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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 
 

Giới thiệu công ty 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Giới thiệu công ty 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 
 

Giới thiệu công ty 
  

Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị 
 

 

Kính thưa Quý vị Cổ đông !  

Phú Sơn trải qua năm 2012 với những thành công và 

khó khăn nhất định. Với những ảnh hưởng khó khăn 

của nền kinh tế như lạm phát vẫn còn cao, chính sách 

tiền tệ của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, giá 

điện tăng v.v… .Bên cạnh đó, những khó khăn riêng 

của ngành chăn nuôi như tình hình khí hậu thay đổi 

làm bệnh tật phát sinh trên đàn gia súc tăng lên, khiến 

công tác chăm sóc đàn trở nên khó khăn, giá cả 

nguyên liệu đầu vào chủ yếu là thức ăn chăn nuôi tăng 

theo lạm phát v.v… 

Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng của tập thể 

cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú 

Sơn, công ty đã đạt được những mục tiêu đề ra trong năm.  

Bước sang năm 2013, nhận thức rõ những khó khăn còn tồn tại, Hội đồng quản trị vẫn tin 

tưởng rằng, với năng lực quản trị và tư duy luôn đổi mới của Ban điều hành, cùng nhiệt huyết 

của tập thể CBCNV, CTCP Chăn nuôi Phú Sơn kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, tiếp tục tạo 

niềm tin với cổ đông, giữ vững uy tín trên thị trường và xây dựng, gìn giữ và phát huy văn hóa 

doanh nghiệp.  

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cám ơn và kính chúc sức khỏe, hạnh phúc tới Quý vị cổ 

đông, khách hàng cùng toàn thể cán bộ công nhân viên CTCP Chăn Phú Sơn. 

Trân trọng kính chào 

Ông Lê Văn Mẽ - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Lê Văn Mẽ - Chủ tịch HĐQT 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Giới thiệu công ty 
 
 

Cam kết chất lượng 

 

Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn cam kết: 

Tổ chức xây dựng, thực hiện duy trì và nâng cao không ngừng hệ thống quản lý chất lượng của 

Công ty theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008, cụ thể là: 

 Truyền đạt đến các cấp trong Công ty để mọi người thấu hiểu chính sách chất lượng của 

Công ty cũng như tầm quan trọng của việc định hướng vào khách hàng và đáp ứng các 

yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu luật pháp có liên quan đến sản xuất kinh doanh. 

Công ty coi đó là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi thành viên trong Công ty. 

 Cán bộ công nhân viên trong các bộ phận phải thực hiện công việc của mình theo đúng 

các quy trình, hay các văn bản của hệ thống, ghi chép hồ sơ số liệu theo quy định để có 

chứng cứ cho việc làm của mình và để từ đó phân tích dữ liệu, tìm ra các không phù 

hợp để khắc phục và phòng ngừa. 

 Lãnh đạo Công ty đảm bảo cung cấp các nguồn lực cần thiết cho sản xuất để thực hiện 

các mục tiêu đã đề ra và định kỳ hay đột xuất họp xem xét sự phù hợp và tính hiệu quả 

của hệ thống, từ kết quả xem xét của lãnh đạo và kết quả khắc phục các thiếu sót sau 

các cuộc đánh giá nội bộ, Giám đốc Công ty sẽ có các quyết định đảm bảo hệ thống 

không ngừng được nâng cao và cải tiến. 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Mục lục 
 

MỤC LỤC 
 

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

  

GIỚI THIỆU CÔNG TY    

Thông tin chung 

Thành tích đạt được 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Một số sản phẩm của công ty 

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

Định hướng phát triển 

Rủi ro 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM  

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh   

Tổ chức và nhân sự   

Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án 

Tình hình tài chính 

Thông tin cổ đông 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC   

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 

Tình hình tài chính 

Giá trị sổ sách 

Cổ tức 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty   

Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc 

Định hướng chiến lược 2013 

 

QUẢN TRỊ CÔNG TY  

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Giới thiệu công ty 
 
 

      

GIỚI THIỆU CÔNG TY 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Giới thiệu công ty 
 

Thông tin chung  

 

 

Tên giao dịch:  Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

Logo:  

 

Mã cổ phiếu: PSL 

Vốn điều lệ: 45.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi lăm tỷ đồng Việt Nam)  

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 45.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi lăm tỷ đồng Việt Nam) 

Địa chỉ: 101 Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai 

Điện thoại: (061) 3.869064 – 3869700                                   

Fax: (061) 3.869065 

Email: phuson@cnphuson.com.vn 

Website: www.channuoiphuson.com.vn 

Giấy CNĐKKD: 3600271092 (Số cũ 47030002670 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19 tháng 08 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 01 

ngày 16 tháng 07 năm 2009) 

  

mailto:phuson@cnphuson.com.vn
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Báo cáo thường niên 2012  

 Giới thiệu công ty 
 
 

Quá trình hình thành và phát triển 

Thành lập 

Tháng 03/1976 

Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn được thành lập vào theo Quyết định số 

41/UBT của UBND Tỉnh Đồng Nai trên cơ sở trại heo tư nhân có tên 

KYCANOCO. Khi mới thành lập, Công ty có tên là Quốc doanh chăn nuôi heo 

Phú Sơn - đơn vị hạch toán độc lập thuộc Công ty Nông nghiệp Đồng Nai 

Sáp nhập 

Năm 1984 

Quốc doanh chăn nuôi heo Phú Sơn sáp nhập vào Công ty Chăn nuôi Đồng Nai 

theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai 

Tháng 07/1994 

Quốc doanh chăn nuôi heo Phú Sơn được tách khỏi Công ty Chăn nuôi Đồng 

Nai, thành đơn vị hạch toán độc lập và đổi tên thành Xí nghiệp chăn nuôi heo 

Phú Sơn 

Tháng 12/1994 Công ty tiếp nhận xí nghiệp chăn nuôi heo Long Thành 

Tháng 01/1997 Công ty tiếp nhận Xí nghiệp chăn nuôi heo Đông Phương 

Tháng 10/2005 Công ty tiếp nhận Xí nghiệp chăn nuôi gà Đồng Nai 

Cổ phần hóa 

01/10/2005 

Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn được thành lập theo quyết định 868/QĐ-

CT-UBT của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 23 tháng 02 năm 2005 trên cơ sở 

chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước là xí nghiệp chăn nuôi heo Phú Sơn 

thành Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

Lưu ký thành công 

12/02/2010 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký chứng khoán số 46/2010/GCNCP-VSD, cấp mã chứng 

khoán cho Công ty và bắt đầu nhận lưu ký 4.500.000 cổ phiếu với mệnh giá 

10.000 đồng/cổ phiếu 

Chính thức giao 

dịch CP 

17/05/2010 

HNX chính thức chấp nhận đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị 

trường UPCoM 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Giới thiệu công ty 
 

Thành tích đạt được 

 

Trong quá trình hoạt động và phát triển, ban lãnh đạo công ty không ngừng nỗ lực nhằm phát 

triển Công ty hội nhập vào xu thế mới. Từ 1979 đến nay, Công ty đã được nhà nước phong 

tặng nhiều danh hiệu cao quý, cụ thể: 

 Năm 1979       :     Huân chương lao động hạng 3. 

 Năm 1992       :     Huân chương lao động hạng 2. 

 Năm 1996       :     Huân chương lao động hạng 1. 

 Năm 2000      :      Anh hùng lao động. 

Bên cạnh đó, Công ty còn vinh dự được trao tặng nhiều giải thưởng uy tín từ hiệp hội người 

tiêu dùng như: 

 Năm 2005       :     Cúp vàng Thương Hiệu Việt. 

 Năm 2006       :     Cúp vàng Topten sản phẩm uy tín chất lượng. 

 Năm 2007       :     Cúp vàng "Thương hiệu và nhãn hiệu". 

Năm 2003 Công ty nhận chứng chỉ Quản lý chất lượng ISO 9001:2000 

Năm 2010 Công ty đã chuyển đổi sang chứng chỉ ISO 9001:2008 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Giới thiệu công ty 
 
 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 

Ngành nghề kinh doanh 

 Sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu các loại gia súc, gia cầm, thủy sản và những vật 

nuôi khác như: cá sấu, đà điểu, rắn, baba,...; các loại nông sản, nguyên vật liệu chế biến 

thức ăn gia súc, chăn nuôi. 

 Chế biến súc sản, thủy sản. 

 Dịch vụ chăn nuôi thú y: cố vấn kỹ thuật, xây dựng chuồng trại, cơ sở hạ tầng, chuyển 

giao công nghệ chăn nuôi. 

 Mua bán xăng dầu nhớt (theo mạng lưới xăng dầu của tỉnh). 

 Kinh doanh bất động sản, kinh doanh hạ tầng khu dân cư. 

 

Địa bàn kinh doanh 

 Địa bàn kinh doanh cung cấp ra thị trường toàn quốc các sản phẩm chăn nuôi gia súc, 

gia cầm đảm bảo tiêu chuẩn sạch không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. Những thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công 

ty với số lượng dáng kể bao gồm: 

 Heo thịt, gà thịt chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường các tỉnh miền Đông Nam Bộ 

và Thành phố Hồ Chí Minh.  

 Heo giống, gà giống chủ yếu được tiêu thụ tại các tỉnh miền Trung trở vào đến 

các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ. Tinh heo chủ yếu được tiêu thụ trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Giới thiệu công ty 
 

Một số sản phẩm của công ty 
 

Heo  

  
Heo thịt 

Giá: 39.000 đ/kg 

Là heo có chất lượng tốt từ những 

giống heo cho tỷ lệ thịt cao. Cam kết 

không sử dụng các hóa chất cấm. 

Đảm bảo không có chất kháng sinh 

vì đã áp dụng thời gian ngừng thuốc 

đúng quy định. 

