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1. Thông tin khái quát 

  

Tên giao dịch Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai 

Tên viết tắt DOCAM 

Vốn điều lệ 100.000.000.000 đồng 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 100.000.000.000 đồng 

Địa chỉ Đường số 1, KCN Biên Hòa, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

Số điện thoại (061) 3836074 – 3836092 – 3836270 

Số fax (061) 3836092 – 3836270 

Website www.docam.vn 

Mã cổ phiếu DOC 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 3600333736 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai 
cấp lần đầu ngày 01/03/2010, thay đổi lần thứ tư ngày 04/04/2014  
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2. Quá trình hình thành và phát triển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
02/12/2004

Thành lập Công ty

TNHH một thành

viên Vật tư nông

nghiệp Đồng Nai

(doanh nghiệp

100% vốn nhà

nước)

29/6/2005

Thành lập Tổng

Công ty Công

Nghiệp Thực

Phẩm Đồng Nai,

hoạt động theo

mô hình công ty

mẹ - công ty con.

Trong đó DOCAM

là Công ty thành

viên.

01/03/2010

Chính thức hoạt

động theo loại hình

Công ty Cổ Phần

với vốn điều lệ

100.000.000.000

đồng.

19/12/2016 

Cổ phiếu Công ty 

được chính thức 

giao dịch trên sàn 

Upcom. 
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3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.   

Ngành nghề kinh doanh.  

 Mua bán, xuất nhập khẩu: phân bón, nông sản, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc 

thú y chăn nuôi và thuốc thú y thủy sản; vật tư thiết bị phụ tùng máy móc nông nghiệp và 

thủy sản, thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ, lương thực 

thực phẩm; giống cây trồng, chất kích thích cây trồng và vật nuôi; 

 Mua bán vật liệu xây dựng, sắt thép, xi măng, hạt nhựa; 

 Sản xuất, chế biến phân bón tổng hợp, phân vi sinh, vi lượng, phân đặc chủng, bao bì PP; Gia 

công, chế biến và đại lý mua bán hàng nông sản, lương thực, nông sản thực phẩm chế biến; 

 Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng nông nghiệp, hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp 

và nhà ở; Vận tải hàng hóa đường bộ; Dịch vụ cho thuê kho, xưởng, giao nhận hàng hóa quốc 

tế, nội địa và dịch vụ xuất nhập khẩu; 

 Mua bán, ươm giống, nuôi trồng hoa phong lan, cây cảnh; 

 Gia công đóng gói, đại lý mua bán lương thực, thực phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa bàn kinh doanh  

Công ty hoạt động chủ yếu tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên của Việt Nam.  
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4. Tổ chức bộ máy quản lý 

 

  

Phòng kho 
Phòng  

Kế hoạch 

Phòng  

Kế toán 

Nhà máy 
phân bón 

XN nông 

sản Long 
Khánh 

Chi nhánh 

TPHCM 

Trạm Vĩnh 

Cửu 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 
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Phòng  

Kinh doanh 

Phòng  

TC - HC 

Trạm Tân 
Phú 

Trạm Xuân 

Lộc 
Trạm Cẩm 

Mỹ 

Trạm Lâm 
San 

BAN KIỂM SOÁT 
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5. Định hướng phát triển 

Các mục tiêu phát triển chủ yếu  

Đảm bảo kết quả hoạt động mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.  

Ổn định và mở rộng thị trường hoạt động của Công ty.  

Chia sẻ và hợp tác với các đối tác/khách hàng, đảm bảo đôi bên cùng có lợi. 

Đồng hành với sự phát triển của các vùng nông nghiệp gắn kết với sự phát triển của Công ty. 

Xây dựng và phát triển thương hiệu phân bón DOCAM trở thành một trong những thương hiệu uy tín 

nhất về chất lượng.  

Xây dựng chính sách tuyển dụng, phát triển, đánh giá và đào tạo nhân viên, nhằm giúp Công ty sở 

hữu đội ngũ nhân viên hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đạt được mục tiêu. 

Sử dụng tài sản, vốn hợp lý, hiệu quả, nhằm tiết kiệm chi phí cũng như đem lại lợi ích cho Công ty. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Tăng cường kêu gọi và thu hút vốn đầu tư, cải tiến, nâng cấp công nghệ và nhà máy sản xuất phân 

bón. 

Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các hoạt động đào tạo kỹ năng và kiến thức 

chuyên môn; tìm kiếm, tuyển dụng mới nhân sự chất lượng cao.  

Xây dựng thương hiệu phân bón DOCAM, phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp đầu 

ngành phân bón. 

Các mục tiêu phát triển bền vững:  

Công ty luôn coi trọng và quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo môi 

trường làm việc thân thiện, xanh, sạch. Đặc biệt, Công ty luôn đặt sự an toàn sản xuất lên hàng đầu, 

đảm bảo người lao động được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cần thiết trong quá trình sản 

xuất.  



THÔNG TIN CHUNG 

   10 

Công ty luôn ưu tiên mục tiêu vì môi trường trong quá trình hoạt động. Quy trình hoạt động, sản xuất 

của Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn về môi trường, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 

pháp lý và các yêu cầu khác của địa phương. 

Đảm bảo mục tiêu phát triển công ty đi đôi với việc đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, xã hội. 

Hằng năm công ty thường trích một phần lợi nhuận, quỹ phúc lợi của mình nhằm tài trợ cho các chương 

trình hoạt động vì xã hội, cộng đồng nơi công ty đặt trụ sở chính như: đóng góp quỹ xây dựng nhà 

tình thương, quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ an ninh quốc phòng tại địa phương, hiến máu nhân đạo,… 

6. Các rủi ro 

Rủi ro về kinh tế  

Tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam có nhiều biến động trong năm 2016, dự báo một năm 2017 

nhiều thử thách cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp. Bên 

cạnh đó, chính sách phá giá đồng Nhân Dân tệ và chính sách lãi suất của FED, dự báo sẽ ảnh hưởng 

đến hoạt động nhập khẩu phân bón trong năm tới thông qua tác động đến tỷ giá CNY/VND và USD/VND.  

