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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN 

Năm báo cáo năm 2015 

 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

− Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phân Bón Bình Điền 

− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302975517 do Sở Kế hoạch và Đầu 
tư TP. HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 25/ 01 / 2011, thay đổi lần thứ 1 ngày 13 
tháng 02 năm 2015. 

− Vốn điều lệ:    476.400.000.000 đồng 

− Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 476.400.000.000 đồng 

− Địa chỉ:     C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, Bình Chánh, 
Tp. HCM 

− Số điện thoại:    08 37560110 

− Số fax:     08 37560799 

− Website:     phanbon@binhdien.com 

− Mã cổ phiếu:   BFC 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

− Tiền thân của Công ty phân bón Bình Điền là Xí nghiệp phân bón Bình Điền II 
trực thuộc Công ty phân bón Miền Nam. Tuy là Xí nghiệp hạch toán báo sổ 
nhưng từ năm 1991 đã tự xây dựng thương hiệu cho riêng mình - Thương hiệu 
“ĐẦU TRÂU”. 

− Với phương châm lấy khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho sự phát triển bền 
vững, lấy trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân làm nội dung cơ 
bản cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Xí nghiệp với sự chủ động, sáng tạo và 
quyết tâm cao độ đã phát triển nhanh chóng và tự khẳng định mình trên thị 
trường. Thương hiệu ĐẦU TRÂU trở thành gần gũi với các đại lý bạn hàng và 
bà con nông dân Việt Nam. 

− Với sự lớn mạnh đó, năm 2003, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã có 
Quyết định số 73/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp phân bón Bình Điền 
II trực thuộc Công ty phân bón Miền Nam thành Công ty phân bón Bình Điền, là 
thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam (nay là 
Tập đoàn Hoá chất Việt Nam) cho đến nay. 
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− Sau khi tách ra, tốc độ phát triển của Công ty ngày càng nhanh, từ một đơn vị 
gần như không có vị trí nào trong các Công ty thành viên của Tổng Công ty Hóa 
chất Việt Nam, sau khi tách ra, Công ty lần lượt vào top 10, sau đó top 5 và năm 
2007 Công ty đã đứng đầu về doanh số trong các Đơn vị thành viên của Tổng 
Công ty Hóa chất Việt Nam và năm 2012 Công ty được xếp thứ 117 trong 500 
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. 

− Vượt qua bao khó khăn trong quá trình hình thành và phát triển, tập thể CBCNV 
Công ty Phân bón Bình Điền đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, phát huy tính 
năng động sáng tạo, có định hướng chiến lược và bước đi phù hợp, đã tạo lập 
được nền móng vững chắc cho tiến trình hội nhập và phát triển của Công ty. 
Hiện nay sản phẩm phân bón thương hiệu Đầu Trâu của công ty đã có mặt trên 
toàn quốc và xuất khẩu sang một số nước trong khu vực. 

− Đến tháng 6 năm 2008 Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam quyết định cổ phần hóa 
Công ty Phân Bón Bình Điền theo Quyết định số 356/QĐ-HCVN ngày 06 tháng 
06 năm 2008. Công ty đã thuê đơn vị tư vấn thực hiện các Công việc xác định 
giá trị doanh nghiệp và xây dựng phương án cổ phần hóa cho Công ty. Đến 
tháng 7 năm 2010 Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam có Quyết định số 329/QĐ- 
HCVN ngày 29 tháng 7 năm 2010 phê duyệt phương án cổ phần hóa của Công 
ty Phân Bón Bình Điền với vốn điều lệ là 397.000.000.000 đồng. 

− Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 
01/02/2011, sau khi thực hiện tổ chức bán đấu giá thành công 7.371.300 cổ phần 
ra bên ngoài cho các nhà đầu tư. 

− Ngày 17 tháng 6 năm 2014 Công ty đã được nhận được Giấy chứng nhận  phát 
hành số 47/GCN-UNCK của UBCKNN để tăng vốn từ 397.000.000.000 đồng 
lên 476.400.000.000 đồng, Công ty đã thực hiện xong và vốn điều lệ hiện nay 
của Công ty là 476.400.000.000 đồng. 

− Ngày 27/08/2015 Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM đã ban hành Quyết định 
số 384/QĐ-SGDHCM chấp thuận đăng ký niêm yết của Công ty cổ phần phân 
bón Bình Điền. Ngày 7/10/2015 cổ phiếu Công ty cổ phần phân bón Bình Điền 
đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

− Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng các chất 
điều hòa tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi. Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm 
phân bón (Không sản xuất tại trụ sở doanh nghiệp) 

− Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ 
sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống cây trồng và các loại nông 
sản. 

− Kinh doanh bất động sản, địa ốc... 
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4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

4.1. Mô hình quản trị. 

− Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng Cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có 
quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng Cổ 
đông có quyền bầu, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 
kiểm soát. Đại hội đồng Cổ đông có quyền xem xét và xử lý các vi phạm của 
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty, 
quyết định tổ chức lại hoặc giải thể công ty và thông qua định hướng phát triển 
của Công ty. 

 

− Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng Cổ đông bầu 
ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề quan trọng liên 
quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền 
của Đại hội đồng Cổ đông. Hội đồng Quản trị có quyền và nghĩa vụ giám sát 
Tổng Giám đốc và những người quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ 
của Hội đồng Quản trị do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của 
Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông quy định. 

 

− Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát bao gồm 3 (ba) thành viên, là cơ quan do Đại hội 
đồng Cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt 
động quản lý của Hội đồng Quản trị, hoạt động điều hành kinh doanh của Tổng 
Giám đốc; trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính. Ban kiểm soát hoạt 
động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.  

 

− Ban Tổng Giám Đốc: Ban Tổng Giám đốc Công ty bao gồm 1 Tổng Giám đốc, 
3 Phó Tổng Giám đốc. Tổng giám đốc được Hội đồng quản trị ủy quyền, là 
người đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành mọi hoạt động hàng ngày 
của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và 
nhiệm vụ được giao. Các phó Tổng giám đốc quản lý hoạt động sản xuất kinh 
doanh trực tiếp, tư vấn góp ý cho Tổng giám đốc đưa ra các quyết định chiến 
lược cho Công ty.  

 

− Phòng Tổng hợp: Phòng Tổng hợp chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc 
Công ty, có chức năng tham mưu, giúp việc và tổ chức quản lý để đảm bảo sự 
chỉ đạo điều hành thông suốt của Tổng Giám đốc về các mặt: tổ chức bộ máy 
quản lý và đào tạo cán bộ; quản lý lao động tiền lương, thi đua khen thưởng; 
công tác tổng hợp - thống kê; quản lý hành chính và quản trị; công tác bảo vệ 
chính trị nội bộ; công tác thông tin tổng hợp của công ty.  
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− Phòng kinh doanh: Phòng Kinh doanh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Tổng 
Giám đốc phụ trách kinh doanh và Marketing, có chức năng tham mưu các cơ 
chế, chính sách, kế hoạch kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn phát triển cụ 
thể. Phối hợp với các phòng chức năng khác triển khai các chiến lược, chính 
sách, kế hoạch kinh doanh đã được Tổng Giám đốc công ty phê duyệt. 

 

− Phòng Marketing: Bộ phận Marketing chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của 
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh và Marketing, có chức năng tham 
mưu các chiến lược, cơ chế, chính sách phát triển sản phẩm và thị trường của 
Công ty. Phối hợp với các phòng chức năng của Công ty triển khai các chính 
sách, kế hoạch phát triển thị trường tiêu thụ của Công ty đã được Tổng Giám đốc 
Công ty phê duyệt; thực hiện các chương trình phục vụ cho bà con nông dân. 

