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THÔNG ĐIỆP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Kính thưa Quý Cổ Đông,  

Năm 2015, sản xuất nông lâm và thủy sản nói chung phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.  
El Nino gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cựa đoan và bất thường. Thị trường nông, thủy sản có nhiều 
biến động và giá cả nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực giảm. Giá nông sản trong nước thấp, 
đặc biệt là giá ngô thương phẩm xuống thấp nhất trong nhiều năm qua. Tăng trưởng GDP nông 
nghiệp năm 2015 chỉ đạt 2,2% thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Kim ngạch xuất khẩu của hàng nông 
sản giảm tới 2,6% so với năm 2014.   

Với thị trường kinh doanh còn nhiều khó khăn Công ty Giống cây trồng miền Nam (SSC) đã có một 
năm không thành công. Đánh giá sai thị trường nên một số hàng hóa đã không ổn định ảnh hưởng 
đến việc kinh doanh. Bên cạnh đấy chất lượng của một số sản phẩm chưa đạt yêu cầu đã dẫn đến 
việc doanh thu hợp nhất cả năm đạt 522,15 tỷ đồng, đạt 71,96% so kế hoạch và đạt 86% so với 2014.  
Năm 2015 cũng là năm Công ty đã không đạt tỷ lệ cơ cấu sản phẩm khoa học công nghệ (KHCN) 
dẫn đến việc nộp thuế tăng. Thêm vào đó công tác bảo quản hàng hóa chưa tốt dẫn đến giảm chất 
lượng, mất giá trị tương đương với 10% lợi nhuận/năm. Do đó lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ được 
46,4 tỷ đồng, đạt 48,74% so kế hoạch & đạt 54% so với năm 2014.  

Mặc dù, Công ty có một đội ngũ nghiên cứu tốt, có chuyên môn kỹ thuật cao nhưng chưa phát huy 
được thế mạnh. Công tác kinh doanh dự báo thiếu chính xác. Việc cập nhật thị trường chưa được 
nhanh nhạy và tương tác giữa Kinh doanh – Marketing – Nghiên cứu chưa xuyên suốt dẫn đến chưa 
nhận biết được thị trường đầy đủ. Việc này đã ảnh hưởng nhiều đến doanh thu Ccông ty. Thêm vào 
đó công tác tài chính tình trạng công nợ tăng cao, công tác thu hồi công nợ chưa đạt kết quả tốt.  

Năm 2015 khởi đầu cho một  nhiệm  kỳ  mới và HĐQT đã cùng với Ban Điều hành thực hiện rà soát 
đánh giá thực trạng Công ty trong toàn bộ các lĩnh vực như Tổ chức bộ máy; Nhân sự; Kế hoạch đầu 
tư; Nghiên cứu; Sản xuất; Quản lý chất lượng; Kinh doanh; Quản lý tài chính. 

Công ty đã thực hiện xong việc tái cấu trúc Công ty giai đoạn 1, cụ thể: (i) Bổ sung và xây dựng mới 
cơ cấu bộ máy tổ chức ở Công ty và từng đơn vị. (ii) Sắp xếp, định biên lao động, bổ nhiệm nhân sự 
phù hợp với năng lực, nhiệm vụ và nâng cao trách nhiệm của từng bộ phận. (iii) Xây dựng, sửa đổi 
hệ thống quy chế quản trị: 

 Xây dựng và giao mục tiêu đến từng đơn vị, cá nhân người động. 

 Xây dựng chiến lược nghiên cứu sản phẩm theo hướng yêu cầu thị trường 

 Thực hiện chế độ lương khoán đối với bộ phận sản xuất và trả lương theo mục tiêu công việc... 



 

 

  

Năm 2015 cũng là năm Công ty bắt đầu quay lại với tiêu chí “tận dụng thế mạnh nghiên cứu” và một 
số giống triển vọng được nghiệm thu chuyển phát triển sản phẩm đưa vào kinh doanh: 

 Giống lúa lai KC06 -1, giống lúa thuần Đài Thơm 8, Kim Cương 111, Bắc Thơm 7; bắp vàng 
SSC601 (P2P), bắp nếp CX162 (CX247); Đậu Xanh Mầm 1.8, One Time; Dưa hấu Gold Cup, 
Thanh Thiên. 

 Công nhận chính thức giống Max One, SSC7830; công nhận sản xuất thử giống Nam ưu 901, 
KC06-1, Max68, SSC077. Đăng ký bảo hộ 2 giống, 3 dòng bắp nếp, 3 giống lúa thuần, 9 
dòng bố mẹ lúa lai; 2 giống đậu xanh. 

Bước sang năm 2016 với tình hình kinh tế tăng trưởng chậm lại và hiện tượng El Nino, chúng tôi 
đánh giá môi trường kinh doanh nông nghiệp sẽ còn nhiều khó khăn.  Công ty cũng sẽ bước vào tái 
cấu trúc giai đoạn hai với tiếp tục tái cơ cấu bộ máy sao cho tinh gọn và hiệu quả hơn. Năm 2016 sẽ 
là môt năm nhiều thử thách cho Công ty nhưng chúng tôi tin rằng sau khi tái cấu trúc Công ty sẽ hiệu 
quả hơn. 

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới Quý Cổ đông, Quý Khách hàng, 
Đối tác đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng SSC; cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên Công ty vì những 
đóng góp, sáng tạo và n.  lực mà các bạn đã làm để cùng SSC vượt qua khó khăn và xây dựng Công 
ty ngày một vững mạnh hơn nữa.  

              TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2016 

   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 

Lê Thị Lệ Hằng 



 

 

  

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM 

 



 

 

  

Mục lục 
THÔNG TIN CHUNG 1

Thông tin khái quát  

Quá trình hình thành và phát triển   

Ngành nghề và địa bàn hoạt động  

Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức  

Định hướng phát triển  

Rủi ro  

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 17

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh    

Tổ chức và nhân sự  

Tình hình hoạt động đầu tư  

Tình hình tài chính  

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

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 33

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh  

Tình hình tài chính  

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai  

Giải trình của Ban Tổng Giám đốc với ý kiến kiểm toán  

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 49

Đánh giá các mặt hoạt động của công ty  

Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị  

QUẢN TRỊ CÔNG TY 57

Hội đồng quản trị  

Ban kiểm soát  

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 70



 

1 <<< SSC – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 >>>  

  

THÔNG TIN CHUNG 

 Thông tin khái quát 
 Quá trình hình thành và phát triển 
 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh   
 Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức  
 Định hướng phát triển  
 Rủi ro 
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Tên công ty :  CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM 

Tên tiếng anh :  SOUTHERN SEED CORPORATION 

Tên viết tắt :  SSC 

Giấy CNĐKDN :  Số 0302634683 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp ngày 24/06/2002, thay đổi 

lần thứ 7, ngày 02/07/2014 

Vốn điều lệ :  149.923.670.000 VNĐ 

Địa chỉ :  282 Lê Văn Sỹ - Phường 1 - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại :  (08) 3844.2414 

Số fax :  (08) 3844.2387 

Website :  www.ssc.com.vn 

Email :   southernseed@ssc.com.vn  

 

THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

CÔNG TY C

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
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1976 

Công ty Giống cây 

trồng phía Nam 

được thành lập 

1978 

Hợp nhất trở 

thành Chi 

nhánh I 
1981 

Đổi thành XN Giống 

cây trồng I (trực 

thuộc Công ty Giống 

cây trọng TW) 

Thành lập Công ty 

Giống cây trồng TW2 

1989 

1993 

Đổi tên thành Công 

ty Giống cây trồng 

Miền Nam 

2002 

Cổ phần hóa thành 

Công ty cổ phần Giống 

cây trồng Miền Nam với 

VĐL 60 tỷ đồng 

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI
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2005 

2007 

2010 

2012 

2013 

2014 
Cổ phiếu Công ty mã 

SSC chính thức được 

niêm yết tại TTGDCK 

TPHCM 

Phát hành 4.000.000 

cổ phiếu nâng VĐL lên 

100.000.000.000 đồng 

Phát hành thêm 4.499.427 

cổ phiếu thưởng cho cổ 

đông hiện hữu và 492.940 

cổ phiếu ưu đãi cho HĐQT, 

BSK, CBCNV, nâng VĐL lên 

149.923.670.000 đồng. 

Công ty được công nhận 

là Doanh nghiệp Khoa 

học Công nghệ. Thành 

lập chi nhánh Campuchia 

và chi nhánh Miền Trung. 

Thành lập Văn phòng 

Đại diện tại Lào và Chi 

nhánh Trung tâm Giống 

Rau Hoa – SSC 

 

Thành lập Nhà máy chế 

biến Trà Vinh, đón nhận 

huân chương Độc lập 

Hạng Ba. 

2015 

Thành lập Phòng Marketing & 

PTSP, Sáp nhập Trung tâm Giống 

Rau hoa vào Trung tâm Nghiên 

cứu Giống cây trồng miền Nam. 

Thành lập Trại GCT Tân Hiệp 
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CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

Năm 1980:  Chủ Tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 3 cho Công ty. Lúc đó SSC là đơn vị thành 

viên Công ty Giống cây trồng Trung Ương. 

Năm 1998 đến 2003: Giải thưởng Bông Lúa vàng Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Cần Thơ 5 năm liền. 

Năm 2001:  Chủ Tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 1 cho Công ty. 

Năm 2005:  Chủ Tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể CBNV Công ty. 

Năm 2008:  Cúp vàng “Thương Hiệu Chứng Khoán Uy Tín & Công Ty Cổ Phần hàng đầu Việt Nam”. 

Năm 2008:  Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam - Lào - Cambodia” năm 2008 do Hiệp hội Doanh nghiệp 

vừa và nhỏ công nhận. 

Năm 2013:  Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng 3 cho Công ty. 

Năm 2014:  Đón nhận Huân chương Độc lập Hạng ba và Lễ Khánh thành Trung tâm Giống Rau Hoa –SSC 

Năm 2015: 

 Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen Doanh nghiệp đã có đóng góp tích cực Xây dựng Nông thôn mới 

từ năm 2010 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc 

(theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg, ngày 21/07/2015);  

 Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức 

xây dựng Nông thôn mới” Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng 

Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc (theo Quyết định số 1687/QĐ-TTg, ngày 01/10/2015);  

 SSC nhận giải thưởng Doanh nghiệp vì Nhà Nông; Giải thưởng “Bông lúa vàng; Bằng khen Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp & PTNT; 
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MỘT SỐ THÀNH TÍCH QUAN TRỌNG KHÁC 

 Thương hiệu Chứng khoán Uy Tín & Công ty cổ phần hàng đầu Việt Nam; 

 Bằng khen  của UBND Thành phố  Hồ  Chí Minh,  Cờ  thi đua  do Bộ  Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng; 

 Được bình chọn là Hạt giống Vàng Việt Nam cấp 5 sao; 

 Được cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học công nghệ; 

 Top 200 Forbes ,Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2013; 

 Giải thưởng Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo;   

 Giải thưởng “ Sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu tiêu biểu năm 2014; 

 Nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu cạnh tranh năm 2014; 

 Giải thưởng điển hình sáng tạo nông nghiệp Việt Nam năm 2014; 

 Cup vàng Top ten thương hiệu Việt - Ứng dụng KHCN lần thứ 2 năm 2014; 

 Cúp vàng Tam Nông; 

 Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam. 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG  NGÀNH NGH

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 

 Nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu giống cây trồng các loại; 

 Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu nông sản, vật tư nông nghiệp; 

 Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, xuất nhập khẩu các loại máy móc thiết bị; 

 Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật; 

 Kinh doanh bất động sản; 

 Hoạt động dịch vụ trồng trọt; kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng nông nghiệp. 

 

 

 

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH 

TRONG NƯỚC NƯỚC NGOÀI 

 Tp. Hồ Chí Minh 

 Tiền Giang 

 Cần Thơ 

 Lâm Đồng 

 Bình Dương 

 Hà Nội 

 Đắk Lắk  

 Hưng Yên 

 Quảng Nam 

 Trà Vinh 

 Lào 

 Campuchia 

 

 Hạt giống bắp 

 Hạt giống lúa 

 Hạt giống rau 

 Vật tư nông nghiệp 

 Và các sản phẩm khác 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC  MÔ HÌNH QU

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

 Công ty Cổ phần giống cây trồng Miền Nam hoạt động theo mô hình quản trị được xây dựng và tổ chức 

hoạt động theo Luật doanh nghiệp Việt Nam 2005 & Luật Doanh nghiệp 2014 với các thiết chế quan trọng 

gồm ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc. Là một Công ty đại chúng niêm yết khá lâu trên Thị 

trường chứng khoán, Công ty áp dụng chặt chẽ, bám sát quy định, hướng dẫn của các Quy định hiện 

hành về cấu trúc HĐQT cũng như vai trò của BKS.  

 Hiện nay, HĐQT của Công ty gồm 05 thành viên nhiệm kỳ mới là 5 năm (từ 2015 - 2019), trong đó có 01 

thành viên là thành viên độc lập không điều hành. HĐQT chịu trách nhiệm giám sát và chỉ đạo các mặt 

hoạt động của Công ty.  

 Bên cạnh HĐQT, Ban kiểm soát cũng là một thiết chế quan trọng đóng vai trò kiểm tra, giám sát hoạt 

động của HĐQT và các thành viên trong HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Trong SSC, Ban kiểm soát là một 

cơ quan độc lập thực sự gồm 03 thành viên không phải là người có liên quan đến các thành viên HĐQT, 

Ban điều hành, hoạt động độc lập với bộ máy điều hành và có chức năng quan trọng là thực hiện công 

tác giám sát để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông, bảo vệ công ty và những người có quyền lợi liên quan đến 

SSC. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban kiểm soát là 05 năm. 
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
SẢN XUẤT & QLCL 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGHIÊN CỨU 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỐNG 
CÂY TRỒNG MIỀN NAM 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

PHÒNG SẢN XUẤT 

TRẠI GCT CỜ ĐỎ 

TRẠI GCT LÂM HÀ 

TRẠI GCT TÂN HIỆP 

TRẠM GCT CỦ CHI 

TRẠM GCT CAI LẬY 

CHI NHÁNH TRÀ VINH 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH  

PHÒNG MARKETING & PHÁT 
TRIỂN SẢN PHẨM 

PHÒNG KINH DOANH 

CHI NHÁNH CAMBODIA 

CHI NHÁNH MIỀN TRUNG 

CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN 

CHI NHÁNH HÀ NỘI 

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HẠT GIỐNG 
HƯNG YÊN 

VĂN PHÒNG LÀO 

PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ  

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN 

PHÒNG NHÂN SỰ – HÀNH CHÍNH 
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CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 

 Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam An 

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An  

Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng, công ty SSC sở hữu 70% vốn điều lệ 

Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Quốc Thạch 

Giám đốc Công ty: Ông Hà Văn Hưng  

Ngành nghề kinh doanh chính: Mua bán hạt giống, vật tư nông nghiệp, nông sản 

 Công ty cổ phần Cơ khí Giống cây trồng Miền Nam  

Địa chỉ trụ sở chính: 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình,TP.Hồ Chí Minh 

Vốn điều lệ: 4.000.000.000 đồng công ty SSC sở hữu 83,74% vốn điều lệ 

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc: Ông Lê Thế Ngọc 

Ngành nghề kinh doanh: 

o Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 

o Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị 

o Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 

o Xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN  Đ

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 

 Duy trì tốc độ tăng trưởng dương.  

 Tập trung phát triển sản phẩm mới:  

o Bắp nếp: CX 247 (đến 2020: 183 tấn) 

o Bắp vàng: P2P (đến 2020: 362 tấn), C919 (đến 2020: 1.020 tấn) 

o Lúa lai: KC06-1 (đến 2020: 625 tấn), Nam ưu 209KBL (đến 2020: 239 tấn), Nam ưu 604KBL (đến 

2020: 93 tấn) 

o Lúa thuần: Đài thơm 8 (đến 2020: 5.350 tấn), Kim Cương 111 (đến 2020: 1.000 tấn), Bắc Thơm 7 

(đến 2020: 273 tấn). 

 Doanh thu tăng trưởng bình quân: hơn 10% (tỷ lệ sản phẩm độc quyền đến 2020 là 45%). 

 Lợi nhuận biên (lãi gộp): trên 30% 

o Chi phí bán hàng: tối đa 8% trên doanh thu thuần hàng năm; 

o Chi phí quản lý: tối đa 8% trên doanh thu thuần hàng năm.  

 Mục tiêu thị phần: 

o Chi phối thị trường ngô nếp, tăng sản phẩm lúa thuần ở ĐBSCL.  

o Phát triển lúa lai nội địa và giảm dần lúa lai nhập khẩu; Phát triển các sản phẩm rau lai.  
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN 

 Tiếp tục củng cố và phát triển tất cả các mặt 

hoạt động của công tác quản trị nguồn nhân lực 

để có thể đảm bảo đầy đủ số lượng và chất 

lượng đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên nhằm 

thực hiện thành công kế hoạch SXKD trong 5 

năm tới.  

 Xây dựng chiến lược nghiên cứu - sản xuất - kinh 

doanh giai đoạn 2016 - 2020;  

 Tập trung hoàn thành dự án “Tái cấu trúc và xây 

dựng mô hình quản trị công ty” trong năm 2016; 

từng bước điều chỉnh chính sách tiền lương phù 

hợp yêu cầu phát triển của Công ty; tăng cường 

sử dụng các chế độ khoán, thưởng một số hoạt 

động nhằm động viên CBNV kịp thời. 

 Điều chỉnh chiến lược nghiên cứu phát triển một 

số sản phẩm chủ yếu; đẩy nhanh tiến độ công 

nhận giống mới theo dự án; đầu tư đủ nhân lực, 

cơ sở vật chất để tăng cường ứng dụng công 

nghệ sinh học hỗ trợ hoạt động chọn tạo giống. 

 Củng cố công tác hoạch định kế hoạch sản 

xuất kinh doanh của SSC, từ đó xác lập kế 

hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu cho các hoạt động, 

các đơn vị của Công ty. 

 Đầu tư nâng cấp, đổi mới thiết bị, xây dựng 

mở rộng cơ sở vật chất kho tàng, máy móc 

thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, sản xuất 

– chế biến – bảo quản và công tác quản lý. 

 Củng cố và mở rộng các vùng nguyên liệu có 

điều kiện sinh thái phù hợp để sản xuất hạt 

giống bắp lai, lúa lai và hạt giống rau. 

 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án liên doanh 

với công ty Daewon để tăng lợi nhuận 

 Triển khai công tác kế toán quản trị và kiểm 

soát nội bộ nhằm ngăn ngừa và hạn chế các 

rủi ro trong toàn Công ty và các công ty con. 
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 Đối với hoạt động sản xuất: Quy trình sản xuất 

sản phẩm hạt giống, không gây ô nhiễm và 

thân thiện với môi truờng;  

 Đối với người lao động: Công ty đặc biệt quan 

tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của 

người lao động trong Công ty, tạo môi trường 

làm việc thân thiện, xanh, sạch. Tuân thủ các 

quy định của Pháp luật hiện hành đối với người 

lao động. 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; 

 Đối với khách hàng: Khách hàng chính của 

SSC là người nông dân, do đó, Công ty 

luôn tiếp cận sâu sát, hướng hoạt động 

sản xuất của Công ty đến nhu cầu chung 

của người nông dân, làm người bạn đồng 

hành cùng nông dân qua mỗi mùa vụ…; 

 Đối với Nhà đầu tư/Cổ đông hiện hữu của 

Công ty: SSC luôn công khai minh bạch 

thông tin theo đúng các quy định của luật 

chứng khoán, thị trường chứng khoán 

cũng như đáp ứng thông tin được truyền 

tải đầy đủ đến Nhà đầu tư.  

 

CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI, CỘNG ĐỒNG CỦA CÔNG TY 
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Rủi ro về tăng trưởng kinh tế 

 Tình hình kinh tế thế giới năm 2015 có nhiều biến động, nền kinh tế Mỹ có sự phục hồi, trong khi đó Trung 

Quốc lại đang trong quá trình giảm tốc, nỗ lực cho mục tiêu chuyển hướng kinh tế (giảm phụ thuộc vào xuất 

khẩu, tăng giá trị kinh tế tiêu dùng và dịch vụ). Bên cạnh đó, sự mất giá của đồng Euro và Yên Nhật, cùng 

với diễn biến chính trị phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới đã gây ra không ít khó khăn cho quá trình phục 

hồi của nền kinh tế chung sau giai đoạn khủng hoảng.    

 Kinh tế Việt Nam trở nên nổi bật trong bối cảnh ấy, tăng trưởng GDP năm 2015 của nước ta đạt 6,68% vượt 

mục tiêu 6,2% đề ra từ đầu năm, đây cũng là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua tiếp tục chuỗi diễn biến 

tích cực trong quá trình phục hồi và phát triển. Trong thời gian tới, quá trình hội nhập kinh tế sẽ được thúc 

đẩy mạnh mẽ, điều này sẽ tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức cho các doanh nghiệp. 

 Với xu thế ấy, cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi. Lĩnh vực nông nghiệp cũng không ngoại lệ, nông sản 

phải không ngừng nâng cao chất lượng, thương hiệu mới có thể giữ được thị phần. Hoạt động của SSC giữ 

vai trò rất quan trọng trong việc gieo trồng nông sản, chính vì vậy Công ty luôn nỗ lực nâng cao chất lượng 

sản phẩm và dịch vụ cung cấp, để đáp ứng tốt yêu cầu của ngành từ đó có thể thực hiện được kế hoạch 

kinh doanh đã đề ra. 

 

  

RỦI RO  

Rủi ro vềi ro vềi ro v tăng trư

 Tình hình kinh tế

Quốc lốc lố ại đang trong quá trình gi

khẩu, tăng giá tr

RỦ

Rủi ro về biến động lãi suất 

 Năm 2015 mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm, 

theo Ngân hàng Nhà Nước Lãi huy động đã 

giảm 0,2-0,5% (một năm), Lãi suất cho vay 

cũng giảm 0,3-0,5% (một năm), đưa mặt bằng 

lãi suất giảm khoảng 50% so với cuối năm 

2011. Hiện nay, lãi cho vay đang ở mức 6-9% 

(ngắn hạn), 9-11% (dài hạn). 

 Để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, 

SSC có sử dụng đòn bẩy tài chính, hiện tại Công 

ty có các khoản vay tại một số ngân hàng, 

chính vì thế khi lãi suất thay đổi sẽ ảnh hưởng 

đến chi phí lãi vay của Công ty. Tuy nhiên với 

diễn biến lãi suất hiện tại, Công ty Cổ phần 

Giống cây trồng Miền Nam đang quản trị tốt 

những ảnh hưởng từ rủi ro này.    

Rủi ro về biến động tỷ giá 

 Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ trong năm 

2015 đã làm tăng lợi thế cạnh tranh của hàng hóa 

nước này tại thị trường nội địa, để hạn chế điều 

đó Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cũng đã điều 

chỉnh tăng biên độ tỷ giá lên thêm 2%, điều này 

làm ảnh hưởng đến những doanh nghiệp có sử 

dụng ngoại tệ. 

 Với phạm vi hoạt động không chỉ trong nước mà 

còn ở cả các nước ASEAN khác như Lào, 

Campuchia, Myanmar, Philippines, SSC có sử 

dụng ngoại tệ để phục vụ cho việc thanh toán. 

Khi tỷ giá thay đổi sẽ ảnh hưởng đến những 

khoản thu, chi ngoại tệ từ đó trực tiếp tác động 

đến kết quả kinh doanh của Công ty. 
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Rủi ro đặc thù 

 Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh 

hưởng bởi các yếu tố như quy hoạch kinh tế 

vùng, cơ cấu cây trồng, thời tiết, dịch bệnh, 

những điều này tác động trực tiếp đến mức tiêu 

thụ sản phẩm của SSC. Ngoài ra, sự cạnh tranh 

của các Công ty cùng ngành cũng tạo ra không 

ít khó khăn cho hoạt động của Công ty, do đó 

để có thể giữ và phát triển được thị phần, Công 

ty luôn linh động trong việc hoạch định các 

chính sách sản xuất và đầu tư của mình để có 

thể tạo được thế mạnh, vững bước phát triển.    