Nền kinh tế Việt Nam tuy chỉ đạt mức tăng trưởng 6,21% thấp hơn năm 2015 và không đạt được mục 

tiêu đề ra, tuy nhiên vẫn giữ được sự cân bằng và ổn định nhờ vào những chính sách kiềm chế lạm 

phát và giữ ổn định tỷ giá USD/VND. Bên cạnh đó nền nông nghiệp nước nhà đã có một năm đầy khó 

khăn bởi thiên tai hạn hán và xâm nhập mặn, tác động không nhỏ đến tình hình kinh doanh của các 

doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp. Để hạn chế rủi ro, Công ty luôn theo sát và cập nhật 

tình hình kinh tế vĩ mô để có thể ứng phó với những biến động khó lường từ nền kinh tế. 

Rủi ro về pháp luật  

Hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp chịu sự điều chỉnh của hệ thống Luật và văn bản 

dưới luật có liên quan như Luật Doanh Nghiệp, Bộ Luật Lao Động, Luật Chứng Khoán, Luật Thuế, Luật 

Bảo vệ môi trường,… Hệ thống pháp luật nước ta đang trong quá trình hoàn thiện nên chắc chắn sẽ 

không tránh khỏi những sự thay đổi trong tương lai. Do đó, Công ty luôn cập nhật những sự điều chỉnh 

này, để có thể điều chỉnh hoạt đông kinh doanh sao cho phù hợp với chính sách mới 
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Rủi ro về môi trường  

Hoạt động sản xuất phân bón thải ra khí CO2, Amoniac tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 

sống của người dân và hệ sinh thái tự nhiên. Trong  những năm gần đây, vấn đề môi trường là một 

trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận nhiều nhất. Những trường hợp gây ô nhiễm môi 

trường như Vedan hay Formosa hứng chịu nhiều chỉ trích từ cộng đồng, và sự quay lưng từ người tiêu 

dùng. Nhận thức được điều đó, Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về môi trường trong 

các hoạt động sản xuất và kinh doanh, trong đó, đặc biệt chú trọng đến các hoạt động xử lý chất thải 

nước và chất thải rắn, để đảm bảo một môi trường sống lành mạnh và an toàn cho cộng đồng xung 

quanh địa bàn. 

Rủi ro khác  

Ngoài những rủi ro đã được nhận diện ở trên, Công ty có thể phải đối mặt với những trường hợp bất 

khả kháng như cháy nổ, hỏa hoạn, thiên tai … Để đề phòng và giảm thiểu tối đa thiệt hai do những 

trường hợp này gây ra, Công ty đã thực hiện nghiêm túc những quy định về an toàn lao động, phòng 

cháy chữa cháy… và tham gia bảo hiểm cho người lao động và tài sản.  
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Rủi ro đặc thù ngành 

Hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty có mối liên hệ mật thiết đến ngành nông nghiệp nên 

sẽ bị ảnh hưởng bởi diện tích đất trồng và tính mùa vụ. Năm 2016, miền Tây Nam Bộ, vùng sản xuất 

nông nghiệp lớn nhất cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hiện tượng xâm nhập mặn, ảnh hưởng tiêu 

cực đến sản xuất nông nghiệp. Trong tương lai, hiện tượng này được dự báo diễn biến khó lường và 

tác động nghiêm trọng hơn nữa, gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của ngành phân bón nói chung 

và của Công ty nói riêng.    

Bên cạnh đó, ngành sản xuất phân bón Việt Nam vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu phân bón 

trong nước, mỗi năm Việt Nam phải nhập khẩu một lượng đáng kể từ Trung Quốc, Nga … Những yếu 

tố trên góp phần tạo nên áp lực cạnh tranh rất lớn đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành. 

Ngoài ra, biến động về giá dầu cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến giá phân bón. Sau khi 

các nước thuộc OPEC đã có một thỏa thuận chung về cắt giảm sản lượng dầu, giá dầu năm 2017 dự 

kiến sẽ ổn định hơn so với năm 2016. Tuy nhiên, sự ổn định này phụ thuộc vào mức độ tuân thủ thỏa 

thuận này của các thành viên trong OPEC. Chính vì thế, các doanh nghiệp ngành phân bón nói chung 

và riêng DOCAM cũng cần liên tục cập nhật tình hình để có thể ứng phó kịp thời biến động về giá của 

phân bón khi giá dầu thay đổi. 
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1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 

Chỉ tiêu Đơn vị tính TH 2015 TH 2016 
% tăng 

giảm 

Tổng sản lượng Tấn 39.264 45.919 16,95% 

Doanh thu thuần  Triệu đồng 319.597 318.172 -0,45% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 5.868 6.457 10,04% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 4.053 5.150 27,07% 
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Năm qua, tuy tổng sản lượng tiêu thụ tăng 16,95% nhưng doanh thu của Công ty giảm 0,45%, từ 

319,60 tỷ đồng năm 2015 xuống còn 318,17 tỷ đồng năm 2016 do giá phân bón giảm mạnh. Mặc dù 

doanh thu giảm nhưng lợi nhuận trước và sau thuế đều tăng vượt kế hoạch đề ra (lợi nhuận trước 

thuế tăng 10,04% từ 5,89 tỷ đồng lên 6,46 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế tăng 27,07% đạt 5,15 tỷ đồng 

so với 4,05 tỷ đồng năm 2015).  