 

− Phòng Tài chính – Kế toán: Phòng Tài chính - Kế toán chịu sự chỉ đạo, điều 
hành trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty, có chức năng tham mưu cho Tổng 
Giám đốc công ty các cơ chế, chính sách quản lý tài chính của công ty; thực hiện 
công tác thống kê kế toán theo quy định của pháp luật; kiểm tra, kiểm soát các 
khoản thu chi theo quy định; theo dõi và báo cáo kịp thời cho Tổng Giám đốc 
các biến động về tài chính của công ty. 

 

− Phòng Vật tư Xuất nhập khẩu: Phòng Vật tư xuất nhập khẩu chịu sự chỉ đạo, 
điều hành trực tiếp của Phó Tổng Giám đốc phụ trách vật tư và xuất nhập khẩu, 
có nhiệm vụ cung ứng vật tư, nguyên liệu… bảo đảm cho công tác sản xuất được 
thông suốt theo kế hoạch đã đặt ra; thực hiện các thủ tục xuất, nhập khẩu nguyên 
liệu, sản phẩm hàng hoá; kiểm tra, giám sát việc nhập, xuất nguyên liệu, vật tư, 
thành phẩm và hàng hoá tồn kho của công ty theo đúng quy định hiện hành. 

 

− Phòng Kỹ thuật sản xuất: Phòng Kỹ thuật sản xuất chịu sự chỉ đạo, điều hành 
trực tiếp của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật sản xuất, có nhiệm vụ thực 
hiện công tác khoa học kỹ thuật, nghiên cứu và ứng dụng vào công tác sản xuất; 
kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, vệ sinh công nghiệp và an toàn lao 
động; đề xuất các định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm; thực hiện công tác 
sửa chữa, đầu tư xây dựng cơ bản; nghiên cứu, cải tiến và hoàn thiện công nghệ 
sản xuất của công ty.  

 

− Phòng Nghiên cứu phát triển sản phầm: Phòng Nghiên cứu phát triển thực 
hiện các thí nghiệm để đưa vào sản xuất các sản phẩm mới, giúp công ty cũng 
như người tiêu dùng sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất.Nghiên cứu triển khai các 
đề tài khoa học trong lĩnh vực có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
của công ty. 
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4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý. 
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5. Các công ty con, công ty liên kết: 

a. Công ty Cổ Phần Bình Điền Lâm Đồng:  

� Phú Thạnh, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng 

� ĐT: (063) 3840 416 - Fax: (063) 3840 304 

� Vốn điều lệ thực góp: 59.019.840.000 đồng 

� Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và thương mại 

� Tỷ lệ nắm giữ: 51% 

b. Công ty Cổ Phần Bình Điền Quảng Trị:  

� ĐC: Lô 22, Khu Công nghiệp Quán Ngan, xã Gio Châu, Huyện Gio Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

� ĐT: (053) 581378 - Fax: (053) 581368 

� Vốn điều lệ thực góp: 30.000.000.000 đồng 

� Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và thương mại 

� Tỷ lệ nắm giữ: 51%. 

c. Công ty Cổ Phần Bình Điền MeKong:  

� ĐC: C12/21 Tân Kiên, Bình Chánh, TP HCM 

� ĐT: (08) 7561191  - Fax: (08) 7561798 

� Vốn điều lệ thực góp: 30.000.000.000 đồng 

� Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và thương mại 

� Tỷ lệ nắm giữ: 51%. 

d. Công ty TNHH MTV Thể Thao Bình Điền Long An:  

� ĐC: Khu CN Long Định - Long Cang - Xã Long Định - Huyện Cần Đước - 
Tỉnh Long An 

� ĐT: (072) 725566 - Fax: (072) 725544 

� Vốn điều lệ thực góp: 5.000.000.000 đồng 

� Ngành nghề kinh doanh: Quảng Cáo và Thể Thao 

� Tỷ lệ nắm giữ: 100%. 

e. Công ty CP Bình Điền Ninh Bình:  

� ĐC: Khu công nghiệp Khánh Phú, Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh 
Bình 

� Vốn điều lệ thực góp: 100.000.000.000 đồng 
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� Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và thương mại 

� Tỷ lệ nắm giữ: 51%. 

6. Định hướng phát triển 

Sản phẩm phân bón là loại vật tư kỹ thuật, do đó để sử dụng có hiệu quả, người 
sử dụng phải hiểu biết về nó. Để tạo được lợi nhuận hữu hình là vật chất nông sản 
cụ thể, cần phải đem lại lợi nhuận vô hình là kiến thức khoa học cho bà con nông 
dân. Trên tinh thần đó, Công ty đã tìm mọi cách đưa các kiến thức về kỹ thuật nông 
nghiệp: đất, phân, sinh lý cây trồng tới bà con nông dân. Sau khi nông dân nắm 
được phần nào kiến thức, họ sẽ có những lựa chọn hợp lý, hiệu quả hơn trong việc 
sử dụng các loại phân bón. Công ty đã kết hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiên cứu 
khoa học, làm cầu nối giữa khoa học, trí thức với nông nghiệp, nông dân. Và trở 
thành một chất keo kết dính khối liên minh Công – Nông – Thương – Trí. 

7. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty. 

Để tăng chu kỳ sống của sản phẩm, các sản phẩm của Công ty phải ngày càng 
được bổ sung về hàm lượng kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm ngày một cải thiện 
toàn diện, để người nông dân ngày càng có hiệu quả hơn khi sử dụng các sản phẩm 
của Công ty. Các loại phân bón chuyên dùng, các biện pháp ức chế quá trình tan của 
phân bón, việc đưa các chất dinh dưỡng trung, vi lượng thích hợp vào phân bón 
chính là sự nâng cao về hàm lượng kỹ thuật cho các sản phẩm phân bón. Và đây 
cũng là những tiền đề trong mục tiêu: Bón phân cân đối vì một nền nông nghiệp bền 
vững và sạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Với vị thế mới, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền phấn đấu tập trung các  
nguồn lực, để trở thành nhà sản xuất phân bón NPK phát triển mạnh và ổn định, 
không chỉ ở Việt Nam mà còn có đối với khu vực ASEAN. 

 

8. Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 

Công ty luôn chú trọng đến sự phát triển bền vững trong tương lai. Vì vậy với 
năng lưc sản xuất và đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiều kinh nghiệm hiện nay 
Công ty không ngừng mở rộng sản xuất, tăng cường đầu tư thêm các dây chuyền 
sản xuất mới. Chiến lược trong tương lai thương hiệu Đầu Trâu sẽ cung cấp phân 
bón trong cả nước và xuất khẩu sang các nước ASEAN. 
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9. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.                       

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn đặt ra cho mình trách nhiệm 
đối với xã hội, với cộng đồng. Công ty luôn quan tâm trong việc hỗ trợ nâng cao 
trình độ canh tác cho bà con nông dân, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ bà con sử dụng 
phân bón đạt hiệu quả cao nhất… Hằng năm, Công ty dành hàng chục tỷ đồng cho 
chương trình xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ nông dân, hỗ trợ bà con bị thiên tai, lũ lụt, 
hỗ trợ giáo dục và chính quyền địa phương như xây dựng trường học, đóng góp quỹ 
học bổng học sinh, trẻ em nghèo và khuyết tật, hỗ trợ phong trào đền ơn đáp nghĩa, 
xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình chính sách, “mái ấm Bình 
Điền” cho bà con nghèo trong cả nước, đóng góp quỹ hỗ trợ công nhân Tp.HCM, hỗ 
trợ các buôn kết nghĩa (đồng bào dân tộc) trong phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, 
ủng hộ thiên tai, lũ lụt, phụng dưỡng suốt đời nhiều mẹ Việt Nam anh hùng… 