Rủi ro môi trường 

 Mảng hoạt động sản xuất hạt giống của Công ty có sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng nhất định đến 

môi trường. Chính vì thế, công tác theo dõi tác động của 

hoạt động sản xuất đến môi trường luôn được Công ty 

chú trọng. Hiện tại, SSC đang sử dụng hệ thống công 

nghệ sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường, tuân 

thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh, an toàn lao 

động. Sản phẩm của Công ty đạt tiêu chuẩn chất lượng 

ISO 9001:2008, tạo được nhiều niềm tin từ khách hàng. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tổ chức và nhân sự 
 Tình hình hoạt động đầu tư 
 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG  

SẢN XUẤT KINH DOANH  

TÌNH HÌNH HO

S

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2014 2015 TH2015/TH2014 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 677.155 595.992 88,01% 

Doanh thu thuần 608.625 522.148 85,79% 

Giá vốn hàng bán 417.908 365.384 87,43% 

Lợi tức gộp 190.717 156.764 82,20% 

Doanh thu hoạt động tài chính 2.170 1.020 47,00% 

Chi phí hoạt động tài chính 6.021 3.728 61,92% 

Chi phí bán hàng 53.808 52.344 97,28% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 48.083 45.294 94,20% 

Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD 84.975 56.419 66,39% 

Lợi nhuận khác - Tổng 1.252 3.113 248,64% 

Lợi nhuận trước thuế 86.227 59.532 69,04% 

Lợi nhuận sau thuế 86.541 46.393 53,61% 
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 

Đánh giá 

 Năm 2015 là một năm hoạt động khó khăn đối với SSC, Công ty đã phải chịu áp lực cạnh tranh ngày 

càng lớn cả về chất lượng, quy mô thị trường và sản phẩm. Giá bắp nông sản tiếp tục sụt giảm, giá lúa 

cũng có sự biến động tương tự, trong khi đó giá đậu xanh lại gia tăng làm ảnh hưởng đến nhu cầu 

mua giống của nông dân. Yếu tố khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, hạn hán, xâm nhập mặn xảy 

ra trên diện rộng, mùa Đông ấm diễn ra ở các tỉnh Bắc Trung Bộ làm thay đổi cơ cấu giống cây trồng. 

 Kết quả cho thấy các chỉ tiêu lợi nhuận từ HĐKD, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều giảm 

so với năm 2014, trong đó lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 53,61% so với cùng kỳ. 
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015 

ĐVT: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2014 Năm 2015 

TH2015/TH2014 
KH TH TH/KH KH TH TH/KH 

Doanh thu thuần 710,00 608,63 85,72% 725,6 522,15 71,96% 85,79% 

Lợi nhuận sau thuế 95,00 86,54 91,10% 95,2 46,39 48,74% 53,61% 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ T

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

Thành viên  Chức Vụ Số lượng CP Tỷ lệ 

Hàng Phi Quang Tổng Giám đốc 44.587 0,29% 

Nguyễn Hoàng Tuấn Phó Tổng Giám đốc 50.818 0,34% 

Dương Thành Tài Phó Tổng Giám đốc 44.251 0,29% 

Lê Tôn Hùng Kế Toán Trưởng 11 0,00% 

 

 Ông Hàng Phi Quang - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế - Cử nhân Luật 

Quá trình công tác: 

o Từ 1989-1993: Kế toán trưởng công ty GCT TW2 

o Từ 1993-2002: Kế toán trưởng, Phó Giám đốc Công ty XNK Côn Sơn 

o Từ 2002-2007: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP GCT miền Nam 

o Từ 2007-2008: Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ CTCP  Giống cây trồng miền Nam 

o Từ 2008-2012 : Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ CTCP Giống cây trồng miền Nam 

Từ 5/2012 đến tháng 4/2015: Chủ tịch HĐQT, TGĐ CTCP Giống cây trồng miền Nam 

o Tháng 5/2015 – nay : UV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Giống cây trồng miền Nam 
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 Ông Dương Thành Tài – Phó Tổng Giám đốc  

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông học 

Quá trình công tác:  

o Từ 1997-2000: Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Giống cây trồng Tp. Hồ Chí Minh.   

o Từ 2000-2002: Nghiên cứu viên, Công ty Giống cây trồng miền Nam. 

o Từ 2002-2005:Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển, CTCP Giống Cây Trồng Miền Nam 

o Từ 2005-2008: Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển, CTCP Giống cây trồng Miền Nam. 

o Từ 2008 đến nay: Phó TGĐ phụ trách Nghiên cứu, CTCP Giống cây trồng Miền Nam 

 

 Ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Phó Tổng Giám đốc  

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông học 

Quá trình công tác:  

o Từ 1992-1996: Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Giống Cây Trồng Miền Nam 

o Từ 1996-2005: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Giống cây trồng Miền Nam 

o Từ 2005-2012: Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ CTCP Giống Cây Trồng Miền Nam 

o Từ 5/2012-đến nay: Phó TGĐ CTCP Giống Cây Trồng Miền Nam 
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 Ông Lê Tôn Hùng – Kế Toán Trưởng 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán  

Quá trình công tác:  

o Từ 1993-1994 : Nhân viên Công ty Giày Hiệp Hưng  

o Từ 1995 - 2012: lần lượt nắm giữ các chức vụ: Nhân viên/Phó Kế toán trưởng tại 

Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam  

o Từ 2012 đến nay: Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam  

 

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY (TT) 
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NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 

 Trong năm 2015 cơ cấu Ban điều hành của Công ty có sự thay đổi, Giám đốc Tài chính đã nghỉ 

việc, bên cạnh đó vì lý do hết thời gian nhiệm kỳ hiện tại nên SSC đã tiến hành bầu cử Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2015 – 2019) vào phiên họp Đại hội đồng Cổ đông 2015 

diễn ra ngày 25/04/2015. 

 Ông Hàng Phi Quang hiện là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Bà Lê Thị Lệ Hằng 

giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty từ ngày 25/04/2015. 

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

STT Tính chất phân loại Năm 2015 Tỷ trọng 

A Theo trình độ 369 100% 

1 Trình độ trên Đại học 25 7% 

2 Trình độ Đại học 170 46% 

3 Trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp  72 20% 

4 Sơ cấp, công nhân kỹ thuật 34 9% 

5 Lao động phổ thông 68 18% 

B Theo đối tượng lao động 369 100% 

1 Lao động trực tiếp 255 69% 

2 Lao động gián tiếp 114 31% 

C Theo giới tính 369 100%  

1 Nam 274 74% 

2 Nữ 95 26% 
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TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 

Các chính sách nhân sự 

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

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

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

hiểm Tai nạn con người (24/24), khám sức khỏe định kỳ, duy trì trợ cấp nghỉ việc cho các cán bộ hưu trí, nâng 

lương, thưởng định kỳ các ngày Lễ trong năm; xét thưởng thi đua 6 tháng một lần, tham quan du lịch, CBNV 

được tham gia các chương trình đào tạo trong và ngoài nước. 

Những hạn chế của nhân sự Công ty 

 Hiện nay cán bộ quản lý cấp trung mới được bổ nhiệm, năng lực quản lý còn hạn chế nhất định, chưa đáp 

ứng yêu cầu ngay. Vì thế cần phải tăng cường huấn luyện/đào tạo công tác quản trị. 

 Tính tuân thủ, tự giác chấp hành quy chế hoạt động của CBNV vẫn còn kém, năng suất lao động hiện nay 

chưa cao dẫn đến tiền lương, thu nhập thấp. Chất lượng nhân sự mới tuyển dụng chưa tốt, tính ổn định 

không cao, cần phải đào tạo thêm. 

Giải pháp khắc phục 

Tiếp tục thay đổi mạnh mẽ hơn, các vị trí quản lý không đáp ứng thì chuyển công tác, thay thế hoặc luân 

chuyển. Xây dựng chế độ tiền lương, phúc lợi để khuyến khích/thu hút cấp lãnh đạo/quản lý. Tiếp tục đào 

tạo, quy hoạch nhóm cán bộ kế thừa để chuẩn bị nguồn lực thay thế cho các năm sau theo yêu cầu phát triển. 
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 Năm 2015, chú trọng đào tạo công tác về 

ATVSLĐ-PCCC cho bộ phận CBNV và công nhân 

các chi nhánh đảm bảo công tác an toàn, vệ 

sinh, phòng ngừa rủi ro và thực tập cách xử lý 

khi xảy ra sự cố tại các đơn vị cụ thể đào tạo cho 

VP công ty và chi nhánh (cụ thể VP công ty, CN 

Củ Chi, SRC, Lâm Hà, Tây Nguyên). 

 Bên cạnh đó công tác đào tạo còn đẩy mạnh công 

tác đào tạo kỹ thuật sản xuất, nghiên cứu, kiểm 

định, lấy mẫu và cập nhật các quy định tài chính 

kế toán, pháp luật và nhân sự đối với các CBNV 

chuyên trách để nâng cao và bồi dưỡng kỹ năng 

đảm nhiệm công việc. 

 

 Mục tiêu 2016, cần đẩy mạnh hơn trong công 

tác đào tạo nội bộ cho bộ phận kinh doanh, 

bán hàng, marketing hạt giống. Việc đào tạo 

không chỉ tập trung mà cần sự chủ động của 

các đơn vị trong việc đào tạo CBNV căn cứ 

trên mục tiêu giao việc. 

 Đào tạo các chương trình kỹ năng quản lý cho 

các cấp quản lý, các cán bộ mới bổ nhiệm 

hoặc mới đảm nhận các vị trí công việc mới 

theo định hướng tái cấu trúc. Hỗ trợ các đơn 

vị Sản xuất, Nghiên cứu, QLCL đào tạo nội bộ 

cho các đơn vị để chủ động thời gian và tiết 

kiệm chi phí. 

 

Công tác đào tạo nhân sự, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ 

 Trong năm, Công ty đã đào tạo 403 lượt người (bao gồm hội thảo, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ – quản 

trị) chi phí 321.351.000 đồng.Trong đó đào tạo nội bộ 153 lượt, đào tạo trong nước 248 lượt, nước ngoài 

2 lượt người.  

 Lĩnh vực đào tạo: nghiên cứu & CNSH chiếm 9%, sản xuất-CBBQ chiếm 13%, QLCL chiếm 10%, nhóm kế 

toán 4%, nhóm hành chính, PCCC, An toàn lao động, pháp luật, kỹ năng quản lý chiếm 60%, khác chiếm 

1%. Năm 2015 đã đẩy mạnh đào tạo nội bộ tổ chức, các khóa ngắn hạn: tập huấn/hội thảo/đối thoại về 

lao động, hải quan, thuế, đấu thầu, sản xuất, CNSH, CBBQ, QLCL, chế độ chính sách, pháp luật, HCVP, 

đào tạo nhận thức và kịp thời đề xuất các khóa học trong nước phù hợp với chuyên môn của CBNV. 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÌNH HÌNH Đ

Tổng chi phí đầu tư, sửa chữa và bảo trì trong năm 2015 là 7.484,53 triệu đồng. Cụ thể: 

o Chi phí đầu tư thực hiện các hạng mục năm 2015 là 5.026,04 triệu đồng, chỉ đạt 31,35% kế 

hoạch năm 2015. 

o Chi phí sửa chữa trong năm 2015 là 1.813,86 triệu đồng 

o Chi phí bảo trì thiết bị thực hiện các hạng mục năm 2015 là 644,63 triệu đồng, đạt 81,84 % kế 

hoạch năm 2015.  

 

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NĂM 2015  

ĐVT: triệu đồng 

STT ĐƠN VỊ KH 2015 TH 6TĐN  TH6TCN TH2015 

1 Trại GCT Cờ Đỏ 760,00 52,80 222,86 275,66 

2 Trại GCT Lâm Hà 25,00 24,20 0 24,20 

3 TTNC GCT Miền Nam (SRC) 895,00 - 711,77 711,77 

4 Trạm GCT Củ Chi 2.100,00 186,56 0 186,56 

5 Trạm GCT Cai Lậy 130,00 133,76 0 133,76 

6 Chi nhánh Hà Nội 5.084,55 2.460,38 0 2.460,38 

7 Chi nhánh Miền Trung 55,00 - 0 0 

8 Chi nhánh Tây Nguyên 155,00 24,20 133,76 157,96 

9 Nhà máy Trà Vinh 600,00 874,80 0 874,80 

10 CVF 429,03 52,80 45,58 98,38 

11 Trụ sở chính Công ty 5.800,29 102,58 0 102,58 

 TỔNG CỘNG 16.033,87 3.912,07 1.113,97 5.026,04 
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CHI PHÍ SỬA CHỮA TẠI CÁC ĐƠN VỊ CÔNG TY NĂM 2015  

ĐVT: triệu đồng 

STT ĐƠN VỊ TH 6TĐN TH 6TCN TH2015 

1 Trại GCT Cờ Đỏ 172,08 119,07 291,15 

2 Trại GCT Lâm Hà 98,00 0 98,00 

3 Trung tâm Nghiên cứu GCT Miền Nam (SRC) 356,42 0 356,42 

4 Trạm GCT Củ Chi 168,56 165,08 333,65 

5 Trạm GCT Cai Lậy 420,83 0 420,83 

6 Chi nhánh Miền Trung 0 87,17 87,17 

7 CVF 55,69 170,96 226,65 

 TỔNG CỘNG 1.271,59 542,28 1.813,86 

 
CHI PHÍ BẢO TRÌ TOÀN CÔNG TY NĂM 2015 

ĐVT: triệu đồng  

STT ĐƠN VỊ KH 2015 TH 6TĐN  TH6TCN TH2015 

1 Trại GCT Cờ Đỏ   110,88    117,48    0 117,48    

2 Trại GCT Lâm Hà     50,93      50,93    0   50,93    

3 Trạm GCT Củ Chi   404,53    249,34    0 249,34    

4 Trạm GCT Cai Lậy   123,58    127,32    0 127,32    

5 CN Tây Nguyên     59,84      59,84    0   59,84    

6 Trại Tân Hiệp     37,95      39,72    0   39,72    

 TỔNG CỘNG   787,71    644,63    0 644,63    
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Tình hình thực hiện các dự án 

 Dự án VBCF: Đã kết thúc và được giải ngân tài trợ 7,220 tỷ đồng. 

 Đề tài KC06: Phối hợp với Ban chủ nhiệm đề tài KC06 tổ chức chào hàng cạnh tranh 02 gói thầu mua sắm 

thiết bị. 

 Khu đất An Nhơn Tây Củ Chi: Đã nộp các hồ sơ theo như Công văn số 6502. Đã cập nhật/sang tên Giấy CN 

QSDĐ. Bổ sung đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại huyện Củ Chi và Đơn xin thuê đất cho Sở 

TNMT. Sở TNMT đã trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt cho thuê đất theo quy định.   

 Dự án đầu tư Trại Giống cây trồng Lâm Hà để xin Cấp Giấy chứng nhận đầu tư (làm thủ tục miễn giảm tiền 

thuê đất): Đã nộp bổ sung các hồ sơ theo yêu cầu của Sở KHĐT tỉnh Lâm Đồng. 

 Nộp hồ sơ xin miễn giảm tiền thuê đất tại Chi Nhánh Miền Trung (xin miễn 11 năm kể từ ngày ký hợp đồng 

thuê đất - 2013), dự kiến trong quý I/2016 sẽ có Quyết định của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về việc miễn 

tiền thuê đất. 

Tình hình hoạt động các Công ty con 

Công ty Cổ phần Cơ khí Giống Cây Trồng Miền Nam (SSE) - Xem thông tin tại mục Mô hình quản 

trị, cơ cấu tổ chức (Công ty con, Công ty liên kết) 

Hiện tại, SSE đã ngừng hoạt động và đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ cần thiết để xin phá sản theo quy 

định hiện hành.Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty nắm giữ 83,74% phần vốn chủ sở hữu trong SSE. 

CTCP Giống cây trồng Nam An (NAS) – Xem thông tin tại mục Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức 

(Công ty con, Công ty liên kết) 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 

Tổng doanh thu Đồng 41.867.258.200 

Lợi nhuận trước thuế Đồng 461.391.202 

Lợi nhuận sau thuế Đồng 303.639.255 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
ĐVT : Triệu đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 2014 Thực hiện 2015 % tăng giảm 

Tổng tài sản 523.380 501.293 -4,22% 

Doanh thu thuần 608.625 522.148 -14,21% 

Lợi nhuận từ HĐKD 84.975 56.419 -33,61% 

Thu nhập khác 1.412 5.241 271,12% 

Lợi nhuận trước thuế 86.227 59.532 -30,96% 

Lợi nhuận sau thuế 86.541 46.393 -46,39% 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Do việc tuân thủ Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Quyết định xử phạt số 977/QĐ-CT-XP ngày 31 tháng 03 năm 2015 

ban hành bởi Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, một số khoản mục có sự chênh lệch giữa thời điểm cuối kỳ trong BCTC 

2014 và đầu kỳ trong BCTC 2015 (trong đó có khoản mục tổng tài sản và vốn chủ sở hữu) chính vì thế các chỉ số tài 

chính năm 2014 được tính dưới đây có sự khác biệt với số liệu trong Báo cáo thường niên năm vừa qua. 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Ghi chú 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán      

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,46 2,62  

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,30 0,99  

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 0,31 0,28  

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 0,46 0,40  

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 2,17 1,74  

Vòng quay tài sản Vòng 1,23 1,02  

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu  thuần % 14,22% 8,89%  

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu  % 26,23% 12,92%  

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản  % 17,46% 9,06%  

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần % 13,96% 10,81%  
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI 

 TRONG VỐN CHỦ SỞ HỮU 

CƠ C

CỔ PHẦN 

Cổ phần phổ thông: 14.992.367 cổ phần 

Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần 

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 14.930.955 cổ phần 

Cổ phiếu quỹ: 61.412 cổ phần 

Mệnh giá: 10.000 VNĐ 

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG NĂM 2015 (Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 23/03/21016) 

STT Loại Cổ đông Số lượng Số CP sở hữu Tỷ lệ (%) 

1 Cá nhân trong nước 725 2.080.993 13,88% 

2 Cá nhân nước ngoài 136 172.096 1,15% 

3 Tổ chức trong nước 27 12.602.472 84,06% 

4 Tổ chức nước ngoài 7 136.806 0,91% 

Tổng cộng 895 14.992.367 100,00% 

1 CĐ sở hữu trên 5% 2 11.999.110 80,03% 

2 CĐ sở hữu từ 1% đến 5% 2 661.216 4,41% 

3 CĐ sở hữu dưới 1% 891 2.332.041 15,55% 

Tổng cộng 895 14.992.367 100,00% 
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DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 

Tổ chức/Cá nhân 
Số CMND/Hộ 
chiếu/ĐKKD 

Địa chỉ 
Số lượng 
cổ phần 

Tỷ lệ 

Công ty cổ phần Giống 
cây trồng Trung Ương 

0101449271 
Số 1, Lương Đình Của, 
Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 

9.219.130 61,49% 

Công ty TNHH Quản lý 
Quỹ SSI 

19/UBCK/GP 
Tầng 5, Số 01 Ngô Quyền, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 

2.779.980 18,54% 

 

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU 

Trong năm 2015 Công ty không thực hiện tăng vốn điều lệ. 

CÁC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ 

Không có 
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BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 
 Tình hình tài chính 
 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý 
 Kế hoạch phát triển trong tương lai 
 Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT KINH DOANH 

ĐÁNH GIÁ K

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu TH 2014 KH 2015 TH 2015 TH/KH 2015  
TH 2015/TH 

2014  

Doanh thu thuần 608,63 725,6 522,15 71,96% 85,79% 

Lợi nhuận sau thuế 86,54 95,2 46,39 48,74% 53,61% 

 

 Doanh thu cả năm so với cùng kỳ và kế hoạch chỉ có bắp nếp và đậu vượt kế hoạch, lúa thuần tăng hơn cùng 

kỳ nhưng không đạt kế hoạch. Cả năm 2015, về tình hình lãi gộp bị sụt giảm do có những sản phẩm phải 

giảm giá bán để cạnh tranh với các công ty khác cụ thể như lúa thuần, bắp Dekalb do đó không đạt mục tiêu 

lãi gộp. Lãi gộp chỉ có bắp nếp, đậu tăng so với kế hoạch và cùng kỳ tuy nhiên lãi gộp của toàn công ty vẫn 

sụt giảm 28 tỷ so với kế hoạch và 36 tỷ so với cùng kỳ.  

 Giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 (dựa trên cơ sở tình hình kinh doanh của các đơn vị, công ty đã kịp thời 

điều chỉnh kế hoạch kinh doanh ngay sau sơ kết kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015): giảm còn 301 

tỷ đồng tuy nhiên doanh thu thực hiện chỉ đạt 223 tỷ, tỷ lệ sụt giảm lớn gồm bắp vàng, bắp Dekalb, lúa lai, 

vật tư nông nghiệp, cỏ… 

 Trong thời gian ngắn công ty đã xác định lại kế hoạch kinh doanh rất sát với tình hình thị trường tuy nhiên 

các đơn vị vẫn chưa hoàn thành mục tiêu đã đặt ra cụ thể: VP công ty 161 tỷ nếu không tính doanh thu dự 

trữ quốc gia thì chỉ đạt 131 tỷ, đơn vị giảm nhiều nhất là CN Hà Nội thực hiện 43 tỷ, ảnh hưởng đến hoạt 

động chung của toàn công ty, CN Tây Nguyên còn rất yếu doanh thu 5,8 tỷ, CN Miền Trung dù chưa đạt mục 

tiêu nhưng đã có những nổ lực đạt 65% Kế hoạch (doanh thu 12 tỷ). 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT KINH DOANH 

ĐÁNH GIÁ K

 Thiếu chiến lược phát triển Công ty về lâu dài, cơ cấu nhân sự thiếu đội ngũ kế thừa, đội ngũ cấp trung 

hiện nay chỉ đáp ứng được phần nào, công tác đào tạo không trọng tâm, chưa hiệu quả, chưa quản lý 

theo mục tiêu dẫn đến chưa tạo được trách nhiệm cho CBNV khi thực hiện công việc, cơ chế tiền lương 

thực hiện lâu dài nhưng thiếu cập nhật, quá lạc hậu (năm 2016 HĐQT cho phép tiền thưởng sẽ tương 

ứng với chất lượng, hiệu quả công việc). 

 Công tác RD mặc dù có đội ngũ nhưng định hướng chưa phù hợp với thị trường, chưa có sản phẩm nổi 

bật, sự phối hợp giữa nghiên cứu và kinh doanh còn yếu do đó cần cải thiện công tác Marketing và PTSP. 

Sản xuất tập trung dẫn đến quá tải khâu sản xuất, CBBQ, vùng sản xuất lúa lai tỷ lệ sản xuất chưa thực 

hiện đầy đủ nên sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh năm 2016. 

 Công tác quản trị tuy có đầy đủ các quy chế, quy định nhưng tính đồng bộ và kỷ cương thực hiện chưa 

quyết liệt dẫn đến chưa nghiêm, có sai sót lớn thể hiện sự thiếu trách nhiệm. 

 Tình hình biến đổi khí hậu gây thiệt hại cách ly phải có biện pháp dự báo để bố trí phòng ngừa bằng 

những giải pháp phù hợp tránh rủi ro (cụ thể trường hợp cách ly không đạt ở Lâm Hà). Đối với các giống 

cũ cần duy trì tốc độ tăng trưởng hoặc cố gắng giảm chậm nhất có thể. 
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Chi phí đầu tư thực hiện các hạng mục năm 2015 là 5.026,04 triệu đồng, chỉ đạt 31,35% kế 

hoạch năm 2015. 

 ĐVT: Triệu đồng 

STT Đơn vị Kế hoạch 2015 Thực hiện 2015 

1 Trại GCT Cờ Đỏ 760,00 275,66 

2 Trại GCT Lâm Hà 25,00 24,20 

3 Trung tâm Nghiên cứu GCT Miền Nam (SRC) 895,00 711,77 

4 Trạm GCT Củ Chi 2.100,00 186,56 

5 Trạm GCT Cai Lậy 130,00 133,76 

6 Chi nhánh Hà Nội 5.084,55 2.460,38 

7 Chi nhánh Miền Trung 55,00 0 

8 Chi nhánh Tây Nguyên 155,00 157,96 

9 Nhà máy Trà Vinh 600,00 874,80 

10 CVF 429,03 98,38 

11 Trụ sở chính Công ty 5.800,29 102,58 

 TỔNG CỘNG 16.033,87 5.026,04 

 

Chi phí sửa chữa trong năm 2015: 1.813,86 triệu đồng 

Chi phí bảo trì thiết bị thực hiện các hạng mục năm 2015 là 644,63 triệu đồng, đạt 81,84 % kế hoạch năm 2015.  

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ  

 Việc đầu tư mới thiết bị ở Nhà máy Trà Vinh đã góp phần rút ngắn thời gian sấy trái nhằm giảm áp lực cho 

Chi nhánh Củ Chi và Chi nhánh Cai Lậy. 

 Việc đầu tư thiết bị mới cũng mang lại hiệu quả thiết thực ở Trại Cờ Đỏ, cụ thể: hai máy sấy mới trang bị đã 

có sự khác biệt rất lớn so với máy cũ: tốc độ sấy nhanh, giúp rút ngắn đáng kể hoạt động sấy tại Trại Cờ Đỏ. 

 Tình trang thiết bị sấy trên toàn Công ty đã bắt đầu xuống cấp nhanh, thời gian sấy trái, lẩy hạt kéo dài, ô 

nhiễm do thiếu thiết bị lọc bụi và tình trạng trang thiết bị nhỏ lẻ, không đồng bộ gây khó cho công tác xử lý. 