 

Cơ cấu doanh thu 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
TH 

2015 

TH 

2016 

% tăng 

giảm 

1 Phân bón kinh doanh Triệu đồng 277.282 238.352 -14,04 

2 Phân bón Nhà Máy sản xuất 
Triệu đồng 

11.506 7.732 -32,80 

3 Nông sản  
Triệu đồng 

27.644 35.493 28,39 

4 Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 
Triệu đồng 

- 32.841 - 

5 Hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật 
Triệu đồng 

658 696 5,79 

6 Dịch vụ khác 
Triệu đồng 

2.507 3.058 22,01 

 Doanh thu thuần Đồng 319.597 318.172 -0,45 
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Cơ cấu sản phẩm 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
TH 

2015 

TH 

2016 

% tăng 

giảm 

1 Phân bón Kinh doanh Tấn 32.575 33.282 2,17 

2 Phân bón Nhà máy sản xuất Tấn 1.657 1.164 -29,75 

3 Nông sản  Tấn 4.982 5.306 6,50 

4 Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Tấn - 6.112 - 

5 Hạt giống Tấn 50 55 10,00 

6 Dịch vụ khác     

 Tổng cộng Tấn 39.264 45.919 16,95 

 

 

 

  

Phân bón kinh doanh là nguồn phân bón do công ty nhập khẩu hoặc mua nội địa và bán cho 

các khách hàng. Doanh thu phân bón kinh doanh chiếm tỷ trọng cao nhất (74,91% doanh 

thu thuần năm 2016) đạt 238,35 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Công ty còn sản xuất phân bón để bán ra thị trường. Sản phẩm của Công ty sản 

xuất là phân hỗn hợp NPK và phân hữu cơ sinh học do Nhà Máy Phân Bón của Công ty sản 

xuất ra và tiêu thụ, chiếm tỷ trọng thấp trong doanh thu thuần, nguyên nhân là do thị hiếu 

của khách hàng ưa chuộng các loại phân bón ngoại, thêm vào đó công ty DOCAM không để 

khách hàng mua nợ sản phẩm của mình quá nhiều so với các công ty cùng ngành nên đầu 

ra của Nhà Máy còn rất hạn chế. 

Công ty còn có những mặt hàng nông sản kinh doanh gồm: khoai mì, bắp hạt, cà phê nhân 

do Công ty mua về bán lại, chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 trong cơ cấu doanh thu thuần của công 

ty (8,65% năm 2015 và 11,16% năm 2016). Doanh thu từ mặt hàng nguyên liệu thức ăn 

chăn nuôi chiếm tỷ trọng lớn thứ 3 trong cơ cấu doanh thu thuần năm 2016. Doanh thu từ 

kinh doanh hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, doanh thu cung cấp dịch vụ (chủ yếu là dịch vụ 

cho thuê kho xưởng của công ty) và doanh thu bán phế liệu (pallet, bao bì) chiếm tỷ trọng 

không đáng kể. 
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Cơ cấu lợi nhuận gộp 

 

 

  

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
TH 

2015 

TH 

2016 

% tăng 

giảm 

1 Lợi nhuận từ hoạt động SXKD Triệu đồng 5.799 5.770 -0,50 

2 Lợi nhuận khác Triệu đồng 69 687 889,86 

 Tổng cộng Đồng 5.868 6.457 10,03 

Năm qua, mặc dù doanh thucủa Công ty chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng xét về mặt lợi nhuận 

thì các chỉ tiêu đều có mức tăng trưởng khả quan. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vẫn 

chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu lợi nhuận gộp (99,82% năm 2015 và 89,36% năm 2016). 

Tiếp đến là khoản mục lợi nhuận khác, chủ yếu từ hoạt động bán bao bì phế liệu, pallet tận 

thu, thanh lý tài sản, đạt 687 triệu đồng năm 2016, góp phần vào sự tăng trưởng lợi nhuận 

gộp 10,03% so với năm 2015. 
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1. Tổ chức và nhân sự 

Lý lịch Ban điều hành  

  

Bà Phan Thị Anh Thy  –  Giám đốc  

Ngày tháng năm sinh  20/04/1969 

Nơi sinh  Biên Hòa – Đồng Nai 

Địa chỉ thường trú  
58B đường 30/4, Khu phố 4, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Trình độ chuyên môn  Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Hóa 

Tổng số cổ phần sở hữu  1.003.200 cổ phần  

Đại diện sở hữu  1.000.000 cổ phần  

Sở hữu cá nhân  3.200 cổ phần  

Tỷ lệ sở hữu  10,032% Vốn điều lệ 

Quá trình công tác  

07/1995 – 12/2004 Chuyên viên Công ty Xuất nhập khẩu Đồng Nai 

01/2005 – 02/2008 
Phụ trách bộ phận Dịch vụ An Bình thuộc Công ty Xuất nhập khẩu 

Đồng Nai 

03/2008 – 08/2009 
Giám đốc Xí nghiệp Nông sản và Dịch vụ An Bình thuộc Công ty Xuất 

nhập khẩu Đồng Nai 

09/2009 - 12/2011 Chuyên viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 

01/2012 – 07/2013 
Phó Trưởng phòng Kinh doanh liên kết Tổng công ty Công nghiệp 

thực phẩm Đồng Nai 

08/2013 – 03/2014 Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai 

04/2014 – nay 
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư 

nông nghiệp Đồng Nai 
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Ông Cao Hùng Lai  – Phó Giám đốc 

Ngày tháng năm sinh  28/10/1963 

Nơi sinh  Biên Hòa – Đồng Nai 

Địa chỉ thường trú  E4/1 Khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Trình độ chuyên môn  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Tổng số cổ phần sở hữu  1.031.500 cổ phần  

Đại diện sở hữu  1.000.000 cổ phần  

Sở hữu cá nhân  31.500 cổ phần  

Tỷ lệ sở hữu  10,315%  Vốn điều lệ 

Quá trình công tác  

07/1985 – 04/1994 Chuyên viên Phòng Kế hoạch Công ty Cà phê Đồng Nai                           

05/1994 – 12/2004 

 

Trưởng phòng Kế hoạch - KT Công ty Vật tư nông nghiệp Đồng Nai 

(DNNN) 

01/2005 -  02/2010 
Trưởng phòng Kế hoạch-KT Công ty TNHH MTV Vật tư nông nghiệp 

Đồng Nai 

03/2010 –  nay Thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng phòng Kế hoạch 

04/2014 – nay  Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai 
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Bà Lê Thị Hoa – Phó Giám đốc 

Ngày tháng năm sinh  25/07/1965 

Nơi sinh  Biên Hòa – Đồng Nai 

Địa chỉ thường trú  K3/41 Tân Bản, P.Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Trình độ chuyên môn  Cử nhân Kinh tế Nông lâm  