10. Các rủi ro: 

a. Rủi ro cạnh tranh 

Hiện nay nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón NPK nhỏ lẻ ở các 
tỉnh với công nghệ sản xuất đơn giản đã tung ra các mặt hàng phân bón giá rẻ, kém 
chất lượng. Nạn hàng nhái, hàng giả xuất hiện tràn lan trên thị trường đã làm rối 
loạn thị trường phân bón nói chung và phân bón NPK nói riêng, ảnh hưởng đến 
những nhà sản xuất có thương hiệu uy tín. Tuy nhiên với thương hiệu Đầu trâu có 
uy tín trong nhiều năm qua, Công ty vẫn giữ vững thị trường hiện có và mở rộng ra 
các vùng miền trong cả nước. 

b. Rủi ro biến động giá cả nguyên liệu đầu vào 

Nguồn nguyên liệu đầu vào dồi dào từ các nhà máy Đạm Cà Mau hay các nhà 
máy phân bón thuộc Tập đoàn hóa chất Việt Nam đã cung cấp đầy đủ nguồn nguyên 
liệu cho các Công ty phân bón trong nước nói chung và Công ty nói riêng. Điều này 
đã làm giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu ngoại nhập từ nước ngoài 
chịu sự tác động bởi nhiều yếu tố ro như lãi suất, tỷ giá, vận chuyển ... Với nguồn 
nguyên liệu đầu vào dồi dào, thêm vào đó là tính ổn định của nền kinh tế, Công ty 
có những tính toán thận trọng trong việc dự trữ và ký kết các hợp đồng mua nguyên 
liệu đầu vào nhằm giảm tối đa sự ảnh hưởng của sự biến động giá tác động không 
tốt đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.  

c. Rủi ro đặc thù của ngành phân bón 

Phân bón là ngành phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, sản phẩm của Công ty sẽ 
chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nhu cầu đối với nông sản và điều kiện tự nhiên như 
thiên tai, lũ lụt, hạn hán, sâu bệnh, mất mùa... Ngoài ra, chính sách phát triển ngành 
phân bón hóa chất trong nước và chính sách xuất nhập khẩu phân bón của các nước 
cung cấp phân bón chính trên thế giới đều ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp. 
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Theo dự báo sắp tới sản lượng phân bón sẽ tiếp tục tăng từ việc các nhà máy sản 
xuất phân bón trên toàn quốc đưa vào sản xuất, do đó Công ty sẽ chịu nhiều sự cạnh 
tranh lớn từ các doanh nghiệp này. Đồng thời với việc Việt Nam gia nhập WTO, 
AFTA,… thuế nhập khẩu giảm chỉ còn từ 0% - 5%, khi đó Công ty sẽ phải đối mặt 
trực tiếp với sản phẩm nhập khẩu từ các quốc gia khác, gặp phải sự cạnh tranh gay 
gắt về giá. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm  2015 

Doanh thu thuần 6.037.884 

Lợi nhuận trước thuế 351.026 

Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ 228.965 

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015 

 

b. Tình hình thực hiện so với kế hoạch  

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 
Kế hoạch  

2015 

Thực hiện năm 2015 

Giá trị 

% tăng, 
giảm so 
với năm 

2014 

% tăng, 
giảm so 
với kế 
hoạch 

Doanh thu thuần 6.377.225 7.498.000 6.037.884 -5,3% -19,5% 

Lợi nhuận trước thuế 366.572 257.120 351.026 -4,2% 36,5% 

Tỷ lệ cổ tức (%) 28% 20% 30% 7,1% 50% 

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2015 
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Trong năm 2015, thị trường cạnh tranh giữa các nhà sản xuất phân bón đồng thời 
do thời tiết không thuận lợi diễn ra ở nhiều nơi dẫn đến công ty đã giảm sản lượng 
bán ra vì vậy doanh thu trong năm 2015 giảm so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn hiệu quả thông qua việc tiết kiệm chi phí 
sản xuất, nâng cao năng suất lao động nên lợi nhuận trước thuế tăng 36,5% so với 
kế hoạch. 

c. Tổ chức và nhân sự  

Danh sách Ban điều hành: 

STT Họ và tên Chức vụ 
Năm 
sinh 

Số  cổ phần sở hữu 
đến 16/03/2016 

01 Lê Quốc Phong Tổng Giám đốc 1954 136.200 cp 

02 Nguyễn Minh Sơn Phó Tổng Giám đốc 1963 2.160 cp 

03 Võ Văn Phu Phó Tổng Giám đốc 1969 2.040 cp 

04 Ngô Văn Đông Phó Tổng Giám đốc 1967 Không 

05 Trần Tấn Sơn 
Giám đốc tài chính kiêm 
Kế toán trưởng 

1962 5.160 cp 

Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty đến 31/12/2015 

STT Chỉ tiêu Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

1 Phân theo trình độ 584 100,00% 

 Đại học và trên đại học 96 16.44% 

 Cao đẳng 25 4,28% 

 Trung cấp và sơ cấp 303 51,88% 

 Lao động phổ thông 160 27,40% 

2 Phân theo thời hạn hợp đồng 584 100,00% 

 Lao động không xác định thời hạn 501 85,79% 

 Lao động có thời hạn từ 1-3 năm 72 12,33% 

 Lao động có thời hạn 1 năm 11 1,88% 
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Đối với đội ngũ CBCNV, lãnh đạo công ty luôn quan tâm đầu tư trang thiết bị, 
máy móc, tạo dựng môi trường làm việc trong lành, thân thiện, khuyến khích tinh 
thần học hỏi, cầu tiến và sẻ chia kinh nghiệm… giúp người lao động làm việc có 
hiệu quả và nâng cao thu nhập. 

Bên cạnh các chính sách về lương, thưởng hợp lý, các chính sách về đào tạo, bảo 
hiểm, phúc lợi cao, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng các cấp chính quyền còn 
thường xuyên phát động các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ… nhằm góp 
phần nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV, nâng cao năng suất lao động và tinh 
thần thi đua sáng tạo, góp phần vào thành công của Công ty. 

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

- Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2015 Công ty không phát sinh các khoản đầu 
tư lớn. 

e. Tình hình tài chính 

- Tình hình tài chính 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 
% tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản 2.985.915 3.569.542 19,5% 

Doanh thu thuần 6.377.225 6.037.884 -5,3% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 356.146 337.002 -5,4% 

Lợi nhuận khác  10.427 14.024 34,5% 

Lợi nhuận trước thuế 366.572 351.026 -4,2% 

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 229.228 228.965 -0,1% 

Tỷ lệ trả cổ tức 28% 30% 7,1% 

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2015 
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- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Năm 
2014 

Năm 
2015 

1. Cơ câu tài sản và nguồn vốn       

1.1.Cơ cấu tài sản       

 - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản % 83,61 78,74 

 - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản % 16,39 21,26 

1.2. Cơ cấu nguồn vốn    

 - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn % 66,32 68,98 

 - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn % 33,65 31,02 

2. Khả năng thanh toán    

2.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 1,29 1,20 

2.2. Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,54 0,45 

2.3. Khả năng thanh toán tức thời Lần 0,21 0,18 

3. Tỷ suất sinh lời    

 - Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần % 10,67 12,58  

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần % 3,59 4,64  

 - Doanh thu thuần trên tổng tài sản % 216,05 184,21  

 - Tỷ suất sinh lời trên tài sản % 7,77 8,55  

 - Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu % 30,34 26,53  

4. Hệ số đo lường hiệu quả hoạt động    

 - Vòng quay tài sản Vòng 2,16 1,84  

 - Vòng quay các khoản phải thu Vòng 13,49 12,37  

 - Vòng quay hàng tồn kho Vòng 3,87 3,76  

 - Vòng quay vốn lưu động Vòng 14,56 11,87  
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f. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Cơ cấu cổ đông đến gày 16/03/2016 

STT Cổ đông 

Số 
lượng 

cổ đông 
(người) 

Số cổ phần  

sở hữu 

(cổ phần) 

Giá trị 

(đồng) 

Tỷ lệ 

sở hữu 
(%) 

1 Cổ đông trong nước 

 
692 40.582.368 405.823.680.000  85,19% 

1.1 Tổ chức 16 34.613.264 346.132.640.000 72,66% 

1.2 Cá nhân 676 5.969.104  59.691.040.000  12,53% 

2 Cổ đông nước ngoài 8 7.057.632  70.576.320.000  14,81% 

2.1 Tổ chức 7 7.037.632 70.576.320.000 14,77% 

2.2 Cá nhân 1 20.000 200.000.000 0,04% 

 Tổng cộng       700  47.640.000  476.400.000.000  100,00% 

   

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị 

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015. 