Heo giống nuôi thịt 

Giá: 80.000 đ/kg 

Sản phẩm bán ra thị trường là những 

heo con nuôi thịt khoảng 65 ngày 

tuổi có trọng lượng từ 18-25kg. 

Những heo giống này đã được tiêm 

phòng đầy đủ các loại vaccin cho 

một số bệnh như: Dịch tả. Lở mồm 

long móng (FMD), Myco Plasma, 

PRRS (tai xanh)... 

Heo hậu bị đực Duroc 

Giá: 13.000.000 đ/con  

 

Heo hậu bị đực 

Landrace 

Giá: 13.000.000 đ/con  

Heo hậu bị đực 

Yorkshire 

Giá: 13.000.000 đ/con 

Heo hậu bị giống 

Giá: 60.000 đ/kg 

Heo có nguồn gốc từ các 

giống heo ngoại nhập cho 

năng suất cao. Heo con 

nuôi thịt có khả năng phát 

triển tốt, mau lớn. 

Tinh heo 

Giá: 40.000 đ/liều  
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Báo cáo thường niên 2012  

 Giới thiệu công ty 
 
 

 

  

Cá sấu  

Giá: 115.000 đ/kg 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Giới thiệu công ty 
 

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

 

Mô hình quản trị 

Mô hình quản trị Công ty hiện đang áp dụng là mô hình mẹ con với Tổng Công ty Công nghiệp 

Thực phẩm Đồng Nai là công ty mẹ nắm giữ 3.310.088 cổ phiếu PSL (tương đương 73,56% vốn 

điều lệ)  

 

Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai 

Là công ty nắm giữ 3.310.088 cổ phiếu PSL (tương đương 73,56% vốn điều lệ) 

Vốn điều lệ 7.840.000.000.000 đồng 

Trụ sở chính 21, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Đồng Nai. 

Ngành nghề hoạt động 

Sản xuất công nghiệp; cung cấp vật tư nông nghiệp và chế 

biến nông sản thực phẩm; khai thác tài nguyên và sản xuất 

kinh doanh vật liệu xây dựng; dịch vụ - du lịch – thương mại – 

xuất nhập khẩu. 

SẢN PHẨM CHÍNH 

Thuốc lá điếu các loại; nông sản các loại; thực phẩm đóng 

hộp; bông vải; thịt, trứng gia cầm; bao bì giấy các loại; bia và 

nước giải khát; thức ăn gia súc; vật liệu xây dựng (đất, đá, 

cát); phân bón; giống cây trồng, v.v… 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Giới thiệu công ty 
 
 

Cơ cấu bộ máy quản lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty con, công ty liên kết: không có 

  

Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị 

 

Ban kiểm soát 

Ban điều hành 

P. Kế hoạch kinh 

doanh 

P. Kỹ thuật P. Quản lý chất 

lượng 

P. Kế toán – 

Thống kê 

Trại heo Phú Sơn Trại heo Đông 

Phương 

Trại heo Long 

Thành 

Trại gà Phú Sơn 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Giới thiệu công ty 
 

 Định hướng phát triển 

Các mục tiêu chủ yếu của công ty 

Chất lượng sản phẩm  

 Công ty lấy mục tiêu cung ứng ra thị trường sản phầm thịt heo chất lượng cao và an 

toàn cho người tiêu dùng và sản phẩm đầu vào cho các nhà máy giết mổ. Chủ động 

phòng chống các chất kháng sinh và hooc-môn cấm ảnh hưởng đến sức khỏe người 

tiêu dùng. Bên cạnh đó, không ngừng ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng 

đàn giống và quy mô chăn nuôi. 

Quy mô sản xuất  

 Đối với đàn heo: Phú Sơn đặt mục tiêu tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất chuồng trại 

tại các cơ sở, đồng thời mở rộng quy mô đàn heo thịt thông qua các trại tư nhân 

nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư mới chuồng trại. Nắm bắt tình hình thị trường về nhu 

cầu thịt để điều chỉnh tỷ lệ heo giống và heo thịt phù hợp.  

 Đối với đàn cá sấu: tăng quy mô đàn cá sấu để tận dụng hết các phế phẩm của đàn 

heo, đàn gà và giải quyết các vấn đề môi trường. 

Hiệu quả sản xuất kinh doanh  

 Phú Sơn chủ động ứng dụng những kỹ thuật quản lý mới nhằm đảm bảo quy mô sản 

xuất phù hợp với nhu cầu và sự phát triển của thị trường. Quản trị tốt các vấn đề rủi 

ro phát sinh, đảm bảo lợi nhuận công ty và lợi ích cho nhà đầu tư là cổ đông Công ty.  

Đa dạng hóa các mặt hàng sản xuất và dịch vụ  

 Trong giai đoạn sắp tới, Công ty chủ trương duy trì thế mạnh trong hoạt động sản 

xuất chăn nuôi, đồng thời mở rộng đa dạng hóa hoạt động sản xuất qua một số lĩnh 

mực khác nhằm tận dụng tối đa những lợi thế mà doanh nghiệp hiện có như kinh 

doanh xăng dầu, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại một số khu đất của Công ty để 

liên doanh xây dựng các khu dân cư. 

Công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh thú y  

 Công ty chủ động đầu tư xử lý vấn đề môi trường để duy trì chất lượng chăm sóc tại 

trại heo Phú Sơn, cụ thể Công ty đầu tư hệ thống hầm khí bioga tại các cơ sở chăn 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Giới thiệu công ty 
 
 

nuôi của Công ty. Riêng tại trại Phú Sơn, kếp hợp đầu tư hệ thống bioga gắn với việc 

phát điện, vừa giải quyết được môi trường vừa có điện sử dụng, giảm chi phí giá 

thành.   

 Tìm kiếm khu đất lớn và nghiên cứu phương án khả thi để di dời hai cơ sở chăn nuôi: 

Trại heo Đông Phương và Trại heo Long Thành.  

 Kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn heo, 

gà của doanh nghiệp bằng việc tuân thủ quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2008.  

Hoạt động đầu tư 

 Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định.  

 Liên doanh xây dựng cơ sở hạ tầng, khu dân cư: tiếp tục thực hiện giai đoạn đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng và xây nhà để bán. 

 Chuyển đổi Trại heo Long Thành thành khu quy hoạch dân cư. 

 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều bất ổn, chưa có dấu hiệu phát triển bền vững, hoạt động 

sản xuất kinh doanh chịu những ảnh hưởng nhất định. Để thực hiện tốt những mục tiêu đặt ra, 

tiếp tục đẩy mạnh công tác sản xuất và quản lý, ban lãnh đạo công ty ưu tiên thực hiện những 

chiến lược cụ thể như sau: 

 Đối với công tác sản xuất 

 Không ngừng nghiên cứu giống mới, cải thiện chất lượng đàn heo Phú Sơn. Khắc phục 

những điểm yếu trong công tác gây giống, chăm sóc. 

 Khống chế các bệnh liên quan đến tiêu hóa như tiêu chảy trên đàn heo con, nâng cao 

sức đề kháng đối với con non thông qua công tác chăm sóc. 

 Ưu tiên đầu tư cho đàn heo hậu bị và heo nái về cả cơ sở vật chất và con người, coi 

đây là bước đột phá về năng suất. 

Đối với công tác quản lý 

 Tăng cường trách nhiệm của cán bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ đã quy định trong 

hệ thống ISO. 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Giới thiệu công ty 
 

 Tăng cường kiểm soát các quy trình, quy định nhằm phát hiện kịp thời những điểm còn 

yếu, có biện pháp cải thiện, nâng cao công tác quản lý. 

 

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

Bên cạnh những nỗ lực trong công tác mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty còn đặc biệt chú 

trọng đến những hoạt động bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với xã hội. Trong từng hoạt 

động, Công ty luôn chú ý tuân thủ tốt những quy định về xử lý chất thải, giữ gìn môi trường 

xung quanh khu vực chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh tạo ra tiền đề phát triển bền vững. Bên cạnh 

đó, Công ty còn chú trọng đến trách nhiệm của mình đối với xã hội thông qua những hoạt động 

tài trợ, khuyến khích CBCNV, ban lãnh đạo đóng góp cho các chương trình từ thiện. Bằng cách 

này, Phú Sơn luôn đặt mục tiêu đóng góp nhiều nhất trong trách nhiệm xã hội của mình.  
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Các rủi ro 

Rủi ro về luật pháp 

Hoạt động của công ty chịu sự chi phối của 

các quy định về thực phẩm, chăn nuôi và 

chế biến thức ăn chăn nuôi, những quyết 

định về thú ý, vệ sinh môi trường, vệ sinh 

an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, Phú Sơn 

là công ty cổ phần đại chúng do đó còn chịu 

sự chi phối của Luật Doanh nghiệp, Luật 

Chứng khoán, và các văn bản pháp luật về 

thị trường chứng khoán. Bất kỳ sự thay đổi 

nào của các quy định này cũng sẽ ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công 

ty, và do đó cũng sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên thị trường. Do đó, Công ty luôn nỗ lực 

cập nhật mới nhất những quy định, chính sách pháp luật liên quan, tạo sự đồng thuận từ phía 

người tiêu dùng và lãnh đạo công ty về sự phát triển bền vững và đúng phát luật.  

 

Rủi ro về nguyên vật liệu 

Thức ăn chăn nuôi là nguồn nguyên liệu đầu vào quan trọng của ngành chăn nuôi. Tuy nhiên 

giá bán các sản phẩm chăn nuôi lại thường xuyên chịu tác động của tình hình lạm phát, không 

ổn định, gây khó khăn trong việc tính toán chi phí để định giá thành sản phẩm. Do đó, Phú Sơn 

luôn chủ động dự trữ nguyên liệu hợp lý và linh hoạt theo kế hoạch chăn nuôi từng thời kỳ 

nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn thức ăn cho sản xuất đồng thời giảm thiểu những tác 

động tiêu cực của biến động giá nguyên liệu.  
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Giới thiệu công ty 
 

Rủi ro về cạnh tranh 

Theo xu hướng toàn cầu hóa, Việt Nam đã trở 

thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế 

giới (WTO), hàng rào thuế quan được dỡ bỏ 

theo đúng lộ trình tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp nước ngoài tham gia vào ngành, gia 

tăng sức cạnh tranh về sản phẩm nhập khẩu, 

tạo sự cạnh tranh về tính đa dạng sản phẩm 

và giá cả.  