Tổng số cổ phần sở hữu  1.031.200 cổ phần  

Đại diện sở hữu  1.000.000 cổ phần  

Sở hữu cá nhân  31.200 cổ phần  

Tỷ lệ sở hữu  10,312% Vốn điều lệ 

Quá trình công tác  

1986 – 04/1994 
Chuyên viên Phòng Kế hoạch; Phó Trưởng trạm Tân Phong Công ty 

Cà phê Đồng Nai 

05/1994 – 12/1995 
Trưởng trạm Vật tư Tân Phong Công ty Vật tư nông nghiệp Đồng 

Nai (DNNN) 

01/1996 – 12/2004 
Chuyên viên phòng Kế hoạch; Trưởng phòng Kinh doanh Công ty 

Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (DNNN) 

01/2005 – 02/2010 
Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH một thành viên  Vật tư 

nông nghiệp Đồng Nai 

03/2010 – 03/2014 Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai 

04/2014 – nay  
Phó Giám đốc, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Vật tư nông 

nghiệp Đồng Nai 

04/2015- nay  Thành viên HĐQT Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai 
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Bà Mai Thị Xuân Hồng – Kế toán trưởng 

Ngày tháng năm sinh  21/7/1968 

Nơi sinh  Long An 

Địa chỉ thường trú  09 khu phố 3, phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Trình độ chuyên môn  Cử nhân Kế toán  

Tổng số cổ phần sở hữu  1.022.100 cổ phần  

Đại diện sở hữu  1.000.000 cổ phần  

Sở hữu cá nhân  22.100 cổ phần  

Tỷ lệ sở hữu  10,221%  Vốn điều lệ 

Quá trình công tác  

03/1988 – 12/2001 
Chuyên viên Phòng Kế toán Công ty Vật tư nông nghiệp Đồng Nai 

(DNNN) 

01/2002 – 12/2004 Phó phòng Kế toán Công ty Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (DNNN)                 

01/2005 – 12/2006 
Phó phòng Kế toán Công ty TNHH một thành viên Vật tư nông 

nghiệp Đồng Nai                  

01/2007 – 02/2010 
Q. Trưởng phòng Kế toán Công ty TNHH một thành viên Vật tư nông 

nghiệp Đồng Nai 

03/2010 – nay Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai 

04/2014 – nay Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai 
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Những thay đổi trong Ban điều hành  

Trong năm qua, có 01 phó Giám đốc nghỉ hưu từ 28/02/2016. 

Số lượng cán bộ, nhân viên tại ngày 31/12/2016 

STT Tiêu chí 
Số lượng 

(người) 
Tỷ trọng (%) 

I Theo trình độ lao động 62 100 

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 19 30,65 

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 8 12,90 

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 9 14,51 

4 Lao động phổ thông 26 41,94 

II Theo đối tượng lao động 62 100 

1 Lao động trực tiếp 20 32,25 

2 Lao động gián tiếp 42 67,75 

III Theo giới tính 62 100 

1 Nam 48 77,42 

2 Nữ 14 22,58 

Tổng cộng 62 100 

 

Mức lương bình quân của người lao động  

 

  

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2015 Năm 2016 

Mức lương bình quân Đồng/người/tháng 5.930.000 6.915.000 
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Chính sách nhân sự  

- Chính sách đào tạo: 

Xác định rõ vai trò của việc đào tạo đối với vấn 

đề nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, 

dịch vụ, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp 

Đồng Nai luôn có những biện pháp khuyến 

khích việc chia sẻ kinh nghiệm giữa những 

người lao động, đồng thời công ty tiến hành tổ 

chức các đợt đào tạo chuyên môn cho các công 

nhân. 

- Thời gian làm việc: 

Trên cơ sở chế độ chung, công ty tổ chức làm 

việc 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần. Tuy nhiên, khi có 

yêu cầu đáp ứng tiến độ các hợp đồng, nhân 

viên sẽ làm thêm giờ và công ty có chính sách 

đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đồng 

thời tuân thủ các quy định của Luật lao động. 

- Chính sách lương thưởng: 

Chính sách lương - thưởng là một trong những 

chính sách cơ bản giúp thu hút, duy trì và giữ 

chân người lao động, đặc biệt là lao động giỏi. 

Ý thức được điều này, Công ty Cổ phần Vật tư 

Nông nghiệp Đồng Nai luôn nghiên cứu sao cho 

chính sách lương – thưởng phù hợp với qui định 

của pháp luật, đồng thời tạo động lực cho người 

lao động nỗ lực làm việc và tạo nên lợi thế cạnh 

tranh trong việc hấp dẫn nguồn nhân lực chất 

lượng cao. 

 

 

 

- Chính sách phúc lợi: 

Vào các ngày Lễ kỉ niệm lớn như Tết Nguyên 

Đán, Ngày Lễ 30/04 & 01/05, Ngày Quốc Khánh 

02/09, Tết Dương Lịch 01/01, Ngày Giỗ Tổ 

Hùng Vương 10/03 (Âm Lịch), Công ty đều thực 

hiện chế độ nghỉ và thưởng cho cán bộ công 

nhân viên theo đúng quy định. Nhân viên nữ sẽ 

nhận được quà tặng và lời chúc mừng trong các 

dịp lễ 8/3 và 20/10. Con em của cán bộ công 

nhân viên trong Công ty vào dịp lễ Thiếu nhi 

1/6 cũng được hưởng những phúc lợi tương 

ứng. 

Vấn đề an toàn lao động cũng được Công ty 

chú trọng bằng cách trang bị đồng phục, dụng 

cụ cho người lao động theo đúng qui định về 

an toàn lao động. Công tác sản xuất kinh doanh 

cũng được đảm bảo đáp ứng đúng qui định an 

toàn phòng chống cháy nổ để bảo vệ tốt nhất 

sức khỏe, tính mạng của người lao động. 

Để tạo sự chuyên tâm vào công việc và sự an 

tâm cho người lao động, toàn bộ nhân viên của 

Công ty đều được nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy 

định của pháp luật. Ngoài ra, Công ty còn mua 

bảo hiểm tai nạn 24/24 cho người lao động. 

Lãnh đạo công ty cùng Ban chấp hành công 

đoàn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động 

viên, trợ cấp, tặng quà cho gia đình cán bộ công 

nhân viên khi gặp khó khăn, hoạn nạn; Tổ chức 

các chuyến đi du lịch, nghỉ dưỡng cho nhân 

viên; Định kỳ tổ chức khám sức khoẻ cho người 

lao động theo đúng quy định. 