Trang thiết bị lạc hậu và thiếu đồng bộ đã lộ rõ trên sản phẩm của SSC khi nhu cầu của thị trường đòi hỏi 

cao hơn rất nhiều về mỹ quan, về tính đồng đều của sản phẩm và cuối cùng là chất lượng của sản phẩm..v..v.. 
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6,05%

30,50%

62,20%

1,26%

Cơ cấu tài sản ngắn hạn

Tiền và các khoản tương đương tiền

Các khoản phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

78,09%

9,27% 12,64%

Cơ cấu tài sản dài hạn

Tài sản cố định Tài sản dở dang dài hạn

Tài sản dài hạn khác

  

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Tỷ lệ 2015/2014 

Tài sản ngắn hạn 400.092 370.292 92,55% 

Tài sản dài hạn 123.287 131.001 106,26% 

Tổng tài sản 523.379 501.293 95,78% 

 

 Trong năm 2015, tổng tài sản của Công ty giảm nhẹ 4,22% so với cùng kỳ, trong đó tài sản ngắn hạn và 

tài sản dài hạn biến động trái ngược nhau.Tài sản dài hạn tăng trong kỳ do sự tăng lên của chi phí trả 

trước dài hạn dùng cho việc nghiên cứu giống và sửa chữa cải tạo.  

 Nguyên liệu, vật liệu, thành phẩm và hàng hóa trong năm đã có sự gia tăng đáng kể, nhưng do lượng 

tiền mặt gửi tại Ngân hàng và các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng của Công ty giảm mạnh nên đã 

làm tài sản ngắn hạn trong năm sụt giảm.  
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71,06%

14,51%

5,16%
3,26%

3,29% 2,73%

Cơ cấu nợ ngắn hạn

Vay ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn

Phải trả ngắn hạn khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

Chi phí phải trả ngắn hạn Các khoản mục khác

  

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Tỷ lệ 2015/2014 

Nợ ngắn hạn 162.784 141.219 86,75% 

Nợ dài hạn 1.215 1.213 99,84% 

Tổng nợ phải trả 163.999 142.432 86,85% 

 

 Nợ ngắn hạn năm 2015 đạt 86,75% so với năm trước, trong đó vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất 

với 71,06%, trong năm khoản mục này đã tăng đến 42,5 tỷ do trong năm Công ty có vay tiền ngắn hạn 

từ Ngân hàng để bổ sung nhu cầu vốn lưu động. Khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm 13,25% chủ 

yếu do SSC đã thực hiện chi trả tiền cho Công ty TNHH Sichuan Longping High-tech với số tiền hơn 16,7 

tỷ và một số khoản tiền chi trả cho người bán khác trị giá hơn 15,2 tỷ.  

 Trong năm, do tuân thủ theo Quyết định xử phạt số 977/QĐ-CT-XP ngày 31 tháng 03 năm 2015 ban 

hành bởi Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc Công ty quyết định điều chỉnh hồi tố thuế giá 

trị gia tăng, thuế TNDN và thuế thu nhập cá nhân tính thiếu cho các năm tài chính từ năm 2007 đến 

năm 2010 với tổng số tiền là 6.537.561.805 VND, việc điều chỉnh này làm thuế và các khoản phải nộp 

Nhà nước cuối kỳ trong BCTC 2014 và đầu kỳ trong BCTC 2015 có sự chênh lệch (đã tăng hơn 14,2 tỷ), 

khoản mục này trong năm 2015 giảm hơn 13,1 tỷ do Công ty đã thực hiện chi trả cho Nhà nước. 

 Nợ dài hạn trong năm giảm nhẹ, cùng với sự biến động của nợ ngắn hạn như trên đã làm nợ phải trả 

của Công ty giảm 13,15% so với năm 2014.   
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 Triển khai phương án tái cấu trúc giai đoạn 1 của SSC (cơ cấu tổ chức, sản xuất, kinh doanh, tài chỉnh, sản 

phẩm, R&D…). Xây dựng chiến lược, kế hoạch SXKD 2016 đến 2020. Thành lập Phòng Marketing, Sáp nhập 

Trung tâm Giống Rau Hoa vào SRC, Thành lập Trại Giống cây trồng Tân Hiệp, Thành lập Chi nhánh Trà Vinh,  

 Hoạt động NCPT: các Giống triển vọng được nghiệm thu chuyển PTSP - kinh doanh: 

 Giống lúa lai KC06-1, giống lúa thuần Đài Thơm 8, Kim Cương 111, Bắc Thơm 7; bắp vàng SSC601 (P2P), bắp 

nếp CX162 (CX247); Đậu Xanh Mầm 1.8, One Time; Dưa hấu Gold Cup, Thanh Thiên. 

 Công nhận chính thức giống Max One, SSC7830; công nhận sản xuất thử giống Nam ưu 901, KC06-1, Max68, 

SSC077. Đăng ký bảo hộ 2 giống, 3 dòng bắp nếp, 3 giống lúa thuần, 9 dòng bố mẹ lúa lai; 2 giống đậu xanh. 

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 

CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 

NH
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 Công tác cải tiến, quản lý sản xuất giống gốc, giống bố mẹ đảm bảo an toàn, đầy đủ, kịp thời cho công tác nhân 

giống. Quy hoạch địa bàn sản xuất lúa lai ổn định, mở rộng vùng sản xuất và thời vụ phù hợp nhu cầu thị trường, 

từng bước bố trí rãi vụ sản xuất giống lúa thuần (đặc biệt vụ thu đông) để giảm áp lực thiết bị kho – CBBQ, đáp 

ứng yêu cầu kịp thời về số lượng, chất lượng, giá thành cạnh tranh 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI KẾ

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016 

ĐVT: Khối lượng (KL) – tấn; Doanh thu (DT) – triệu đồng 

Đơn vị 
2016 6TĐN 6TCN 

KL DT DT KHCN KL DT KL DT 

PKD 12.184 254.407 187.571 4.829 96.842 7.355 157.565 

CNHN 2.872 148.655 103.629 1.975 107.019 897 41.636 

CNTN 1.207 33.861 24.184 768 24.216 439 9.645 

CNMT 1.101 32.545 24.261 518 15.885 583 16.660 

Tổng cộng 17.364 469.468 339.643 8.090 243.962 9.274 225.506 
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STT Hạng mục công trình 
Khối 

lượng 
Thành tiền 

Nguồn 

vốn 

Phân kỳ đầu tư 

2016 2017 

I Nhà kho Cờ Đỏ 2.724 m2 và hệ thống sấy 100 tấn/mẻ  14.134,79 
Chủ sở 

hữu 
9.187,61 4.947,18 

1 Nhà kho + nhà bao che lò sấy (m2) 2724 9.740,76    

2 Đường nội bộ + hạ tầng (m2) 620 2.761,28    

3 Thiết bị sấy 100 tấn/mẻ (hệ thống) 1 1.632,75    

II 
Cải tạo nhà máy và lắp mới kho lạnh Nhà máy Chế 
biến Hạt giống cây trồng Hà Nội 

 1.660,63 
Chủ sở 

hữu 
1.660,63 - 

1 Cải tạo và xây dựng (cụm) 1 850,55    

2 Di dời và lắp đặt thiết bị (cụm) 1 650,00    

3 Chi phí thiết, giám sát và dự phòng 1 160,08    

III Phần mềm kế toán Fast Business online  1.000,00 
Chủ sở 

hữu 
1.000,00 - 

 Tổng cộng  16.795,42  11.848,25 4.947,18 

 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2016  ĐVT: triệu đồng
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NHIỆM VỤ  

 Phân tích SWOT xác định mục tiêu chiến lược, một số vấn đề định vị sản phẩm: cơ cấu nhân sự có trình độ, chuyên 

môn, tay nghề, bộ sản phẩm khác biệt, đội ngũ nghiên cứu có kinh nghiệm, nguồn gen phong phú, thương hiệu mạnh.  

 Chấn chỉnh quy trình xây dựng đề tài nghiên cứu và đánh giá sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Tăng cường 

quan hệ hợp tác với các viện, trường để cập nhật các thông về giống mới triển vọng trong quá trình khảo nghiệm so 

sánh giống. 

 Mở rộng quan hệ hợp tác khảo nghiệm giống hạt rau, khai thác triệt để giống có bản quyền để mở rộng thị phần và 

tăng hiệu quả hạt giống rau. Cải tiến hoạt động marketing và phát triển sản phẩm đảm bảo tính đồng bộ, xuyên suốt 

và nắm bắt thị trường linh hoạt. 

 Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm trong quá trình bảo quản để ngăn ngừa thiệt hại trong kho và thực hiện 

nghiêm túc chế độ trách nhiệm vật chất trong công tác CBBQ. 

 Tăng cường cơ sở vật chất phù hợp với quy mô sản xuất và yêu cầu của công tác CBBQ, đóng gói để duy trì sức sống 

hạt giống. Cải tiến công tác quản trị thu mua nguyên liệu, vật tư, bao bì và từng bước vận hành hoạt động logistic 

hiệu quả. 

 Kiểm soát quá trình thực hiện của các đơn vị, bộ phận nhân viên, cải tiến hệ thống thông tin nội bộ, áp dụng giải pháp 

Fast online, BES, quản lý kho để hỗ trợ cung cấp thông tin phục vụ công tác quản trị. 

 Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận và cá nhân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình vì lợi ích 

của công ty. Các đơn vị, CBNV cố gắng hành động với tinh thần vượt khó, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ đi đến thành 

công. Tăng cường hệ thống quản trị, tính kỷ cương chấp hành quy chế, quy định và quyết định của cấp trên. 

GIẢI PHÁP 

Công tác Nghiên cứu: 

 Tăng cường quan hệ hợp tác với các viện, trường để cập nhật các thông về giống mới triển vọng trong quá trình khảo 

nghiệm so sánh giống. 

 Chấn chỉnh quy trình xây dựng đề tài nghiên cứu và đánh giá sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. 

 Mở rộng quan hệ hợp tác khảo nghiệm giống hạt rau, khai thác triệt để giống có bản quyền để mở rộng thị phần và 

tăng hiệu quả hạt giống rau. 

 Tập trung sản phẩm tự nghiên cứu và sản xuất trong nước, sản phẩm khoa học công nghệ có lợi nhuận cao. 

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

NHIỆM VỤ

 Phân tích SWOT xác đ

môn, tay nghề, b

KẾ
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Công tác kinh doanh: 

 Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc giai đoạn 2 tập trung vào các đơn vị còn yếu và tồn tại một số vấn đề chủ yếu trong kinh 

doanh và các nhân sự không đáp ứng yêu cầu công việc. 

 Cải tiến hoạt động marketing và phát triển sản phẩm đảm bảo tính đồng bộ, xuyên suốt và nắm bắt thị trường linh hoạt. 

 Marketing và phát triển sản phẩm xây dựng và định vị sản phẩm, phân khúc thị trường; 

 Tập trung phát triển lúa lai sản xuất, lúa thuần, bắp nếp sản xuất, hạt rau, đậu trong đó chọn lọc sản phẩm mới phát 

triển hiệu quả 

 Sản phẩm mới: Bắp nếp CX247, Lúa thuần Đài Thơm 8, Lúa lai KC06-1, HR182, Nam Ưu 209, Phúc ưu 868 

 Định vị thương hiệu cao trên thị trường để tạo lợi nhuận tối ưu 

 Tăng cường đào tạo, huấn luyện công nghệ, đào tạo kiến thức canh tác, đặc tính giống, kỹ năng tiếp thị, bán hàng cho 

CBNV kinh doanh và marketing. 

Công tác Sản xuất – Quản lý chất lượng:  

 Quy hoạch địa bàn sản xuất lúa lai ổn định, mở rộng vùng sản xuất và thời vụ phù hợp nhu cầu thị trường, từng bước 

bố trí rãi vụ sản xuất giống lúa thuần (đặc biệt vụ Thu Đông) để giảm áp lực thiết bị kho – CBBQ, đáp ứng yêu cầu kịp 

thời về số lượng, chất lượng, giá thành cạnh tranh. 

 Công tác cải tiến, quản lý sản xuất giống gốc, giống bố mẹ đảm bảo an toàn, đầy đủ, kịp thời cho công tác nhân giống. 

 Cải tiến công tác quản trị thu mua nguyên liệu, vật tư, bao bì và từng bước vận hành hoạt động logistic hiệu quả. 

 Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm trong quá trình bảo quản để ngăn ngừa thiệt hại trong kho và thực hiện 

nghiêm túc chế độ trách nhiệm vật chất trong công tác CBBQ. 

 Thực hiện giao khoán cho nhân viên sản xuất, cải tiến chế độ lương điểm và chế độ thưởng theo khối lượng, chất lượng 

công việc và kết quả công tác của bộ phận, cá nhân. 

 Mở rộng vùng sản xuất/chế biến/phân phối nhằm giảm giá thành/giảm áp lực cung ứng và bảo quản 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI KẾ

Công tác đầu tư: 

 Tăng cường cơ sở vật chất phù hợp với quy mô sản xuất và yêu cầu của công tác CBBQ, đóng gói để duy trì sức 

sống hạt giống. 

 Đề xuất các giải pháp quản trị, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Công tác Tài chính:  

 Cập nhật những thay đổi của công tác tài chính, kế toán để kiểm soát tình hình triển khai chiến lược kinh doanh; 

 Kiểm soát quá trình thực hiện của các đơn vị, bộ phận nhân viên, cải tiến hệ thống thông tin nội bộ, áp dụng 

giải pháp Fast Business online, BES, quản lý kho để hỗ trợ cung cấp thông tin phục vụ công tác quản trị. 
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KẾT LUẬN 

Năm 2015 đã qua đi, một năm thật sự khó khăn cho SSC doanh thu & lợi nhuận đạt thấp so với kế hoạch 

mức, tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ, không như kỳ vọng của cổ đông, của Hội đồng quản trị, mặc dù có 

những nguyên nhân khách quan & chủ quan nhưng trách nhiệm chính vẫn thuộc về Ban Điều hành.  

Năm 2016 trước mắt vẫn còn nhiều thách thức. Việc triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh của HĐQT, 

Ban Điều hành phải luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ  được giao và sẽ tăng cường phát huy sức 

mạnh tập thể của toàn thể CBNV Công ty. Thay mặt Ban Điều hành trân trọng cám ơn sự chỉ đạo kịp thời 

của HĐQT, của cổ đông, sự hợp tác, hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể, đơn vị đối tác, khách hàng, nhà 

cung ứng, các cơ quan thông tin đại chúng để góp phần cho sự phát triển ổn định của Công ty trong thời 

gian qua và những năm tới.  

Với sự tin tưởng của cổ đông, của HĐQT, Ban Điều hành sẽ phấn đấu nỗ lực hơn nữa để đạt được những 

mục tiêu ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2016 đề ra. Tiếp tục từng bước thâm nhập thị trường các nước trong khu vực, 

tích cực thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, tăng cường công tác quản lý chất 

lượng và hoàn thiện công tác quản trị, tăng cường mở rộng đầu tư quy mô sản xuất, củng cố cơ sở vật chất,  

tăng cường nâng cao nguồn nhân lực, phát huy nội lực, tạo cơ sở vững chắc để SSC phát triển sản phẩm, 

thương hiệu, uy tín, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của bà con nông dân, đóng góp ngày càng nhiều 

hơn vào việc phát triển sản xuất nông nghiệp của đất nước. 
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GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI 

Ý KIẾN KIỂM TOÁN 

GI

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH ERNST & YOUNG – Việt 

Nam đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2015 của CTCP Giống cây 

trồng Miền Nam, vì vậy Ban Tổng Giám đốc không có ý kiến giải trình thêm.  
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty 
 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

 Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG  

CỦA CÔNG TY 

ĐÁNH GIÁ CÁC M

Bối cảnh chung 

 Biến đổi khí hậu toàn cầu làm cho thời tiết diễn biến bất thường như hạn hán, xâm nhập mặn gây tác động 

lớn đến sản xuất nông nghiệp. 

 Khủng hoảng kinh tế thế giới đã tác động đến nền kinh tế nhiều quốc gia và hoạt động sản xuất kinh doanh 

của các doanh nghiệp. 

 Hội nhập kinh tế toàn cầu tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời doanh nghiệp cũng phải vượt qua nhiều thách thức 

để tồn tại và phát triển. 

 Tình hình cạnh tranh mạnh trên thị trường hạt giống, nhất là sự tăng cường tiếp thị của các công ty giống 

nước ngoài và sự ra đời của một loạt các công ty giống mới. Đứng trước bối cảnh trên, họat động SXKD của 

Công ty có những thuận lợi và khó khăn sau: 

Thuận lợi:  

 Công ty đã triển khai phương án đoạn tái cấu trúc 

giai đoạn 1, nhiều phương pháp và cách thức hoạt 

động mới đang vận hành cho Công ty. 

 Các chính sách của nhà nước về cánh đồng lớn, 

dự trữ quốc gia tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ sản 

phẩm của Công ty. 

 Lạm phát thấp, giá xăng dầu giảm liên tục giúp 

giảm giá thành sản xuất, giảm chi phí vận chuyển. 

Khó khăn:  

 Biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra khốc liệt, hạn 

hán, xâm nhập mặn xảy ra trên diện rộng, mùa 

Đông ấm diễn ra ở các tỉnh Bắc Trung Bộ làm 

thay đổi cơ cấu giống.  

 Doanh thu Dekalb chiếm tỷ trọng khá lớn;  

 Giá bắp nông sản giảm kéo dài, giá lúa biến động 

theo chiều hướng giảm, giá đậu xanh tăng ảnh 

hưởng lớn đến nhu cầu mua giống của nông dân. 
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG  

CỦA CÔNG TY 

ĐÁNH GIÁ CÁC M

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu TH 2014 KH 2015 TH 2015 TH/KH 2015 
TH 2015/TH 

2014 

Doanh thu thuần 608,63 725,6 522,15 71,96% 85,79% 

Lợi nhuận sau thuế 86,54 95,2 46,4 48,74% 53,62% 

 Doanh thu thuần: 522,15 tỷ đồng, đạt 71,96% so kế hoạch & đạt 85,79% so với cùng kỳ. 

 Lợi nhuận sau thuế: 46,4 tỷ đồng, đạt 48,74% so kế hoạch & đạt 53,62% so với cùng kỳ. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

ĐÁNH GIÁ C

HO

NHỮNG MẶT LÀM ĐƯỢC  

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành tích cực triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 

ban hành năm 2015, bao gồm :  

 Thực hiện rà soát đánh giá thực trạng Công ty trong toàn bộ các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy; nhân sự; Kế hoạch đầu 

tư; Nghiên cứu; Sản xuất; Quản lý chất lượng; kinh doanh; quản lý tài chính. 

 Thực hiện xong việc tái cấu trúc Công ty giai đoạn 1, cụ thể: (i) Bổ sung và xây dựng mới cơ cấu bộ máy tổ chức ở 

Công ty và từng đơn vị. (ii) Sắp xếp, định biên lao động, bổ nhiệm nhân sự phù hợp với năng lực, nhiệm vụ và nâng 

cao trách nhiệm của từng bộ phận. (iii) Xây dựng, sửa đổi hệ thống quy chế quản trị: 

 Xây dựng và giao mục tiêu đến từng đơn vị, cá nhân người động. 

 Xây dựng chiến lược nghiên cứu sản phẩm theo hướng yêu cầu thị trường 

 Thực hiện chế độ lương khoán đối với bộ phận sản xuất và trả lương theo mục tiêu công việc... 

 Một số giống triển vọng được nghiệm thu chuyển phát triển sản phẩm đưa vào kinh doanh: 

 Giống lúa lai KC06-1, giống lúa thuần Đài Thơm 8, Kim Cương 111, Bắc Thơm 7; bắp vàng SSC601 (P2P), bắp 

nếp CX162 (CX247); Đậu Xanh Mầm 1.8, One Time; Dưa hấu Gold Cup, Thanh Thiên. 

 Công nhận chính thức giống Max One, SSC7830; công nhận sản xuất thử giống Nam ưu 901, KC06-1, Max68, 

SSC077. Đăng ký bảo hộ 2 giống, 3 dòng bắp nếp, 3 giống lúa thuần, 9 dòng bố mẹ lúa lai; 2 giống đậu xanh. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

ĐÁNH GIÁ C

HO

NHỮNG MẶT CÒN HẠN CHẾ  

 Không hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mà Đại hội cổ đông thường niên 2015 thông qua, doanh thu & 

lợi nhuận đạt thấp. Bộ máy điều hành chưa linh hoạt, vẫn có nhiều vấn đề bất cập hiện nay chưa có đổi mới, cập 

nhật thị trường chưa được nhanh nhạy, việc tương tác giữa Kinh doanh – Marketing – Nghiên cứu chưa xuyên suốt 

dẫn đến chưa nhận biết được thị trường đầy đủ. Sản lượng và lợi nhuận giảm trong khi phải nộp thuế tăng do 

không đạt tỷ lệ cơ cấu sản phẩn khoa học công nghệ, đóng bổ sung thuế, hàng hủy lớn.  

 Công tác bảo quản hàng hóa chưa tốt dẫn đến giảm chất lượng, mất giá trị tương đương 10% lợi nhuận/năm. Bên 

cạnh đó chưa thấy phát huy nghiên cứu đối với kinh doanh và marketing, chưa đưa ra sản phẩm khác biệt dẫn dắt 

thị trường. Cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu để tạo sự khác biệt của Công ty so với các công ty đối thủ. 

 Hàng hóa kém, mất phẩm chất tồn kho tồn đọng từ các năm trước phải xử lý hủy, bán lương thực, giảm lợi nhuận 

của Công ty.  

 Công tác đầu tư, XDCB, mua sắm trang thiết bị được thực hiện chỉ dừng ở đầu tư chủ yếu các công trình mở rộng, 

sửa chữa, máy móc, thiết bị, chưa đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư; 

 Mặc dù, Công ty có một đội ngũ nghiên cứu tốt, có chuyên môn kỹ thuật cao nhưng chưa phát huy điểm mạnh, 

công tác kinh doanh dự báo thiếu chính xác,  

 Công tác tài chính tình trạng công nợ tăng cao, công tác thu hồi công nợ chưa đạt kết quả tốt;  

 Công tác tiền lương: Cơ chế tiền lương chưa kích thích động viên CBNV, chưa thu hút nguồn nhân lực có chất lượng 

chuyên môn cao, công tác nhân sự quản lý cấp trung vẫn còn nhiều bất cập;  
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HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 Hội đồng quản trị giám sát Ban Điều hành việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT về kết quả thực hiện kế 

hoạch doanh thu và lợi nhuận, đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị năm 2015. 

 Giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. HĐQT, Tổng Giám đốc đã triển khai và quán triệt 

thực hiện các nội dung công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công 

 Giám sát chính sách bán hàng, theo dõi công nợ, bảo quản hàng tồn kho.HĐQT đề nghị Ban Điều hành đặt trọng 

tâm triển khai bán hàng và theo dõi phân phối hàng Dekalb, công tác thu hồi, kiểm soát công nợ& các giải pháp 

thực hiện bảo quản hàng tồn kho. Vì thế cần gắn trách nhiệm của bộ phận sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cơ chế 

cân bằng, quy trách nhiệm thưởng/ phạt cụ thể, chi tiết hơn để mang lại lợi ích cho công ty. đồng thời phối hợp với 

các bộ phận để phấn đấu cho các mục tiêu trong kinh doanh. 

 Giám sát công tác triển khai kế hoạch sản xuất bổ sung năm 2015, kế hoạch sản xuất cho 2016 để đáp ứng yêu 

cầu kinh doanh.Triển khai xây dựng kế hoạch kinh doanh và R&D cho 2016-2020 tầm nhìn 2025; 

 Giám sát việc thực hiện chương trình dự trữ giống Quốc gia: HĐQT đã giao nhiệm vụ Ban Điều hành chỉ đạo các 

bộ phận chuyên môn thực hiện kịp thời việc bảo quản, đóng gói & cung ứng giống theo yêu cầu   

 Giám sát việc thực hiện Hợp đồng liên doanh với Công ty Phát triển Nhà Daewon Thủ Đức trong việc triển khai Dự 

án 282 Lê Văn Sỹ; 
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÁC K

 

CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ NĂM 2016 

CÔNG TY MẸ 

STT CHỈ TIÊU KH 2016 (VNĐ) 

1 Doanh thu thuần 469.467.869.275 

2 Lợi nhuận trước thuế 70.070.098.652 

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN 65.523.019.089 

4 Cổ tức  20%VĐL (149.923.670.000) 29.984.734.000 

 

CÔNG TY HỢP NHẤT (BAO GỒM CÔNG TY CON) 

STT CHỈ TIÊU KH 2016 (VNĐ) 

1 Doanh thu thuần 470.662.407.475 

2 Lợi nhuận trước thuế  68.703.549.802 

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN 64.355.723.436 

4 Cổ tức  20%VĐL (149.923.670.000) 29.984.734.000 
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KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2016 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Hạng mục công trình Thành Tiền Nguồn vốn Phân kỳ đầu tư 

        2016 2017 

I Nhà kho Cờ Đỏ 2.724 m2 và hệ thống sấy 100 tấn/mẻ 14.134,79 Chủ sở hữu 9.187,61 4.947,18 

II 
Cải tạo nhà máy và lắp mới kho lạnh Nhà máy Chế biến 

hạt giống cây trồng Hà Nội 
1.660,63 Chủ sở hữu 1.660,63 - 

III Phần mềm kế toán Fast Business online 1.000,00 Chủ sở hữu 1.000,00 - 

 Tổng cộng 16,795.42  11.848,25 4.947,18 

 

Năm 2015, là năm đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 

mới (2015-2019) thực hiện kế hoạch 05 năm, nhưng kết quả 

doanh thu & lợi nhuận đạt thấp so với kế hoạch Đại hội đồng 

cổ đông thông qua, mức tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ & 

không như kỳ vọng của cổ đông, mặc dù HĐQT đã chỉ đạo 

quyết liệt đối với Ban Điều hành Công ty để triển khai định 

hướng chiến lược kinh doanh, tài chính, phương tái cấu trúc 

về tổ chức, nhân sự, bộ máy điều hành…. nhưng do các 

nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến kết qua 

không đạt mục tiêu. 