Rủi ro về dịch bệnh, điều kiện 

thời tiết 

Đặc thù sản xuất chăn nuôi phụ thuộc vào tình 

hình thời tiết, dịch bệnh được xem là rủi ro 

không tránh khỏi mà các công ty trong ngành 

nói chung và Phú Sơn nói riêng phải đối mặt, đặc biệt trong giai đoạn mà vấn đề thay đổi khi 

hậu đang càng ngày trở nên phức tạp. Do đó, Công ty luôn chú trọng công tác vệ sinh thú y, 

bảo đảm kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm chủ động 

kiểm soát và khống chế các dịch bệnh nguy hiểm tại gia súc, gia cầm và đồng thời luôn bảo 

đảm sản phẩm heo, gà cung cấp ra thị trường luôn sạch, khoẻ mạnh và an toàn vệ sinh thực 

phẩm.  

 

Rủi ro lãi suất 

Hiện nay, ngoài nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty Phú Sơn sử dụng nguồn vốn vay cho hoạt  

động sản xuất kinh doanh rất thấp nên ở thời điểm hiện tại rủi ro về thay đổi lãi suất không ảnh 

hưởng nhiều đến hoạt động của Công ty.  

  



 

20 
 

Báo cáo thường niên 2012  

 Tình hình hoạt đông trong năm 
 
 

  

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Tình hình hoạt đông trong năm 
 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2012 

Khoản mục ĐVT 
Thực hiện 

2011 

Kế hoạch 

2012 

Thực hiện 

2012 

TH 2012/ 

KH 2012 

TH 2012/ 

TH2011 

Sản lượng tiêu thụ 
      

- Heo giống Tấn 791 784,2 1.192 152% 151% 

- Heo thịt Tấn 3.424 2.363,40 2.937 124% 86% 

Doanh thu thuần 
Triệu 

đồng 
232.216 190.000 204.059 107% 88% 

Lợi nhuận trước 

thuế 

Triệu 

đồng 
46.422 15.092 23.947 159% 52% 

Lợi nhuận sau 

thuế 

Triệu 

đồng 
34.791 11.319 17.901 158% 51% 

Cổ tức % 20% 15% 15% 100% 75% 

 

Năm 2012, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn. Tình hình thị trường ngành chăn nuôi 

cũng không mấy khả quan khi sức cầu tiêu thụ của người dân giảm xuống, trong khi cung lại 

lớn hơn cầu làm cho giá cả các mặt hàng mà công ty cung cấp giảm liên tục. Theo đó, kết quả 

kinh doanh của công ty giảm so với năm ngoái. Doanh thu sau một thời gian dài tăng trưởng đã 

giảm 13,8% so với năm 2011, từ 232,2 tỷ đồng xuống 204,1 tỷ đồng. Kéo theo đó là lợi nhuận 

cũng sụt giảm theo, lợi nhuận sau thuế giảm 48,55%. Tuy kết quả kinh doanh có phần sụt 

giảm so với năm trước nhưng Công ty vẫn đảm bảo vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt 

ra từ đầu năm. Ngoài ra, công ty thực hiện mức chi trả cổ tức là 15%, bằng với mức kế hoạch 

đặt ra đầu năm. 

Cơ cấu doanh thu 

Heo thịt tiếp tục là sản phẩm đem lại doanh thu cao nhất cho công ty. Tuy nhiên tỷ lệ heo thịt 

trong doanh thu đã giảm, năm 2012 tỷ lệ này là 49% so với 62% vào năm 2011. Trong khi đó, 

sản lượng tiêu thụ heo giống đạt 1.192 tấn, tăng 51% so với năm 2011 và vượt 52% so với kế 

hoạch. 

Do đánh giá hoạt động không hiệu quả, Công ty đã chủ động giảm bớt quy mô chăn nuôi gà 

trong năm 2012 và đã không còn tiến hành nuôi từ cuối năm 2012. Theo đó, tỷ trọng doanh 

thu gà đã giảm đáng kể, doanh thu gà giống chỉ còn chiếm 1%, gà thịt là 3%.  
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Cơ cấu doanh thu 2011 
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-  Sản phẩm 

khác 
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 Tình hình hoạt đông trong năm 
 

Tổ chức và nhân sự 

Danh sách Ban điều hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ông Lê Văn Mẽ – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc 

 

 Năm sinh: 1952  

 Nơi sinh: Thái Bình 

 CMND: 270856873 do CA Đồng Nai cấp ngày 11/10/2001 

Trình độ 

chuyên môn 
Kỹ sư nông nghiệp ngành chăn nuôi – thú y 

Quá trình 

công tác 

05/1970 - 05/1977: Bộ đội C26, D34, E241, F367 

06/1977 - 10/1977: Học viên Trường Văn hóa Thương binh Thái Bình 

10/1977 - 05/1982: Sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc 

06/1982 - 12/1983: Nhân viên Phòng tổng hợp Ban phân vùng kinh tế Đồng 

Nai 

12/1983 - 09/1995: TP Kỹ thuật Xí nghiệp chăn nuôi heo Phú Sơn 

10/1995 - 03/2003: Phó Giám đốc Xí nghiệp chăn nuôi heo Phú Sơn 

04/2003 - 09/2005: Giám Đốc Xí nghiệp chăn nuôi heo Phú Sơn 

10/2005 - nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú 

Sơn 

 

Cổ phiếu nắm 

giữ 

Đại diện nắm giữ: 1.210.088 cổ phiếu, chiếm 26,89% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân: 34.425 cổ phiếu, chiếm 0,765% vốn điều lệ 

Những người 

liên quan 

- Hà Thị Sành – Vợ, nắm giữ 12.255 cổ phần, chiếm 0,27% vốn điều lệ 

- Lê Thị Sen – Con, nắm giữ 3.465 cổ phần, chiếm 0,08% vốn điều lệ 
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Ông Hà Văn Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc 

 

 Năm sinh: 1962  

 Nơi sinh: Nghệ An 

 CMND: 271569290 do CA Đồng Nai cấp ngày 09/11/2010 

Trình độ 

chuyên môn 
Đại học Nông lâm TP.HCM ngành Kinh tế nông nghiệp 

Quá trình 

công tác 

1986 - 1996: Phó Phòng Kế toán, phụ trách kế hoạch XN chăn nuôi heo Phú Sơn 

1997 - 2000: TP Kế hoạch Kinh doanh Xí nghiệp chăn nuôi heo Phú Sơn 

2000 - 2003: Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh kiêm Trưởng trại Phú Sơn Xí 

nghiệp chăn nuôi heo Phú Sơn 

2003 - 08/2008: Phó Giám Đốc kiểm Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công 

ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

09/2008 - nay: Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

Cổ phiếu nắm 

giữ 

Đại diện nắm giữ: 650.000 cổ phần, chiếm 14,44% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân: 83.205 cổ phần, chiếm 1,88% vốn điều lệ 

Những người 

liên quan 
Không có 
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 Tình hình hoạt đông trong năm 
 

  

Ông Trần Văn Cẩn – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc 

 

 Năm sinh: 1956 

 Nơi sinh: Hải Dương 

 CMND: 271777640 do CA Đồng Nai cấp ngày 15/11/2002 

Trình độ 

chuyên môn 
Kỹ sư chăn nuôi 

Quá trình công 

tác 

1984 - 1997: Kỹ thuật Xí nghiệp chăn nuôi heo Đông Phương 

12/1997 - 1999: Kỹ thuật Xí nghiệp chăn nuôi heo Phú Sơn 

12/1999 - 09/2009: Trưởng trại Đông Phương, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú 

Sơn. 

09/2009 – nay: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc 

Cổ phiếu nắm 

giữ 

Đại diện nắm giữ:  0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân: 14.820 cổ phiếu, chiếm 0,33% vốn điều lệ 

Những người 

liên quan 
Không có 

 



 

26 
 

Báo cáo thường niên 2012  

 Tình hình hoạt đông trong năm 
 
 

  

Ông Đinh Trung Liêm – Quyền Kế toán trưởng 

 

 Ngày sinh: 11/8/1955 

 Nơi sinh: Biên hòa, Đồng Nai 

 CMND:  270779585,cấp ngày 04/01/2004 tại Công an Đồng Nai 

Trình độ 

chuyên môn 
Kế toán 

Quá trình 

công tác 

1977 - 1986: Kế toán Nông tường QD Sông Ray – Đồng Nai 

1987 - 1997 : Kế toán Lâm trường Mã Đà 

1998 - nay: Kế toán Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

Cổ phiếu nắm 

giữ 

Đại diện nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân: 7.665 cổ phiếu, chiếm 0,17% vốn điều lệ 

Những người 

liên quan 
Không có 

 

Thay đổi Ban điều hành trong năm 2012 : Không có 
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 Tình hình hoạt đông trong năm 
 

Số lượng cán bộ, nhân viên và thay đổi trong chính sách đối với 

người lao động 

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của 

công ty, vì vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lên hàng 

đầu trong chiến lược phát triển của mình. 

Báo cáo nhân lực công ty (tính đến 31/12/2012) 

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ 

A Theo trình độ     

1 Đại học 22 12% 

2 Trung cấp 51 28% 

4 Khác 112 61% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 
  

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 28 15% 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 157 85% 

 
Tổng cộng 185 100% 

 

Nhận thức được tầm quan trọng của 

con người trong tổ chức, với lực 

lượng cán bộ nhân viên chủ chốt, 

Công ty luôn nỗ lực duy trì mức thu 

nhập ổn định đảm bảo cuộc sống cho 

người lao động, tạo động lực cho mọi 

thành viên trong tổ chức cống hiến và 

yên tâm gắn bó lâu dài với Công ty. 