 

2. Tình hình đầu tư và tình hình thực hiện dự án  

Trong năm qua, Công ty không thực hiện đầu từ các dự án. 
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3. Tình hình tài chính  

 

. 

  

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 113.139 122.719 108,47 

Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 110.058 110.455 100,36 

Doanh thu thuần Triệu đồng 319.597 318.172 99,55 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD Triệu đồng 5.799 5.770 99,50 

Lợi nhuận khác Triệu đồng 69 687 995,65 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 5.868 6.457 110,04 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 4.053 5.150 127,07 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức  % 98,69%   
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

 

  

STT Chỉ tiêu ĐVT 2015 2016 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

- Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 35,29 9,73 

- Hệ số thanh toán nhanh Lần 21,83 8,12 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

- Hệ số nợ / Tổng tài sản % 2,72 9,99 

- Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu % 2,80 11,10 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

- Vòng quay hàng tồn kho  Vòng 7,68 9,89 

- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản Lần 2,75 2,70 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 1,27 1,62 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 3,70 4,67 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 3,48 4,37 

- 
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu 

thuần 
% 1,81 1,81 
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Khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh đều giảm mạnh trong năm 2016. Hệ số 

thanh toán ngắn hạn giảm từ 35,29 lần xuống còn 9,73 lần, hệ số thanh toán nhanh giảm từ 21,84 

lần xuống còn 8,12 lần. Nguyên nhân là do phần trăm tăng thêm các khoản nợ phải trả ngắn hạn 

cao nhiều so với phần trăm tăng thêm tài sản ngắn hạn, tương ứng với 3,98 lần và 9,72%. 

Các hệ số khả năng thanh toán đều > 1 cho thấy khả năng thanh toán nợ Công ty đạt mức cao. 

Hệ số nợ phải trả so với nguồn vốn thấp cho thấy khả năng độc lập về mặt tài chính của Công ty 

rất cao, do đó mức độ rủi ro tài chính từ những biến động trên thị trường tài chính là thấp. 

Cơ cấu vốn  

Công ty sử dụng chủ yếu vốn chủ sở hữu để tài trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của 

mình. Công ty không có các khoản nợ dài hạn, Nợ ngắn hạn chủ yếu đến từ 2 khoản là nợ phải trả 

người bán ngắn hạn và người mua trả tiền trước ngắn hạn. Việc tăng các khoản này trong năm đã 

làm cho các chỉ tiêu về cơ cấu vốn tăng cụ thể hệ số nợ/tổng tài sản tăng từ 2,72% năm 2015 lên 

9,99% năm 2016, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,80% lên đến 11,10% (phải trả người bán 

tăng từ 0,65 tỷ đồng lên 4,18 tỷ đồng, người mua trả tiền trước tăng từ 0,53 tỷ đồng lên 4,10 tỷ 

đồng). 

Năng lực hoạt động  

Trong năm qua, nhờ chiến lược đẩy mạnh bán sản phẩm ra ngoài, đẩy nhanh tốc độ lưu thông 

hàng hóa nhằm sử dụng hiệu quả chi phí và mang lại lợi nhuận tối ưu cho Công ty. Vì thế, lượng 

hàng tồn kho của Công ty giảm từ 41,45 tỷ đồng năm 2015 còn 19,74 tỷ đồng năm 2016 làm cho 

vòng quay hàng tồn kho tăng từ 7,68 vòng lên đến 9,89 vòng. Điều này cho thấy Công ty đang 

quản lý tốt khoản mục hàng tồn kho của mình.  

Khả năng sinh lời 

Như phân tích ở những phần trên, lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 5,15 tỷ đồng, tăng 27,07% 

so với năm 2015. Điều này làm các chỉ số về khả năng sinh lời năm 2016 đều cao hơn năm trước.Chỉ 

số ROA và ROE lần lượt là 4,37% và 4,67% cao hơn so với tỷ lệ 3,48% và 3,70% năm 2015. 
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4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 

a. Cổ phần:  

- Số cổ phiếu đã phát hành: 10.000.000 cổ phiếu  

- Cổ phiếu phổ thông: 10.000.000 cổ phiếu  

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

- Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu  

- Số cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 10.000.000 cổ phiếu   

- Số cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu  

b. Cơ cấu cổ đông tại ngày lập báo cáo thường niên (05/4/2017) 

 

  

STT LOẠI CỔ ĐÔNG 
SỐ LƯỢNG 

CỔ ĐÔNG 
SỐ CP SỞ HỮU TỶ LỆ SỞ HỮU 

I CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC 160 10.000.000 100,00% 

1 Cá nhân 155 2.239.200 22,39% 

2 Tổ chức 5 7.760.800 77,61% 

II CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI - - - 

1 Cá nhân - - - 

2 Tổ chức - - - 

Tổng cộng 160 10.000.000 100,00% 
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5. Báo cáo phát triển bền vững 

 

 

 

Tiêu thụ năng lượng  

Điện năng của Công ty được sử dụng chủ yếu 

cho hoạt động quản lý và vận hành nhà máy 

sản xuất. Chi phí mà Công ty phải trả cho nhà 

cung cấp điện năm 2016 là 108.934.716 đồng 

tương đương so với năm 2015. 

Công ty cũng đưa ra những chính sách khuyến 

khích công nhân viên chức thực hiện tiết kiệm 

điện, sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng, 

nhằm giảm chi phí cho Công ty và góp phần bảo 

vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.  

 

 

 

 

 

 

Tiêu thụ nước  

Nước là nguồn tài nguyên quí giá nhưng không 

vô tận, vì thế chính sách tiết kiệm nước luôn 

được Công ty đặt lên hàng đầu. Phần lớn, lượng 

nước được sử dụng trong quá trình sản xuất 

phân bón. Trong năm qua Công ty đã sử dụng 

38.787.875 đồng tiền nước. 

Ngoài ra, nước còn phục vụ cho hoạt động sinh 

hoạt của cán bộ, công nhân viên Công ty và các 

hoạt động khác. Người lao động trong Công ty 

đều nhận thức tầm quan trọng trong việc tiết 

kiệm cũng như sử dụng hiệu quả nguồn nước. 