Năm 2016, sẽ tập trung ưu tiên phát 

triển các sản phẩm mới của Công ty lai 

tạo, sản phẩm khoa học công nghệ, sản 

phẩm độc quyền của SSC, ngừng phân 

phối sản phẩm của Dekalb.Tăng cường 

công tác đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng 

yêu cầu bảo quản chất lượng hàng hóa, 

cải thiện thu nhập cho CBNV, thu hút 

nguồn lực, chất xám bên ngoài để giúp 

Công ty phát triển. 

Hội đồng quản trị tin tưởng với sự nỗ lực của Ban Điều hành, của toàn thể CBNV Công ty, sự ủng hộ của các 

cổ đông, sự hợp tác, hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể, đơn vị đối tác, khách hàng, nhà cung ứng, các cơ 

quan thông tin đại chúng sẽ góp phần cho sự phát triển ổn định của Công ty trong năm 2016 & những năm 

tiếp theo nhằm đảm bảo cho Công ty phát triển ổn định và bền vững trong tương lai. 

 

KẾT LUẬN 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 Hội đồng quản trị 
 Ban kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘ

Thành viên  Chức Vụ Số lượng CP Tỷ lệ

Lê Thị Lệ Hằng Chủ tịch HĐQT - - 

Trần Kim Liên Phó Chủ tịch HĐQT - - 

Đỗ Bá Vọng Thành viên HĐQT - - 

Hàng Phi Quang Thành viên HĐQT 44.587 0,29% 

Nguyễn Quốc Vọng Thành viên HĐQT 2.467 0,01% 

 

HOẠT ĐỘNG CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Tiểu Ban Tái cấu trúc và Đầu tư 

 Trưởng tiểu ban: Trần Kim Liên ; Thành viên: Hàng Phi Quang; 

 Thảo luận xây dựng phương án tái cấu trúc toàn diện SSC (cơ cấu tổ chức, sản xuất, kinh doanh, tài chính, 

sản phẩm, R&D…) 

 Thảo luận và đề xuất các ý kiến, các nội dung liên quan đến kế hoạch SXKD, Đầu tư, tài chính, mua sắm thiết 

bị năm 2015;   

 Thảo luận xây dựng chiến lược, kế hoạch SXKD,  chiến lược Đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 -2020; 

 Thảo luận từng bước hội nhập hai Công ty SSC & NSC về hệ thống kế toán và quản trị Công ty; 

 Thảo luận kế hoạch chi trả cổ tức đợt 1/2014, đợt 2/2014 (đã hoàn tất thanh toán cổ tức năm 2014). 

 Thảo luận việc hợp tác với Dekalb trong hợp đồng phân phối;  

 Thảo luận các vấn đề tài chính khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sang liên doanh đối với Dự án 282 

Lê Văn Sỹ với Daewon Thủ Đức; 
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HOẠT ĐỘNG CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Tiểu ban Khoa học và Công nghệ  

 Trưởng tiểu ban: Nguyễn Quốc Vọng; Thành viên: Đỗ Bá Vọng; 

 Xây dựng chiến lược R&D của Công ty; chương trình kế hoạch Hợp tác quốc tế về  khoa học và công nghệ; 

 Phối hợp với ban đầu tư để đưa ra các chiến lược nghiên cứu sản phẩm.Tìm hiểu nhu cầu của thị trường để 

đưa ra những sản phẩm thị trường cần;  

 Xác định chiến lược phát triển giống rau nhiệt đới và khảo nghiệm giống rau ôn đới tại thị trường  Việt Nam; 

 Xem xét lại tiềm năng của ngành thức ăn gia súc và lợi thế cạnh tranh với các công ty nước ngoài. So sánh 

lợi thế của việc đầu tư phát triển ngô cho thức ăn gia súc và ngô cho thực phẩm; 

 Thảo luận chiến lược nghiên cứu 2016-2020;  

Tiểu Ban Nhân sự - Lương thưởng  

 Trưởng tiểu ban: Hàng Phi Quang; Thành viên: Trần Kim Liên; 

 Thảo luận cơ cấu tổ chức bộ máy, thông qua danh sách cán bộ quản lý được bổ nhiệm theo Tái cấu trúc mới, 

Quy chế đánh giá cán bộ nhân viên;  

 Thảo luận xây dựng Quy chế tiền lương, thưởng theo cơ chế gắn với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 

trước mắt có phương án khắc phục những bất cập tiền lương, tiền thưởng cho CBCNV trong năm 2015; 

 Thảo luận xây dựng chính sách thu hút và giữ nhân tài đặc biệt đội ngũ cán bộ nguồn, chuyên gia công nghệ, 

cán bộ nghiên cứu và chính sách đối với cán bộ nghiên cứu; 

 Thảo luận mức thù lao hàng tháng chi trả cho HĐQT, BKS năm 2015; 

 Thảo luận lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của SSC & các Công ty con;  

 Thảo luận và đề xuất thông qua đơn giá tiền lương năm 2015;  
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2014 (thời gian họp từ 01/01/2015 đến 31/03/2015)  

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Lý do không tham dự 

1 Hàng Phi Quang Chủ tịch HĐQT 2 100%  

2 Nguyễn Thanh Tùng Phó Chủ tịch HĐQT 2 100%  

3 Nguyễn Tiến Hiệp Thành viên HĐQT 2 100%  

4 Quốc Hồ Đình Tuấn Thành viên HĐQT 2 100%  

5 Nguyễn Quốc Vọng Thành viên HĐQT 2 100%  

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 (thời gian họp từ 09/05/2015 đến 31/12/2015) 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Lý do không tham dự 

1 Lê Thị Lệ Hằng Chủ tịch HĐQT 8 100%  

2 Trần Kim Liên Phó Chủ tịch HĐQT 8 100%  

3 Đỗ Bá Vọng Thành viên HĐQT 8 100%  

4 Hàng Phi Quang Thành viên HĐQT 8 100%  

5 Nguyễn Quốc Vọng Thành viên HĐQT 8 100%  
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT 06/02/2015 
- Thông qua việc NSC thực hiện chào mua công khai 

cổ phiếu SSC 

2 02/NQ-HĐQT 06/02/2015 

- Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2014 

- Kế hoạch SX-KD-Đầu tư –XDCB năm 2015 

- Thông qua việc mua đất xây dựng văn phòng Chi 

nhánh Hà Nội  

- Thông qua chủ trương đầu tư tại Myanmar, hợp 

tác với PAN 

- Thông qua công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 

2014 

3 03/NQ-HĐQT 31/3/2015 

- Thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận 

của kế hoạch SX-KD  năm 2015 

- Thông qua tổng mức đầu tư XDCB năm 2015 

- Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, 

BKS năm 2014 

- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS 

năm 2015 

- Thông qua đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập 

năm 2015 

- Thông qua công tác chuẩn bị nhân sự HĐQT, BKS 

nhiệm kỳ 2015-2019 

4 04/NQ-HĐQT 09/5/2015 - Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015 

5 05/NQ-HĐQT 09/5/2015 
- Thông qua việc điều chỉnh các Tiểu ban của HĐQT 

nhiệm kỳ 2015-2019 

CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH TRONG NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

- Thông qua mức chi trả thù lao hàng tháng của 

HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019 

- Thông qua các giải pháp liên quan đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty, chủ trương hợp 

tác với Myanmar, Dự án 282 Lê Văn Sỹ; Định 

hướng phát triển giống Rau- Hoa 

- Thông qua việc chỉ định thầu mua máy móc thiết 

bị theo chương trình tài trợ của dự án VBCF 

6 06/NQ-HĐQT 02/6/2015 
- Thông qua kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức đợt 

1/2014 

7 07/NQ-HĐQT 02/6/2015 

- Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập 

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, thực hiện 

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 

8 08/NQ-HĐQT 02/6/2015 

- Thông qua chức năng nhiệm vụ của các Tiểu ban của 

Hội đồng quản trị   

- Thông qua việc tái cấu trúc các vấn đề liên quan đến 

hoạt động của Công ty 

- HĐQT đề nghị Ban Điều hành tiếp tục đẩy mạnh công 

tác tiếp thị, bán hàng theo Hợp đồng phân phối đã ký 

kết với Dekalb và yêu cầu có phương án tối ưu nhất 

để bảo quản hàng tồn kho  

- Thông qua việc kiện toàn hoạt động của Trung 

tâm Giống Rau Hoa (CVF) 

- Thông qua việc giao Ban Điều hành đề xuất 

phương án nâng cấp phần mềm kế toán đáp ứng 

yêu cầu báo cáo số liệu hợp nhất trong cùng hệ 

thống quản trị. 

9 09/NQ-HĐQT 15/7/2015 

- Thông qua kết qủa sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu 

năm 2015, 

- HĐQT đã nhận thấy kế hoạch kinh doanh khó đạt 

được kế hoạch đề ra, doanh thu cả năm 2015 ước 

chỉ đạt 590 tỷ đồng, Kế hoạch lợi nhuận sau 

thuế ước chỉ đạt 75 tỷ đồng 
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phối hợp với các tiểu 

ban HĐQT triển khai xây dựng kế hoạch kinh 

doanh và R&D cho 2016-2020 tầm nhìn 2025. 

- Thông qua phương án tái cấu trúc công ty giai 

đoạn 1. Yêu cầu Tổng Giám đốc trên cơ sở phương 

án  lập kế hoạch triển khai đồng bộ cả tổ chức và 

hệ thống quản trị (lập kế hoạch tiến độ, định biên, 

xây dựng và sửa đổi hệ thống quy chế quản trị….)  

- Thông qua kế hoạch hợp tác R&D giữa SSC và 

NSC, để khai thác triệt để tiềm năng và lợi thế của 

2 công ty   

- Yêu cầu Tổng Giám đốc rà soát lại hợp đồng 

chuyên gia đã ký kết. Chỉ tiếp tục thực hiện hợp 

đồng với đội ngũ chuyên gia công nghệ,  

10 10/NQ-HĐQT 15/8/2015 

- HĐQT đề nghị TGĐ rà soát lại các thủ tục được 

hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo 

quy định pháp luật;  

- HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc sửa đổi, bổ sung 

quy định thủ tục thanh toán giống nhập kho ngay 

từ Vụ Hè Thu năm 2015.  

- Yêu cầu Ban Điều hành rà soát lại hợp đồng phân phối 

đã ký kết với Dekalb,  có phương án tối ưu nhất để 

bảo quản hàng tồn kho nhằm đảm bảo chất lượng 

sản phẩm; 

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, cân đối dòng 

tiền để đảm bảo việc trả nợ vay và hoạt động SXKD 

của Công ty.  

- Phê duyệt Phương án tái cấu trúc Công ty.Yêu cầu 

Tổng Giám đốc rà soát lại chức năng các đơn vị, 

định biên nhân sự cho phù hợp, tuyển dụng các vị 

trí các bộ quản lý theo tái cấu trúc mới  

- Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh tại 

Bình Định, HĐQT giao Tổng Giám đốc xây dựng 

đề án trình HĐQT xem xét; 
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

11 11/NQ-HĐQT 08/9/2015 

- Đối với hợp đồng phân phối sản phẩm Dekalb,  đề 

nghị Ban Điều hành tiếp tục tăng cường công tác 

bán hàng để giảm áp lực hàng tồn kho; 

- HĐQT chấp thuận chủ trương thực hiện thủ tục xử 

lý gán nợ đất Đại lý Hà Đạt - Sơn La chuyển tên 

từ hộ gia đình sang cá nhân  

- Phê duyệt Quy chế tổ chức bộ máy của Công ty, 

bổ sung chức năng, nhiệm vụ kinh doanh cho Chi 

nhánh Trạm Cai Lậy, Chi nhánh Trại Cờ Đỏ  

- Thông qua chủ trương khuyến khích xây dựng cơ 

chế hoạt động nghiên cứu, sản phẩm nghiên cứu 

phải gắn liền với hiệu quả kinh doanh,  

12 12/NQ-HĐQT 07/11/2015 

- Yêu cầu  Ban Điều hành tập trung thúc đẩy công 

tác tiêu thụ, xây dựng chính sách bán hàng phù 

hợp để giải quyết hàng tồn kho, tập trung xử lý 

hàng kém chất lượng, tăng cường kiểm soát và 

thu hồi công nợ, 

- Yêu cầu Ban Điều hành xây dựng các chỉ tiêu 

doanh thu và lợi nhuận 2016. Xúc tiến xây dựng 

chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai 

đoạn 2016-2020. 

- Yêu cầu Tổng Giám đốc xác định nghĩa vụ tài 

chính mà Công ty phải nộp khi thực hiện chuyển 

quyền sử dụng đất sang Công ty Liên doanh Đối 

với dự án 282 Lê Văn Sỹ, 

- Yêu cầu Ban Điều hành tiếp tục xây dựng hoàn 

thiện ban hành các quy chế/quy định theo yêu cầu 

quản trị mới, xây dựng hệ thống lương, thưởng, 

chú trọng đối với bộ phận kinh doanh, marketing, 

nghiên cứu, đội ngũ chuyên gia công nghệ và cán 

bộ quản lý để thu hút nguồn nhân lực.  

- HĐQT phê chuẩn đề cử ông Trần Quốc Thạch giữ 

chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Hà Văn Hưng Giám 

đốc Công ty cổ phần GCT Nam An để thay thế 

nhân sự thay đổi.  
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

- Thông qua việc ủy quyền cho Thư ký HĐQT là 

người phụ trách công bố thông tin của Công ty 

- HĐQT chấp thuận đề xuất của Tổng Giám đốc tiếp 

tục thực hiện phân phối bắp Delkab (theo phê 

duyệt từng chủng loại). Ban Điều hành tăng cường 

hoạt động bán hàng & có giải pháp bảo quản hàng 

tồn kho.  

- Xúc tiến triển khai nâng cấp phần mềm kế toán và 

NSC sẽ cử cán bộ cùng hỗ trợ triển khai việc thực 

hiện tái cấu trúc hệ thống quản trị 

13 13/NQ-HĐQT 11/11/2015 
- Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2/2014, tỷ 

lệ chi trả 10%,  

13 14/NQ-HĐQT 04/12/2015 

- Yêu cầu Ban Điều hành xúc tiến kiểm kê hàng hóa, 

sản phẩm, vật tư bao bì kém chất lượng tại các 

đơn vị 

- Yêu cầu Hội đồng Khoa học cơ sở và Ban Điều 

hành đánh giá và lựa chọn sản phẩm kinh doanh 

có khả năng cạnh tranh và giảm rủi ro trong quá 

trình sản xuất  

- Yêu cầu Tổng Giám đốc liên hệ tư vấn để xác định 

nghĩa vụ tài chính mà Công ty phải nộp khi thực 

hiện chuyển quyền sử dụng đất sang Công ty Liên 

doanh trong dự án 282 Lê Văn Sỹ, 

- Yêu cầu Tổng Giám đốc liên hệ tư vấn thuế để rà 

soát lại các thủ tục được hưởng ưu đãi thuế thu 

nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật.  

- Yêu cầu Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành và 

quản lý Chi nhánh Hà Nội, GĐ Chi nhánh tập trung 

công tác thu hồi công nợ 

- Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế quản 

trị Công ty để phòng ngừa rủi ro và ràng buộc 

trách nhiệm nhằm xây dựng đội ngũ nguồn nhân 

lực gắn bó, tâm huyết với Công ty  
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc tổ chức lại các điểm 

triển khai nghiên cứu của Công ty theo hướng tập 

trung, khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực,  

- Yêu cầu Tổng Giám đốc xây dựng chiến lược đầu 

tư & nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật 

của Công ty; 

- Thông qua việc Thành lập Chi nhánh Giống cây 

trồng miền Nam tại Trà Vinh với đầy đủ chức năng 

sản xuất, kinh doanh & Chế biến bảo quản 

- Yêu cầu Tổng Giám đốc phân công lại Ban Tổng 

Giám đốc theo từng lĩnh vực sản xuất và quản lý 

chất lượng, chế biến bảo quản, nghiên cứu.   

 

 

  

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP 

Hiện nay, Công ty chỉ có 01 thành viên HĐQT hoạt động độc lập là Ông Nguyễn Quốc Vọng.Trong năm 

đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, tiếp tục giúp HĐQT điều hành hoạt động của Công ty theo đúng 

định hướng phát triển đã đặt ra. 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ CHỨNG CHỈ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Họ và tên Chức vụ Chứng chỉ Ngày cấp 

Ông Hàng Phi Quang Chủ tịch HĐQT 
Chứng chỉ đào tạo Công ty số 

62/QTCT 
19/09/2013 
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BAN KIỂM SOÁT BAN KI

Thành viên  Chức Vụ Số lượng CP Tỷ lệ 

Phan Thế Tý Trưởng Ban - - 

Nguyễn Khánh Quỳnh Thành viên  - - 

Nguyễn Hữu Hòa Thành viên - - 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 Trong năm Ban kiểm soát đã xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và hệ thống 

quản lý của Công ty về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, đã được Đại hội đồng Cổ đông 

thông qua. 

 Giám sát và phối hợp với Tổng Giám đốc tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công 

ty. Trực tiếp làm việc với Ban điều hành nhằm phát hiện những hạn chế thiếu sót để kiến nghị những giải pháp 

phù hợp với thực trạng và nguyên tắc quản lý hoạt động của Công ty. 

 Theo dõi kiểm tra quy trình thực hiện các dự án đầu tư, phối hợp với kiểm toán viên thẩm định báo cáo tài chính 

và báo cáo tình hình kinh doanh. Trong năm Ban kiểm soát cũng tham gia đầy đủ 8 cuộc họp của Hội đồng quản 

trị, tích cực đưa ra các ý kiến đóng góp cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành 

nhằm đảm bảo Công ty hoạt động đúng theo đúng nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên 2015 đề ra, phù hợp 

với mục tiêu phát triển và quy định của nhà nước. 
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

THÙ LAO, LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

(Năm 2015 do hết nhiệm kỳ nên đã bầu lại thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2015 – 2019) 

 

 
THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao (VNĐ) Thời gian tính 

1 Lê Thị Lệ Hằng  CT.HĐQT                 85,927,000  05/2015 – 12/2015 

2 Trần Kim Liên  PCT.HĐQT                 85,927,000  05/2015 – 12/2015 

3 Hàng Phi Quang  UV.HĐQT               136,727,000  Cả năm 2015 

4 Đỗ Bá Vọng UV.HĐQT                 85,927,000  05/2015 – tháng 12/2015 

5 Nguyễn Thanh Tùng PCT.HĐQT                 39,160,000  Đến tháng 04/2015 

6 Nguyễn Quốc Vọng UV.HĐQT               116,727,000  Cả năm 2015 

7 Quốc Hồ Đình Tuấn UV.HĐQT                 33,880,000  Đến tháng 04/2015 

8 Nguyễn Tiến Hiệp UV.HĐQT                 28,160,000  Đến tháng 04/2015 

9 Nguyễn Hoàng Công TBKS                 25,080,000  Đến tháng 04/2015 

10 Phan Thế Tý TBKS                 49,838,000  05/2015 – 12/2015 

11 Nguyễn Khánh Quỳnh  UV.BKS                 49,838,000  05/2015 – 12/2015 

12 Chu Thị Phương Anh UV.BKS                 19,800,000  Đến tháng 4/2015 

13 Nguyễn Đức Minh UV.BKS                 19,800,000  Đến tháng 4/2015 

14 Nguyễn Hữu Hòa  UV.BKS                 49,838,000  05/2015 – 12/2015 

15 Lê Thái Bình Thư ký                 30,000,000  Cả năm 2015 

  Tổng Cộng                 856,629,000   

 

TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

STT Họ và tên Chức vụ Tiền lương, Thu nhập (VNĐ) Ghi chú 

1 Hàng Phi Quang  Tổng Giám đốc 806.328.814  

2 Nguyễn Hoàng Tuấn  Phó Tổng Giám đốc                 549.198.520  

3 Dương Thành Tài  Phó Tổng Giám đốc                 510.355.346  

 



 

69 <<<SSC – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 >>>  

 

 

 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 

 

STT Người thực hiện giao dịch 
QH với cổ 

đông nội bộ 

Đầu kỳ Cuối kỳ 
Lý do 

Số CP Tỷ lệ % Số CP Tỷ lệ % 

1 
Công ty TNHH quản lý Quỹ SSI 

(SSIAM) 
Cổ đông lớn 0 0 2.779.980  18,62 

Mua thêm tăng cổ 

phiếu nắm giữ 

2 
Tổng Công ty Đầu tư và kinh 

doanh vốn Nhà nước 
Cổ đông lớn 2.784.000  18,57 0 0 

Thoái vốn Nhà 

nước tại SSC 

3 
Công ty Cổ phần Giống cây 
trồng Trung Ương 

Cổ đông lớn 5.996.940  40,16 9.207.140  61,4 
Thỏa thuận và cơ 

cấu danh mục đầu 
tư 

4 
Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Sài Gòn 

Cổ đông lớn 2.970.289  19,89 154.589  1,04 
Cơ cấu danh mục 

đầu tư 

5 Nguyễn Hoàng Công Cổ đông nội bộ 5.616  0,04 396 0 
Bán nhu cầu chi 

tiêu cá nhân 

 

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ: Không có 

THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam luôn tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định Pháp luật về quản trị 

công ty. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015  



C6ng ty G6 phin Giiing GAy Trdng Midn Nam

Beo ceo Hichinh hop nhet

Ngay 31 th6ng 12 nem 2015

:- EY
Buildino a better
workinrj world



C6ng ty C6 phdn Gi5ng Ciy Tr6ng Mi6n Nam

MUC LUC

Trang

Th6ng tin chung

uao cao cua Ban uram doc

B5o cao ki6m to6n doc Bp

Bang can d6i k6 toan hop nh6t

Beo cao k6t qua hoat d6ng kinh doanh hgp nhat

Bdo c5o luu chuydn tiEn te hop nhSt

I 
Thuy6t minh bao cao tai chinh hop nh6t

1-2

3

4-5

6-7

8

9-10

't't - 38

l'



C6ng ty C6 phAn Gi6ng CAy Tr6ng Mi6n Nam

THONG TIN CHUNG

c0NG TY

Cong iy C6 phin G 6ng Cay Trdng [,lidn Nam ( C6ng ty J la mot c6ng iy cd ph,n duqc thanh ]Ap
fieolLdtDoanl^rgrepciaVetNa'rtleoGr;yCcung_harD;rg\/hnrooarn(CNDKKDIsd
4103001067 do Sd K6 hoach va Ddu tLr Thanh pho H6 Chr M nh cip ngery 24 thang 6 ndm 2002 ve
c6c GiSy CNDKKD di6u chinh nhu sau:

ci,y CNDKKD didu chinh

4103001067 -DiAu chinh ten thu nh5t
4103001067 - Di6u chinh tAn thLr hai
4103001067 - Di6u chinh ten thu ba
0302634683 - DiCu chinh len thu tu
0302634683 - Diau chinh ten thu nam
0302634683 - DiCu chinh lan tho sau
0302634683 - Di6u chinh tan thL? bey

Nsav

Ngay 16 th6ng 7 ndm 2003
Nqay 17 thdnq 8 nem 2007
Ngay2l thAng 5 nAm 2008
Ngay 7 thAng 6 ndm 2011
Ngay 6 thang I ndm 2011
Ngay 26 thdng 5 nem 2014
Ngay 2 thang 7 n6m 2014

b6nhi6m ngay 25 thang 4 n;m 2015
miCn nhi6m ngay 25 thAng 4 ndm 2015
b6nhiem ngdy 25 thang 4 ndm2015
miCn nhi6m ngay 25 thang 4 ndm 2015

b6nhiem n92ry 25 thang 4 nem 2015
miCn nhiem ngay 25 thang 4 ndm 20'15
mi6n nhiem nqay 25 th6nq 4 ndm 20'15

b6nhiem ngay 25 thang 4 r,am 2015
mien nhiCm ngay 25 thAng 4 n5m 2015
b6 nhiem ngay 25 thang 4 nem2015
b6nhiem ngay 25 thang 4 netn2O15
mien nhiem ngiiy 25 th6ng 4 n;m 20'15
miCn nhi6m ngay 25 th5ng 4 ndm 2015

Hoat d6ng chinh lrong nam hien tai cia C6ng h/ le ngh en cLiu, sen xu5t, kinh doanh, {u6t nhap
khau gi6ng cay trdng ciic loai; san xu6t, kinh doanh, xuat nhap kh;u nong sin, vat tu n6ng nghiep:
siin xuat, gia c6ng, sang chai, d6ng g6i ihu6c bao ve thuc vat; v, thi6t k6, che tao, tdp Oat, xu5t
nhap khe! cac bai m6y mdc, thi6t bi ch6 bi6n hat gi6ng va n6ng san.