Không những vậy, Công ty còn chú 

trọng x

tốt 

5.830.000 

7.530.000 7.600.000 

2010 2011 2012 

Thu nhập bình quân của người lao động qua các 
năm (đồng/tháng/người) 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Tình hình hoạt đông trong năm 
 
 

. 

. Tạo môi trường tốt nhất để cán bộ nhân viên trong Công 

ty phát huy hết khả năng, tận tâm phục vụ vì mục tiêu phát triển chung của tập thể.  

Chính sách lương, thưởng  

Công ty đã xây dựng quy chế lương, thưởng quy định theo từng cấp bậc công việc đang đảm 

nhận. Mức lương của người lao động trực tiếp được hưởng tùy thuộc vào loại công việc, định 

mức lao động, chỉ tiêu kỹ thuật đảm nhận và kết quả công việc người lao động thực hiện. Mức 

lương của người lao động gián tiếp được hưởng theo hệ số do Hội đồng tư vấn đề xuất và Giám 

đốc Công ty quyết định căn cứ trên tính chất công việc, năng lực và kết quả làm việc của người 

lao động. 

Công ty đảm bảo trả lương cho người lao động không thấp hơn quy định của nhà nước. Đồng 

thời, Công ty thực hiện những chế độ bảo đảm các chính sách xã hội cho người lao động theo 

Luật lao động, và Thỏa ước lao động tập thể. 

Chính sách phúc lợi cho Cán bộ công nhân viên 

Công ty thực hiện các chế độ trợ cấp khó khăn, chế độ thăm hỏi khi người lao động ốm đau, 

các chế độ khác như hiếu hỉ, cưới hỏi, v.v... 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Tình hình hoạt đông trong năm 
 

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

Các khoản đầu tư lớn 

Dự án xây mới trại heo 

Dự án được thực hiện tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc với diện tích gần 30 ha. Tổng dự toán 

cho quy mô định hình 4.800 nái là 131 tỷ đồng và sẽ hoàn toàn dựa vào nguồn vốn tự có, 

không vay ngân hàng để tài trợ cho dự án. Hiện tại dự án đã được thẩm định, dự toán thực 

hiện đầu tư giai đoạn I khoảng 70 tỷ đồng.  

Dự án xử lý nước thải tại Trại heo Phú Sơn 

Dự án xử lý nước thải đã được ĐHĐCĐ và HĐQT đồng ý đầu tư tiếp giai đoạn 2. Hiện nay dự 

án đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm đối với nước thải đầu ra đạt cột B và kinh phí 

gần 3 tỷ đồng. 

Một số các vấn đề khác: như đã thu hồi vốn tại Liên doanh khu dân cư xã Hố Nai 3;  vấn 

đề thu hồi công nợ, các thủ tục về đất đai thuộc tài sản của Công ty vẫn được duy trì kiểm soát 

tốt. 

Các công ty con, công ty liên kết 

Không có 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Tình hình hoạt đông trong năm 
 
 

Tình hình tài chính 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu Đơn vị 2011 2012 

1. Khả năng thanh toán    

Thanh toán hiện hành Lần 2,39 2,69 

Thanh toán nhanh Lần 1,15 1,61 

Thanh toán tiền mặt Lần 0,49 0,58 

2. Cơ cấu vốn  
  

Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản % 73,17 74,09 

Nợ ngắn hạn/Tổng Tài sản % 24,83 24,40 

Nợ dài hạn/Tổng tài sản % 1,99 1,50 

Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu  % 36,67 34,97 

Tổng nợ/Tổng tài sản  % 26,83 25,91 

3. Hiệu quả hoạt động  
  

Vòng quay các khoản phải thu  Vòng 24,86 20,54 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 4,40 3,78 

Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,62 1,21 

4. Khả năng sinh lời  
  

Biên lợi nhuận gộp  21,25% 10,74% 

Biên lợi nhuận sau thuế  14,98% 8,77% 

ROA  24,28% 10,57% 

ROE  32,48% 14,36% 

Nguồn: BCTC kiểm toán 2012 của PSL 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Tình hình hoạt đông trong năm 
 

 Khả năng thanh toán 

 

Khả năng thanh toán của công 

ty duy trì xu hướng tăng trong 

những năm gần đây. Thực tế 

Công ty luôn chủ động được 

nguồn vốn lưu động trong hoạt 

động, tài sản ngắn hạn của 

công ty qua các năm đều tăng 

mạnh trong khi nợ ngắn hạn 

tăng không đáng kể (đặc biệt 

công ty không sử dụng vốn vay ngắn hạn). Cụ thể, hệ số thanh toán hiện hành và thanh toán 

nhanh đến cuối năm 2012 đều lớn hơn 1 (lần lượt là 2,69 lần và 1,61 lần) và ở mức khá cao so 

với một số doanh nghiệp cùng ngành, cho thấy công ty vẫn giữ được mức an toàn cao trong 

hoạt động. Hệ số thanh toán tiền mặt cũng cải thiện so với 2011, khi công ty tiếp tục cải thiện 

dòng tiền hoạt động. Nhìn chung Công ty đang hoạt động trong tình trạng an toàn.  

 Cơ cấu vốn 

Cơ cấu vốn trong năm 2012 

thể hiện khả năng tự chủ 

nguồn vốn trong hoạt động 

của Công ty vẫn khá tốt.  Tỉ lệ 

vốn chủ sở hữu/tổng tài sản 

tăng nhẹ, từ mức 73,17% năm 

2011 lên 74,09% năm 2012. 

Mức vay nợ không quá cao, hệ 

số tổng nợ/tổng tài sản chỉ ở 

mức 25,91%.  

  

1,86 

2,39 
2,69 

0,69 

1,15 

1,61 

0,45 0,49 0,58 

2010 2011 2012 

Thanh toán hiện hành Thanh toán nhanh 

Thanh toán tiền mặt 

0,00% 

20,00% 
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Vốn chủ sở hữu/Tổng 
tài sản 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Tình hình hoạt đông trong năm 
 
 

 Năng lực hoạt động 

Mặc dù khoản phải thu trong năm 

giảm mạnh do công ty gần hoàn thành 

việc thu tiền chuyển nhượng đất (gần 

5,2 tỉ đồng) từ công ty TNHH Anh Khởi 

Đạt và khoản đóng trước tiền mua đất 

của công ty TNHH Vườn Xoài (4,76 tỉ 

đồng), vòng quay các khoản phải thu 

trong năm 2012 của công ty vẫn tiếp 

tục giảm. Nguyên nhân là do doanh 

thu trong năm sụt giảm đến 12,1%. 

Vòng quay hàng tồn kho giảm nhẹ so 

với năm 2011 chủ yếu do công ty chủ 

động dự trữ nguyên vật liệu, nhằm giảm rủi ro biến động giá của nguồn thức ăn chăn nuôi 

đầu vào, đảm bảo hoạt động chăn nuôi được ổn định. Cùng với đó, vòng quay tổng tài sản 

cũng theo hướng suy giảm (từ 1,44 vòng năm 2011 xuống 1,21 vòng năm 2012).  

Khả năng sinh lời  

Trong năm 2012, giá thành thức ăn gia 

súc, gia cầm leo thang đã làm giá vốn 

hàng bán tăng mạnh, khiến lợi nhuận 

gộp sụt giảm nhiều so với năm 2011. 

Cùng với đó, cầu tiêu thụ thịt heo cũng 

giảm do người tiêu dùng hạn chế sử 

dụng thịt heo vì lo sợ có hóc-môn tăng 

trưởng đã làm doanh thu giảm đáng 

kể. Mặc dù trong năm công ty đã quản 

lý chi phí khá tốt nhưng lợi nhuận trong 

năm vẫn giảm, kéo theo đó là các hệ số 

về khả năng sinh lời của công ty đều có 

xu hướng giảm.  
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Tình hình hoạt đông trong năm 
 

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Cổ phần 

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 4.500.000 cổ phần 

Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 4.500.000 cổ phần 

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

Cơ cấu cổ đông 

Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2012 

STT 
Loại cổ 
đông 

Số lượng 
CP sở 
hữu 

Tỷ lệ sở 
hữu 

I Nhà nước 3.310.088 73,56% 

II Nội bộ (*) 830.632 18,46% 

III Bên ngoài  359.280 7,98% 

 
- Trong nước 359.180 7,98% 

 
- Nước ngoài 100 0,002% 

Tổng cộng 4.500.000 100% 

(*) Cổ đông nội bộ: bao gồm cổ đông là thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, CBCNV của 

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, không bao gồm cổ đông Nhà nước. 

Thông tin chi tiết về cổ đông lớn 

STT Cổ đông Địa chỉ 
Số lượng 

CP sở hữu 
Tỷ lệ sở 

hữu 

 
Cổ đông nhà nước     

  
Tổng Công ty Công 
nghiệp thực phẩm Đồng 
Nai 

Số 21, Đường 2A, KCN 
Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

3.310.088 73,56% 

 

Cổ 
đông 
nhà 

nước 
73,56% 

Cổ đông 
bên 

trong 
18,46% 

Cổ đông 
bên 

ngoài  
7,98% 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Báo cáo Ban giám đốc 
 
 

 

  

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Báo cáo Ban giám đốc 
 

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
 

Một số thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2012 

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế nói chung và ngành chăn nuôi nói riêng, Công ty Cổ 

phần Chăn nuôi Phú Sơn đã trải qua năm 2012 với những thuận lợi và khó khăn như sau: 

 

  Thuận lợi 

Con người: Đội ngũ cán bộ và công nhân lành 

nghề đã trải qua nhiều năm gắn bó với nghề 

nên đã tích lũy được nhiều bài học kinh 

nghiệm.  

Cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất kỹ thuật chăn 

nuôi heo đã khấu hao gần hết, phần còn lại là 

không lớn, góp phần vào kết quả SXKD. 

Nguồn vốn: Trong năm, hoạt động SXKD chủ 

yếu bằng nguồn vốn tự có, không phải đi vay;  

nguồn tiền tạm nhàn rỗi được gửi ngân hàng 

hưởng lãi suất vào thời kỳ cao điểm, do đó đã 

góp phần mang lại lợi nhuận tài chính với số 

tiền: 3.976  triệu đồng 

Thương hiệu: Công ty đã kiên trì xây dựng 

thương hiệu cho sản phẩm heo giống, heo thịt, 

gà giống, gà thịt mang thương hiệu Phú Sơn. 

Năm 2012 giá bán sản phẩm heo giống của 

Công ty là rất cao vượt trên tất cả các công ty 

nước ngoài như CP, Japfa …, giá bán sản phẩm 

heo thịt là ngang bằng. 

 

Khó khăn 

Dịch bệnh: Dịch bệnh luôn là mối đe dọa 

thường xuyên với khí hậu mùa lạnh là dịch 

bệnh tiêu chảy cấp (PED), FMD, PRRS. Dịch 

bệnh đã làm chi phí tăng lên bao gồm chi phí 

cho phòng và trị bệnh làm tăng giá thành sản 

phẩm, chi phí này chiếm 7 % trong cơ cấu giá 

thành. 

Giá bán sản phẩm: Giá bán sản phẩm thấp 

dưới giá thành kéo dài làm cho hoạt động 

SXKD 6 tháng cuối năm rất khó khăn, đặc biệt 

là giá gà giống, gà thịt, trứng gà, heo hậu bị, 

heo thịt. Trong các loại sản phẩm, duy nhất 

chỉ có heo giống của Phú Sơn là khả quan. 

Môi trường: Công ty luôn ý thức bảo vệ môi 

trường, tuân theo các quy định về môi 

trường. Tuy nhiên hiện tại chi phí cho môi 

trường khá cao, trong bối cảnh khó khăn hiện 

tại đã góp phần làm tăng giá thành sản phẩm. 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Báo cáo Ban giám đốc 
 
 

Tình hình hoàn thành kế hoạch kinh doanh 

Đơn vị: triệu đồng 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Kế 

hoạch 

2012 

Thực 

hiện 

2012 

So sánh (%) 

Kế hoạch 

2012 

Thực hiện 

2011 

1 Sản lượng hàng hóa 

tiêu thụ 

     

 - Heo giống Tấn 784 1.192 152 151 

 - Heo thịt Tấn 2.363 2.937 124 86 

2 Tổng doanh thu Tr.đồng 190.000 212.381 112 88 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 15.092 23.947 159 52 

4 Tỷ suất LN/vốn % 11,99 20,50 171 42 

5 Nộp ngân sách Tr.đồng 3.811 6.304 165 54 

6 Tổng quỹ lương Tr.đồng 15.998 18.118 113 98 

7 Lao động bình quân Người 202 194 96 95 

8 Tiền lương bình quân Tr.đ/ng/th 6,6 7,8 118 103 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 của PSL 

45.774 

15.092 
24.066 

232.216 

190.000 
204.059 

Thực hiện 2011 Kế hoạch 2012 Thực hiện 2012 

Lợi nhuận từ HĐKD Doanh thu thuần 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Báo cáo Ban giám đốc 
 

Với nhận định tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2012 sẽ gặp nhiều khó khăn nên CTCP 

Chăn nuối Phú Sơn đã đề ra kế hoạch kinh doanh trong năm cẩn trọng và phù hợp với tình hình 

thị trường. Kế thúc năm tài chính 2012, kết quả doanh thu vượt kế hoạch 7%,  lợi nhuận trước 

thuế đạt 159% so với thực hiện năm 2011 và tỷ lệ cổ tức đạt mức kế hoạch đề ra (15%). Trong 

bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp không thể hoàn thành kế hoạch 

đề ra, một số công ty báo cáo lỗ, việc kết quả kinh doanh thực hiện vượt mức so với kế hoạch 

đề ra là một thành quả rất đáng khích lệ dành cho CTCP Chăn nuôi Phú Sơn. 

 

Các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất trong năm 

2012 

Giải pháp tổng thể để tận dụng thời cơ thuận lợi và khắc phục khó khăn là tập trung vào các 

giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý và tổ chức sản xuất theo kế hoạch. 

Tổ chức sản xuất 

Triển khai kế hoạch 

Ngay từ đầu năm, Công ty đã phân bổ chỉ tiêu kế hoạch cụ thể đến các trại, đội, tổ sản xuất. 

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất này, Công ty lập ra định mức khoán sản phẩm đến tận công 

nhân lao động. Các chỉ tiêu khoán sản phẩm dựa vào các chỉ tiêu tăng trọng, tiêu tốn thức ăn, 

tỷ lệ nuôi sống của từng hợp đồng được cập nhật định kỳ. Công ty có các chính sách khen 

thưởng phù hợp để kịp thời động viên tinh thần làm việc của CBCNV . 

Điều hành kế hoạch sản xuất 

Trong quá trình tổ chức sản xuất, kế hoạch sản xuất luôn là mục tiêu phải nỗ lực hoàn thành. 

Kế hoạch SXKD là kế hoạch sản xuất ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và mang 

lại hiệu quả cho Công ty. 

Trong năm 2012 các sản phẩm của Công ty gồm heo giống, heo thịt, gà giống, gà thịt, trứng 

gà, tinh heo, cá sấu. Căn cứ vào xu thế giá thị trường, năm 2012 các sản phẩm được xác định 

là không có lời bao gồm : gà giống, gà thịt, trứng gà, heo thịt, heo hậu bị. Công ty đã có các 

quyết định cụ thể:  
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 Ngừng chăn nuôi gà vì thấy rằng vòng quay của gà là rất nhanh, năng suất chăn nuôi 

gà tại Công ty thấp, khó khắc phục vì kinh nghiệm kỹ thuật còn hạn chế. Với những lý 

do này chăn nuôi gà trước mắt là lỗ nhưng lâu dài cũng không hiệu quả, vì vậy Hội 

đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty quyết định bỏ hẳn sản phẩm gà ra khỏi danh 

mục sản phẩm, cải tạo trại gà hiện có để chăn nuôi heo. Theo đó, Công ty đã hạn chế 

được lỗ từ việc ngừng hoạt động chăn nuôi gà. 

 Tăng cường bán heo giống, giảm chăn nuôi heo thịt vì dự báo giá heo thịt giảm sâu và 

kéo dài. Theo đó, Công ty đã chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất bằng cách tăng 

cường bán heo giống, giảm nuôi heo thịt. Quyết định trên đã góp phần nâng cao hiệu 

quả SXKD của Công ty. 

 Tăng quy mô đàn nái: Vì phải tận dụng Trại gà sau khi ngừng chăn nuôi gà, Công ty 

đã tận dụng những vật tư tại trại heo Đông Phương chuyển về để sửa chữa lắp đặt 

chuồng nuôi nái tại Trại gà. Vì môi trường ở đây không thể tiếp tục nuôi heo thịt, Công 

ty đã định hướng chăn nuôi heo nái tại đây để góp phần tăng số lượng heo giống bán 

ra. 

 Bảo vệ môi trường : Đi đôi với kế hoạch sản xuất và nhằm có cơ sở để xin gia hạn thời 

gian di dời Trại heo Phú Sơn thêm một vài năm so với thời điểm di dời 31/12/2014 

theo quyết định của Tỉnh, Công ty đã tiếp tục làm dự án xử lý nước thải giai đoạn 2 tại 

Trại heo Phú Sơn để nước thải đạt cột B, đồng thời tiếp tục đầu tư làm hầm xử lý nước 

thải phù hợp với quy mô tại Trại gà. 

Giải pháp kỹ thuật 

Giải pháp kỹ thuật bao gồm giống, thức ăn, thú y nhằm giải quyết các vấn đề về năng suất, 

duy trì thương hiệu. 

Về năng suất : Nếu năm 2010, chỉ tiêu KTKT thấp nhất chỉ đạt 13,46 cho heo giống, 15,06 cho 

heo thương phẩm tại Phú Sơn và 15 con cai sữa/nái/năm cho heo Long Thành thì đến năm 

2012, chỉ tiêu này đã vượt lên đáng kể, số con cai sữa/nái/năm của heo giống gốc tăng 3,06 

con, thương phẩm 1 tăng 2,79 con, thương phẩm 2 tăng 3,26 con và Long Thành tăng 2,73 

con nhờ các biện pháp kỹ thuật hỗ trợ. Đây là một kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên tỷ lệ heo 

chết qua các giai đoạn vẫn còn cao, tỷ lệ đẻ còn thấp so với yêu cầu, tỷ lệ loại nái còn rất cao 

tại Phú Sơn tới 60%. Hội nghị Kỹ thuật đã chỉ ra mặt yếu ở khâu này và đang có hướng khắc 

phục trong năm 2013. 
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Giải pháp quản lý  

Công tác quản lý đã đi vào chiều sâu nhằm không để xảy ra tham ô lãng phí, tiết kiệm chi phí; 

các khoản kiểm soát bao gồm: kiểm soát vật tư mua vào, xuất vật tư phục vụ sản xuất và bán 

sản phẩm. 

Kiểm soát xuất - nhập - tồn vật tư  

Kiểm soát vật tư mua vào: vật tư mua vào là những vật tư có chất lượng với giá cả cạnh tranh 

ở thị trường. Để đảm bảo mua được mức được mực giá tốt nhất, Công ty đã thành lập hội đồng 

kiểm soát giá cả bao gồm Ban giám đốc, Phòng kinh doanh, Phòng kỹ thuật, Xưởng chế biến 

thức ăn đề xuất, Giám đốc quyết định.  

