


 
 

  



 
 

 

 

  

 Thôngăđiệp c a Ch  t ch H iăđ ng qu n tr   1 
 

Thông tin chung 3 

Quá trình hình thành và phát triển ....................................................................... 6 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh ..................................................................... 8 

Thông tin mô hình quản trị, bộ máy quản lý ...................................................... 12 

Định h ng phát triển ....................................................................................... 15 

Các rủi ro ........................................................................................................... 19 

Tình hình ho tăđ ng 21 

Tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh .................................................... 23 

Tổ chức và nhân sự .......................................................................................... 25 

Tình hình tài chính ............................................................................................ 31 

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu t  chủ sở hữu ............................................. 33 

BáoăcáoăvƠăđánhăgiáăc a Ban T ng Giámăđ c 35 

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ............................................. 37 

Tình hình tài chính ............................................................................................ 41 

Kế hoạch phát triển trong t ơng lai ................................................................... 45 

Đánhăgiá c a H iăđ ng qu n tr  49 

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty ................................... 51 

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc ............................. 52 

Các kế hoạch định h ng của HĐQT ............................................................... 55 

Qu n tr  Công ty 56 

Hội đồng quản trị ............................................................................................... 57 

Ban kiểm soát ................................................................................................... 60 

Các giao dịch, thù lao, l ơng, th ởng của HĐQT, BTGĐ, BKS ........................ 68 

Báo cáo phát tri n b n v ng                                69 
 

Báo cáo tài chính     85 

 



 
 

  

“ PINACO 

An vui hành trình – Gia ơờnh hạnh phỦẮ” 

T M NHÌN  

S  M NH 

GIÁ TR  C T LÕI 



 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá tr  c t lõi 

 

Tất cả CB.CNLĐ PINACO 

cam kết làm việc và hành xử 

theo nguyên tắc ắ4C” 

Tầm nhìn 

 

Trở thành nhà sản xuất 

pin và ắc quy hàng đầu 

khu vực. 

Sứ mệnh 
 

Cung cấp giải pháp 

năng l ợng an toàn, 

hiệu quả và tin cậy cho 

khách hàng. 

 



 
 

 

 

 

 

  

THÔNG ĐI P C A CH  T CH H I Đ NG QU N TR  

Kính g i Quý C  đông,ăQuỦăKháchăhƠng,ăNhƠăĐầuăt ăvƠătoàn th  Ng iălaoăđ ng. 

Th a QuỦ vị! 

Năm 2016 là năm Công ty đạt đ ợc nhiều thành quả l n, góp phần vào việc tạo lợi nhuận v ợt kế hoạch 

hơn mong đợi (tăng tr ởng 12% so v i cùng kỳ). Đó là sự đóng góp của toàn thể Cán bộ công nhân viên 

trong Công ty, cùng đ ng lối lưnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Ban lưnh đạo đư chèo lái con thuyền 

PINACO v ợt qua nhiều khó khăn, thử thách để khép lại một năm 2016 v i những thành quả đáng khích lệ.  
 

V i những thành tựu và đóng góp của mình, những năm qua PINACO đư vinh dự đ ợc Đảng và Nhà n c 

tặng th ởng nhiều Huân Huy ch ơng và danh hiệu cao quỦ nh : Huân ch ơng Độc lập hạng Nhất ậ Nhì ậ 

Ba, Huân ch ơng Lao động hạng Nhất ậ Nhì ậ Ba. Đặc biệt, năm 2000 Pinaco đ ợc Nhà n c CHXHCN 

Việt Nam phong tặng danh hiệu ắĐơn vị Anh hùng Lao động th i kỳ đổi m i”, và đ ợc Chính phủ công nhận 

là ắTh ơng Hiệu Quốc Gia” từ năm 2012 đến nay. 
 

Các sản phẩm pin và ắc quy của PINACO đ ợc ng i tiêu dùng bình chọn là ắHàng Việt Nam - Chất l ợng 

cao” liên tục trong 20 năm liền. Ngoài ra, PINACO còn đạt những danh hiệu khác nh  Sao vàng Đất Việt, 1 

trong 100 th ơng hiệu mạnh, doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2013. 
 

PINACO cam kết luôn h ng t i khách hàng và chỉ cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất l ợng cao 

nhất, xứng đáng v i danh hiệu ắTh ơng hiệu Quốc gia đại diện cho ngành pin và ắc quy”. 
 

Chúng tôi cam kết thực hiện chính sách chất l ợng nh  sau: 

1. H ng t i khách hàng: đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị tr ng, cung cấp đầy đủ và kịp th i những sản 

phẩm có chất l ợng ổn định, giá cả phù hợp. 

2. Thị tr ng nội địa là sống còn, thị tr ng xuất khẩu là phát triển. 

3. Đảm bảo cải tiến liên tục nhằm mục tiêu hiệu quả và minh bạch trong mọi hoạt động sản xuất và kinh 

doanh. 

4. Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Cổ đông, Ng i lao động, Doanh nghiệp, Khách hàng và Cộng đồng. 
 

Đối v i vấn đề môi tr ng, Chúng tôi cam kết: 

1. Tuân thủ pháp luật, các quy định và yêu cầu khác về môi tr ng có liên quan. 

2. Thiết lập, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lỦ môi tr ng phù hợp nhằm ngăn ngừa ô nhiễm, bảo 

vệ môi tr ng. 