Cong ty c6 tru sd chlnh dang ky tai s6 282 duong Le VAn Sy, Phuong 1, Ouan Tan Binh, Thanh
ph6 H6 Chi Minh. V et Nam. Ngoai ra, Cdng ty- c6 cac d-on vj_truc thuo! la tram gi6ng cay tr6ng Ci
Chi, trai gidng cay trong Co Do, tram gi6ng cay k6ng Cai Lay, kai gi6ng cay tr6ng Lam Ha, trung
€m nghien c*u.gi6ng cay tr6ng N,4ian Nam va hung tam gi6ng rau hoa, cec chr nhdnh tai Ha noi,
Tay Nguyen, Mien Trung v?r Campuchia, va Vdn phdng dai di+n tai Ldo.

HQIOONG OUAN TR!

Cac thdnh viCn HOiddng Quan tri trong ndm va vao ngay lap b6o ceo nay nhLr sau:

Ba L6 Thi L6 H:no
unq Hanq Ph Quanq
Ba Tran Klm Li6n
ong Nguy6n Thanh Tirng
Ong Nguyen Qu6c Vang
Ong D6 86 Vang
Ong Nguy6n-Tidn Hi,ap

ong Phan Th5 Ti
ong NguyAn Hoang C6ng
ong Nguy6n Kh6nh Quynh
Ong Nguyen H&u Hda
Ong Nguyen Ouc Minh
Ba Ch! Thi Phuong Anh

BAN KrEM soAT

Cac thanh vien Ban ki-Am soattrong n5m v,r vao ngay lap b6o cao nay nhu sau:

ChLl tich
Chi tich
Ph6 Chi tich
Ph6 Chi tich
Thanh viCn
Thanh viCn
Thanh viCn
Thanh vi6n

Trudng ban
Trudng ban
Thanh vien
Thanh vi6n
Thanh viCn
Thanh vi6n



C6ng ty C6 phin Gi6ng C6y Trdng MiBn Nam

THoNG TtN cHUNG (licp theo)

BAN G|Ar ooc

Cec thanh vien Ban Giam il6c trong nam va vao ngay lap bao ceo nay nhu sau:

ong Hang PhiQuang T6ng cidm d6c- 
ong Nguy6n Hoang TuSn Ph6 Tdng GiSm d6c
ong Duong Thenh Tai PhO T6ng Gi6m d6c 

i
NGI}UI Ofl DEN THEO PHAP LUAT ]

I
Nguoi d?i di€n theo phep tua cia COng ty trong nam va vao ngey hp b5o cao nay E Ong Hang Phi lQuans. I

KTE ToAN vGN

C6ng ty Trech nhigm Hru han Emst & Young ViEt Nam B cong ty ki6m bAn cho Cong ty.

2

l"



Cong ty C6 phAn Gi6ng CAy Trdng Mien Nam

BAo cAo cUA BAN G|AM Doc

Ban GiAm doc Cong ty Cd phan Gr6ng Cay Trdng Mi6n Nam ('C6ng ty ) han hanh trinh bdy beo cao
nay va beo cao tai chinh hqp nhet cl]a C6ng ty va cdc c6ng ty con ( Nh6m C6ng ty") cho nem tiii
chinh k6tthLlc ngay 31 thang 12 n5m 2015.

TRACH NH|EM cua BAN G|AM ooc coNG Ty Dot vor BAo cAo rAr cHiNH Hop NHAT

Ean L,tarrl ooc uong ry cnlu rracn nniem dem bao bao cao tai chinh nqp ni at 
"ho 

tllng n:m tai
chinh phan anh trung th{c-vd hgp ly tinh hlnh tai chinh hgp nhel k6t que hoat dong klnh doanh hgp
nhat va tinh hinh luLi chuyen tian te hqp nh6t cLla Nh6m C6ng ty trong nem. Trong qua trinh lap b6o
cao tAi chinh hop nh6t nay, Ban G iim d6c can phal:

. lya chon c6c chinh sach kii toen thich hop ve 5p dung cac chinh sich ney mol cach nh5t qudn,

. thuc hien c6c denh gia va uoc tinh m6t c6ch hop lt, vd thAn kong;

. n6u rd cdc chuan mLrcke toen ap dung cho-Nh6m Cdng ty c6 dLrgc tuan thi hay kh6ng va tet ca
nht ng sai lech trong_y6u so voi nhilng chuan muc nay da duqc trinh bay va g 6i thich trong bao
cao tdichinh hqp nhat; ve

. lAp bao c6o tai chlnh hop nhAt tr6n co sd nguyen dc ho?t dong len tuc tru truong hqp khong
the cho rang Nh6m Cdng ty se lidp tuc hoal dong

Ban Gi6m d6c chiu triich nhi6m dam bao viec cac s6 sach k6 toen thlch hqp duqc luu gi& d6 phan
arl- trrh hinh tei chrnl- hop nh6t cda Nlon C61g ty. voi muc d6 chrrh xac hop li. tar bit ki thdr
d.6T rao ve ddm beo rarg cdc s6 sach ka toen rLic tl0 vor ch6 dO kd to6r de duoc ap durg Ban
Giam d6c cing chru trech nhem_vd vi6c quan ly cic tdi sen cia Nh6m COng ty va do d6 phai thqc
h en cAc bi6n phap thich hqp de ngen chan va phit hi6n cac harnh vi gian lan va nhong vi pham
khac.

Ban Giam d6c cam k6t de tuan thi nhong y6u cau neu tr6n trong vi6c ap bao cAo B chinh hqp
nhat kem theo.

CONG B0 coA BAN Gdi, ooc

Theo y k6n cia Ban Giam d6c, bdo ceo tai chinh hop nhat k6m theo da phan anh trung thpc vii
hop li tinh hinh tar chinh hop nh6t crla Nh6m C6ng ty vao ngay 31 thang 12 nem 2015, kCt qua
hoar dolg (irh ooa-h hop ar5t va inh h rh l-ru cnuyer tE-r G hqp nl_5t cho rarr ra crtnh kiltt'1Lc
cirng ngay phir hqp voi cdc Chuan muc k6 toan vict Nam, Ch6 d6 ke todn doanh nghiep Viei Nam
va cec quy dinh phdp ly c6 li6n qLran d6n viec tap va trinh bay bao 660 tai 6hinh hgp nhil

.HEIV mai Ben Glam doc 'I

ti/
,/----"t'

r r-Hang Phi Quang
T6ng Gienr 66c

Ngay 24 thang 3 nem 20'16
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BAo cAo KIEM ToAN ooc LAP

Kinh g0ir Quy c6 d6ng cia c6ng ty cit phln Gl6ng cay Tr6ng Mian Nam

ch0ng t6i da kiam to6n b6o ceo tai chinh hqp nh6t kam theo cia Cong ty C6 phln Gi6ng cay Trdng
Mi6n Nam ("C6ng ty") ve cac cong ty con ('Nhom C6ng ty"), dLroc Ep ngay 24 theng 3 nam 2016 va
duqc trinh bay tu trang 6 den trang 38, bao gdm bang c5n d6i k6 toan hqp nhat vao ngay 31 th6ng 12
nem 2015, b:io c5o kCt qua hoQt dong kinh doanh hop nhet va bao cao luu chuydn tren tC hgp nhat
cho ndm tai chinh ket thuc ctrng ngay, ve cac thuyet rninh bio ciio tar chlnh hqp nhat di kem.

lracn nntem cua Ban aQm doc

Ban Gdm tt6c Conq W chiu tr6ch nhigm vd vigc lap va trinh bay trung thuc va hEp ry bao c6o tai chinh
hqp nhet cia Nh6m Cong ty theo cdc chuin muc kg ban vi6t Nam. Che dO k6 ban doanh nghEP
Mgt Nam va c5c quy dinh ph6p ly c6 liCn quan d6n v€c l6p va trinh bay beo cao tai chinh hop nhat va
chi! tr6ch nhiem vB kj6m soat noi bO ma Ban Gram d6c xac dinh la can thret dd ddm beo cho viec lap
var trinh bey b6o c6o tai chlnh hqp nhal kh6ng c6 sal s6t trong yCu do g an an hoac nham 5n.

Trech nhlqm cia KiAm ben vien

Trach nhiem cia ch[ng toi h dua ra y kiiin vi] beo c6o tai chinh hqp nhAt d\ra tren k6t que cia cuoc
ki6m toan. Chung toi de t6n hanh ki6m toan theo c6c Chuan muc ki6m to6n Viet Nam- Cec chuSn
mLsc nay yeu cau chtng t6i tuan thi chLran muc ve cec quy dinh vE dao doc nghe nghiep, lap ke
ho?ch va thqc hren cuac ki6m toan d6 dat duoc s\r dam bao hqp li vd viec lleu bao cao €i chlnh hqp
nhet cia Nh6m C6ng ty c6 cOn sai s6t trgng y6L.r hay kh6ng.

COng viec klEm toan bao gdm thVc hiCn cac thi tuc nhlm thu thap cac brng chLlng ki6m toan vg c5c
s6 li6u vd thuy6t minh tren beo c6o tai chinh hop nh6i. Cec ihi tuc kdm toan duoc lua chon dua trCn

x6t 6o6n crla ki6m toan vi6n, bao gdm d5nh gd rir ro c6 sai sot trong yeu lrong bao cao tai chinh hqp
nhat do gian lan hoec nham En. Khi thqc hien danh gd cac rii ro ney, kdm toan vidn de xem x6t kiam
soat noibO cia Nh6m C6ng ty lien quanden Mec lapva trinh bay b6o ceo taichinh hqp nh6t trung.
tluc, lgp ly rlam thi6t ke cec t1i tJc kran- toan phl hop vo trll^ hilh tfuc t6 tLy nh e r kT 619 nl'aTl
mJc dlc, dua ra ti <ian ve hieu qud cLa kiBm soet ror od c:a Cong ty. COng v ec krem to6- clrg oao
gdm d6nh g 6 tinh thich hqp cLla cec chinh sech kd toan duqc ap dung va tlnh hqp ly crla c6c udc
tr:nh ke to6; cLla Ban ciam'd6c cung nhu danh gie viec tflnh bay t6ngihe beo c6o Ei chlnh hqp nh6t.

Chung t6r trn tudng reng cec bang chung ki6m toan ma ch'lng t6i d5 thu thAp duEc E dey drl va thich
hop de bm co so cho y ki6n kdm toan cda chung t6r
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'i ki6n cla Ki6m todn vi6n

Theo i ki5n cia ching t6i, bao c6o tai chinh hop nhSt da phen 6nh trung thuc vai hqp lli, fen cac khia
c?nh trqng yeu, tinh hlnh tai chinh hop nhAt cia Nh6m COng ty vao ngay 31 thang 12 ndm 2015, c0ng
nhu ket qud hoat d6ng krnh doanh hop nhat va Unh hlnh luu chuyen ti6n te hqp nhat cho n;m tai
chinh k6t thUc cirng ngdy phir hqp voi cac ChuSn muc k6 to6n Viet Nam, Ch6 dO k6 toan doanh
nghiep Viet Nam va cdc quy dinh phap ry c6 lien quan d6n viec l4p va trlnh bay b6o cao taichinh hgp
nhet.
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Giav CNDKHN kiAm iodn
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Thanh ph6 H6 ChiMinh, ViCt Nam
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240
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TA sAN NGAN HAN

Ti6n va cec khoen tuong
duong tian
1. Ti6n
2. Cac khoan tuong duong tian

Cec khoen phei thu ngdn han
1. Pheithu ngin han cl]a

khiich heng
2. Tr.A truoc cho nguoi ban

ngdn han
3. Phei thu vd cho vay ngen han
4. Phaithu ngSn han kh6c
5. Du phdng phaithu ngin han
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b. lar san lnreu cno xu l\7

Heng tAn kho
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2. Dq phdng giem gie hang 6n kho

Tei san ngdn hen khec
1. Chi phike truoc ng6,n han
2. Thu6 GTGT duoc hhau ku
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Nha nuOc
4. Tai sen ng6n han khac

rAr sAN DAr HAN
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Nguyen gia
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4.650.060.102
955.986.023

3.540.968.136

943'105

,131.001.488.748

102.301.731.809
62.952.527.471

126.5'13.3'15.785
(63.560.788.314)

39.349.204.338
43.592.859.233
(4.243.654.895)

12.144.885.972

12.144.885.972

16.554.870.967
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3.659.172.779

736.108.314

400.092.423.912

66.976.786.056
54.929.730.500
12.047.055.556

139.034.624.834

117.921 .694.021

LA75.321.525
365.000.000

14.603.589.740
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49.350.038
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270 T6NG CQNG TAI SAN 501 .293.265.273 523.379.882.341

Cong ty C6 phin Gi6ng CAy Trong Mi6n Nam

BANG CAN DO] KE ToAN HqP NHAT
vao nqay 31 ihanq 12 nam 2015

BO1 DN/HN
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6. Phaire ngSn hAn khac
7. Vay ng;n han
8. Quy khen thLrdng, phtc lqi

Nq dei hqn
1. Phaire dai han khdc

V6N cHU sd HUU

V6n chi sd hi?u
L V6n c6 phAn

- C6 phi6u cO ddng c6 quyen

2.
3.

5

bi6u quydt
Thang du vOn c6 phan
C6phi6u qui 

,
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Lqi nhuan sau thue chua
phen ph6i
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440 TONG cONG NGUON VON 501.2e3#,!4Q 523.379.482.34',1

Cdng ty C6 phAn Gi6ng C6y Tr6ng Mi6n Nam

BANG CAN DOI KE TOAN HgP NHAT (ii6p thEO)

vao ngay 31 theng 12 nem 2015
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C6ng ty C6 phAn Gi6ng CAy Trdng Mi6n Nam

BAo cAo KEr ouA HoAT DoNG htNH DoAN,l Hop NHA r
cho n,m tii chinh ket thlc nqiiy 31 thang 12 n1r-l 2015

BO2.DN/HN
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C6ng ty C6 phAn Gi6ng CAy Tr6ng Mi6n Nam
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C6ng ty C6 ph6n Gi6ng C6y Tr6ng Mi6n Nam

BAO CAO LUU CHUYEN T|EN TE HgP NHAT (i6p theo)
cho ndm tei chinh ket thic nqay 31 thSng 12 nem 2015

Ngey 24 thrng 3 n5m 20'16
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C6ng ty C6 phdn Gi6ng CAy Tr6ng Mi6n Nam

THUYET MINH BAo cAO IA CHiNH HgP NHAT
vao ngey va cho nem taichinh k6t th[c ngey 31 thdng 12 nam 2015

Giey )NDKKD didu chinh Ngav

1. THONG TrN DoANH NGHTEP

Cdng ty Cd ohan Gi6ng Cay T-dng MiCn Nam { Corg ty ) le not colg ty cri pr}r drgc
thanh Ep theo Luat Doanh nghiCp cia viet Nam theo Gdy Chung nhAn dang ky kinh doanh
(oNDKKD) s6 4103001067 do sd K6 hoach va Dau u Thanh ph6 Ho chr Minh cep ngay
24lheng 6 nAm 2OO2 ya c6c Giay CNOKKD diau chinh nhu sau:

BO9.DN/HN

4103001067 - DiBu chlnh lan thu nhAt Ngay 16 ihang 7 nem 2003
410300'1067 -oiCu chinh An thu hai Ngay 17 thang I nem 2007
410300'1067 -Oiau chinh lin thu ba Ngay 21 thang 5 nem 2008
0302634683 -oieu chinh En thu tu Ngay 7 theng 6 nem 201'1
0302634683 - Oidu chinh lan thu nam Ngay 6 theng I nem 2011
0302634683 - Didu chinh lan thu seu Ngey 26 thang 5 nem 20'14
0302634683 - Ol6u chinh lan thu bay Ngay 2 thang 7 ndm 2014

Hoat dong chinh trong n;m hlen tai cia C6ng ty la nghjen c0u, sdn xuai kinh doanh, xu6t
nhap khdu gi6ng cay tr6ng c6c loaii san xuet, kinh doanh, xu6t nh4p kh;u nong sen, vat tu
n6ng nghicp; san xuAt, gia cong, sang chai, dong go thu6c bao ve ihuc viit, va th 6t k6, ch6
tao. lep dat, xu6t nhap khau c6c loai m6y m6c, thi6t bi ch6 bi6n h?t 9i6ng va nong san.

Cong ty c6 tru sd chinh ddng ky tai s6 282 duong Lc van Sy, Phudng 1, Quan Tan Binh,
Thanh ph6 Hd Chl Minh, Viet Nam. Ngoai ra, C6ng ty c6 cac don vr lruc thuoc le tr?m gi6ng
cay h6rg Ci C1i. fai gi6ng cay tr6,g Cd Dd. ran giong cay f6rg Car Lay. rai 91619 c6y
tr6ng Lam Fle, trung tem nghien cou gi6ng c6y tr6ng [4i6n Nam va trung tam g 6ng rau hoa,
cac chi nhanh Ei He Noi, Tay Nguycn, [,,]idn Trung va Campuchia va Vdn phdng dai dien
t?i Lao.

56 lugng nhan vien crla Nh6m C6ng ty tai ngay 31 thang 12 nam 2015 ld 423 ngudi (ngay
31 thang 12 n5m 2014: 432 ngudi).

C6n9 ty c6 hai c6ng ty con nhu saui

C6ng ty CA phan Co khi Gi6ng CeyTing Mi6n Nan ("SSE')

SSE la mot cdng ty c6 phan duqc thanh lap theo Luat Doanh nghiep cLla Viet Nam theo
G'5y CNDKKD s6 0309966504 do sd Kd hoach va Deu tu Thenh ph6 H6 chi Minh cap
ngay 26 thang 4 nam 2OlO va cec GiSy CNOKKD didu chinh. Tru sd chinh cia SSE l?r s6
282 Lc Van Si, Phuong '1, Quan Ten Binh, Thanh ph6 Hd Chl [,Iinh. Ho.at d6ng chinh theo
GCNDKKD cia SSE la sen yuet m6y n6ng nghiep, lam nghiep; mey ch6 bi6n th+c phem,
d6 u6ng: sia cFoa, beo dL?6ng va liip dat ndy noc thi6t oi.

Hien tai, SSE da ng&ng hoat dong va dang trong qua trinh hoan 6t h6 so cen thi6t de xin
pha san theo quy dinh hiCn hanh.

Tai ngay 31 thang 12 ndm 2015, COng ty ndm gir m.74% phen v6n chi sd h0u trong SSE.

c6ng ty c6 phen Gi6ng cey Tr6ng Nghe An (NAs')
NAS le mot c6ng ty cd phin duqc thanh lap theo Luat Doanh nghiep crla ViCt Nam theo
c.,y CNDKKD s6 270300045 do So K6 ho?ch va D;u ru TInl' Nghe An cap ngay 21 tldrg
1 nam 2OO2 vd cec Gi6y CNDKKD deJ cTirh TrL so chilh cia NAS tar xa Di6n TFi'h
huyqn Di6n Chau, tinh Nghe An. Hoat dong chinh cia NAS le mua ban hat g 6ng, vAl tu
n6ng nghiCp, n6ng san; c!ng c6p dich vu sey, d6ng g6i, mua b6n miiy nOng nghiepi ve san
xuet, ch6 bi6n luong thuc thuc phem.

Tai ngay 31 thang 12 nlm 2015, C6ng ty nem gi& 70,00% phen v6n chi s;'hou trong NAS
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C6ng ty C6 phAn Gi6ng C6y Trdng Mitn Nam B09 DN/HN

THUYET N1INH BAo CAo TAI CHiNH HqP NHAT (t]6p theo)
vao ngdy va ndm tai chinh ket thLlc ngdy 31 thAng 12 ndm 2015

2. co so TRiNH BAY

2.1 Chuen nrc va ChA dO kA ben ep dtlng

860 cao tai chinh hqp nhat cia COng ty va cac c6ng ty con ("Nh6m C6ng ty') dugc trinh bay
bang_ ddng Viet Nam ('VND ) phu hqp v6i Ch6 dO k5 toen doanh nghiep Viet Nam va c5c
ChLran mlrc ke rcen Vi6t Nam do Bo Tai chinh ban hanh theo.

. Quy6t dinh s6 149/2001/QD-BTC ngay 31 thang 12 ner.2oal vc viCc ban hanh b6n
Chuan mrrc k6 to6n viet Nam (Dqt 1);

. Quy6t dinh s6 165/2002/QD-BTC ngay 31 theng Q ram 2oo2 vE vi6c ban harnh seu
Chuen muc k6 bAn Viet Nam (Dqt2);

. ouyet dinh s6 2J4l2003/oD-BTc ngay 30 thang 12 ndtn 2oa3 vd vicc ban hanh s6u
Chu:in muc ke roen V.et Nam (Dqt 3),

. Ouy6t dinh s6 12i2005/OD-BTC ngay '15 theng 2 nem 2005 va viec ban hanh sdu
ChLan nqc ke toiin Viet Nam (Dot l): va

. auyit onr s6 1OOi2O05/QD-BTC rgay 28 tnalg 12 .€'n 2AO5 v6 vdc ban hanh 061
Chuen myc ke todn Viet Nam (Oot 5).

Iheo d6, bao cao taichinh hqp nh6t duEc trinh bay kdm theo va vigc s& dung beo cao ndy
kh6ng danh cho cec d6i tuqng kh6ng dlrqc cung cep cac thong tin vd cac thi tuc, nguyen
tec va th6ng le kC to6n tai Viet Nam va hon nira kh6ng duqc chi dinh trinh bay tinh hinh tdi
chinh, k5t que hoAt dong kinh doanh va uu chuyEn tiEn te theo cac nguyen 6c ve th6ng lg
k6 toan dL,oc crSp nhen 1619 ra. o cdc nuoc va lSnl_ thd <hac ngoe V at Nam.

2.2 Hinh thtic sA k6 ben ep dt)ng

Hinh thuc s6 kC to6n ap dUng duqc ddng ky cia Nh6m C6ng ty la Nhat k!, chung.

2.3 Ki k6 toin nen

Ki' k6 toan nem cia Nh6m C6ng ry ap dung cho viec lap b5o ceo t2ri chinh hqp nhAt bit dau
t* ngay 1 thang 1 va ket th0c vao ngary 31 theng 12.

2.4 Ddn vi tian tO k6 toen

860 cao tai chinh hqp nhat duqc lap bing don vi tidn tg s& dung trong k6 toen coa Nh6m
Cong ty la VND.

2.5 co sd hw nhet

Bio c6o taichinh hgp nh6t bao gdm cac beo cao tai chlnh cia C6ng ty vd c6c cong q/ con
cho nem taichinh k6t thLlc ngey 31 th6ng 12nem2015.

Cac.c6ng ty col duoc hoo nhet roan ba <d tn ngay mua la rgay C6.g ty thuc su n;m
quyen kiCm soei c6n9 ty con, var tiCp tuc alLrgc hop nhat cho alCn ngay COig ty thqc s+
cham dLpt quyen kiem soat d6i v6ic6ng ty con.

C6c bao cao tai chinh cia cong ty m9 va c6c cong ty con si, dung d6 hqp nhit duqc lap
cho cirng mot ky k6 toan, va duqc ap dlng cac chinh sdch k6 to6n mot cech th6ng nhit.

56 dlr-cac €i khoan tren bang can d6i k6 toan, cac khoan thu nhap va chi phl, c6c khoan lai
hoac 16 noi b0 chua ihLpc hien phat sinh ti] cac giao dich giira cac don vi trong Nh6m Cdng
ty dugc lo?i tri] hodn todn.

Lgi ich cia cec cd d6ng khdng kj6m soet la phen lqi ich trong lei, hoac 16, va hong tai san
thuin cia cdng ty con khong duoc ndm gio bAi Nh6m C6ng iy va duqc kinh bay ri6ng biet
trdn beo cao k6t qud hoat d6ng (irh doarn l'op n-it ve dJoc rr'nh biy ri6rg oiei vo pha'r
von chi so hriu crla cec c6 dong cia cong ty me trong phen v6n chrl sA h0u tren bang can
ddi ke todn hqp thet.

Anh hudng do cdc thay d6i trong q le sd h$u c6ng ty con ma kh6ng lam m6t quyan krdm
soat duoc hacl toal vao loi rl'J31 liy ke chua phan p16 .
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Cong ty C6 phAn Gi6ng CAy Tr6ng Mi6n Nam BO9.DN/HN

gia v6n nguycn val lieu va ]ao dong tnlc ti6p cong chi
phi san xuet chung c6 li6n quan duoc phan b6 dua
trCn muc dO hoat dong binh thuong theo phLpong
phap blnh quan gia quyan.
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THUYET I,IINH BAo CAo TAI CHiNH HgP NHAT (i6p theo)
vao ngay va ndm taichinh k6tthic ngay 31 thAng 12 ndm 20T 5

3. T6M TAT cAc cHiNH sAcH KE ToAN cHU yEu

3.1 Cac thay iJdi trong cdc chinh sdch kA todn ve thuyiit minh

Cac chinh sach k6 to6n cia Nh6m C6ng ty s& dung d6 lAp bao cao tai chinh hqp nh;t dlro. c
ap dqng nh5t qLrdn voi cac chinh s6ch da duqc si dung d6 lap bao cao tal chinh hop nhet
cho ndm tai chinh k6t thuc ngay 31 th6ng 12 Aa.n 2a14, ngoai tri cdc thay d6i v6 chinh
sach ke toen lien quan den vigc 6p dung c6c Th6ng tu neu duoi dAy:

3.1.1 Thdng tu sd 2OO 2O14IT-BTC huong d;n cni dd i6 roan doann ngnEp

Ngay 22 thang )2 ndm.2o14, BO Tai chinh d5 ban hanh Thong tu s6 2ool2otuffT-Bfc
hLrong dan Che d0 kC to6n doanh nghiep ("Th6ng tu 200") ihay thC Quyet dinh s6
15/2006/QD-BTC ngay 20 thdng 3 n5m 2006 va Thong tu s0 244I2009/TT-BTC ngay 31
th6ng 12 n;m 2009 cia 86 Tai chinh. Thong tu 200 c6 hieu luc cho nem Gi chinh bdt dau
tu hoAc sau ngay 1 theng 1 ndm 2015.