Kiểm soát vật tư xuất ra: sản phẩm xuất ra là thức ăn, thuốc thú y. Các vật tư được xuất theo 

định mức và nhu cầu thực tế;  khi xuất ra tới nơi sử dụng đều có chữ ký của người sử dụng. 

Cân đối giữa nhập và xuất: Để đảm bảo mức hao hụt ở mức thấp nhất, định kỳ hàng tuần, các 

thông tin từ nhập, xuất được tổng hợp báo cáo cho Ban Giám đốc. Tất cả các thông tin không 

phù hợp đều phải có giải trình. Theo đó, trong năm 2012, mức hao hụt của một số nguyên liệu 

như bắp, mì lát, v.v... đều ở mức độ cho phép. 

Kiểm soát sản phẩm bán ra  

Nhằm có doanh thu chính xác, không thất thoát, các số liệu sản phẩm xuất ra bao gồm các loại 

heo được cập nhật mỗi ngày. Sản phẩm bán ra bao gồm số con, số kg, bán ra phải được kỹ 

thuật và kế toán xác nhận, đơn giá bán do Hội đồng tư vấn đề xuất, Giám đốc quyết định. 

Hàng tuần có báo cáo cân đối, các thông tin không chính xác phải được giải trình và khắc phục. 

Ngoài ra, các vật tư xuất sử dụng như vaccin đắt tiền, kháng sinh đắt tiền đang được đưa vào 

quy trình kiểm soát. 

Tổng kết năm 2012, để hoàn thành kế hoạch sản xuất, Ban Giám đốc Công ty đã chủ động đề 

ra tất cả các giải pháp nhằm kiểm soát sản xuất và đạt được kế hoạch. Đến nay các biện pháp 

này đã đi vào nề nếp và phát huy tác dụng. Theo đó, mang lại hoạt động SXKD hiệu quả, 

thương hiệu Công ty được khẳng định, đời sống CBCNV được cải thiện. 
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Thực hiện theo chỉ đạo từ HĐQT, Ban Giám Đốc công ty đã thực hiện một số cải tiến quan 

trọng trong năm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh: 

Về kỹ thuật:  

Quan tâm đặc biệt đến chăm sóc heo nái bầu, hậu bị, nái đẻ và heo cai sữa. Để kiểm soát được 

các khâu phối giống, chăn nuôi tốt heo nái bầu, nái nuôi con. Tổ chức công tác chủng ngừa, bỏ 

vaccin PRRS sống mà sử dụng vaccin PRRS chết trên đàn heo nái, ủ ấm heo theo mẹ, heo cai 

sữa. 

Về quản lý:  

 Thay đổi một số cán bộ trong bộ máy, tăng cường công tác kiểm tra; 

 Nhận định xu thế thị trường để có quyết định sản xuất kinh doanh phù hợp; 

 Kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, bằng các quy định và có báo 

cáo tuần, tháng, quý và đề ra phương hướng; 

 Sử dụng quay vòng đồng vốn tốt. 
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Tình hình tài chính 

Tổng tài sản công ty tính đến ngày 31/12/2012 đạt 177.200 triệu đồng. Cơ cấu tài sản của 

Chăn nuôi Phú Sơn khá an toàn khi tài sản của công ty chủ yếu được tài trợ bằng nguồn vốn 

chủ sở hữu. Mặc dù tỷ trọng có giảm nhẹ 1% trong năm 2012, vốn chủ sở hữu vẫn chiếm 73% 

trong tổng nguồn vốn công ty trong năm 2012. Trong năm 2012, công ty tiếp tục tăng nguồn 

vốn cho Quỹ đầu tư và phát triển từ 46,6 tỷ đồng lên 65,6 tỷ đồng.  

Về các nguồn vốn từ bên ngoài, trong năm 2012, Công ty tiếp tục thể hiện khả năng độc lập và 

tự chủ cao về nguồn vốn khi không có khoản vay ngắn hạn nào. Nợ dài hạn trong năm 2012 

giảm từ 3,2 tỷ đồng xuống còn 2,7 tỷ đồng do công ty không tiếp tục trích dự phòng trợ cấp 

mất việc làm. Khoản vay dài hạn duy nhất là của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai với thời hạn 
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2% 

74% 

Cơ cấu tài sản 2011 

Nợ ngắn hạn 

Nợ dài hạn 

Nguồn vốn 
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Cổ tức 

vay 60 tháng. Công ty được hưởng lãi suất ưu đãi, nên có thể xem đây là khoản vay khá an 

toàn.  

Giá trị sổ sách 
 

Vốn chủ sở hữu*  Đồng 131.292.021.775 

Tổng Số lượng cổ phiếu đang lưu hành*  Cổ phiếu 4.500.000 

Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu*  Đồng/CP 29.176 

Ghi chú: Tính tại thời điểm 31/12/2012 

Những thay đổi về vốn điều lệ 

Trong năm 2012, công ty không thay đổi vốn điều lệ, vẫn giữ nguyên ở mức 45.000.000.000 

đồng. 

 

Cổ tức 
 

Trong năm 2012, công ty đã thực hiện 

hai đợt chi trả cổ tức như sau: 

 Ngày 14/05/2012 , chốt 

danh sách đăng ký cuối cùng chi trả cổ 

tức bằng tiền mặt năm 2011, tỉ lệ 13% 

(1.300 đồng/cổ phiếu). 

 Ngày 28/08/2012, chốt 

danh sách đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ 

tức năm 2012 bằng tiền mặt tỉ lệ 7% 

(700 đồng/cổ phiếu) 
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Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2013 

Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế và ngành chăn nuôi nói riêng, nhận thức rõ 

mục tiêu, định hướng phát triển chiến lược của Công ty, kế hoạch kinh doanh trong năm 2013 

được đặt như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 

Năm 2013 

I Sản lượng hàng hóa thực hiện   

 Heo giống Tấn 1.140 

 Heo thịt Tấn 2.400 

II Doanh thu bán hàng Triệu đồng 181.000 

III Lợi nhuận Triệu đồng 17.500 

IV Nộp ngân sách Triệu đồng 4.431 

V Thu nhập BQ người LĐ/tháng Triệu đồng 7,68 

VI Tỷ suất lợi nhuận/vốn % 13,06 

 

Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013 

Bước sang năm tài chính 2013, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn chưa có dấu hiệu phát triển bền 

vững, những khó khăn, thách thức trong ngành chăn nuôi vẫn ảnh hưởng nhất định đến hoạt 

động kinh doanh. Để hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đề 

ra các giải pháp thực hiện cụ thể sau: 
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Giải pháp kỹ thuật 

Nâng cao năng suất: Hội nghị kỹ thuật đầu năm đã đặt ra các mục tiêu và các giải pháp 

đồng bộ về thức ăn, thú y, con giống nhằm đưa năng suất chăn nuôi lên cao. Trong đó thương 

hiệu là vấn đề quan trọng cần duy trì, chính thương hiệu đã giúp cho Phú Sơn hoạt động hiệu 

quả. 

Tiết kiệm giá thành: Công ty đã rà soát tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất theo 

phương châm tiết kiệm. Theo đó có ba khâu cần rà soát kỹ đó là thức ăn, thú y, sử dụng vật 

tư, điện, nước. Các bộ phận trong sản xuất chăn nuôi, các phòng ban trong Công ty phải đăng 

ký tiết kiệm theo chủ trương này. Chương trình tiết kiệm này phải được duy trì thường xuyên, 

lâu dài, có kiểm tra, kiểm soát. 

Tiết kiệm trong phân phối tiền lương: Vì lo ngại không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, 

Công ty đã xây dựng phương án trả lương theo hướng tạm ứng lương tháng, quý; 20% tổng 

quỹ lương còn lại sẽ được hoàn trả khi Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận. 

Giải pháp quản lý 

Theo dõi sát sao giá thành và giá bán để điều chỉnh kịp thời kế hoạch sản xuất theo hướng sản 

phẩm có lời được tăng cường, sản phẩm lỗ phải được kiểm soát tối đa. Điều chỉnh công thức 

thức ăn cho phù hợp nhu cầu sinh lý của đàn heo nhưng phải phù hợ với giá nguyên liệu, 

những nguyên liệu có giá giảm phải điều chỉnh tăng, nguyên liệu có giá cao phải điều chỉnh 

giảm phù hợp giá nguyên liệu thị trường. 

Thực hiện tiết kiệm, ưu tiên sửa chữa các tài sản khi có nhu cầu cần thiết. 

Huy động mọi nguồn vốn để đầu tư xây dựng Trại heo mới tại Xuân Phú, Xuân Lộc như: 

 Bán Cửa hàng An Chu tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom; 

 Bán khu đất tại ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ. 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt 
động của Công ty 

Tổng quan nền kinh tế vĩ mô và ngành chăn nuôi 

Bắt đầu năm 2012 với những thách thức còn tồn đọng trong năm 2011, những số liệu thống kê 

vĩ mô cho thấy nền kinh tế đất nước vẫn đang trong giai đoạn rất khó khăn. Các biện pháp, 

chính sách tiền tệ, tài khóa thắt chặt của Chính phủ từ năm 2011 đã khiến nền kinh tế tăng 

trưởng chậm lại, CPI giảm tốc nhưng các mặt hàng thiết yếu như xăng, điện, nước vẫn tăng giá 

gây ảnh hưởng rất lớn đến sức cầu nội địa. Hàng tồn kho tiếp tục trong tình trạng ứ động cao, 

các đơn hàng sụt giảm đáng kể. Tuy vậy, hành động và những giải pháp của Chính phủ giúp đã 

làm an lòng những nhà đầu tư và khôi phục lòng tin đối với tiền đồng, được minh chứng bằng 

việc lạm phát đã được kiềm chế, giảm từ đỉnh điểm 23% hồi tháng 08/2011 xuống còn 7,5% 

trong tháng 12/2012, tỷ giá không chính thức dao động không nhiều, trong biên độ ±1 % so 

với tỷ giá chính thức hầu như suốt cả năm. 