1.1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị: 

a) Nhân sự của HĐTQ nhiệm kỳ cũ (đến 24/4/2015):  

1. Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty. 

2. Ông Nguyễn Minh Sơn, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty. 

3. Ông Trần Tấn Sơn, thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng công ty. 

4. Ông Thái Bửu Lâm, thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Nhà máy Long An. 

5. Ông Phạm Văn Chương, thành viên HĐQT. 

6. Ông Đỗ Quang Huy, thành viên HĐQT. 

7. Ông Lê Xuân Phương, thành viên HĐQT độc lập. 

b) Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 được Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 

24/4/2015 gồm 05 thành viên: 
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1. Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT. 

2. Ông Lê Quốc Phong, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty. 

3. Ông Ngô Văn Đông, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty. 

4.  Ông Đỗ Quang Huy, thành viên HĐQT. 

5. Ông Phan Văn Tâm, thành viên HĐQT. 

1.2. Kết quả hoạt động của thành viên HĐQT: 

Hoạt động của từng thành viên HĐQT gắn với thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, 
luôn chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của 
HĐQT, tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT theo quy định. Trong công tác, 
từng thành viên HĐQT đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành nhiệm vụ 
do HĐQT phân công, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo và 
giám sát của HĐQT trong năm 2015.  

1.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2015: 

Năm 2015, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 05 phiên họp thường kỳ theo 
đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, tổ 
chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị để thông qua các vấn đề quan 
trọng của công ty, cụ thể: 

 
Stt Số NQ/QĐ Ngày Nội dung 

1 52-NQ/HĐQT 22/01/2015 

- Thống nhất  báo cáo kết quả SXKD năm 2014. 
- Phê duyệt kế hoạch chi phí năm 2015, trong đó chi phí kinh 
doanh chiếm 1.92% doanh thu và chi phí Marketing chiếm 
1.42% doanh thu. 
- Thống nhất Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 sẽ được tổ 
chức vào ngày 10/04/2015 tại Tp. HCM. HĐQT sẽ tiến hành 
cuộc họp tiếp theo vào ngày 03/04/2015 để thống nhất các nội 
dung trình Đại hội. 
- Thống nhất triển khai cảng 3.000DWT theo điều chỉnh hồ sơ 
thiết kế và tăng dự toán công trình như nội dung phiếu lấy ý kiến 
gửi HĐQT ngày 05/12/2014. Đề nghị bộ phận chuyên trách xem 
xét kỹ các ràng buộc trong hợp đồng với các đối tác để quy định 
rõ phạm vi trách nhiệm của từng bên khi thực hiện công trình.  

2 53-NQ/HĐQT 22/01/2015 

- Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông 
Bùi Thế Chuyên. 
- Thống nhất bổ sung ông Đỗ Quang Huy giữ chức vụ thành viên 
HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 thay thế ông Bùi Thế Chuyên. 
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Stt Số NQ/QĐ Ngày Nội dung 

3 58-NQ/HĐQT 03/04/2015 
Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 
2015. 

4 60-NQ/HĐQT 24/04/2015 
Bầu ông Nguyễn Văn Thiệu, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ 
tịch HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền. 

5 61-QĐ/HĐQT 11/05/2015 Ban hành Quy chế quản trị nội bộ của công ty 

6 62-QĐ/HĐQT 11/05/2015 Ban hành Quy trình công bố thông tin nội bộ công ty 

7 63-NQ/HĐQT 
11/05/201
5 Thông qua hồ sơ niêm yết 

8 64-NQ/HĐQT 22/06/2015 Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 

9 65-NQ/HĐQT 22/06/2015 Ban hành Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 

10 66-QĐ/HĐQT 22/06/2015 

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị 
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty cổ phần phân 
bón Bình Điền. 

11 71- NQ/HĐQT 28/07/2015 
Ban hành Quy trình bổ nhiệm lại Ông Lê Quốc Phong giữ chức 
vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần phân bón Bình Điền 

12 73-NQ/HĐQT 28/07/2015 

- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo nghiên cứu kỹ Luật đầu tư 
Myanmar và lập báo cáo chi tiết về vấn đề đầu tư xây dựng nhà 
máy sản xuất phân bón tại Mayanmar theo hướng công ty mẹ đầu 
tư trình HĐQT xem xét. 
- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Dự án sản xuất 
thử nghiệm cho dự án sản xuất phân bón nhả chậm phù hợp với 
điều kiện Việt Nam. 
- Thống nhất bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP Sài Gòn – 
Đông Hà. 

13 74-NQ/HĐQT 12/11/2015 

- Thông qua kết quả kinh doanh Qúy 3/2015 và kế hoạch kinh 
doanh Qúy 4/2015. 
- Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng “Xưởng sản xuất phân 
bón NPK công suất 100.000 tấn/năm. 
- Thống nhất bổ nhiệm lại ông Lê Quốc Phong giữ chức vụ Tổng 
giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền 

14 75-NQ/HĐQT 09/09/2015 
Thông qua phương án và lộ trình chào bán cổ phần của công ty 
tại Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn – Đông Hà. 

15 898-QĐ/HĐQT 12/11/2015 Bổ nhiệm lại ông Lê Quốc Phong giữ chức vụ Tổng giám đốc. 

16 76/NQ/HDQT 28/12/2015 
Quyết định bán thỏa thuận phần vốn đầu tư tài chính tại Công ty 
cổ phần Sài Gòn - Đông Hà 
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Hoạt động quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy 
định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; tôn 
trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của 
công ty theo quy định của pháp luật. 

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao, 
không gây cản trở, chồng chéo đến công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. 
Hoạt động quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong năm 2015 được thể hiện 
trong các lĩnh vực chính sau đây:  

a) Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh: 

Trên cơ sở định hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đã được Đại 
hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị luôn theo dõi và giám sát hoạt động 
của công ty về mọi mặt; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các 
chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế; đưa ra các định hướng phát triển 
đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của 
công ty (kết quả cụ thể được thể hiện trong báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả 
hoạt động kinh doanh năm 2015). 

b) Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: 

Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản của công ty được Hội đồng quản trị xem xét, 
đánh giá một cách cẩn trọng trước khi thông qua. Hội đồng quản trị chỉ quyết định 
đầu tư đối với những công trình, dự án thật sự cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh của công ty, chính vì vậy các dự án khi hoàn thành đưa vào sử dụng đều 
mang lại hiệu quả kinh tế cao; trình tự, thủ tục thực hiện tuân thủ các quy định của 
pháp luật hiện hành và Quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do HĐQT ban 
hành. 

c) Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý: 

Công tác tổ chức bộ máy quản lý của công ty tiếp tục được kiện toàn. Chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc 
được phân định rõ ràng. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty được sắp xếp 
một cách chặt chẽ, từng vị trí công việc được bố trí phù hợp với chuyên môn nghiệp 
vụ, mang lại hiệu quả cao trong công việc. 