Nh6m COng ry ap dung c6c thay ddi vE chinh srch k6 toAn theo quy dinh tai Th6ng tu 2OO

va c6 anh hudng toi b6o c6o Gi chinh hqp nhat crla Nh6m C6ng ty trCn co sd ph hdr t6 do
Th6ng tr 200 kh6ng yeu cau ap dung h6i t6 d6i voi.cdc thay d6r nay Nh6m Cong ty c0ng
de bao cao hi s6 ligu tuong ung crla nam truoc d6i vo mat s6 chl teu cho phn hEp voi
cech trlnh bay theo Th6ng tlr 200 kong beo cdo tai chinh hq'p nh6t nam nay nhLp da trlnh
bay tAiThuyet minh s6 29.

3.1.2 Th1ng tv s6 2AZ2U4/|T-BTC hu'ng den phuong ph6p lap ve finh bdy beo c6o tdi chinh
hqp nh4t

Ngay 22_thang 12 ndm 2014, BO Tai chinh da ban henh Th6ng tu s6 2O2l2OMfif-BTC
huong dan phpong ph6p lap vd trinh bay bao c6o tai chlnh hqp nh6t ("Thong tu 202") thay
th6 phen Xlll c(]a lh6ng tu s6 161/2007,.rr-BTc ngay 3T th6ng 12 nem2oo7. Th6ng tu 202
c6 hieu lrc 6p dung cho viec lap v2r trinh bey bao cdo ta chinh hop nhet cia nem €i chinh
bit dau tU hoAc sau ngay 1 thanq 1 nem 2015.

Nh6m C6ng ty 5p dung c6c thay d6i vd k6 toan theo quy dinh lai Th6ng tu 202 tr6n co sd
phi h6i t6 do Thong tu 202 khong yeu cau ap dung h6i t6 d6i voi cac thay d6i ndy. Tuy
nhi6n, viec thay d6i nay x6t tren khia canh t6ng th6, kh6ng anh hudng trgng y6u d6n bdo
cao Ei chlnh hqp nhat cia Nh6m C6ng ty cho nem tai chinh kCt thlc ngay 31 thang 12 nem
2015.

3.2 Tian ve cAc khoan tuong dttong tiAn

TrAn ve c6c kl_odn tuong alLrong t:En bao g6n tien rat rai qui. ti6n gd,i ngan 1a1g ve cic
hhodn dau tu ngan hen c6 thor han g6c kh6ng que ba thang, c6 tinh thanh khoan cao, c6
kha ndng chuyan d6i d6 dang thanh c6c lLrqng ti6n xac dinh va kh6ng c6 nhi6u r(]i ro trong
chuyan d6i thanh ti6n.

3.3 Heng t'n kho

Hang t6n kho dugc ghi nhan theo gi6 th5p h-on giara gla thiinh d6 dua m6i san pham d6n vi
triva dieu kien hien t?i va gi5 trithuen c6 th6 thuc hien duqc. Gia triihuan c6 thd thuc hien
dugc la gia ban uoc tinh c0a hang tdn kho trong di6u ken kinh doanh blnh thudng trir chi
phi u6c tinh d6 hoan thanh vii chi phi biin hang uoc tinh.

Nh6m C6ig iy ap dung phuong phap ke khai thLrong xuyen dB hach to6n hdng t6n kho voi
gie triduoc xac dinh nhu sau:

Nguyen vat lieu, heng h6a, c6ng - chl phi mua theo phuong ph6p blnh quen gra quyen.
cu dung cu

Thenh ph;m va ch phi sdn
xuat, krnh doanh dd dang



C6ng iy C6 phAn Gi6ng Cdy Tr6ng Mi6n Nam

THUYETI\,1INH BAoCAo IAICHiNH HQP NI,AI II60tleo]
vao ngay va nem tai chinh kat thic ngay 31 theng 12 nem 2015

BO9-DN/HN

3. T6M TAT cAc cHiNH sAcH KE ToAN cHo yEu (ti6p theo)

Harg f6n kho (tep theo)

Dq phdng gien gia hang 6n kho

Du phdng giem gie h,ng t6n kho dugc trich lap cho phdn gi6 tridu ki6n bi t6n that do cec
khoan suy giam trong gia tri (do giam gie, hu h6ng kem phem chat, l6i thoi v.v.) c6 thB xay
ra d6l vo nguytn vit lr6u, thanh pham, hing h6a tOn kho thuOc quy6n sA h0u cia Nh6m
Cong iy dua trdn bang chlrng hop ly vA su suy giam gie tri tai ngay k6t thrc ky k6 toan
ndm.

56 tEng hoac aiam khoan du phdng giam gi6 hang t6n kho duqc hach to6n vao gia v6n
hang bd1 tr61 b6o cdo k6r qui noat dOrg kilh doarn l-qp nh6t.

Cec khoen phei thu

Cec khoan phai thu duqc trlnh bay trCn b6o cao tai chinh hop nhit theo gi6 tri ghi s6 cic
khoen phai thu tt khech hang va phai thu ngin han khiic sau khi can tri Gic khoen dU
phdng duqc lap cho cec khoan pheithu kh6 ddi.

Du phdng nq ph,i thu kh6 ddi th6 hign phan gia fi dqp ki6n bi t6n th6t do c6c khoan phei thu
kh6ng duoc kh6ch hang thanh toan ph6t sinh d6i v6i s6 du c6c khoAn phei thu tai ngay k6t
thLlc ki'kC to6n ndm. TEng hodc giam s6 du tdi khoen dU phdng duqc hach toen vao chi
phi quan ly doanh nghiep tr6n bao c5o k6t qua hoat dong kinh doanh hqp nhet.

Tai sen c6 ailnh h&u hinh

Ter sen c6 drnh hl}L l^rnh duoc thE h:6n theo ngLyen gid fu di gia tri nao mon ldy k6

NgLyen gia rai san c6 d nh l"uu hinh oao 9611 gie mLa va nhi,,rg cni phi co li6n qlan tru.c
ti6p d6n viec dua tar sen vao hoat aidng nhu dU kiCn. CAc chi phi mua sdm, n6ng c5p vri d5i
rrdrrer sen cd dilh l-&L l-inh duoc ghi tang nguyen gia cla tiii sjn va ch p1i beo tri sLla
ch$a aluoc hach toan vao bao c6o k6t qua hoat d'Ong klnh doanh hqp nhdt khi phAt sinh.

Khi tai sen c6 dinh hou hinh dugc ban hay thanh ly, cac kho6n l5i hoac 16 phet sinh do
thanh ly tai sen (la phen chenh lech giira grl}a ian thu thuin iL? vrec ban tai san vdi gi6 tri
con laic(ja taisen) duqc hach toan vao k6t qua hoat dong kinh doanh hqp nh6|

Tai san c6 dinh vo hinh

Tai san c6 dinh v6 hinh duEc ghi nhan theo nguyCn gi6 trD di gi6 tri hao mdn l[y k6.

Nguyen gia Aisan c6 dinh vO hinh bao gdm gia mua va nh$ng chi phi c6liCn quan trqc ti6p
d5n viec dua tai san vao s& dung nhu du ki6n. C6c chi phi nang cdp va d6i moi tii sen c6
dinh vO hlnh duqc ghiteng nguyen gi5 cl]a ttri san va c6c chi phl kh6c duqc h?ch toan vao
bao c6o k6t qua hoat d6ng kinh doanh hop nhSt khi phat sinh.

Knr tai sar c6 dtlh v6 1'n1 alL?oc ben hay lhanh y ciic hhoen ai hoac 16 phii s nh do thanl_
ly tar san tla phln ch6lh ecn giira g'Lra ti6n rhu tluan tLr vi6c ben t;i san voi gia tn cdn lai
cia tar sinl duoc lach toan veo k6t qJd ho?t dang kinh doanh hso nhei.

KhAu hao ve hao mdn

Khdu hao tai sen c6 dinh hou hlnh va hao mdn tai sen c6 dinh vo hlnh duqc trich theo
phuong phdp dudng thing irong su6t thoi gian hiiu dung u6c tinh crla cac tai san nhu sau:

i\
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3.5

3.6

Quy6n s0 dqng d5t
Nha xlrdng va vat ki6n trUc
May m6c va thi6t bi
PhLrong ten van €i
Thi6t bi vdn phong
Ben quvdn
Phen mBm may tinh

10 '49 nem
4 -25 rem
5-12nem
6-8ndm
3'6 n5m

10 - 20 nem
3 n;m
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uong Iy uo pnan urong uay lrong Mten Nam

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HqP NHAT (ti6p theo)
vao ngay va n;m U chinh k6t thtc ngay 31 thang 12 nam 2015

BO9 DN/HN

3. ToM TAT cAc cHiNH sAcH KE ToAN cHU yEu (ti6p theo)

3.8 Thue Aisen
Cac khoan ti6n thue theo hqp d6ng thue hoat dong duqc hach toan vao bao ceo k6t qua
hoat dong kinh doanh hop nhat theo phuong phap dudng thang trong thoi hAn crla hqp
d6ng thue.

3.9 Chi phi di vay

Chi phi di vay bao g6m lai ti6n vay va cAc chi phi khdc ph6t sinh liCn quan truc ti6p den cdc
khoen vay cl]a Nh6m C6ng ty, va duoc hach toan nhu chi phi ph6t sinh trong nAm.

3.10 Chi phi ta tu6c
Chi phl tr; truoc bao 96m cac chr phitra ku6c ngin han hoac chi phi tra kuoc dai han tren
bjng cAn dor ke toen hop nhat va dLroc phan b6 trong khoang thdi gtan he trudc hoac thoi
gian cac lgi ich kinh i6 tuong Ong aluoc tao ra tir cac chi pht nay.

3.1 1 Hqp nhet kihh doanh ve lqi th6 thcohg m7i

Hop nh6t kinh doanh duoc hach to5n the-o phuong p-hap gia mua. Gi6 phi hEp nh6t kinh
doanh bao gdm gi6 tri hqp ly tai ngdy di6n ra trao d6i crla cac tai sen dem trao d6i, c6c
kho,n nq phai tra da ph6t sinh hoic da thua nhan va cec c6n9 cu v6n do ben mua phat
halh de doi ldy qJy6n ktem soet ben b, rrLa va cac c1i ohi li61 qLan trLrc ti6o den viec hop
nhet kinh doanh. Tai san, no phai tre co tha xac aitnh dugc va nh&ng khoen nq ti6m tenb
phdi ganh chiu trong hqp nhat kinh doanh cia ben b mua deu ghi nhan theo gie tri hop ly
taingay hqp nh6t kinh doanh.

Loithe thuong mai phet sinh iLr hqp nhit kinh doanh atuoc ghi nhan ban dau theo gia g6c,
la phan chenh lgch gi0a 9i6 phi hop nhet kinh doanh so voi phan sd h0u crla ben mua
trong gia tri hop ly cua tar san, no phai tra c6 thd x6c alinh ailroc ve cAc khoan nq tidm tang
da ghL nhan Neu gr5 phi hop nhSt kinh doanh thep hon gi6 tri hqp lli cia tai san thuen crla
Ddn b rrua pl^an clenh lech do sd duqc gri nhen vao bio cio k6t qud t"oat dorg ktlh
doanh hop nh6t. Sau ghi nhan ban ddu, lqr the thuong mai duqc xic drnh gi6 tri beng
nguy6n ga tru_d gia ri ohan bd l0y k6. Lq rh6 thL,,ong mai d.roc phan bd tleo ohuong
ph5p dLrdng thdng trong thoigian h[ru ich tluoc uoc tinh ld muoi (10) nem. Dinh ky c6ng ly
me pheid6nh gi6 t6n ihat_lqi th6 thuong mai tai cong b/ con, n6u c6 blng-chLrng cho th6i
s6 lor the thuong mai bil6n thdt ldn hon s6 phan b6 hang ndm tht phan b6 theo s6lqith6
rhuolg ma oilon that rgay rrorg ky phat si1h.

3.12 Cec khoen phei te va t ch tnz@

C5c khoan phai tra va tich truoc duoc ghi nhan cho s6 tiAn phai tra trong tuong lai liCn
quan d6n hang h6a va dich vu da nhen duqc khong phu thu66 vdo vi-ac Nh6m C6nq iy da
nhan duoc h6a alon crla nhii cung c6p hay chua.

3.13 Du phong

Nh6m COng ty ghi nhen du phdng khi co nghia vU nq hign tAi la k6t qua crla mot sq kien da
xay ra trong qua khrip. Vi6c thanh todn nghia vu no ney c6 tha sA din dLln s$ giam stt v6
nhi/rg oi ;ch k nl ti! ve Nhon Cong ty co the dua ra duoc m6r Lroc ttnh derg t:n cey ve g e
tricl]a nghia v! no d6.
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C6ng ty C6 phAn Gi6ng CAy Tr6ng Mien Nam

THUYET M|NH BAo cAo TAr CHiNH Hop NHAT (tep rheo)
vao ngay va nem Gi chinh k6t thoc ngay 31 th6ng 12 ndm 2O15

809 DN/HN

3. T6M TAT cAc cHiNH sAcH KE ToAN cHU yEu (i6p rheo)

3.14 Cec nghiC.p v!.r beng ngo?i to

Cac nghiep vU phat sinh beng c6c don vi tien te khac voi do. vi tidn te trong k6 to6n crla
Tap doan/Nh6m C6ng ty VND aluoc hach todn theo tl gia giao dich thqc t6 vao ngay phat
silh rghitp vu theo rgLyen lec sau.

- Nghiep vU ldm phat sinh c6c khoan phai thu duqc hAch toan theo ti g a mua crla ngan
heng thuong mai noi Nh6m COng ty chi dinh khAch hang thanh toiin.

- Ngh yap vu lam phat sinh cdc khoan phei ta duoc hach toiin theo ti gia b6n cia ngan
halg thJong mai noi Nlom COrg ry ou hi6r g ao o cl-

Tai ngay k6t thLlc ky k6 toen n;m, c6c khoan muc tian tC c6 g6c ngoai t,6 duqc danh gia tai
theo ti gie giao dich thuc t6 tai ngay crla bang c6n d6i k6 toen theo nguyen tdc sau.

- Cac khoan muc tidn ie duoc phAn loai la tai san duqc hach toan theo ti grd mua cia
ngan hang thuong mai noi Nh6m C6ng ty thLrdng xuyen c6 giao dich.

- Cac khoan muc tidn te dLroc phan bai la no phei tra duoc hach to6n theo ti gia bdn
cia ngan hdng thuong mai noi Nh6m C6ng ty thudng xuyen c6 giao dich.

T6t ca cdc khoan chenh lech ti gia thlrc t6 phat sLnh trong nAm va chenh tech do denh gia
lai s6 du ti6n tC c6 g6c ngoai te cu6i nam duoc hach toan v6o bao cao kdt que hoai do;g
kinh doanh hop nhai

3.15 c6 phi6u qut
C6c cong cu v6n ch(] sd h&u duoc Nh6m C6ng ty mua lai (c6 phi6u quy) duqc ghi nhan
iheo,nguyen gia va tru vao v6n cho sa hou. Nh6m COng ty khong ghi nhan cac khoan
lai/(10) khi mua, ben, phat henh hoac hiy cac c6ng cu v6n chi sA hOu cLla minh.

3.16 Phen ph6i tqi nhuan

Loi nhuan thu6n sau thud thu nhap doanh nghiep c6 th6 duEc chia cho cac c6 d6ng sau khi
dJoc dai hoi dong co d6ng p1e oJyet va sal k1i da tricl^ lap c5c qLy ou pl.ong theo Diau e
Nh6m Cong ty va c6c quy dinh cia ph6p luat Vi6t Nam.

Nh6m C6ng ty trich lap cac quy dU phdng sau tt toi nhuan thuan sau thu6 thu nhap doanh
nghiep crla Nh6m Cdng ty theo dA nghi cia H6i ddng Quen ki va duoc cac c6 d6ng phe
duyet ta. dai hoi ddng c6 d6ng tnuorg nidn

Qut deu tuve phAt fi6n

Quy nay duqc trich lap nhdm phuc vu viec rnd rong hoat dong hoAc deu tu chiBu sau crla
Nh6m C6ng ty.

QUY khen thudng ve ph1c bi
Quy ney duqc irich lap d6 khen thudng, khuy6n khich vat ch6t, dem lai qi ich chung va
nang cao_ph[c loi cho cong nhan viCn, va dLlEc trinh bey nhu m6t khoan phai tra tr6n bang
can d6i ke toen hop nhat.

'!
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C6ng ty C6 phAn Gi6ng CAy Tr6ng Mi6n Nam

rHJ'E tv,\H BAo cAo -A cr NH hop NIAT $i;p rheor
vao ngay va nam tai chinh ket th[rc ngay 31 thang 12 nam 2015

B09 DN/HN

3. T6M TAT cAc cHiNH sAcH KE ToAN cHo yEu (t ep rheo)

3.17 Ghi nhen doanh thu

Doarl t'ru duoc ghi nla_ kft Nlor Cong ty co l,l_i rr.g 1l^an duoc cdc ot 'c1 k rr ta co
ll6 xac dirh duoc mot cacl chic ch;n Doanl tl-u dlroc vac d T.t tleo g.a ut 1op ly cua cic
khoan da thu hoec s6 thu alugc sau khi tru di cac tnoan cniet fniLt tn"uong mai,-giam Sie
hang ban va hang b6n bl tr; lai. Cac dreu ki6n ghi nhan cu the sau day cing phai duqc dap
ung khighi nhan doanh th!:

Doanh thu bAn hdng

Doanh thu bdn hang duoc ghi nhan khi cac rii ro kong y6u vd cdc quydn sd h&u hang h6a
di dl?oc chLy6n salg ngLroi mJa, tl^uolg .a rrung vo viec ct^uya- g ao herq hoa.

Doanh thu cung cep dich vu

Doanh thu cung cap dich vu dLrqc ghi nhan khi dich vu duoc thuc hien va hoan thanh.

Doanh thu duoc ghi nhan khiti6n lar ph6t sinh tr6n co sd don ch (co tinh den toi trrc ma til
sir dem larr rrt k1i hhd nang tlu totti.}r l5i khong cric char

3.18 Thud

Thu6 thu nhap hien henh

Tai san thu6 thu nhap va thu6 thu nhap phai nop cho n5m hien hanh va cac nem truoc
duoc rac d,nh blng s6 tial du k el plit r6p cno hoac ddoc thu hot tu co qual tlue oua
fen c6c nuc thL6 sL;tvii cac lJei rhud co nieu luc d61 ngay k6t thuc ki kd todn rar
Thu6 rhJ nhiip h er halh duoc gni nhAq vao <6t oud hoar do.g kilh ooa11 l.sp n.rer rgoai
t:r rruong hop tlud i.ru rhap phar s.nh l6n quan den mot khojl mJc droc gl-i tric tep
vdo von chrl sd h[Iu, trong truong hop nay, thue thu nhap hoAn lat cing duoc Ahi nhan truc
fiep vdo v6n chi sd hfu.

Nh6m C6ng ty chiduqc bir kr? c6c tdisan thu6 thu nhap hien henh va thu6 thu nhap hj6n
hanh phai tra khi Nh6m C6ng ty c6 quy6n hqp phap duqc bir tru gi0a tai sen thu6 thu nhap
hi6n hanh vOithu6 thu nhap hien hdnh phei nop va doanh nghi6, du dinh thanh to6n thue
thu nhap hien henh phaira va tai sdn thu6 thu nhap hi6n hanh tren co sd thuAn.

Thu6 thu nhap hoan hi
Thue thu nhap hoan lai a,uoc xac dinh cho cac khoan chCnh tech tam thdi tai ngay ket thuc
ky k5 toan nem gi&a co sd tinh thu6 thu nhap cia cdc tai sen va ng phei tre va ;i; tri ghi sd
cia chtng cho muc dich bao c6o taichinh.

Thud thu nhap hoen lai ph6i tr, dooc ghi nhan cho tat ca c6c khoan ch6nh tCch tam thoi
chiu thue, ngoa tru.

. Thu6 thu nhap hoan lal phai trd phat sinh tu ghi nhan ban dau coa m6t tai san hay nq
p1,i t., tu r6t g ao dich ma giao dich ray k1619 co dnh huong d6n br nlL6n k6 roan
hoac oi nl^J8n ttnl tnud t1u thap hoac lo tinh rhue tat tnoi d 6.r phdr sirh qiao dich, va

. CAc chenh lech tam thoichiu thu6 gdn lian voicac khoan da! tu vao c6ng ty con va chi
nhanh khr co khe nang kr6m so6t thoi gian hoan nhap khoan chenh lgch tam thdi va
chac clal <hoa1 c1e1h lecl" tan tl"o s6 kl^drg dJoc hoal nhep nolg tuorg at co rhe
du dodn.
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C6ng ty C6 phAn Gi6ng CAy Tr6ng Mien Nam

THUyeT M|NH BAo cAo rAr cHiNH Hqp NHAT (u6p theo)
v:io ngey v2r nem ta chinh ket thtc ngay 31 thAng 12 nem 2015

BO9 DN/HN

3. TOM TAT cAc cHiNH sAcH KE ToAN cHU yEu (fiep rheo)

3.18 lr,uti (t6p theo)

I nue tnu nnap naan lat \ltep lnea)

Ta sen thu6 thu nhap ho5n la dLrgc ghi nhan cho tAt ca cec chenh l,ach tam thdi duqc
kh6u trt, gie tri duqc khau tr!.r chuyan sang cac nam sau coa cac khoan 16 tinh thu6 va c6c
khoan lru dai thu6 chua sl} dlrng khi chec chin trong tuong lai se c6 gi nhuAn tinh thu6 d'6
sl} dung nh0ng chenh lech tam thoi duqc khiu tru, cdc khoen lo tinh thua va cac uu dei
thu6 chua sLi dung nay, ngoai trt:
. Tai sen thu6 hoen lai ph6t sinh tu ghi nhan ban dau crla mot ai san hoac ng phai tra tar

mot giao dich ma giao djch nay kh6ng c6 anh huAng d6n lqi nhuan k6 to6n hoac lqi
nhuan tinh thue thu nhap (hodc 16 tinh thu6) tai thoi di6m ph6t sinh giao dich; vd

. D6i voi cac chCnh lech tam thoi duqc khau tru phdt sinh ttr cAc khoan ddu tu vao c6c
c6ng ty con va chi nhanh, Eisan thue thu nhap hoan lai duqc ghi nhan khichic chdn la
chCnh |,ach tam thoi se duqc hoan nhap trong tuong lai c6 th6 dU do6n aluqc va c6 loi
nhuan chiu thu6 d6 s0 dung duqc khoan chenh lech t?m thoid6.

Gia lri ghi s6 cl]a €i sen ihu6 ihu nhap doanh nghiyap ho5n la] duoc xem x6t lai vao ngay
k6t th[c ky k6 todn nem va dLroc ghj giem al6n mLrc b6o dem ch;c chan co di lqi nhuan
tinh thu6 cho ph6p lqi lch cia mot phan hoac toen bO tar san thu6 thu nhap hoan lai duqc
s& d\rng. Cdc lai san thu6 thu nhap doanh nghiep hoen lai chua ghi nhan truoc day duqc
xem xet lai vao ngdy k6t thrlc ki k6 toan ndm va duqc ghi nhan khi chec chin c6 drl lgi
nhuan tinh thu6 d6 c6 th6 s0 dqng cac tai san thuS thu nhap hoAn lAi chLra ghi nhan nay.

Taisan thue thu nhap hoan laiva thu6 thu nhap hoan hi phaitre duqc xec dinh theo thu6
su6t du tinh sC 5p dung cho nAm tai chlnh khi tai san duqc thu hdi hay nq phai tra drlqc
thanh to6n, dua tren cec mL?c thu6 suet va luat thu6 c6 hieu llrc vao ngay k6t thic ki k6
toan ndm.

Thu6 thu nhap hoen lai duqc ghi nhan vdo bao cao k6t qua hoat dong kinh doanh hqp nhdt
ngoai tri] truong hgp thu6 thu nhAp phat sinh li6n quan d6n mot khoan mUc duqc ghithang
vao v6n chi sd h0u, trong trudng hqp nay, thu6 thu nhap hoan l?r c0ng dugc ghi nhan trlrc
tiep vao v6n chi sd h0u.