Trong khi đó, tình hình chăn nuôi cũng không mấy khả quan. Nhìn chung, ngành chăn nuôi 

heo, gà trong năm 2012 khá ảm đạm. Nếu năm 2011, ngành chăn nuôi gặt hái nhiều thành 

công về giá cả thì trong năm 2012, giá các loại thức ăn đầu vào liên tục tăng cao nhưng giá các 

loại gia súc, gia cầm đầu ra lại giảm mạnh. Trong 3 tháng đầu năm, giá heo luôn ổn định ở 

mức cao, tuy nhiên khi bước vào Quý II/2012, khi các tin tức về hóc-môn tăng trưởng có trong 

thức ăn heo được công bố rộng rãi, thị trường chăn nuôi heo bị xáo trộn nghiêm trọng. Theo 

đó, người tiêu dùng trở nên không tin tưởng và hạn chế tiêu dùng thịt heo, dẫn đến giá heo sụt 

giảm kéo dài đến cuối năm. Thêm vào đó, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn 

biến hết sức phức tạp và căng thẳng, đáng chú ý là dịch heo tai xanh PRRS và tiêu chảy cấp 

trên heo con xảy ra vào giữa năm, gây ảnh hưởng lớn đến công tác sản xuất kinh doanh của 

các doanh nghiệp trong ngành. 

  

  

2012 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Báo cáo Hội đồng quản trị 
 

Kết quả sản xuất kinh doanh 2012 

Đơn vị: nghìn đồng 

Chỉ tiêu  Năm 2012 Năm 2011 

Vốn chủ sở hữu (VCSH)  131.292.022 118.090.316 

Vốn điều lệ   45.000.000 45.000.000 

Doanh thu thuần  204.058.644 232.216.343 

   Tăng trưởng doanh thu  -12% 23,20% 

Lợi nhuận gộp  21.919.785 49.338.949 

   Biên lợi nhuận gộp  10,74% 21,25% 

Lợi nhuận trước thuế  23.947.405 46.422.286 

 Tăng trưởng LNTT  -48,41% 71,90% 

Lợi nhuận sau thuế  17.901.216 34.790.890 

   Biên LNST  8,77% 14,98% 

   Tăng trưởng LNST  -48,55% 57,00% 

Thu nhập trên cổ phiếu (EPS)  3.978 7.731 

ROA  10,57% 24,30% 

ROE  14,36% 32,50% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 của PSL 

Năm 2012, tình hình SXKD của các doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhất là các 

doanh nghiệp chăn nuôi (do ảnh hưởng của dịch bệnh gia súc, gia cầm, giá nguyên liệu thức ăn 

chăn nuôi tăng cao, giá bán heo, gà không ổn định, có thời điểm giá bán giảm xuống thấp hơn 

giá thành, v.v...). Tuy nhiên, Công ty cũng tận dụng được cơ hội khi mặt bằng giá heo bình 

quân trong 6 tháng đầu năm tăng lên cao. Vượt qua những khó khăn, Hội đồng quản trị, Ban 

điều hành Công ty cùng với toàn thể CBCNV đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp trong 

SXKD, kỹ thuật để đạt kết quả kinh doanh năm 2012. Cụ thể, lợi nhuận vượt 58,2% so kế 

hoạch; vốn công ty được bảo toàn và tăng trưởng 7,6 %. Tình hình tài chính Công ty ổn định, 

Công ty không có nợ vay ngắn hạn và các khoản tiền nhàn rỗi thực hiện gửi ngân hàng. Tuy 

nhiên trong tương lại, với định hướng triển khai xây dựng Trại heo mới có trị giá đầu tư lớn, 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Báo cáo Hội đồng quản trị 
 
 

Công ty cần phải xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động và 

đầu tư hiệu quả.   

Chỉ tiêu 2011 2012 

Giá vốn hàng bán trên doanh thu 78,75% 89,26% 

Chi phí tài chính trên doanh thu 0,00% 0,08% 

Chi phí bán hàng trên doanh thu 0,07% 0,07% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu 2,36% 2,45% 

Trong năm, Công ty đã kiểm soát tốt các chi phí hoạt động kinh doanh, thực tế chi phí bán 

hàng giảm khoảng 16,4% so với năm 2011, tỉ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp so với doanh thu 

duy trì ở mức tương đương năm 2011 (2,5%), trong khi chi phí tài chính tăng do phát sinh 

khoản lãi vay 168 triệu đồng.  

Hội đồng quản trị nhận định trong năm 2012, tuy kết quả kinh doanh giảm so với năm 2011 

nhưng vẫn đánh giá cao nỗ lực phấn đấu hết mình của toàn thể CBCNV trong năm vừa qua, 

đặc biệt là việc quản lý tốt chi phí và hoàn thành được chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận mà Đại 

hội cổ đông đề ra.  

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của 
Ban Giám đốc Công ty 
 

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo 

các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đề ra. Ban Giám đốc đã có những chỉ đạo, điều hành tất cả 

các mặt hoạt động của công ty một cách sát sao, kịp thời và đúng đắn. Ban Giám đốc đã có 

những báo cáo kịp thời về tình hình kinh doanh của Công ty để Hội đồng quản trị có những 

thay đổi chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường.  

Hội đồng quản trị nhận định Ban giám đốc đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ của mình trong năm 

2012. Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt như kỳ vọng, nhưng Hội đồng quản trị 

nhất trí cho rằng đây là kết quả đáng ghi nhận trong tình hình khó khăn của ngành chăn nuôi 

hiện nay, toàn thể Ban giám đốc, CBCNV đã cố gắng nỗ lực hết mình và hoàn thành các kế 

hoạch được giao.  
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Báo cáo Hội đồng quản trị 
 

Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị 
 

Nền kinh tế năm 2013 được dự báo sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế có thể 

sẽ không cao hơn nhiều so với năm 2011. Trong bối cảnh đó, ngành chăn nuôi trong năm 2013 

sẽ còn đối mặt với những rủi ro nhất định, nhất là các rủi ro về dịch bệnh, điều kiện thời tiết và 

giá cả thức ăn đầu vào. 

Căn cứ vào tình hình trên, HĐQT đã thảo luận, bàn bạc và nhất trí đề ra kế hoạch sản xuất kinh 

doanh trong năm 2013 như sau: 

 Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, ổn định mức cổ tức hàng năm cho cổ 

đông và nâng cao thu nhập cho người lao động. 

 Công ty xác định chỉ độc canh chăn nuôi heo, đây là mặt hàng kinh doanh hiệu quả và 

cắt giảm hoạt động các mặt hàng không hiệu quả. Theo chủ trương này các mặt hàng 

heo giống có lời; heo thịt bấp bênh không ổn định . Heo hậu bị lỗ, gà lỗ nặng. Theo đó, 

Công ty thực hiện điều chỉnh tăng cường bán heo giống, giảm tối đa heo thịt và ngưng 

hẳn chăn nuôi gà. 

 Chủ động nghiên cứu thêm một số hoạt động kinh doanh khác có liên quan đến ngành 

nghề kinh doanh chính hoặc Công ty có thế mạnh. Vì thực tế, chăn nuôi heo là hoạt 

động sản xuất kinh doanh chính hiện nay của công ty và Công ty không có hoạt động 

kinh doanh nào khác. Theo đó, kế hoạch mở rộng ngành nghề được chú trọng để Công 

ty có thể chủ động sản xuất kinh doanh trong trường hợp hoạt động chăn nuôi heo 

không còn hiệu quả trong thời gian dài.  
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Báo cáo thường niên 2012  

 Quản trị công ty 
 
 

 

 
  

QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Quản trị công ty 
 

Hội đồng quản trị 

Thông tin các thành viên Hội đồng quản trị 

Ông Lê Văn Mẽ: xem  thông tin Ban giám đốc 

Ông Hà Văn Sơn: xem thông tin Ban giám đốc 

Ông Nguyễn Tử Mục – Phó Chủ tịch HĐQT 

 

 Năm sinh: 1964  

 Nơi sinh: Quảng Nam 

 CMND: 270454610, cấp ngày 20/07/2004, tại Đồng Nai 

Trình độ chuyên 

môn 
Đại học Kinh tế 

Quá trình công 

tác 

01/1988 - 6/2005: làm việc tại Công ty Thuốc lá Đồng Nai – Chức vụ TP 

Kinh doanh 

07/2005 – nay: làm việc tại Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng 

Nai – chức vụ Giám đốc Kinh doanh 

Cổ phiếu nắm 

giữ 

Đại diện nắm giữ: 800.000 cổ phiếu, chiếm 17,78% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu 

Những người 

liên quan 
Không có 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Quản trị công ty 
 
 

 

Ông Trần Văn Cẩn – Ủy viên HĐQT 

 

 Năm sinh: 1956  

 Nơi sinh: Hải Dương  

 CMND: 271777640 do CA Đồng Nai cấp ngày 15/11/2002 

Trình độ chuyên 

môn 
Kỹ sư chăn nuôi 

Quá trình công 

tác 

1984 - 1997: Kỹ thuật Xí nghiệp chăn nuôi heo Đông Phương 

12/1997 - 1999: Kỹ thuật Xí nghiệp chăn nuôi heo Phú Sơn 

12/1999 - 09/2009: Trưởng trại Đông Phương, Công ty Cổ phần Chăn nuôi 

Phú Sơn. 

