THUE HOAT O9NG

C6ng ty phii trd mrlct6i thi€u cho cic hop ttdng thu6 hoat al6ng kh6ng hiy ngang trong
tuong lai nhu sau:

Thu6 d5t, nhd kho

DuOi 1 nam
luloen5nam
Tr6n 5 ndm

2021
VND

816.137.176
3.048.548.703

13.930.309.704

2020
VND

356.400.000
534.600.000

15.756.126.995

T6ng c6ng c6c khoin thanh toan t6i thiCu 17.794.995.583 16.647.'126.995

c6o tdi chinh.

B5o c6o tai chinh d5 ctuoc Ban Gi6m d6c ph6 chuAn ngiy 14 3 nem2022

NO TIEM TANG
\

!::il':,:"33 jl ff Tj'ffi#n:l #"olXln"fl ilnu;lit?'jll"'l:i ffi,%'3:i;ii Tffi)
chua x6c dinh duoc phuong thuc x& lf tdi sin hinh thanh tr6n dit thu6 sau khi k6t thLq
thoi han thu6 do thcri han thuC co thoi gian dai (co thoi han thuC ct6n 50 nim) ve do d/l
C6ng ty d5nh gi6 chi phi ph5 dO vd kh6i phuc mit bdng chi xdy ra khi thoi han thue k6t
thoc vi C6ng ty kh6ng xin gia han thoi h?n thuC nCn C6ng ty chua trich.lap chi phi kh6i
phuc vd gidi pn6ng mdt bing li6n quan cl6n vi6c thu6 quytin s0 dung clSt nay trong beo
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Trinh Thanh Tric
Nguoi lQp
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L6 Cdnh Kh5nh
K6 toan trudng
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!tEU

2s THUYET MINH vE cAc BCN LIEN QUAN (tiiip theo)

(b) Sii du cu6i nim voi cec bcn li6n quan (tiaip theo)

Nguy6n.Trung Ki6n
Gi6m d6c
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