Nh6m C6ng ty chi duqc bir tru cac tai sin thu6 thu nhap hoen lai va thue thu nhap hoan hi
phaiha khi Nh6m C6ng iy c6 quyAn hop phap duqc bir trlr gl0a tai san thu6 thu nhap hien
hanh v6i thu6 thu nhap hien hiinh phai n6p va ciic tai san thu6 thu nhap hoan lai va thu6
thu nhap hoan lai phaitra lien quan t6ithue thu nhap doanh nghiep duqc quen y bAi cing
mot co quan thuS d6i vdi cing moi don vi chiu thu6 hoac Nh6m C6ng ty dq dinh thanh toan
thu6 thu nhap h 6n hinh ph;i tri va tai san thu6 thu nhap hien hanh trCn co sa thuan hoac
thu h6i tai sen ddng thoi voi vi6c thanh toen nq phai tra trong ttrng ky toong lai khi cdc
khoan trang y6u cl]a thu6 thu nhap hoan lai phai tre hoAc tai san thu6 thu nhap hoSn lAi
dugc thanh to6n hoac thu hdi.

3.19 Thdng tin bq phan

[IOt bO phan la mot hqp phan c6 th6 xec dinh rieng biet cr]a Nh6m C6ng ty tham gia vao
vi6c cung cip cic san phem hoic dich vU lien quan (bO phan duqc chia theo hoat dong
kinl doarh) hoSc cung cap sjn ph6m hodc dicl'vu trolg mdt moifrong l.rnh te cq the (bO

phan duqc chia theo khu vuc dia 1y). M6i mot bO phan naly chiu nli ro va thu duqc lqi ich
kh6c biCt so voicac b0 phan khac.
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C6ng ty C6 phAn Gi6ng CAy Tr6ng Mi6n Nam

THUYET MINH BAo CAo TAI CHiNH HgP NHAI (ti6p theo)
vao ngay va nem taichinh kCt thtc ngay 31 th6ng 12 nam 2015

4- T|EN vA cAc KHoAN TrloNG or-roNc T|EN

BO9 DN/HN

VND

615.954.900 362.324.659
17.7A1.443.691 54.567.405.841
4 000 000 000 12 047 055 556

s6 cu6i ndn

5.

I en gurngan hang

CAc khoen tuong duong ti6n

TONG cSNG

Cac khoan tuong duong tiCn th6 hien khoan I6n goi c6 ky han duoi ba th6ng, va hudng ai
suat ngan hang c6 th6itp d!ng.

pHAr rHU cuA KHACH HANG vA TRA TRr.,oc cHo Ncrror BAN

Phei thu ngin hen cia khAch heng

Phaithu tU bcn khac
()1C I rOnO I rAl

cec kh6;h heng khec

r0NG cQNG

Du phdng phaithu ngdn hAn kho doi

GIA TR! THUAN

VND

s6 cu6i ndn s6 deu nen

_. q!a! tgQi !1_
I nuyet ntnn so z9)

93.755.883.807 117 .921 .698.021
23.379.275.000
70 376 608 8A7 117 921 698 021

Toan b6 pher thu ngin-,r?n cua khach hang de duqc dirng da dam bao cac khoen vay ngin
nan (t nuyet mtnn sa 1/).

5.2 Tre te'c cho ngudi ben ngen hqn

22.397.39A.59't 66.976.786.056

93.7s5.883.807 117.921.698.021

(3.193.230.601) (1.980.334.490)

90-562.653.206 115.941.363-531

\

,

6.358.082.834

VND

a.a75.321.525Tra tLroc cho ben khec

6. PHAITHU NGAN HAN KHAC

Tam [Png cho nhan vien
Ky cuqc, kt7 quy ngin h?n
Tam Lrng cho n6ng dan
Chiphiki6m dinh ch5t luqng pheithu tLr

Nha nuoc
Phaithu khac

TONG coNG

s6 cudi ndn
VND

s6 dAu nam
(Phan loai lai-

Thuyqt ninh s6 29)

5.956.651.583
3.337.602.000
2.850 .192.17 4

2 459 143 983

3.954.997.869
2.858.902.000
2.808.788.509

1.994.579.502
4 .142.692.723
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C6ng ty C6 phAn Gi6ng CAy Trdng Mi6n Nam

IHUYF I fu,IINH BAo CAo TAI CHINH rIoD NFAI (I,ep [leo]
vao ngay vd ndm tel chinh k6t thric ng;y 31 thSng '12 ndm 2015

7. HANG ToN KHo

BO9-DN/HN

s6 cu6i n6n 56 deu nem
I
ll3,

\Nguyen lieu,
vat lieu
lnanh pham
Hang hda
chi phisen xu6i
kinh doanh dd
dang
C6ng cu,
dung cu
Hang goi di ben
Hang mua
dang didLrdng

TONG CONG

Dv phdng

(2.997.1S3.118)
(768.080.399)

(215.206 369)

Gta gac Dq phdng Gie s6c

125.945.430.212 \3.261.7A1.262]t 86.962.054.21 4
63.120.880.559 (430.051.444) s2.912.111.539
37.875.662.887 \7.254.664.A6q 31.501.926.561

'12.543.269.355

1.778.766.386
825.239

1.172.195

- 15.256.547.061

- 1.869.489.474
- 3.507.486.982

- 647.500.000

241.266.006.833 110.946.4',t6.77',t) 192.657.115.83'r (3.980.479.886)

Toen bO hang tdn kho da duqc ditng dE dam bao cec khoen vay ngen han (Thuy6t ninh s6
17).

Chi tiiSt tinh hinh teng giatu dq phdng giem gie heng t6n kho:

s6 dlu ndm
Cdng: Dp phdng trich lap tong ndm
Tnr. S0 dung va hoan nhAp dlr phdng trong ndm

s6 cu6inem

VND

56cu6indn s6 d..u nem

(3.980.479.886) (958.124.s51)
(10.636.512.349) (3.670.57s.464)

3.670.575.464 64A220125

(10.946.416.77 1) (3.980.479.886)
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iLtltl
C6ng ty C6 phAn Gi6ng CAy Tr6ng Mi6n Nam

THUYET NIINH BAO CAo IAI CHINH HoP NHAT (ti6p theo)
varo ngay va cho ndm tai chinh k6t th[]c ngay 3'1 theng 12 ndm 2O15

8. TAr sAN c6 D|NH Hiru HiNH

Nha cth
va vAt ki6n t(tc

7 4 .463 .790 .7 43
3 442 079 209

MAy mdc
va thi6t bi

23.062.331.547
4.143.987.900

Phurng li1n
v1n fii

17.322.926.119
916.177.000

Thi6t b!
vdn phdng

2.061.694.009
700.329 25A

BO9-DN/HN

VND

116 910 742 418
9.602.573.367

Nguy6n gia:

s6 dau nam
IVIUa moitrong ndm

56 cu6i nam

Trong d6:
Tam thdi khong s(! dung
De kheu hao h6t

ci6 tr! hao mdn liy k6:

56 deu ndm
KhSu hao trong ndm

s6 cu6indm

Gia tricdn hi:

s6 cu6i n:m

78 305 869 S52 27 .206 .319 .447 18 239 103 119 2 762 023 267 126 513 315 745

2.588.898.332
16.458.075.351

(29.634.908.473)
(5.570.928.932)

(35 205.837.405)

482.305.399
4.955.152.755

112.373 .703 .97 1)
(2.890.685.616)

(15.264.389.587)

10.688.627.576

4.122.268.706

(9.937.668.404)
(1.825.843.983)

111.763.s12.387)

7 .385 .257 .715

521.755.792

(950 6'12.301)
(376.436.634)

3.471.243.731
26.457.252.604

(52.896.893.149)
(10.663 895.165)

44.828 .A82.27A

(1.327.048.935)

1.111.081 708

(63.560.788.314)

64 013 849 269

4314O O32 547 11.941.929.860 6 .47 5.59A .732 1.434.974.332 62.952 527.471

:l-
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C6ng ty C6 phAn Gi6ng C6y Tr6ng Midn Nam

THUYET [,lrNH BAo cAo TAr oHINH Hop NHAT (ti6p theo)
vAo ngay ve cho ndm tai chinh k6t thUc ngdy 31 thdng 12 ndm 2015

TAr sAN c6 DINH v0 HiNH

i

BO9.DN/HN

40.684.335.409 605.463.A24
78 060 000

Ben quydn

2.225.000.00a

VND

41 .289 .799 233
2.303.060.000

Nguyen gi6:

s6 dau nem
Mua mdi trong ndm

s6 cu6inam

frong d6:
Ea khAu hao hdt

cia tri hao mdn luy k6:

50 dau n5m
Hao mdn trong ndm

s6 cu6i nem

Gie tr!cdn lai:

s6 dau nam

56 cu6i nam

Quydn s& duns ddt

40.684.335.409 643 523 424 2 225 004 OOO 43.592 859 233

446.302.520

(3 .54O.832.446)
(299.900.296)

(3 .840 .732.7 42)

37.143.502 963

213.863.824

1234.263.822)
(130.533.332)

660166.344

(3.775.096.268)
(46B.558.627)

(4 243 .654 895)

37 514 702 96s

(38.124.999)

(38.124.999)(364 797 154)

371.200.002

36.843.602.667 314 726 670 2.186.875.001 39 349 204 338
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C6ng ty C6 phin ci6ng C6y Tr6ng Mi6n Nam

THUYET [flNH BAo cAo rAt CHINH Hop NHAT (uep theo)
vao ngay vi cho n6m tai chinh ket thUc ngdy 31 theng 12 nem 2015

to. cHr PHixAY DUNG co BAN Do DANG

BO9.DN/HN

11.903.862.672
241.023.300

VND

11.903.862.672
241.023.300

I

Quydn sl} dung d5t
Khac

TONG cONG

cHr PHi TRA TRUOG

NgSn h?n
Cdng cu, dung cu
Chi phl sl}a chDa, cei tao
Khac

Dai han
Chi phl nghicn cuu gi6ng
Chiphlthue dAt
Cong cv, dung cu
Chi phlsDa choa, cei tao
Khac

rONG coNG

12. Lg| rHE THt oNG irAt

Nguyen gier

s6 dau ndm va s6 cu6indm

Phan b6 loy kii:

s6 deu nem
Phan b6 trong nam

s6 cu6indm

Gia tri cdn lQl:

so dau nam

s6 cu6i nem

F

12.144.AA5.972 12.144.885.972

,tl.

371.196.825
546.745.O91
34.044107

VND

50 dau han

724.426.110
585.330.276
138.661.580

955.9m.023 1.448.417.966

6.110.345.871
1.017.114.294
1.056.971.651
2.339.920.649
't.635.237.409

1.827.868.126
1.017.114.294
1.667.37E.973
1.804.916.053

145.640.256

12.159.589.874 6.462.917.702

13.,fi5.575.897 7.911.335.668

VND

Lqi the thuons nai phet
sinh tb hW nhAt NAS

1840270.784

920.135.395
184.027.079

1.104.162.474

920.135.393

736.108.314



C6ng ty C6 phAn Gi6ng C3y Tr6ng Mi6n Nam

T.lJ.E- lv,\H BAo CAO 'r Ar CHi\l t-.o P \HA I \flep rheo)
vao ngay va cho nam bi chinh k6t thrc ngdy 31 thdng 12 ndm 2015

13. PHAITRA NGt}OI BAN NGAN HAN

sd dAu ndn

B09 DN/HN

r.l

I

It

;
Phai tra bAn khec

C6ng tyTNHH
Sichuan Longping
High-tech
C6ng ty TNHH
Sichuan Nongda
High-tech
C6ng ty TNHH
Deka b Viet Nam
C6c nhe cung
cAp khac

rONG cQNG

so co Ana
Gi6 ti nang lrt no

13.540.808.597 13.540.808.597

8.864.583.300 8.864.s8s.300

4.676.225.297 4.676.225.297

6_949.6A7.171 6.949.687.171

s6 cb khA
GieU neng te nq

46.613.563.000 46.613.563.000

25.570.599.197 25.570.599.197

4.509.452.803 4.509.4s2.803

16.533.511.000 16.533.511.000

5.891.136288 5.891.1s6.288

20.490.495.768 20.490.495.768 52.504.699.288 52.504.699.288

'14. THUE vA cAc KHoAN pHAt Nop NHA Nuoc

s6 diu nen
(Trinh bAy lai -

Thuy6t minh s6 29)
kong nem

s6defi
trong nen

VND

s6 cu6i nam

Phei nqp
Ihu6 gi6 tri
gia tSng
Thue thu nhap
doanh_nghiCp
(Thuyet minh
sO 24.2)
ThLr5 thu nhap
ce nhan

Cac loaithuS khec

TONG cONG

1.251.501.705 472.675.954 374.825 751

L373.A49.254

1 .829 .484.826
2.402.984.338

14.409.636.'169

640.144.165

22.604 .945.825

2.315.199.352
2.402.984.338

'1.178.539.598

154.029.639

14,857.420.',t23,15.049.780.334 28.195,805.459 1,71.1,394.988

Phei thu
lnue gra ifl
gia teng
Cac loal thu6 kh6c
(tuinh,bay lai-

s6 29)

TONG CSNG

s6 deu ndm

3 837 641 497

56 pheithu
tong nem

177.451.535

De cen fi.t
trong nem

474.124.896

36 cudi nin

3.540.968.'136

555.980.242

58.726.544 37A.528.707 284.149 268 't53 105.943

3.896,368.001
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C6ng ty C6 phAn Gi5ng Ciy Tr6ng Mi6n Nam

THUYET M|NH BAo cAo rAlcHiNH HOp NHAT (ri6p theo)
vao ngay va cho nam tai chlnh ket thUc ngay 3'1 thang 12 n5m 2015

rs. cHr PHiPHA TRA NGAN HAN

chi phi van chuyan
Chi phl Ei vay
Khec

TONG CQNG

16. PHA TRA NGAN HAN KHAC

4.640.983.386 3.065.022.023

BO9.DN/HN

s6 cudi nan
VND

s6 diu nam
(PhAn loei lai -

fhuyet minh sO 29)

1.098.906.25s
238.960.898

1 .727 .154 .870

1.180.569.352
230.34r.139

3.230.072.895

T?m ung tu quY VCBF
C6 tuc phaitrd
Thn lao HOi ddng Quen tr!ve Ban Ki6m soAt
Kinh phlc6ng do,n
Beo hiam xa hoi
Bao hiBm thSt nshilp
Bao higm y te
Cec khoan phei kA phai nop kh6c

TONG CONG

1.416.604.000
684.696.400
470.421.656
161.373.768
128.983.004
68.363.426

5.528.216
4.343.355.237

VND

36 6gu nan

15 405.310.600
1.156.473.341

119.157.718
154.074.193
61.936.369
14.507.142

3.513.378.489

7.279.32s.707 m4a,877.Asz
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C6ng ty C6 phin Gi6ng CAy Trdng Mi6n Nam

THUYET NIINH BAO CAO IAI CHINH HqP NHAT (ti6p theo)
vdo ngay va cho ndm tai chlnh k6t thnc ngay 31 theng '12 ndm 20'15

,17. VAY NGAN HAN

lll
BOS.DN/HN

Sd ph,t sinh trong nam s6 cu6i nan

s6 rldn
Sd cd khe

ndng te nq Tdng Gien
sd c6 kha

s6 tldn nang ta nE

100.348.260.000 100.348 260 000Vay ngrn han ngan hang 57.873.097.600 57.873.097.600 228.884.444.444 186.409.278.444

COng ty thlrc hiCn khoan vay ngdn han nhlm muc dlch b6 sung nhu cdu v6n luu dong. Chiti6t nhu sau:

Ten ngen hang

Ngel heng TMCP Cdng thLrong V.et Nam -
Chinhanh Bac Sai Gdn

Nqan hanq TNHH Mot thanh vien Standard
Chartered (Viet Nam)

Ngan hang TIVICP Ngoaithuong Vigt Nam

Ngan hang Nong nghiep va Phdt tri6n N6ng th6n
Viet Nam-Chinhanh Hd chiMinh

TONG cQNG

(VND)

27.9'16.050.000

12.168.000.000

40 .7 52.210.000

19 512 000 000

Ngey d6o han

Ngey 26 thdng 7 ndm 2016

Ngay 23 thang 1 nim 2016

Ngay 26 theng 7 ndm 2016

Ngay 18 thang 5 ndm 2016

Lai su,t

@en)

5,4%

4,,ya

4,80/a

6.5%

Hlnh thttc dAn b6o

Tin ch6p

Hang tdn kho va
phaithu khach hang

lrn chap

Tln ch5p

'100.348.260.000
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BO9-DN/HNCdng ty C6 phAn Gi6ng CAy Tr6ng Mi6n Nam

IHUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HqP NHAT Oi6p lheo)
vao ngay va cho nAm tai chinh k6i thrlc ngay 3'1 thdng 12 nam 2015

1s. voN cHo sO HOU

18-1 Tinh hinh teng giem nqudn vdn chi sd h@u

v6n cd phin ThAng du
v6n c6 pnAn

QUY dv phdng
VND

Lqinhuan
sau thu6 chua

phan ph6i
(Trinh bey lai

Thuyet minh sO 29)

47 .7 46 .917 .688

86 .328.135.434

(4.549.039 643)
(15 751.859 227)

(5.593.663.544)

\7 344.322.500)

(673.100.000)

C6 phi6u quy Quy dAu tu
va phat ti6n

149.923.670.000 L520.414 .412 \817.291.640) 69.635.542.187 1 4.986.770.1 45

- 12 254 OO7 01) u on:- uur r,u

289 .996.022.792

86 .328 .135 434

(4.549.039 643)

(5.593.663 544)
(7.344.322.540)

(673 100.000)

Nefi truryc

Lginhuan thuAn
trong ndm
DiAu chinh thu6 cho
ndm 2014
(Thuydt ninh s6 29)
Trich lap quy
Trich lap quy khen
thudng, phLlc lgi

9.6.tY" d!9 !." - -rnu lao Horoong QUan
tri va Ban Ki6m soet

56 cu6i ndrn

Nem nay

s6 deu nam
Phen loqilai
(Thuy6t minh s6 29)
Lqinhuan ihuan
trong nAm
Hoan nhap quY
Trlch lap quY khen
thu,dng, phLlc lEi
c6 tfc c6ng b6

56 cu6i nam

149.S23.670 000 a 520 414 412

149.923.670 000 a 520 414 412

(817.291.64A)

(817 .291 .640)

81.893.549.199 14.440.622.360 100 163 068 208 358 164 032 s39

81.893.549.199

18.480.622.360

(994.266.138)

18.480.622.360 100.163.068.208 358.164.032.53S

(18180 622.360)

46.302.091.423 46 302.091 423
994.266.'138

(2.222.653.A0O) 12.222.653 0AA)
(44.690 567.399) (44.690.567.399)

100 546.205.370 357 552.903.563(8112319!9)
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C6ng ty C6 phdn Gi6ng CAy Trdng Mi6n Nam

THUYeT M|NH BAO CAO TAr CHiNH HqP NHAT 0i6p theo)
vao ngdy va cho ndm tai chinh k6t thic ngay 31 theng 12 nam 2015

t8. voN cHU sO HOU (ti5p theo)

18.2 Cec giao dich vdv6n voi cAc chi sd hhu va phen ph6i cA tac

Nem nay

809-DN/HN

Vdn deu tu dA gop cia chi sd h&u
S6 dau n;m vii cu6i nem

c,6 ala
c6 tuc c6no M
uo luc oa lra rong nam

1E.3 v6n c6 ptAn

149.923.670.000 149.923.670.000

VND

NAm tru'c

44.690 567 3S9 7.344 322 500
59411.181.599 29.804.000.850

VND
sd deu ndmSd cu6inen

56-tuqn.g
c6 phieu Gi6 tq

(VND)

^ . s6 tu qns
Gla Ut CO pnleu

(vND)

c6 phigu duqc ph6p
phet henh 1 4.992.367 1 49.923.670.000 14.992.367 149.923.670.000

C6 phi6u de phSt hanh va
s6D v6n diy di

Cd ph6u ph6thong 14.992.367

C6 phiCu quY $1.412\

C6 phi6u dang luu hanh
Cdphi6uphdth1ng 14.930.955

DOANH THU

14.992.367 149.923.670.000

(61.412) (614.120.000)

1 4.930.955 1 49. 309. 550.000

149.923.670.000

(614.120.000)

149.309.550.000

,t 9,

18.1 Doanh thu b4n hengve cung cdp clich vU

T6ng doanh thu

Trcng dX
Doanh thu b6n thenh phAm
Doanh thu ben heng h6a
Doanh thu cung c6p dbh vtt

C6c khoan giam trt doanh thu:
Heng bAn bi ta bi
Chi6t khdu thuong nai
GiAn gi6 h1ng ben

DOANH THU THUAN

Trcng d6:
Doanh thu d6i voi ben khAc

Ndm nay

595.992,453.787

416.513.662.144
179.423.073.463

55.718.180

173.844.437 .8671
(43.612.321.041)
(29.274.905.126)

(9s7.211.700)

522.14A.O15.920

VND

Nen tnrtc

677 .154.707 .a70

500.035.052.126
177.111.330.747

8.324.997

(68.529.596.369)
(s9.423.555.971)
(28.711.504.298)

(394.636.100)

608.625.011.50t
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C6ng ty C6 phAn Gi6ng CAy Tr6ng MiCn Nam

THUYET tu1rNH BAo cAo rAl cHiNH Hop NHAT (r6p theo)
veo ngay va cho ndm tai chinh ket th[c ngay 31 th6ng 12 ndm 2015

BO9-DN/HN

19. DoANH THU (t6p theo)

19.2 Doanh thu hoat dong tai chinh \

Leitien g&l
L6ichenh lech ty gia h6i doai chLra thqc hi,an
NhAn l5ih6 hq ttl Chinh phi
LSichenh lech ty gi6 h6i doei di thuc hi6r

ToNG cQNG

20. cHt pHiTAt cHiNH

Chi phi b5n heng
Chi phi nguyen vat lieu
Chi phi nhan c6ng
Chi phikhau hao va hao mdn
Chi phldich vrr mua ngoai
Chi phl khac

Chi phi quan li doanh nghiep
Chi phi n9uy6n vat lieu
Chiphi nhan c6ng
Chi phi khau hao v2l hao mdn
Chi phi dich vu mua ngo2ri

Chiphl khac

TONG coNG

Nam nay

889.683.850
130.494.158

VND

Nem tudc

352.440.813
374.246.691

1.064.685.083
382.210.012

1.020.178.008 2. t69.582.599

i

I

Lar len vay
L6 chenh lech tY gi6 da thuc hicn
L0 chenh lech ti gi6 chua thuc hien
Chi5t khau thanh toen

TONG coNG

21. cHt pHi BAN HANG vA cHr pHiouAN LV DoANH NGHTEP

3-727.593.699 6.021-005.180

Ndm nay

2.923.130.710
687.054.789
117.408.200

VND

Nem tuoc

5.261.075.698
179.728.217

580.201.265

Ndn nay

52.343-596.701
1.49'1.310.317
7.423.A39.942

412.159.991
18.041.666.643
24.974.619.808

45-294.392-197
'1.676.082.828

19.633.037.338
4.645.321.214
7.475.195.706

11464755107

VND

Ndn truOc

53.808.397.915
1.918.589.731
6.902.617.605

211.585.337
17.482.150.895
27.293.454.347

48.082.426.444
1.945.718.223

23 .062.983.7 49
3.O55.2B4.047
5.7 44.252.217

14.27 4.548.248

97.637.988.898 {0 t.891.224.399
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C6ng ty C6 phdn Gi6ng CAy Tr6ng Mi6n Nam

THUYET M|NH BAo cAo TAI cHiNH Hgp NHAT (riep theo)
varo ngAy va cho n5m tai chlnh k6t thtc ngay 31 theng 12 n;m 2015

BOS DN/HN

cHr pHi sAN xuAT vA K|NH DoANH THEo yEu r0

Chi phi nguyen vat lieu
Chr phi nhan cong
Chr phi hhau hao vt hao mon
(Thuyit minh s6 8,9 va 12)
Chi phidich vu mua ngoai
Chi phlkh6c

TONG CONG

23. THU NHAP vA cHt pHi KHAC

THU NHAP KHAC
Nhan h6 tro ttr quY VCBF
Cho thue kho
Lait* thanh l!, taisan
Thu nhap khec

cHr PHiKHAG
LAiphatcham nop thu6
Chi phikh6c

Gd TR! THUAN

Nem nay

330.261.967.630
62.320 .A35.277

11.316.480.871
36.170 .37 5.444
47.832.753.465

VND

NAn tu6c

394.617.566.'107
57.684.690.264

9.301.662.485
35.089.875.095
23 105 195 674

487 .902,412.6A7 5,19.798.989.62s

c
c

i,l

:

Nem nay
VND

Nem tu1c
ehan loailai -

Thuy4t ninh s6 29)

I .412.269.667
'1.085.187.000

93.600.000
197.221.667
36 261.000

(159.804.697)

(159.804.697)

1-252.464.970

5.241-228.8'19
4.719 .171 .000

235.576.364

286 441 455

(2.',t27.788.5641
(1.872.125.460)

(255.663.104)

3.',1'13.440-255

THUE THU NHAP DoANH NGHIEP

Thu6 suSt thu6 thu nhap doanh nghiep ("TNDN") crla Nh6m COng ty la 22% tren t6ng thu
nhap iinh thu6.