Các quy chế, quy định, quyết định điều chỉnh các mặt hoạt động của công ty  
tiếp tục được kiện toàn làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động của công 
ty. 
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d) Trong lĩnh vực tài chính: 

Trong năm 2015, tình hình tài chính của công ty được kiểm soát tốt, các khoản 
công nợ phải thu, phải trả được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh nợ phải thu khó 
đòi; tổng hạn mức vốn vay của công ty không vượt quá hạn mức cho phép theo quy 
định của pháp luật, việc thanh toán các khoản vay đều được thực hiện đúng thời 
gian theo quy định, qua đó đã tiết giảm được chi phí lãi vay. 

Các khoản chi phí của công ty được kiểm soát chặt chẽ, qua đó đã cắt giảm được 
các chi phí không hợp lý. 

đ) Trong lĩnh vực quản lý phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác: 

Hội đồng quản trị đã ban hành quy chế quản lý người đại diện và quản lý phần 
vốn của công ty để quản lý vốn đầu tư của công ty tại doanh nghiệp khác. Thông 
qua các báo cáo định kỳ và đột xuất của người đại diện, Hội đồng quản trị nắm bắt 
kịp thời tình hình hoạt động của các công ty con, qua đó kịp thời chỉ đạo cho người 
đại diện hướng các công ty con đi theo định hướng mà công ty đã đề ra. 

e) Kết quả thực hiện nhiệm vụ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2015: 

Hội đồng quản trị đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục và đã niêm yết cổ phiếu của công 
ty tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 07 tháng 10 năm 
2015.   

1.4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị: 

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 
đối với hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng 
cường, đảm bảo cho hoạt động của công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp 
luật, Điều lệ công ty, triển khai đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 
Hội đồng quản trị. Kết quả giảm sát của HĐQT như sau: 

a) Đối với Ban Tổng giám đốc:  

Năm 2015, hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo 
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra, tuân thủ quy định của pháp 
luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của công ty trong hoạt động điều hành; trong 
điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo và đoàn 
kết vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau: 
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Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh hợp lý mang lại 
hiệu quả cao, hoàn thành mục tiêu định hướng và chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng 
cổ đông đề ra. 

Công tác phát triển thị trường được thực hiện một cách có hiệu quả, thị trường 
trọng điểm của công ty được giữ vững. 

Sản phẩm của công ty luôn ổn định và có chất lượng cao, được bà con nông dân 
trong và ngoài nước tin dùng. 

Việc triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban Tổng 
giám đốc thực hiện triệt để, có hiệu quả. 

Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Tổng giám đốc kiểm soát tốt, 
không để xảy ra thiệt hại cho công ty. 

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp 
luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của HĐQT. 

Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thưởng và nâng cao đời sống về nhiều 
mặt cho người lao động; môi trường làm việc của người lao động tiếp tục được cải 
thiện. 

b) Đối với cán bộ quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc: 

Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt chức trách, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nhiệm vụ do Ban Tổng giám đốc triển khai đều 
được các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt. 

Tập thể người lao động trong công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện 
tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nổ lực phấn đấu, vượt qua mọi 
khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung 
của công ty.     

c) Đối với người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác: 

Người đại diện phần vốn của công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác đã hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ doanh nghiệp 
và Quy chế quản lý người đại diện của công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.  

Với vai trò lãnh đạo các công ty con, người đại diện phần vốn của công ty đã 
lãnh đạo công ty con đi đúng định hướng, mục tiêu chiến lược mà công ty mẹ đã đề 
ra; lãnh đạo công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch do công ty mẹ giao, 
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đạt mức tăng trưởng cao, góp phần vào sự tăng trưởng chung của Công ty cổ phần 
phân bón Bình Điền. 

1.5. Về thù lao Hội đồng quản trị: 

Năm 2015, các thành viên HĐQT đã được công ty chi trả thù lao theo mức đã 
được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty thông qua, cụ thể: 

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 60.000.000 đồng. 

- Thành viên HĐQT: 

+ 04 tháng đầu năm 2015:  

3.500.000 đồng/người/tháng x 06 người x 04 tháng = 84.000.000 đồng. 

+ 08 tháng còn lại của năm 2015: 

3.500.000 đồng/người/tháng x 04 người x 8 tháng = 112.000.000 đồng. 

Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2015: 256.000.000 đồng. 

2. Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2016 

- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, 
ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm 
bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của công ty trên mọi 
lĩnh vực; đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2016 đã thông qua. 

- Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ nhằm đưa ra kế hoạch luân 
chuyển, sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn. 

-  Xem xét, đánh giá kỹ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trước khi triển khai 
nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện dự án, phát huy tốt nhất việc sử 
dụng đồng vốn. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án để đưa vào sử dụng 
phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty.  

-  Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về quản 
trị doanh nghiệp của công ty đại chúng; chú trọng công tác đào tào và phát triển 
nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty. 

-  Tiếp tục kiện toàn các quy chế, quy định làm cơ sở cho công tác chỉ đạo diều 
hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 
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-  Hoàn thiện cơ chế, chính sách tiền lương để người lao động được trả lương 
tương xứng với công sức và trình độ; đảm bảo thu hút và giữ được người lao động 
có trình độ chuyên môn tay nghề cao. 

-  Tiếp tục thực hiện bán cổ phần của công ty tại Công ty cổ phần khách sạn Sài 
Gòn - Đông Hà. 

-  Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ của công ty. 

-  Nghiên cứu để triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón tại 
Myanmar. 

IV.Báo cáo của Ban Tổng giám đốc 

A.  Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 

1.   Khó khăn, thuận lợi: 

1.1. Khó khăn: 

- Năm 2015, tuy có nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng 
nhưng hoạt động của các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn do những hậu 
quả của suy thoái kinh tế thế giới của những năm trước để lại. 

- Tình hình sản xuất nông nghiệp trong năm 2015 gặp nhiều khó khăn, như:  thời 
tiết diễn biến phức tạp, hạn hán kéo dài không chỉ ở trong nước mà còn xảy ra tại 
các nước mà công ty có xuất khẩu sản phẩm sang như Campuchia, Lào, Myanmar 
làm cho năng suất và sản lượng cây trồng bị sụt giảm; giá cả của một số mặt hàng 
nông sản giảm so với những năm trước, đặc biệt là giá cà phê, cao su, điều, mía vv... 
giảm mạnh nên bà con nông dân đã giảm bớt đầu tư, vì vậy đã ảnh hưởng đến sản 
lượng tiêu thụ phân bón trong năm. 

- Với nguồn cung của các loại phân đơn trên thị trường dồi dào, trong khi giá cả 
tiếp tục giảm mạnh nên một bộ phận bà con nông dân đã chuyển sang sử dụng phân 
đơn thay thế cho phân bón NPK. Bên cạnh đó, do chính sách thuế sửa đổi có lợi cho 
việc nhập khẩu phân bón nên lượng phân bón nhập khẩu tăng cao, đặc biệt là phân 
NPK cho cây công nghiệp như cà phê, tiêu và một số loại cây trồng khác tại thị 
trường Tây nguyên, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp sản 
xuất kinh doanh phân bón NPK, trong đó có công ty. 

- Tại thị trường Campuchia, Myanmar đã xuất hiện các doanh nghiệp sản xuất 
phân bón, cùng với những chính sách bảo hộ cho các doanh nghiệp của nước sở tại 
đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng xuất khẩu của công ty.      



 
   
 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN   

 

22 

- Các quy định của pháp luật về quản lý sản xuất kinh doanh phân bón tuy đã có 
tác động tích cực nhưng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở, 
doanh nghiệp phân bón nhỏ lẻ trên thực tế vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, các 
sản phẩm phân bón kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả vẫn xuất hiện tràn lan 
nhưng chưa được xử lý nghiêm đã làm rối loạn thị trường phân bón, ảnh hưởng tới 
những nhà sản xuất kinh doanh phân bón chân chính. 