 

  Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Môi trường luôn là vấn đề nóng của xã hội, bảo vệ mội trường là bảo vệ nguồn tài nguyên, đời sống 

của con người. Nhận thức được đều đó trong năm qua Công ty luôn tuân thủ những quy định về bảo 

vệ môi trường, xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt xã hội và người tiêu dùng. Công ty luôn tuân thủ 

nghiêm ngặt các quy chuẩn về môi trường, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác 

của địa phương. 

 

Quản lý nguồn nguyên vật liệu  

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại nên sản phầm đầu vào cũng chính là sản phẩm 

đầu ra của Công ty. Công ty gần như không sử dụng nguyên vật liệu thô nào trong các hoạt động kinh 

doanh phân bón.  

Đối với hoạt động sản xuất phân bón, Công ty sử dụng nguyên vật liệu đầu vào là các loại hóa chất. 

Công ty đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo quản và sử dụng hóa chất trong sản 

xuất phân bón, tránh thất thoát hóa chất ra ngoài, ảnh hưởng đến cuộc sống của dân cư xung quanh 

địa bàn. Việc đóng gói sản phẩm, Công ty sử dụng bao bì PP, trong quá trình sản xuất các nguyên vật 

liệu như hạt nhựa, mực in… luôn được Công ty kiểm soát chặt chẽ. 
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Chính sách liên quan đến người lao động  

Những chính sách đối với người lao động của Công ty được xây dựng dựa trên quy định của Luật Lao 

động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, phù hợp với thực trạng của Công ty và đáp ứng với mức 

sống của người lao động. 

Công ty luôn tạo điều kiện để người lao động thi đua, sáng tạo trong công việc. Ngoài ra, nâng cao 

mức thu nhập cho người lao động cũng là một trong những mục tiêu quan trọng mà Công ty hướng 

đến. 

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng 

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Công ty cũng tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện, hoạt 

động xã hội do Chính quyền địa phương tổ chức. Công ty đã đóng góp đầy đủ quỹ phòng chống, thiên 

tai năm 2016 theo quy định của UBND tỉnh Đồng Nai.   

Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN 

Hiện nay, Công ty chưa có hoạt động nào liên quan đến thị trường vốn xanh, tuy nhiên nếu nhận được 

hướng dẫn của UNCKNN, Công ty sẽ tích cực tham gia. 
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA 
BAN GIÁM ĐỐC 

 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty 

 

03 
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1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

 

 

 

 

Theo Hiệp hội Công nghiệp phân bón quốc tế (IFA), xét trong trung hạn đến niên vụ 

2018-2019, với triển vọng mùa vụ và thị trường nông sản toàn cầu, thì nhu cầu phân bón 

thế giới tính đến niên vụ 2018-2019 ước tính đạt tốc độ tăng bình quân 1,8%/năm và chạm 

mốc sản lượng cao nhất từ trước đến nay.  

Công ty tọa lạc trên trục đường huyết mạch Quốc lộ 1 A tại vị trí “trung tâm” của khu 

vực miền Đông Nam Bộ, với hệ thống kho, bãi rộng hơn 2,8 ha; rất thuận tiện cho việc nhập 

hàng (từ cảng khu vực TP. Hồ Chí Minh hoặc cảng Bà Rịa Vũng Tàu) về Đồng Nai và phân 

phối đi các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước hoặc khu vực miền Tây Nam Bộ. 

Mạng lưới tiêu thụ của công ty: có 6 Trạm, điểm vật tư nông nghiệp trực thuộc, 1 chi 

nhánh tại Chợ phân bón Trần Xuân Soạn và có trên 30 khách hàng truyền thống tiêu thụ 

phân bón; nhất là các công ty chuyên đầu tư về nông nghiệp như: cây cao su, cây thuốc 

lá,… Khách hàng tiêu thụ nông sản và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Công ty là các 

công ty lớn trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi như Cargill, CP Việt Nam, Anova,… 

Vị thế công ty trong ngành kinh doanh phân bón phía Nam ngày càng được củng cố và 

phát triển, phân bón mang thương hiệu Docam có chỗ đứng nhất định trên thị trường vật 

tư nông nghiệp miền Đông và Tây Nam bộ. 

 

Việc lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 5,15 tỷ đồng, vượt 27,07% so với năm 2015 và bằng 

143,06% so với kế hoạch, một phần là do sự điều chỉnh mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành, cụ thể thuế giảm từ 22% năm 2015 xuống còn 20% năm 2016. Ngoài ra, trong năm 2015 

Công ty có một khoản hoàn nhập chi phí trích trước tiền thuê đất do thay đổi ước tính kế toán trong 

năm là 2,30 tỷ đồng, dẫn đến việc gia tăng trong thu nhập tính thuế năm 2015. Vì vậy, Công ty chỉ 

đóng 1,3 tỷ đồng chi phí thuế thấp hơn 27,78% so với 1,8 tỷ đồng năm 2015 mặc dù lợi nhuận 

trước thuế cao hơn năm trước. Bên cạnh đó Công ty còn nộp ngân sách vượt 64,14% kế hoạch 

được giao. 

Tình hình hoạt động kinh doanh năm nay của Công ty khá thuận lợi, nhiều mặt hàng được tiêu thụ 

tốt, hàng tồn kho được quản lý hiệu quả, hàng tồn kho là hàng đang luân chuyển và còn trong hạn 

sử dụng; tiền mặt tăng cao. Công ty đã chủ động đánh giá sự biến động của thị trường tài chính để 

cân đối việc sử dụng đòn bẫy tài chính điều này làm doanh thu tài chính năm 2016 của Công ty 

tăng 37,64% so với năm 2015, đạt 4,16 tỷ đồng. 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính KH 2016 TH 2016 
TH 2016/ KH 

2016 

1 Doanh thu thuần   Triệu đồng 305.000 318.172 104,32% 

2 Tổng sản lượng Tấn 39.140 45.919 117,32% 

3 Tổng lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 3.600 5.150 143,06% 

4 Nộp ngân sách Triệu đồng 2.192 3.598 164,14% 
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Khó khăn: 

Năm 2016 nền nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, hạn hán kéo dài, tình trạng xâm nhập mặn ngày càng 

nghiêm trọng gây ảnh hưởng rất lớn đến ngành nông nghiệp. Dự báo trong thời gian tới, biến đổi khí 

hậu ngày càng diễn biến khó lường, điều này sẽ tác động trực tiếp đến các công ty trong lĩnh vực nông 

nghiệp trong đó có DOC. 