V5o ngay 30 thang 7 ndm 2012, Cong ty nhan dugc ci6y Chunq nhan s6 o8/DK-DNKHCN
do Sd Kloa hoc va Colg nghe Thanh ph6 Ho Chilvlnh cip. cheo tnLan C619 ty te Doalh
nghi6p Khoa hoc va COng ngh6 ("KH&CN"). Theo cic quy drnh vii Doanh nqhi6p KH&CN,
va cac ouy alinh va uL dA . m el giam ihJe TNDN hi6l l'anh tn C6ng ty drqc m e1. giam
thJ6 TNDN rhu doanh nghrep thanh lip moi tu dU an dal tu rhu6; fr1 vrc cong ;g1-a
cao. nghidn clru knoa 1oc va prat tri6n corg rghe ru klr cd tl-u nhAp chiJ rhua voi di6u
kien: doanl th-u cJa c6c sen oham, heng h6a hlrh rhanh tu ket oud KH&CN trong rdm tlLr
nhat tu 300/0 t6ng doarh thu trd len. r:iT thu hai trr 50% t6nq doarh thu tro len va nam thu
ba kd di ti}70% t6ng doanh thu trd lCn. Cu th6:

(, C6ng ty duqc ap dung muc thue suet thu6 TNDN b 10% kong 15 nem trl ndm diu
tiCn c6 doanh thu ttl hoai d6ng KH&CN; va

{il) Cbng ty duqc mi6n thLe TNDN trolg 4 (b6n) n6m vd gidn 50o/o trong 9 (chi1) niin
tiep theo.

Cac bao c6o thu6 cia NhOm C6ng ty sE chiu sp ki6m ira crla co quan thu6. Do vigc 6p
dJng luet va cac quy dinl ve thL6 d6i voi cac loat nghdp vu khac rhal co lh6 dJqc giai
tl'lch theo nhi6u cdch (h6c n4au. s6 thL6 duoc rrjnh oey trdn bdo cao tar chinh hop nhjt co
th6 se bi thay d6i theo quy6t dinh cu6i ctlng crla co quan thu6.
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C6ng ty C6 ph3n Gi6ng Ciy Tr6ng MiAn Nam

THUyET \,1tN.l BAO CAO a CH.NH hOP NHAT (rep r.leo)
vao ngay va cho ndm tari chinh ket thtc ngay 31 th6ng 12 nam 2015

BO9.DN/HN

24. THUE THU NHAP DOANH NGHIEP (ti6p thCO)

chi phi thu6 TNDN hicn henh

Th!6 TNDN hien hanh
Thu nhap thuC TNDN ho6n lai

r0NG c0NG

T6ng lqi nhuan k6 to6n tru'6c thu6

Cec didu chinh:
lhay do chlphr pnartra
Lqinhuan chua ih$c hien
Thay d6idg phong giam gia ddu tu daihan
Chiphlkhong hEp lr, hqp lC

Phan b6 loith6 thLrono mai
I hay oorlro cap thor vrec pnarlra

Lqi nhuan diau chinh truoc thu6 chua cAn
tr} 16 nam trudc
L6 chuy6n sang tt c6ng ty con
oe chuyen 16

Thu nhip chiu thu6 u6c tinh

chiphi thui: TNDN hicn hanh

Thu6 TNDN phiitra dau nem .
Di6u chinh thuC TNDN trich thi6u
Thu6 TNDN de nop trong ndm

Thuit TNDN phaitra cuiii nem
(Thuy6t ninh s614)

r3. r39.r82.455 (313.887.213)

24_1

NAm nay

14.567.388.'116
(1 .428.2O5 .651)

VND

Nem tu'c

141.941.970
(415.829.183)

,;

)t

i1

I

r

24.2 Thu6TNDN hiCn hanh

Thu6 TNDN hien henh phai tra duqc {ac al nh dua tren thu nhAp chiu thu6 cia nam hign
tai. Thu nhap chiu thu6 coa Nh6m Cong ty khdc voi lqi nhuan duqc beo cao trong b6o cdo
k6t qua ho?i dong kinh doanh hqp nhdt vi thu nhap chiu thu6 kh6ng bao gdm c6c khoan
muc tnu nhap chru tnu6 hay ch, phr duoc k15J rru cho nLc dich tinl_ thuar lrolg cac nam
khac va clng kh6ng bao gdm c6c khoan rnuc khong phai chiu thu6 hay kh6ng dugc kh5u
trir cho muc dich tinh thu6. Thu6 TNDN hi6n hanh phai ra cia Nh6m c6ng ty dugc tinh
theo thu6 su5t da ban hanh d6n ngay k6t thoc k!, k6 toAn n;m.

Duoi day a d6i chr6u gii/a lor nhuen ch u thJ6 va tong lo nhLran kd toan trLroc t'rL6 duoc
trinh bay trdn oao cao (6t qud l-oat dang k nh doanh hop th6l

VND

Nem nay NAn trudc

_ (T-rkh bay lai-
I nuyel mlnn so z9)

59.532.282.136

5.814.599 829
(1.965.348.268)

395.669.3'10
2.285 .692.562

184.O27.079
(32.034.570)

66.214.888.078

a6.227.064,265

3 .87 4 .7 54.517
1 .197 .441 .354

450 231.886
188.391.904
184.027.479
92.113.250

92.214.024.255

(928.540.571)

t*ta*r"*
10't.941.970

66.214.888.078

14.587-388.,116

L353.284.112

(22.7 42.132 630)

5.660.680.052
4.s49.03S.643

\937.812.411)

9.37 3.449.2541.178.539.598



C6ng ty C6 phAn Gi6ng CAy Tr6ng Mi6n Nam

THLYET \,1tNH BAo cAo TAt cHiNF Hop NHAT \r.ep rheol
vao ngay va cho nam taichinh k6tthlc nqay 31 thanq 12 n;m 2015

k6 toan hop nhAt

THUE THU NHAP DOANH NGHIEP (ii6P thEO)

Thuii TNDN hoan tei

Nh6m Cong ty da ghi nhen m6t s6 khoan thue TNDN ho6n lai phel tra va tai sen thu6 thu
nhap hoan lai ve cec bi6n d6ng konq nem bao cao vii n;m truoc nhLr sau:

BO9-DN/HN

BAo c6o k't que hoat dong
kinh doanh hop nhet

Chi phi pheitre
ng;n han
rrq cap Inor
vi6c phai tra
Loi nhuan
chua thlrc hiCn

Tei sen thud

3.365.405.629

215.475.387

78.291.763

1.579.552.429

134.983.398

516.431.30'1

Ndm nay

1.785.853.200

80.49'1.989

(438.139.538)

NAm tufic

125.790.578

26.60'1.508

263 437 097

TNDN hoan hi 3,659.172.779 2.230.967.128

lhu nhApthudTNDN hoen hi 1.428.205.651 415.829.1A3

NGHTEP vU vA cAc BEN L|EN euAN

Thu nhap c0a cac thanh vien crla HOidOng Quan triva Ban Ki6m soattrong niSm:

Luong va cac chi phi liCn quan

Ndm nay

849.800.000

VND

Nen truOc

721.250.O00

LA rREN c0 PHt€u

Lai co ban tren c6 phi6u duoc tinh bing ciich chia lqi nhuan hoac 16 sau thu6 phan b6 cho
c6 d6ng sd hliu c6 phi6u phd th6ng crla COng ty (sau khi dA diau chr'nh cho viec trich lap
ouy klel tl_Lrong. pluc loir cno so lLrong binh qLin gia oJydn cia so c6 pht6u phd thdrg
dang luu hanh trong nam.

L.ii sLy giim tren c6 phr6u duoc tinh bang cdch chia or nl^u5n hoac lo sau thJa plen bd
cno co oong so nuu copnreJ pno thong cua uolg ty (sau r,I oa oteu cr nt cto co tr_rc cua
c6.pheL uu d5i cd qJyel chJy6n d6i, cho_s6 lJorg binh quan gra quyar cLa s6 cd phi6u
ph6 th6ng dang lu! hanh irong ndm va s6 lugng binh quan gia quy6n cia c6 phi6u ph6
th6ng sO duoc phet hanh trong truong hqp t5t ca cac c6 phr6u ph6 th6ng tr.m nenq c6 Uc
dolg suy gram dBu dL?oc chuy6n thanl cd ph 6J p10 rh6ng.
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C6ng ty C6 phdn Gi6ng CAy Tr6ng Mi6n Nam

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HqP NHAT (Ii6P thEO)

- vao ngay va cho ndm tdi chinh ket thtc ngay 31 theng12nem2015

26. LAr rREN cO PH|EU (ti6p theo)

C6ng ty s& dqng cdc th6ng tin sau dA tlnh lai co ban va iei suy giam kcn c6 phi6u:

BO9.DN/HN

VND
Nem nay Nen tuoc

Lqi nhuan thuan sau thu6 TNDN 46.302.091.423 86.328.135 434
Tru quy khen thuong phUc loi (-) (2.222.6*.0aq (6.923.276nA)
Lq, rhuan thuan phan 06 cho cd d6ng sd hou cd
phicu ph6 th6ng cia C6ng ty 44.079.438.423 79.404.859.316
s6lLrqng c6 phiEu ph6 th6ng luu hanh
blnh quan 14.930.955 14.930.955
Laico bdn va Ersuy giam tr6n m6ic6 phi6u
(VND/cdphEu) 2.952 5.318 \

O Lqi nhuan dung dE ttnn tar ten c6 phieu cho nem trudc de duqc diEu chr-nh lQi so voi :
s6 lieu de trlnh bey trong beo c5o t*i cllnh ndn 2014 de plin 6nh khodn thuc klcn qu,
khen thudng, ph'jc lsi h, lqi nhuan de hi cia nAm 2014 theo Nghr quyet Oai h0' ddng
C6 d6ng s6 26/2015/DHCD ngey 17 thang 4 ndm 2015.

Loi nhuan dung dg tinh l5i tren c6 phi6u cho ndm 2015 duoc diau chinh giem cho
khoin du tlnh trlch qui khen thuong, phnc loi tu lgi-nhuan cda nem 2015 theo kC
hoach duqc ph6 duyet trong Nghi qLryet O?r hoi d6ng c6 d6ng sO 2612015iDHCD ngey
17 thang 4 nam 2015.

Kh6ng c6 c6 phieu ph6 th6ng tidm tang suy giem trong nem va d6n ngay lap b6o cao tei
chinh nay.

27. THoNGTTN THEo BQ PHAN

Hoat dong chinh crla Nh6m cong ty lA ch€ bi6n h?t gi6ng va ca6 san pham n6ng nghiep.
Nh6m COng ty xem cec hoat dong n6y le mot bo phen kinh doanh. Tuy nhlen, b0 phAn theo
khu vuc dia ly cia Nh6m COng ty dugc x6c dinh theo dia drem cia tai sen cia Nh6m COng
ty. Doanh thu bdn hang ra b6n ngodi trlnh bay trong b0 phan theo khu Wc dia ly duqc xec
dinh dua tl€n dia di6m dla ly cia khech hang c'la Nh6m C6n9 ty.

86 phan theo khu vuc dia ly crla Nh6m C6ng ty bao g6m Thanh ph6 Hd Chi Minh va Ha
Noi, Tinh Tay Nguyen, Nghg An va Queng Nam, ViCt Nam.

33



ltlilttl
COng ty C6 phAn Gi6ng C6y Tr6ng Mi6n Nam

THUYET MrNH BAo cAo TAr cHiNH HOp NHAT (i6p theo)
veo ngay va cho ky nam tai chinh k6t thic ngay 3'1 th6ng 12 ndm 2015

27. THoNG TrN THEo B0 PHAN (ti6p theo)

Th6ng tin vd doanh thu, loi nhuan va mot s6 tdi san va c6ng nq cia bO phan theo khu v\rc dia ly cia Nh6m C6ng ty nhu sau:

i.l
BO9-DN/HN

LoAitru
VND

Hqp nhetHd chf Minh

Vao ngiy va cho nam tai chinh ki6t thic ngay 3l th6ng

Doanh ihu
Doanh thu tCr bAn hang ra

s10.109.280.819

Tey Nguyen Nghe An

50.571.283.897 50 514 530 057

12 nem 2014

197.429.916.728

43.851.275.475 (43.851 .275.475)

608.625 011.501bqn ngoei
Doanh thu ttl ben hdng cho c4c
b0 phan

T6ng doanh thu
Ket quli

Lqi nhuen thuen tu0c thu6 cia
bA phAn
Chi pht Ei vay
Phan bd lElth6 thuong nai
Lqi nhuAn thuen tur.6c thuA
chi phithu6 TNDN
Loi nhuAn thuAn sau thu6

Taisan va cong nq
Tai sen ba ph1n
Tai sen thud TNDN hoan lai

T6ng tei sen

COng nq b0 phAn

tonq conq nq

Cac th6ng tin b6 phan khac
Chi phi hinh thanh TSCD

Tai sen c6 dinh hiru hinh
Tei sen c6 dinh vO hinh

Khau hao va hao mdn

310.109.280.8'19

49.391.359.759
(5.261.075.698)

(184.027.079)
43.946.256.982

158.101.863
44.104.358.845

518.467.431.854
2.230.967.128

241.281.192.203

37.017.096.885_

37.017.496.885
133.173.389

37.150.270.274

771.360.833

50 .571 .283 .897

6.285.258.342-

6.285 258 342
22.611.961

6.347.870.303

32.416.788

50.5'14.530.057

810.152.374_

810152 374

ato., ur.sai

28.819.621.11s

(43.851.275 475)

(1 .8s1.7A0.s18)-

(1.831.700.318)

1r.urr.roo.tr$

(26.941 .915.375)

608.625.011.501

91.672.167.042
(5.261.475.698)

(184.027.A79)
86.227.064.265

313 887.21s
86.540.951.478

521.148.915.213
2 %A 967 128

520.698.398.982

160.824.919.621

771.360.833
543.352.000

32.416784
17 000 000

28.819.621.113
26.747.618.503

(26.941.915.375)

(24.133.854.610)

(24.133.854.610)

523.379 882.341

163.999.435.514

160.824.919.621

14.17 8.828 .868
13.828.A28.868

350.800.000
9.224.631 526

543.352.000 17.000.000 26 .747 .618 .543

zz.oso.esg

163.999.035.514

14 .118.828 .868
13.828.028.868

350.800.000
I 301 662 445
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C6ng ty C6 phAn Gi6ng Cdy Trdng Midn Nam

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HqP NHAT (ti6p theo)
vao ngdy ve cho nam tai chinh k6t th0c ngay 31 th6ng 12 nam 2015

27. THoNG TrN THEO B0 PHaN Gi6p theo)

Th6ng tin vd doanh thu, 9i nhuan va mot s6 tai san va c6ng ng cia bO phan theo khu vu,c dia li cia Nh6m C6ng ty nhu sau (ti6p theo)

Hd cht Minh

BO9 DN/HN

HA N,i Tey Nguyen Qu4ng Nam Nghe An

VND

Hqp nhlt

522 148_415.920

Loai tru

Vao ngay va nim tii chlnh kilt th[c ngay 31 thing 12 nem 2015

289.374.584.263 1s5.370.086.951 30.744.751.955 24.791.334.551

- 27_492 659 100

41.867.258.200

(27.092.659.100)

Doanh thu
Doanh thu ti b6n h,ng
b,n ngoei
Daanh thu tir bdn heng c,c
b0 phan

T6ng doanh thu

Kdt qua
Lqt nhuan thuAn ttut,c thG
b0 phan

PhAn bd loithe thuong nAi
Lqi nhuan thuen tubc thud
chi ptlt thu6 TNDN
Lqi nhuan lhuAn sau thud

Tai san ve cdng no
TAi sdn b0 phan
fdi sen thu6 TNDN hoAn tai

carig nq t)A pnan

lonq conq no

C6c th6ng iin b0 phan khdc
Chi phi hinh thanh TSCO

Tai sdn c6 dinh hau hinh
I At SAn CO dtnn vo ntnn

KhAL hao va hao mdn

289 374 544 263 162462746A51 30744751955

43.358.659663 11.640.066.824 3.553.299.751
(2 923.130 710)

(184 027 079)
40.251.501.874 11.640.066.824 3.553.299.751
(9.010.483.052) (2.651.301.518) (8A9.s48.36s)
31.241_018.822 8.S88.765306 2.743.951.388

362.144.O78.732 8A.569_556.144 31.207.177_914
3 659 172 779

24 791 _334.551

2.240-370-606-

2.240_370_646

F14.297.585)
1.730.073 021

12.914_640_OO7

41 .A67.258.200

461.391.202

461_391_202
(157.751_947)

303.639.255

19.907_687_642

(27.092.659100)

1.385 651_884_

1 385 651.880

1.3S5.651 8SO

(17.109 047.946)

522.148 .A15 .920

62.639 439.925
(2.923130.n4)

(184 027.479)
59 532 282136

(13_139.182 465)
46 393 099 671

497_634 092 494
3 659 172 779

365.803.251.511

9.341.361.031

88.569.556. 1 44 31.207 177.91 4 12.91 4.64A.OO7

89.424.309.302 31.209.499.400 1 3.136.247.907

19.907.687.642

14.569_621 056

(17.109 047.946)
(15.248.499 52s)

541 .293 265.273

112.432_539.174

9.341 361.031

11.905.633 367
9.602.573.367
2.303.060.000

11 .226.37 4.643
"o.lourri

142_432 539 174

11.905.633.367
9.602.573 367
2 343 060 000

'11.316 480.871

89.424.309.302 31.209499.400 13.136.241.907 14s69.621.056 (15 248.499.523)
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C6ng ty C6 phAn Gi6ng Criy Tr6ng Mi6n Nam BOq-DN/HN

THUYET N1INH BAO CAO TAI CHiNH HqP NHAT (tep theo)
vao ngay vd cho ndm tai chinh k6t thlc nqay 31 thanq 12 nem 2015

2a. cAM KET THUE HoATDoNG

Nh6m C6ng ty dang thue vdn phdng theo hqp ddng thue hoat dong. Cec khoen tran thud
pha tra trong tuong laitai ngdy 31 th6nq 12 n5m 2015 duqc trlnh baynhusau:

s6 dAu ndn

1 .457 .7 49 .551
110.994.242
255 88S 363

VND

1 .457 .7 49 .551
110.998.202
255 88S 363

I

I

)
29.

DuOi 1 nam
Tt!1-5n6m
Tren 5 nem

TONG CONG

Ngey 31 theng 12.nen 2013
Lqi nhuan sau thue chua
phen ph6i

Ngey 31 thAng 12 nem 2014
Lqi nhuan sau thu6 choa
phen ph6i
Thu6 ve cac khoan ph6inOp
Nh2l nuoc
Thue va cac khoan kh6c
pheithu Nha nlroc

115.158.611.843

647.173.209

(844 .A% .225)

1.824.637.116 1.a24-837 .116

VND

Trinh bey hrdc dAy CAc di6u chinh De tinh bdy lAi

58.193.421.680 (10.446.503.992) 47.746.917.688

s0 LtEu TUoNG rlNG

Cen cu vao Bien bAn Thanh tra Thue s6 51/BB-CT-TT2-D1 ngey 16 thang 3 ndm 2015 ve
Quyet dinh xi phat so g77/OD-CT-XP ngry 31 th6ng 3 ndm rolS ban hrnh bdi CUc lhu6
Tnalh 0l^6 H6 Cl"i [,'l nh. Ban Gidm d6c Cong ty ouyet dirh dia,L chinh hdt t6 thu6 gra tfl g a
t5ng, thu6 TNDN va thud thu nhap c5 nhan tinh thieu cho cac ndm tai chinh tu ndm 2007
den n.im2Ol0vo t6ng so i6n |a6.537.561.805VND, voi cl-itetnhJsau:
> Teng khoan muc lhu6 vA cac khoen phai nop Nha nu6c vd, s6 tian la 5.752.265.084

VND va dorg thdrghrgiam khoSn muc lor rhu6n sau thuii clua phen ph6i vor s6 rian le
6.537.56'1.805 VND va ghi giam khoen muc thu6 va c6c khoan khec phaithu Nha nuoc
voi s6 tian B 785.296.721VND tei ngay 31 th6ng 12 n;m 2013 va ngay 31 theng 12
na.r, 2O14.

Ngoai ra, can cLr v3o C6ng van 56 13258/CT-TTH ngay 21 thang 12 nAm 2015 ban hanh
bdi Cuc tlue llanh ph6 Ho Chi [Iinh, Ban c6r d6c quy6t dilh diEu chinl hdi rd thJ6
TNDN tinh thi6u cho nem tai chinh 2013 vd 2014 v6i tdno s6 ti6n la 8.457.981.830 VND,
voichiti6t nhu sau:

> Tdng khoan mlc thu6 va cic khoen phai n6p Nha nu6c va ddng thdi qhi qiem khoen
muc lgi nhuan sau thu6 chua phan ph6i tai ngey 31 th6ng 12 nem 2013 v6i s6 tiain la
3.908.942.187 VND; va

> Tdng khoan muc thu6 va c6c khoen phai n6p Nha nu6c va dong thoi ghi giem kho,n
muc loi nhuan sau thu6 chua phan ph6i tai ngay 31 th6ng 12 ndm 2014 voi s6 ti6n la
4.549.039.643 VND.

Anh hudng clja sr,r di6u chinh nay duoc trlnh bey nhu sau:

(14.99s.543.63s) 100.163.068.208

14.210.246.914 14.857.424.123
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COng ty C6 phAn Gi6ng Ciy Tr6ng Mi6n Nam BO9-DN/HN

VND

Ann nvonq cua 50 dau nam
phen IoAilai (duuc phen loai lai)

THUYET M|NH BAo CAo TAt cHiNH Hgp NHAT (t6p theo)
vao ngay va cho nem tai chinh k6t thlc ngay 31 thang 12 nem 2015

29. s0 LtEu Tr-/oNG r./NG (ti6p theo)

Ngoei ra, mot s6 khodn muc tuong ung tr6n bao ceo td: chinh hqp nh6t n6m truoc de
duqc phan loai lai cho phir hop voi c6ch trlnh bay cia bao cao iai chinh hqp nh6t cua nam
nay oo vrec ep oJng Thdng t.r 200 Cht t et nhu sau

So dau nArn

@a duAc tinh biy
ttv'c day)

BANG cAN DOr KE roAN Hop NHAr
Dau tur ngin han
Phaithu v6 chovay ng6n han
Phaithu ng8n han crla
khach harng
Chi phiphaitra ngin han
Tai san nqen han kh6c
Phaithu ng;n hAn khic
Tai san thieu cho x0 l!,
OUY du phong tai chinh
QUY dau tu phat trien

365.000.000

131 .111 .254 .339
16.254.578.341
L443 .194.731
5.309.336.157

18.480.622.360
81.893.549.199

Ndm ttu6c
@a duEc tinh bdy

tnr,c day)

(365.000.000)
365.000.000

(13.189.556.318)
(13.189.556.318)
(9.343.603.621)

9.294.253.583
49.350.038

(18.480.622.360)
18.480.622.360

Anh hv,ng cla
phan loai lai

(322.559.333)
322.559.333

365.000.000

117 .921 .698 .O21
3.065.022.O23

59.59'1.1'10
14.603.589.740

49.350.038

100 374171 559

Nen tuoc
(duqc phan laai

lai)

I .412.269 .667
(159.804.697)

BAo cAo KET ouA HoATDoNG K|NH DoANH Hgp NHAT

BAo cAo LUU cHUYEN TIEN TE HoP NHAT
Ti6n thu kh6c tu hoat dong
kinh doanh 3.411.212.000
Tian chi kh6c cho hoat d6no
kinh doanh

Thu nhep kh6c
Chi phikh6c

1 .734.829 .O00
(482.364.030)

10.986.798.80S

\3.411.212.040)

(3 .411 .212.040) 7 575 586 809

30. cAc cHirEu NGoAt BANG cAN oot KE ToAN

cHiTIEU

No kh6 ddi da x+ ]y (VND)
Ngoaiie cec lo?i:

- D6la My (USD)
- Euro (EUR)

s6 cu6inan

407.647.043

14.198
1

s6 deu nan

417.647.443

1.333
1 200
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C6ng ty C6 phAn Gi6ng CAy Tr6ng Mi6n Nam

THUYET [flNH BAo cAo TAI cHiNH Hop NHAT (tj6p theo)
vzro ngay va cho nem tai chinh k6t thoc ngay 31 thang 12 ndm 2015

31-

Ngay 24 thang 3 nem 2016

BO9-DN/HN

cAc su KIEN PHAT SINH sAU NGAY KET THOG t{i KE ToAN NAM

Kh6ng c6 srj kign quan trong nao xay ra k6 tir ngary k6t thuc ky k6 ban ndm yCu ceu can
phai cd c6c drdu chinl- hoac thuyet minh trong bao cao tai cb+0h ltq[nhat.

z9+'^:r-\.,': / r-J).c lY \a\
,l'l co l'l'lr 1]
' 1,:,,11c c,i ',:l'tc l

\o\ L.i,i.i i'nl -,-_-.21 \Y>-__t: j
LedranE H6ng Le T6n Hunq '<tr lp!8xnq Phi Ouanq
Ngudi lap K6 toen trudng :J6nq 

Giam o6c

)
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