- Sự thay đổi của một số cơ chế chính sách, pháp luật có liên quan đến phân bón, 
trong đó có việc loại phân bón ra khỏi đối tượng chịu thế GTGT cũng đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. 

1.2. Thuận lợi: 

- Thương hiệu và uy tín của “Phân bón Đầu Trâu” tiếp tục được bà con nông dân 
trong và ngoài nước tin dùng, ủng hộ.  

- Với hệ thống phân phối rộng lớn, đại lý bạn hàng truyền thống luôn sát cánh 
cùng công ty trong những thời điểm khó khăn đã góp phần giúp công ty vượt qua 
khó khăn thách thức. 

- Tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tập 
thể người lao động trong công ty đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh năm 2015 của công ty.  

2- Kết quả thực hiện năm 2015:  

- Sản lượng sản xuất: 560.258 tấn, so với năm 2014 đạt 83,59%, so với kế hoạch 
năm 2015 đạt 79,81%. 

- Sản lượng tiêu thụ: 607.276 tấn, so với năm 2014 đạt 94, 20%, so với kế hoạch 
năm 2015 đạt 86,75%. 

- Tổng doanh thu: 6.100.181 triệu đồng, so với năm 2014 đạt 94,93%, so với kế 
hoạch năm 2015 đạt 87,31%. 

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 351.026 triệu đồng, so với năm 2014 đạt 
95,76%, so với kế hoạch năm 2015 đạt 143,73%. 

- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: 252.385 triệu đồng, so với năm 2014 đạt 
102,54%, so với kế hoạch năm 2015 đạt 137,35%. 

3.  Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015:  

3.1. Về kết quả hoạt động kinh doanh bán hàng: 



 
   
 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN   

 

23 

- Năm 2015 là một năm đầy khó khăn thách thức đối với hoạt động của các 
doanh nghiệp phân bón, trong đó có công ty, nhưng với việc đề ra các cơ chế chính 
sách kinh doanh linh hoạt và hợp lý, cùng với chiến lược phát triển sản phẩm đúng 
đắn và uy tín của thương hiệu, hoạt động kinh doanh được triển khai có hiệu quả 
đem lại kết quả cao, vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã thông 
qua. 

- Chỉ tiêu sản lượng sản xuất không đạt so với kế hoạch là do công ty chủ động 
giảm sản lượng sản xuất nhằm giảm lượng tồn kho để tiết giảm chi phí, qua đó làm 
tăng lợi nhuận của công ty. 

- Sản lượng tiêu thụ không đạt so với kế hoạch chủ yếu là do lượng tiêu thụ dòng 
sản phẩm NPK cho cây cà phê bị sụt giảm do các nguyên nhân chủ yếu sau đây: 

+ Do hạn hán kéo dài đến cuối tháng 5/2015 tại khu vực Tây nguyên nên phần 
lớn bà con nông dân đã bỏ bón phân đợt 1.  

+ Giá cà phê liên tục giảm nên bà con nông dân giảm đầu tư phân bón cho cây cà 
phê hoặc chuyển sang sử dụng phân đơn. 

+ Tại khu vực Tây nguyên đang tiến hành tái canh cây cà phê già cổi, vì vậy việc 
sử dụng phân bón cho cây cà phê bị sụt giảm, bởi khi tái canh thì nhu cầu sử 
dụng phân bón sẽ ít hơn so với cà phê đang trong thời gian cho trái. 

3.2. Về công tác phát triển thị trường: 

- Đối với thị trường trong nước: các chương trình Marketing của năm trước tiếp 
tục được thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, công ty phối hợp với các cơ quan 
chuyên môn, nhà khoa học, đài phát thanh truyền hình tại một số khu vực trọng 
điểm tổ chức các chương trình chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 
bà con nông dân gắn với việc sử dụng sản phẩm của công ty và đã mang lại kết quả 
cao.  

- Tại thị trường Campuchia: Công ty đã phối hợp với nhà phân phối tổ chức các 
chương trình như: cánh đồng mẫu trên lúa cao sản, tập huấn cho các trang trại, nông 
trường mía, cánh đồng mẫu trên mía, tư vấn trên Radio..vv… để hướng dẫn cho bà 
con nông dân, chủ trang trại kỹ thuật canh tác, sử dụng phân bón có hiệu quả, qua 
đó làm tăng giá trị sử dụng sản phẩm phân bón Đầu Trâu, nhờ vậy sản phẩm của 
công ty ngày càng được bà con nông dân tại Campuchia tin dùng.  

- Tại thị trường Myanmar: công ty đã thực hiện các hoạt động trình diễn, nghiên 
cứu thị trường, hội thảo đầu bờ, giới thiệu sản phẩm, tập huấn “Đại lý phân bón Đầu 
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Trâu chuyên nghiệp”..vv.. Qua những chương trình này đã giới thiệu, quảng bá các 
sản phẩm của công ty và bước đầu đã tạo được niềm tin với người dân Myanmar.  

Việc thực hiện có hiệu quả các chương trình trên đây và một số chương trình 
khác đã góp phần giữ vững và phát triển thị trường tiêu thụ của công ty trong và 
ngoài nước.  

3.3. Về hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường:  

- Nghiên cứu, điều chỉnh các thiết bị cả về thông số kỹ thuật và thiết kế nhằm 
tăng khả năng tự động hóa, nâng cao công suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết 
giảm tiêu hao năng lượng, giảm thiểu thời gian vệ sinh và tăng tuổi thọ thiết bị, 
giảm thiểu ô nhiểm môi trường, giảm chi phí nhân công v.v... 

- Nâng cấp các công trình xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn và hệ thống 
phòng cháy chữa cháy, qua đó nâng cao chất lượng môi trường làm việc, giảm thiểu 
ô nhiểm ra môi trường xung quanh, đảm bảo an toàn trong sản xuất. 

3.4. Về công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm: 

- Nghiên cứu, đánh giá, thử nghiệm các loại nguyên liệu mới để đưa vào sản xuất 
các sản phẩm mới có hàm lượng dinh dưỡng cao, phù hợp với từng loại đất, cây 
trồng và biến đổi khí hậu.  

- Tổ chức khảo nghiệm, thí nghiệm các loại phân bón mới của công ty cho nhiều 
loại cây trồng khác nhau tại các khu vực trọng điểm trên toàn quốc, Campuchia, 
Myanmar và thực hiện một số đề tài cấp Nhà nước, qua đó đã đưa ra các khuyến 
cáo, định hướng cho bà con nông dân kỹ thuật canh tác, sử dụng phân bón có hiệu 
quả. 

3.5. Về công tác quản lý tài chính:  

Việc quản lý và sử dụng tài chính được quản lý và cân đối tốt, tình hình công nợ 
được kiểm soát chặt chẽ, không có phát sinh nợ xấu. Với chính sách kinh doanh linh 
hoạt, hợp lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho công ty chủ động cân đối về mặt tài 
chính.  

3.6. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản:  

- Đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ 
cao tại Nhà máy Long an để phục vụ công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm. 
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- Đầu tư xây dựng công trình bến cảng 3.000 tấn nhằm phục vụ cho công tác 
xuất, nhập hàng tại Nhà máy Long An, dự kiến trong năm 2016 sẽ hoàn thành và 
đưa vào sử dụng. 

3.7. Về công tác quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm: 

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trên từng 
khâu, từng công đoạn trước khi đóng bao để đưa ra thị trường, nhờ vậy sản phẩm 
của công ty ngày càng được bà con nông dân tin dùng.  