Tốc độ hồi phục của nền kinh tế nói chung còn chậm, sức mua yếu; cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh 

nghiệp nhập khẩu kinh doanh phân bón và các yếu tố không thuận lợi của thị trường nông sản, tỷ giá, 

cũng như chính sách thuế VAT không hợp lý đối với ngành phân bón,... nên các hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty đều phải nỗ lực rất lớn mới đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 

Thuận lợi: 

Được sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền địa phương và Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm 

Đồng Nai đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động của DOCAM. 

Công ty được Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Đồng Nai và Vietinbank Đồng Nai hỗ trợ 

tín dụng, kể cả vay, mua ngoại tệ để thanh toán hàng nhập khẩu.  

Công ty chủ yếu sử dụng vốn chủ sở hữu, không có các khoản vay nợ dài hạn trong năm. Ngoài ra còn 

quản lý tốt hiệu quả sử dụng vốn của mình nên hạn chế được nhiều rủi ro từ tài chính. 

Đội ngũ quản lý có kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh phân bón, nông sản và có tâm huyết. Cán bộ 

công nhân viên không ngừng nỗ lực nghiên cứu đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ.  
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2. Tình hình tài chính 

Tình hình tài sản 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2016 % tăng giảm 

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 108.720 119.286 9,72% 

Tài sản dài hạn Triệu đồng 4.419 3.433 -22,31% 

Tổng tài sản Triệu đồng 113.139 122.719 8,47% 

 

  

Tổng tài sản năm 2016 tăng 8,47% so với năm 2015, từ 113,14 tỷ đồng lên 122,72 tỷ đồng. Tài 

sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tổng tài sản, 72,90% năm 2015 và 73,81% năm 

2016. 

Khoản mục phải thu ngắn hạn và đầu tư tài chính ngắn hạn đều tăng cao khiến cho tài sản ngắn 

hạn của Công ty tăng 9,72% so với năm 2015 đạt 119,29 tỷ đồng.  

Tài sản dài hạn giảm từ 4,42 tỷ đồng xuống 3,43 tỷ đồng do khoản mục chi phí khấu hao trong 

năm. 

 

72.90%

27.10%

2015

73.81%

26.19%

2016

Tài sản ngắn 
hạn

Tài sản dài hạn
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Tình hình nợ phải trả 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2015 2016 % tăng giảm 

Nợ ngắn hạn Triệu đồng 3.081 12.264 298,05 

Nợ dài hạn Triệu đồng - - - 

Nguồn vốn chủ sở hữu Triệu đồng 110.058 110.455 0,36 

Tổng cộng Triệu đồng 113.139 122.719 8,47 

 

  

Trong năm qua, Công ty không có các dự án đầu từ lớn nên không vay thêm các khoản nợ dài hạn 

nào, chủ yếu sử dụng vốn chủ sở hữu và vay ngoại tệ ngắn hạn. 

Các khoản nợ của Công ty tăng chủ yếu từ các khoản nợ ngắn hạn như phải trả cho người bán, khoản 

người mua trả tiền trước, phải trả người lao động và thuế phải nộp cho nhà nước. Khoản phải trả người 

bán và người mua trả tiền trước là 2 khoản tăng lớn nhất trong cơ cấu nợ ngắn hạn, tăng từ 0,65 tỷ 

đồng và 0,53 tỷ đồng lên đến 4,18 tỷ đồng và 4,10 tỷ đồng, làm cho tổng nợ ngắn hạn tăng 298,34%, 

từ 3,08 tỷ đồng lên 12,26 tỷ đồng. 

97.28%

2.72%

2015

90.01%

9.99%

2016

Vốn chủ sở hữu

Nợ
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3. Những kế hoạch cải tiến về cơ cấu sản xuất, chính sách, 

quản lý. 

  
Công ty đã ban hành bổ sung đầy đủ các quy chế, quy trình và quy định cơ bản phù hợp, 

nâng cao chất lượng bộ máy tổ chức hoạt động kinh doanh. 

Tìm hiểu rõ nhu cầu của khách hàng nhằm cải tiến các sản phẩm phân bón, phù hợp với 

tình hình vật nuôi, cây trồng. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng kịp thời, trong thời gian 

ngắn nhất. 

Duy trì đào tạo cán bộ công nhân viên, khen thưởng khuyến khích mỗi nhân sự, tập thể có 

tiến bộ vượt bậc trong công việc đóng góp sáng kiến vào quá trình hoạt động sản xuất của 

Công ty.  
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4. Kế hoạch phát triển trong tương lai. 

Căn cứ vào tình hình nội tại của Công ty và những dự báo về thị trường, Công ty xây dựng các chỉ 

tiêu kế hoạch năm 2017 như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính TH 2016 TH 2017 

% KH 

2017/TH 
2016 

1 Doanh thu thuần Triệu đồng 318.172 320.327 100,57 

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 6.457 6.240 96,64 

3 Lợi nhuận  sau thuế Triệu đồng 5.150 4.992 96,93 

Mục tiêu chủ yếu của công 

ty:  

Không ngừng phát triển các hoạt động 

sản xuất, kinh doanh thương mại phân 

bón, nông sản, nguyên liệu thức ăn 

chăn nuôi và các hoạt động dịch vụ 

khác nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho 

công ty, cổ đông; Xây dựng và phát 

triển thương hiệu DOCAM trở thành 

một thương hiệu mạnh về thương mại 

dịch vụ, vật tư nông nghiệp. 

Chia sẻ và hợp tác với các đối 

tác/khách hàng, đảm bảo đôi bên 

cùng có lợi. 

Đồng hành với sự phát triển của các 

vùng nông nghiệp gắn kết với sự phát 

triển của Công ty. 