09/2009 – nay: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc 

Cổ phiếu nắm 

giữ 

Đại diện nắm giữ:        0 cổ phiếu, chiếm      0% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân: 14.820 cổ phiếu, chiếm 0,33% vốn điều lệ 

Những người 

liên quan 
Không có 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Quản trị công ty 
 

 

  

Ông Nguyễn Văn Khâm – Ủy viên HĐQT 

  Năm sinh: 1962  

 Nơi sinh: Xã Phong Phú – Huyện Hương Khê – Hà Tĩnh 

 CMND: Số 272122178 do CA Đồng Nai cấp ngày 07/03/2007 

Trình độ chuyên 

môn 
Kỹ sư 

Quá trình công 

tác 

1985 - 1992: Đội trưởng Trung tâm nghiên cứu cây bông Nha Hố 

1993 - 1994: TP Hành chính Cục Thống kê Ninh Thuận 

1994 - 1996: Cục Thống kê Đồng Nai 

1996 - 08/2008: Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

09/2008 - nay: Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty Cổ phần 

Chăn nuôi Phú Sơn 

Cổ phiếu nắm 

giữ 

Đại diện nắm giữ:           0 cổ phiếu, chiếm      0% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân: 117.780 cổ phiếu, chiếm 2,62% vốn điều lệ 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Quản trị công ty 
 
 

Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Không có 

Hoạt động của Hội đồng Quản Trị: 

 HĐQT giám sát các hoạt động của Ban Giám Đốc Công ty nhằm đảm bảo hoạt động 

SXKD của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và 

HĐQT. 

 Ban hành kịp thời các quyết định, nghị quyết, văn bản phê duyệt các quy định, quy chế 

để chỉ đạo Ban Giám Đốc thực hiện nhiệm vụ SXKD. 

 Kiểm tra việc duy trì áp dụng điều lệ, quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và xây 

dựng hoặc sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với pháp luật. 

 Chỉ đạo giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám Đốc và các phòng ban trong việc 

thực hiện các quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT. 

Các quyết định của HĐQT trong năm 2012 

Stt Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 05/NQ-HĐQT 09/03/2012 

- Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2012 

- Trích các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 

2011 

- Các dự án 

2 06/NQ-HĐQT 18/04/2012 

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 

2011; Kế hoạch SXKD 2012 

- Các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 

3 07/NQ-HĐQT 03/05/2012 

- Thực hiện việc di dời trại heo Phú Sơn 

- Xây dựng trại mới để phục vụ cho công tác 

di dời 

- Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012 do phải 

di dời 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Quản trị công ty 
 

4 08/NQ-HĐQT 21/07/2012 

- Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012 

- Tình hình thực hiện các dự án 

- Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2012 

- Phương hướng 6 tháng cuối năm 2012 

5 10/HĐQT-BB 25/09/2012 

- Bán cổ phẩn của Công ty Phú Sơn tại Công 

ty Cổ phần Giống cây trồng Đồng Nai 

- Về thực hiện dự án xử lý nước thải tại Trại 

heo Phú Sơn 

- Nhập ngoại heo giống từ Đan Mạch 

6 09/NQ-HĐQT 03/11/2012 

- Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2012 

- Tình hình thực hiện các dự án, quản lý tài 

sản 

- Phương hướng quý IV/2012 và năm 2013 

7 12/HĐQT-BB 30/11/2012 - Thanh lý tài sản tại trại heo Đông Phương 

Hoạt động của Hội đồng Quản Trị độc lập không điều hành:  

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, 

nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Hội đồng quản trị. 

Hoạt động của các  tiểu ban trong Hội đồng quản trị: 

 Không có 

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo 

về quản trị công ty: 

Ông Lê Văn Mẽ, Hà Văn Sơn, Nguyễn Tử Mục 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Quản trị công ty 
 
 

Ban Kiểm soát 

Thông tin các thành viên Ban kiểm sóat 

  
Ông Đinh Văn Hồng – Trưởng Ban Kiểm Soát 

 

 Năm sinh: 1961  

 Nơi sinh: Bà Rịa 

 CMND: 271802699 do CA Đồng Nai cấp ngày 21/05/2003 

Trình độ chuyên 

môn 
Đại học Tài chính Kế toán Tp.HCM 

Quá trình công tác 

1984 - 1988: Cán bộ Phòng Kế toán tài vụ Sở Thương nghiệp Đồng Nai 

1989 - 12/1989: Kế toán trưởng Xí nghiệp Dịch vụ thương nghiệp Đồng Nai 

1990 - 06/2006: Kế toán trưởng Công ty Thương mại Đồng Nai 

07/2006 - 11/2006: Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty cổ phần 

Xuất nhập khẩu Biên Hòa 

12/2006 - 06/2007: Chuyên viên Phòng Kế toán tài vụ Tổng Công ty Công 

nghiệp Thực phẩm Đồng Nai 

07/2007 - 08/2010: Kiểm soát viên Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm 

Đồng Nai 

07/2011 - 04/2012: Phụ trách Kiểm soát viên Tổng Công ty Công nghiệp 

Thực phẩm Đồng Nai 

Cổ phiếu nắm giữ 
Đại diện nắm giữ: 650.000 cổ phiếu, chiếm 14,44% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân:             0 cổ phiếu, chiếm         0% vốn điều lệ 

Những người liên 

quan 
Nguyễn Thị Ngọc Hà – Vợ, nắm giữ 1.500 cổ phiếu, chiếm 0,03% 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Quản trị công ty 
 

 

Ông Nguyễn Minh Quang – Thành viên BKS 

 

 Năm sinh: 1963  

 Nơi sinh: Huế 

 CMND: 271 754 846 do CA Đồng Nai cấp ngày 27/06/2003 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư chăn nuôi 

Quá trình công tác 
1987 - nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm Soát 

Cổ phiếu nắm giữ 
Đại diện nắm giữ:      0 cổ phiếu, chiếm       0% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân: 9 480 cổ phiếu, chiếm 0,21% vốn điều lệ 

Những người liên 

quan 

Không có 

 

Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa – Thành viên BKS 

 

 Ngày sinh: 20/10/1987  

 Nơi sinh: Đồng Nai 

 CMND:  272 238 039 do CA tỉnh Đồng Nai cấp ngày 12/5/2008 

Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán 

Quá trình công tác 

Từ 2009 đến nay: Công tác tại Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm 

Đồng Nai 

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm Soát 

Cổ phiếu nắm giữ 
Đại diện nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân:  0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ 

Những người liên quan Không có 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Quản trị công ty 
 
 

Hoạt động của Ban Kiểm soát 

 Ban kiểm soát có 3 thành viên, các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế 

hoạt động của Ban Kiểm soát; 

 Đại diện Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến vào các cuộc họp của 

Hội đồng quản trị, theo sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty, tình 

hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niêm năm 2012; 

 Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo về tình hình thực hiện kế 

hoạch kinh doanh hàng quý năm 2012 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 

2012 của Công ty; 

 Xem xét chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như việc thực hiện 

nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc điều hành; 

 Thành viên Ban Kiểm soát dự các phiên họp của Hội đồng quản trị liên quan đến chiến 

lược phát triển và hoạt động kinh doanh của công ty, theo sát tình hình hoạt động, định 

hướng phát triển của công ty, tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 

2012. Ban kiểm soát cũng nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được 

kiểm toán của công ty, nhận các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Báo 

cáo tình hình nhiệm vụ, kế hoạch và các biện pháp thực hiện 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Quản trị công ty 
 

Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của Hội 

đồng quản trị, ban giám đốc và Ban Kiểm soát 

 

Lương, thưởng, thù lao, cac khoản lợi ích 

STT Họ và tên Lương Thưởng 

1 Hội đồng quản trị 
  

 
Lê Văn Mẽ 33.000.000 70.500.000 

 
Nguyễn Tử Mục 24.750.000 35.250.000 

 
Hà Văn Sơn 19.800.000 26.437.000 

 
Trần Văn Cẩn 19.800.000 26.437.000 

 
Nguyễn Văn Khâm 19.800.000 26.437.000 

2 Ban kiểm soát 
  

 
Đinh Văn Hồng 19.800.000 26.437.000 

 
Trương Nguyễn Ngọc 
Hòa 

16.500.000 17.625.000 

 
Nguyễn Minh Quang 16.500.000 17.625.000 

 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có 

Hợp đồng hoặc giao dịch cổ đông nội bộ: không có 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Báo cáo tài chính 
 

 

 

  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Báo cáo tài chính 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Báo cáo tài chính 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Báo cáo tài chính 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Báo cáo tài chính 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Báo cáo tài chính 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Báo cáo tài chính 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Báo cáo tài chính 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Báo cáo tài chính 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Báo cáo tài chính 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Báo cáo tài chính 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Báo cáo tài chính 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Báo cáo tài chính 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Báo cáo tài chính 
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Báo cáo thường niên 2012  

 Báo cáo tài chính 
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Báo cáo tài chính 
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 Báo cáo tài chính 
 

 

Báo cáo thường niên 2012  
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Báo cáo tài chính 
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 Báo cáo tài chính 
 

 

Báo cáo thường niên 2012  
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Báo cáo tài chính 
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 Báo cáo tài chính 
 

 

Báo cáo thường niên 2012  
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Báo cáo tài chính 
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 Báo cáo tài chính 
 

 

Báo cáo thường niên 2012  
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Báo cáo tài chính 
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 Báo cáo tài chính 
 

 

Báo cáo thường niên 2012  
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 Báo cáo tài chính 
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 Báo cáo tài chính 
 

 

Báo cáo thường niên 2012  
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 
Báo cáo tài chính 
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 Báo cáo tài chính 
 

 

Báo cáo thường niên 2012  
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 
Báo cáo tài chính 
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 Báo cáo tài chính 
 

 

Báo cáo thường niên 2012  
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 
Báo cáo tài chính 
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 Báo cáo tài chính 
 

 

Báo cáo thường niên 2012  
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Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn 

 
Báo cáo tài chính 

 

 

 

 

 

 

  

  

Đồng Nai, ngày .... tháng 04 năm 2013 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
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 Báo cáo tài chính 
 

 

Báo cáo thường niên 2012  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN 

Đị a chỉ       : 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai 

Điện thọai: 061.3869064 - 3869700  

Fax     : 061.3869065 

E-mail       : phuson@cnphuson.com.vn 

Website   : www.channuoiphuson.com.vn 

Sản phẩm chất lượng cao  

An toàn và thân thiện 