3.8. Về công tác tổ chức bộ máy quản lý: 

Bộ máy quản lý của công ty tiếp tục được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu về quản trị 
doanh nghiêp đối với công ty đại chúng. Các quy chế, quy định, nội quy làm cơ sở 
cho công tác chỉ đạo điều hành và quản lý công ty tiếp tục được hoàn thiện.  

3.9. Về chăm lo đời sống đối với người lao động:  

Đi đôi với việc đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, công ty luôn quan tâm đến 
việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Năm 2015, thu 
nhập bình quân của người lao động là 11,26 triệu đồng. Bên cạnh đó, các chế độ 
như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác của người lao động được 
công ty thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.  

3.10.  Các hoạt động hướng đến cộng đồng: 

- Ký giao ước kết nghĩa với Bon R’Long Phe tại xã Quảng Sơn, huyện Đăk 
G’Long, tỉnh Đăk Nông, tiếp tục thực hiện giao ước kết nghĩa với Buôn Eana tại 
huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk để giúp Bon R’Long Phe và Buôn Eana có điều 
kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

- Tổ chức thành công giải Golf gây Quỹ học bổng Tiếp sức đến trường lần thứ 
VII đã quyên góp với tổng số tiền tài trợ là 6,8 tỷ đồng, trao 1.360 suất học bổng trị 
giá 05 triệu đồng/suất cho các tân sinh viên nghèo là con nông dân nghèo hiếu học 
trong cả nước.  

- Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, mái ấm Bình Điền, mái ấm công 
đoàn cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ với số tiền trên 02 tỷ đồng. 

- Ngoài ra, công ty còn quan tâm đến các hoạt động hướng đến cộng đồng như: 
ủng hộ người nghèo, trẻ em nghèo hiếu học, ủng hộ hội người mù, người khuyết tật, 
phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai với số tiền  
trên 03 tỷ đồng. 
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- Đồng hành cùng với công ty trong công tác vì người nghèo, tập thể người lao 
động của công ty cũng đã trích từ thu nhập của mình để góp vào quỹ người nghèo 
với mức 20.000 đồng/người/tháng và 3%/ tiền của mỗi kỳ thưởng/người. 

3.11. Về hoạt động của Đội bóng chuyền nữ VTV - Bình Điền - Long An: 

- Với phong cách và thái độ thi đấu ấn tượng, hoạt động của Đội bóng chuyền nữ 
“VTV – Bình Điền – Long An” trong thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc 
quảng bá thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu”.  

- Trong năm 2015, công ty cũng đã tổ chức thành công giải bóng chuyền nữ 
quốc tế tranh “Cup VTV – Bình Điền” lần thứ IX tại tỉnh Quảng Trị. Việc tổ chức 
thành công sự kiện trên đã góp phần vào việc quảng bá thương hiệu phân bón Đầu 
Trâu, góp phần đưa thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu” ngày càng gần gũi hơn với 
người nông dân. 

B.  Mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2016 

1- Mục tiêu năm 2016:  

Năm 2016, bên cạnh những thuận lợi về lợi thế thương hiệu và kết quả tích cực 
từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 mang lại, tình hình hoạt động của công 
ty sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức, đó là: 

- Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dự báo năm 2016 thời tiết tiếp tục diễn biến 
phức tạp, hạn hán, xâm nhập mặn gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, ảnh 
hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, trong 
đó có công ty. 

- Dự báo trong năm 2016, một số loại nông sản khó tiêu thụ, giá cả các loại nông 
sản chính như lúa, cà phê, cao su vẫn ở mức thấp sẽ làm giảm mức đầu tư phân 
bón của bà con nông dân.  

- Mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trong và 
ngoài nước ngày càng khốc liệt, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh có chiều 
hướng gia tăng, tình trạng phân bón kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái chưa 
được xử lý dứt điểm sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón chân chính, trong đó có công ty. 
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Từ những nhận định nêu trên, Tổng giám đốc công ty đề xuất mục tiêu nhiệm vụ 
và kế hoạch năm 2016 như sau: 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính KH 2016 
So với  TH 

2015  

1 Sản lượng sản xuất Tấn 656.000 117,1% 
2 Sản lượng tiêu thụ Tấn 675.000 111,2% 
3 Tổng Doanh thu Triệu đồng 6.624.500 108,6% 
4 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Triệu đồng 369.265 105,2% 
5 Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ Triệu đồng 246.000 97,5% 
6 Tỷ lệ chia cổ tức % 20  

 

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:  

2.1. Về hoạt động kinh doanh: 

- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, 
ứng phó kịp thời với tình hình. Duy trì và phát triển vững chắc các thị trường chiến 
lược, thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ 
cả trong và ngoài nước.  

- Nghiên cứu, ban hành và thực thi các cơ chế chính sách kinh doanh mới phù 
hợp với tình hình từng thị trường cụ thể, trong đó chú trọng các cơ chế chính sách 
nhằm mục tiêu sớm chiếm lĩnh thị trường mới ở nước ngoài như Myanmar và thị 
trường Thái Lan, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận năm 2016 mà Đại hội 
đồng cổ đông đã thông qua. 

- Thường xuyên quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng nhằm giải quyết 
hài hòa lợi ích và thắt chặt mối quan hệ giữa công ty với đại lý bạn hàng và bà con 
nông dân. 

2.2.  Về hoạt động Marketing:  

- Tiếp tục thực hiện các chương trình đã và đang thực hiện có hiệu quả trong 
năm 2015. 

- Tập trung vào việc củng cố và phát triển thị trường mục tiêu, có chính sách hợp 
lý để phát triển thị trường mới nhưng chưa có kênh phân phối; chú trọng giữ vững 
thị trường Campuchia, phát triển thị trường Lào và đẩy mạnh việc phát triển thị 
trường Myanmar, thị trường Thái Lan. 
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2.3. Về công tác quản lý sản xuất:  

- Tăng cường công tác giáo dục đồng thời đi đôi với biện pháp kinh tế để nâng 
cao ý thức của người lao động đối với sản phẩm do mình làm ra, hạn chế tối đa lỗi 
về sản phẩm, chú trọng kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, kiểm tra chặt chẽ chất 
lượng đầu vào nguyên liệu và đầu ra thành phẩm, tuyệt đối không đưa ra thị trường 
những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn cả về chất lượng và hình thức mẫu mã. 

- Tiếp tục cũng cố và nâng cao năng lực quản lý sản xuất, chú trọng công tác hợp 
lý hóa các khâu sản xuất nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, hạ giá thành sản 
phẩm.   

2.4. Về chiến lược sản phẩm:  

- Tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm, phát triển dòng sản phẩm có hàm lượng dinh 
dưỡng cao; nghiên cứu và sản xuất các loại sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu 
của người tiêu dùng và biến đổi khí hậu; nghiên cứu các sản phẩm cho thị trường 
Myanmar; đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ, vi lượng, thuốc bảo vệ 
thực vật tại các công ty con.  

- Ngoài các sản phẩm thế mạnh hiện nay, công ty sẽ xem xét đưa vào sản xuất 
các sản phẩm mới mà công ty đã nghiên cứu, thử nghiệm thành công trong năm 
2015.  

- Tăng cường hoạt động tư vấn, khuyến cáo để nâng cao giá trị sử dụng sản 
phẩm; tiếp tục cải tiến và hoàn thiện mẫu mã bao bì để tạo tính đồng bộ và nâng cao 
giá trị thương hiệu. 

2.5. Về khoa học công nghệ, môi trường: 

- Tiếp tục cải tiến công nghệ, đổi mới và bố trí hợp lý thiết bị nhằm giảm thiểu 
tối đa chi phí sản xuất và chi phí quản lý để giảm giá thành sản phẩm nhằm nâng 
cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất phân bón NPK từ phương pháp phối 
trộn sang phương pháp phản ứng hóa học nhằm tăng chất lượng sản phẩm. 