Sử dụng và bảo toàn vốn hiệu quả; 

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà 

nước, đồng thời quan tâm cải thiện 

điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập 

cho người lao động.  

 

Chiến lược phát triển trung và 

dài hạn: 

Hoạt động thương mại, dịch vụ:  

Đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, mở rộng 

thị phần, lấy sản xuất và kinh doanh thương 

mại phân bón, nông sản, nguyên liệu thức ăn 

chăn nuôi làm nền tảng duy trì và phát triển. 

Mũi nhọn sản xuất:  

Đầu tư và phát triển Nhà máy phân bón theo 

các hình thức và bước đi thích hợp. 

Dự án đầu tư:  

Xây dựng phương án di dời Nhà Máy phân 

bón ra khỏi đô thị (phường Long Bình Tân- 

TP. Biên Hòa); Xác định vị trí để đầu tư Nhà 

Máy phân bón mới. 

Tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư khu 

thương mại dịch vụ tại Xí nghiệp nông sản 

Long Khánh trên khu đất 1,7 ha nhằm khai 

thác có hiệu quả hơn cơ sở vật chất của Công 

ty. 
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Các biện pháp để đạt được kế hoạch lợi nhuận nói trên: 

Tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị đối với phân bón kinh doanh của Công ty nhằm tăng 

sản lượng tiêu thụ so với năm 2016. 

Xây dựng đội ngũ bán hàng và Marketing lớn mạnh, cải tiến ghi nhãn đi kèm với chính sách 

bán hàng, chiết khấu để thúc đẩy doanh số, đồng thời tạo dựng mối quan hệ mật thiết với 

các đại lý phân phối, các bạn hàng truyền thống của Công ty, mở rộng khách hàng tiêu thụ 

đối với các loại phân bón có ưu thế nhằm gia tăng lợi nhuận. 

Khai thác, tận dụng diện tích kho hiện có để cho thuê nhằm tăng thêm nguồn thu. 

Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn công ty, áp dụng đòn bẩy tài chính trong kinh doanh. 

Tăng cường kinh doanh nông sản mì lát, bắp hạt, cà phê,… (trước mắt đầu cơ 2.000 – 3.000 

tấn mì lát trong vụ mùa 2017); Mở rộng kinh doanh thêm mặt hàng nguyên liệu thức ăn 

chăn nuôi. 

Từ năm 2017, có kế hoạch di dời Nhà Máy phân bón ra khỏi đô thị (phường Long Bình Tân, 

TP. Biên Hòa). 

Liên kết, hợp tác đầu tư Nhà máy phân bón mới ở vị trí thích hợp để tạo sản phẩm mới, tăng 

khả năng cạnh tranh và sản lượng phân bón tham gia thị trường.  
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Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội 

của công ty 

Chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo môi trường làm việc xanh sạch, thân thiện, an toàn 

lao động… Duy trì và phát huy truyền thống tương thân tương ái, chia sẻ hỗ trợ cộng đồng của 

Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai. 

Công ty luôn khuyến khích hân viên tham gia vào công tác xã hội và các hoạt động từ thiện, 

sẵn sàng dành thời gian và một phần lợi nhuận để hỗ trợ cho các tổ chức xã hội vì cộng đồng 

và các tổ chức tình nguyện. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

 

Về các mặt hoạt động của công ty 

Về hoạt động của Ban Giám đốc 

Các kế hoạch, định hướng 
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1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

Trong năm qua, ngành phân bón đang ở trạng thái cung vượt cầu, các doanh nghiệp trong nước phải 

cạnh tranh gay gắt với nhau, giá phân bón giảm mạnh, dẫn đến doanh thu của Công ty không đạt 

được mức tăng trưởng như mong đợi. Sản lượng và chất lượng sản phẩm đều tăng, tuy nhiên giá cả 

luôn phải chịu sức ép cạnh tranh từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tình hình phát triển kinh 

tế tăng trưởng còn chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn 

gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh phân bón sản xuất trong 

nước, trong đó có DOC. 

Thời gian qua, Công ty thực hiện khá hiệu quả công tác kiểm soát chi phí đầu vào giúp cải thiện biên 

độ lợi nhuận và thực hiện các chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Cùng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng 

quản trị, Ban Giám đốc, DOC đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2016. 
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2. Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc 

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã có những định hướng, kế 

hoạch phát triển đúng đắn trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ, Ban Giám đốc đã phát huy hết năng lực, tinh thần trách nhiệm, luôn đưa ra các 

giải pháp kịp thời, hiệu quả. Các hoạt động đầu tư, kinh doanh đảm bảo đạt mục tiêu một cách tiết 

kiệm, hiệu quả. 

Tạo được niềm tin cho khách hàng, giữ vững thương hiệu trên địa bàn tỉnh nhà cũng như các địa 

phương lân cận. Công ty đã chủ động thực hiện đẩy mạnh công tác thị trường, hệ thống phân phối, 

chăm sóc khách hàng, tích cực quảng bá thương hiệu và xây dựng hình ảnh DOC với bà con nông 

dân trong khu vực. 

3. Các kế hoạch, định hướng 

Năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục tổ chức lại bộ máy và hoạt động của Hội đồng quản trị cụ thể, phân 

công nhiệm vụ rõ ràng nhằm tăng hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo hoàn thành các 

nhiệm vụ, kế hoạch kinh danh đã đề ra. 

Ngoài các cuộc họp thường kì, Hội đồng quản trị cũng sẽ tổ chức các phiên họp bất thường, nhằm 

theo dõi sát sao các hoạt động của Công ty, xử lý các vấn đề cấp bách một cách kịp thời, hiệu quả 

nhất. 

Đưa ra những chỉ tiêu, kế hoạch phù hợp, chỉ đạo ban Giám đốc bám sát tiến độ, đôn đốc, kiểm tra, 

giám sát công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, hạn chế rủi ro trong các hoạt động của Công ty. 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI DOC 
 

45 

  

 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Ý kiến kiểm toán 

Báo cáo tài chính kiểm toán 

 

05 



 

   46 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ 

NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI 



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI DOC 
 

47 

1. Ý kiến kiểm toán 
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2. Báo cáo tài chính kiểm toán 
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Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2017 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 