- Hoàn thiện thiết kế và triển khai hệ thống thiết bị và kho tàng phục vụ công tác 
xuất nhập hàng xá nhằm giảm chi phí trung chuyển, giảm chi phí sản xuất.  

- Tiếp tục cải thiện môi trường làm việc; tăng cường công tác an toàn lao động, 
vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.  
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2.6. Về công tác tài chính:  

- Có kế hoạch dự trữ nguyên liệu hợp lý nhằm đảm bảo nguyên liệu cho sản 
xuất, đồng thời giảm thiểu lãi vay do dự trữ nguyên liệu chưa hợp lý. 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra kiểm soát chặc chẽ các dự án đầu tư xây 
dựng cơ bản. 

- Tiếp tục lành mạnh hóa hoạt động tài chính và quản lý chặt chẽ đối với các 
khoản chi tiêu, rà soát và cắt giảm các khoản chi phí không hợp lý; chú trọng công 
tác kiểm soát các khoản nợ, không để phát sinh nợ xấu. 

2.7. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản: 

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cảng 3.000 tấn tại Nhà máy Long An để sớm đưa 
vào sử dụng nhằm phục vụ công tác xuất, nhập hàng hóa bằng đường sông. 

- Xây dựng tuyến kè và gia cố nền đất dọc bờ sông tại Nhà máy Long An nhằm 
mở rộng diện tích kho bãi phục vụ cho sản xuất. 

- Nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân 
bón tại Myanmar nhằm sớm chiếm lĩnh thị trường tại Myanmar. 

2.8. Về tổ chức bộ máy quản lý: 

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, chú trọng công tác đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty trong tình hình mới; 
tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định của công ty phù hợp với sự thay đổi của 
pháp luật và thực tế hoạt động của công ty. 

- Bố trí, sắp xếp lại các khâu sản xuất một cách hợp lý, hạn chế thuê mướn nhân 
công bên ngoài nhằm tiết giảm chi phí và không ảnh hưởng đến quỹ lương. 

2.9. Về chế độ tiền lương: 

Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương để người lao động được trả lương xứng đáng 
với công sức và trình độ, bảo đảm thu hút và giữ được người lao động có trình độ 
chuyên môn và tay nghề cao. 

2.10. Về hoạt động từ thiện, xã hội: 

Tiếp tục thực hiện các hoạt động hướng đến cộng đồng, hoạt động xã hội, từ 
thiện gắn với công tác xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường của công ty. 
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2.11. Phong trào thi đua: 

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật & quản lý, 
thực hành tiết kiệm và chống lãng phí” trong thực hiện nhiệm vụ SXKD, góp phần 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 mà Đại hội đồng cổ đông của 
công ty đã thông qua. 

V. Báo cáo Ban Kiểm Soát 

1. Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm  2015 

Ban Kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy 
định trong Điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực 
hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của 
Hội đồng quản trị Công ty. Các công việc cụ thể đã thực hiện: 

- Phân công các thành viên Ban Kiểm soát tham gia kiểm soát các hoạt động của 
Công ty, thực hiện chức trách của Ban Kiểm soát. 

- Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, các báo cáo tài chính định 
kỳ, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2015 của Công ty. 

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng 
quản trị và Ban Tổng giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời 
của công tác quản lý, điều hành Công ty. 

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính 
định kỳ, báo cáo kiểm toán năm. 

2. Kết quản kiểm tra, kiểm soát năm 2015 

2.1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng 
giám đốc 

- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế 
quản lý nội bộ và kiện toàn bộ máy quản lý, qua đó đã đáp ứng được yêu cầu về 
quản trị doanh nghiệp đối với công ty niêm yết. 

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ 
được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của cổ đông; Tích 
cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; 
Bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; Hiệu quả kinh doanh tốt, 
tình hình tài chính ổn định, lành mạnh. 
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- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự 
nhất trí cao của các thành viên, và được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện 
nghiêm túc, kịp thời. Trình tự, thủ tục các phiên họp của Hội đồng quản trị, việc 
thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định của pháp 
luật và Điều lệ Công ty. 

- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và đã niêm yết 
cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 
07 tháng 10 năm 2015. 

Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá của Hội đồng quản trị trong báo cáo 
công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015. 

2.2 Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 
2015 của Công ty 

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình 
hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty. 

- Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với 
các quy định của pháp luật. 

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bao gồm báo cáo tài chính riêng 
của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình 
hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực 
và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2015: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Báo cáo riêng 
Công ty mẹ 

Báo cáo hợp 
nhất 

Tổng tài sản  Tỷ đồng 2.451,2 3.569,5 
Nợ phải trả Tỷ đồng 1.638,8 2.462,1 
Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 812,4 1.107,4 
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu Lần 2,02 2,22 
Tổng doanh thu và thu nhập Tỷ đồng 4.603,5 6.055,9 
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 252,4 351,0 
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 202,9 280,2 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP  4.326 
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2.3. Kiểm tra theo yêu cầu của cổ đông  

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2015 đến nay, 
Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông về việc kiểm tra hoạt động quản lý, điều hành Công ty. 

2.4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban 
Tổng giám đốc; công bố thông tin 

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ và đột xuất, các cuộc họp có 
sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Các Nghị quyết, Quyết định 
của Hội đồng quản trị đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời. 

- Ban Kiểm soát đã nhận được các tài liệu về tình hình hoạt động, tình hình tài 
chính của Công ty, tuy nhiên một số trường hợp chưa được kịp thời. 

- Các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, 
tình hình quản trị của Công ty đã được công bố theo đúng quy định và được đăng tải 
công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

2.5. Về thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2015 

Năm 2015, các thành viên Ban Kiểm soát đã nhận thù lao theo mức được Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua, cụ thể: 

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng x 12 tháng = 42.000.000đ. 

- Thành viên Ban Kiểm soát:  

2.000.000 đồng/người.tháng x 04 người x 4 tháng = 32.000.000đ. 

2.000.000 đồng/người.tháng x 02 người x 8 tháng = 32.000.000đ. 

Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2015:  106.000.000 đồng. 

3. Một số kiến nghị của Ban Kiểm Soát 

- Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hệ 
thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định mới 
của pháp luật và Điều lệ Công ty sửa đổi cũng như thực tiễn hoạt động của Công ty. 

- Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đầu tư xây 
dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, hạng mục đầu tư để sớm đưa vào sản 
xuất, phát huy hiệu quả đầu tư; Hoàn thiện các thủ tục về hình thức huy động vốn 
cho dự án đầu tư. 

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục có giải pháp tăng vòng 
quay vốn; tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu, không để phát 
sinh nợ xấu; hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ không thu hồi được. 



 
   
 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN   

 

33 

4. Nhiệm vụ năm 2016 của Ban Kiểm Soát 

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, Ban Kiểm soát thay mặt 
cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động 
sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. 

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên 
và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau: 

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 
năm 2016, thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2016. 

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng 
quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty. 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra 
tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu 
trữ chứng từ kế toán, việc lập báo cáo tài chính định kỳ, công tác kiểm toán báo 
cáo tài chính năm 2016. 

- Kiểm tra, đôn đốc giải quyết các nội dung công việc còn tồn tại. 

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám 
đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành Công ty. 

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu. 

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát nói chung và từng Kiểm soát viên nói riêng đã 
tích cực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Ban 
Kiểm soát xin trân trọng báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2015, nhiệm 
vụ năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông. 

VI. Báo cáo tài chính kiểm toán 

Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ được kiểm toán được đăng 
tải đầy đủ trên website: www.binhdien.com 
       

 

 






















































