3. Truyền đạt chính sách môi tr ng đến mọi nhân viên, các nhà thầu và các bên liên quan nhằm đảm bảo 

sự tham gia của mọi ng i. 

Một lần nữa, thay mặt Hội đồng Quản Trị, Tôi xin gửi l i cảm ơn sâu sắc đến Quý Cổ đông, QuỦ Khách hàng, 

Nhà Đầu t  và toàn thể Ng i lao động đư hợp tác, đồng lòng, chia sẻ khó khăn v i Công ty trong suốt th i 

gian qua. PINACO cam kết sẽ không ngừng nỗ lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh để xứng đáng 

v i lòng tin của Quý Cổ đông, QuỦ Khách hàng, Nhà Đầu t  và toàn thể Ng i lao động.  

 

Trân trọng! 
 

CH  T CH H IăĐ NG QU N TR  
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CÔNG TY C  PH N PIN C QUY MI N NAM HO T Đ NG 

V I TÔN CH  T O RA CÁC S N PH M THỎA MÃN T I ĐA 
NHU C U C A KHÁCH HÀNG Đ NG TH I KHÔNG NG NG 

N  L C HOÀN THI N H  TH NG QU N LÝ CH T L NG 

H NG T I PHÁT TRI N MÔI TR NG XANH B N V NG” 
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THÔNG TIN CHUNG 
    

Tên công ty : CÔNG TY C  PH N PIN C QUY MI N NAM 

Tên ti ng Anh : 
DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK 

COMPANY 

Tên vi t tắt : PINACO 

Gi y CNĐKKD : 

Số 0300405462 do Sở Kế hoạch Đầu t  TP.HCM cấp lần 

đầu ngày 23/09/2004 và đăng kỦ thay đổi lần thứ 14 ngày 

22/08/2016 

V năĐi u lệ : 
464.717.070.000 VNĐ (Bốn trăm sáu m ơi t  tỷ, bảy trăm 

m i bảy triệu, không trăm bảy m ơi nghìn đồng) 

Tr  sở chính : 
Số 321 Trần H ng Đạo, Ph ng Cô Giang, Quận 1, TP. 

HCM 

Điện tho i : (84.8) 3920 3062 ậ 3920 3063 

Fax : (84.8) 3920 3060 ậ 3920 3061 

Email : pinaco@pinaco.com.vn  

Website : www.pinaco.com 

Mã c  phi u : PAC  

Niêm y t t i : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

(HOSE) 

THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

Trong suốt quá trình gần 41 năm hình thành và phát triển, v i mục tiêu luôn tăng c ng 

năng lực cạnh tranh nội tại để sẵn sàng quá trình hội nhập, PINACO đư đạt đ ợc những 

thành quả đáng tự hào cho Công ty nói riêng cũng nh  ngành điện hóa nói chung. Trong 

tình hình cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế hội nhập, PINACO vẫn bảo vệ vững chắc 

vị thế của một doanh nghiệp hàng đầu ngành tại Việt Nam và nhận đ ợc nhiều thành 

tích và danh hiệu cao quỦ do Nhà n c và các tổ chức trao tặng. 

mailto:pinaco@pinaco.com.vn
http://www.pinaco.com/
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N 

6. 
Công ty Cổ phần Pin c quy Miền Nam (PINACO), tr c đây là Công ty Pin c quy miền Nam,

đ ợc Tổng cục Hóa chất (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) quyết định thành lập vào ngày

19/04/1976 trên cơ sở quốc hữu hóa toàn bộ các nhà máy: pin Con Ó (Vidopin), pin Con Mèo, pin

Hột Xoàn, nhà máy bình điện VABCO và nhà máy bình điện VIDECO.

Ngày 25/05/1993, theo Nghị định 388 của Chính phủ về việc thành lập lại các doanh nghiệp Nhà

n c, Bộ Công Nghiệp nặng (nay là Bộ Công Th ơng) ra quyết định số 304/QĐ/TCNSĐT thành

lập lại Công ty Pin c quy Miền Nam (PINACO) trực thuộc Tổng Công ty Hóa Chất Việt Nam.

Từ năm 1998, PINACO bắt đầu thực hiện liên tục đầu t đổi m i thiết bị, nâng cao năng lực sản

xuất, thay thế dần công nghệ sản xuất cũ lạc hậu bằng công nghệ sản xuất m i.

Đầu t m i Xí nghiệp c quy Sài Gòn tại Khu Công nghiệp Tân Tạo.

Từ ngày 01/10/2004, PINACO chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo giấy chứng nhận

đăng ký kinh doanh số 4103002690 do Sở Kế hoạch và Đầu t Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu

ngày 23/9/2004.

1976 

1993 

1998 

2003 

2004 

PINACO niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo Giấy Phép Niêm yết cổ

phiếu số 69/UBCK-GPNY của y Ban Chứng Khoán Nhà N c và chính thức thực hiện phiên giao

dịch đầu tiên vào ngày 12/12/2006 v i mã chứng khoán là PAC v i giá giao dịch là 40.000 đồng/cổ

phiếu.

Đầu t nhà máy sản xuất ắc quy m i tại Nhơn Trạch, Đồng Nai (Xí nghiệp ắc quy Đồng Nai 2).

PINACO không ngừng đầu t đổi m i thiết bị, thay thế dần công nghệ sản xuất cũ lạc hậu bằng

công nghệ sản xuất m i, phù hợp v i nhu cầu công nghệ ngày một cao của thị tr ng.

Tăng vốn điều lệ từ 269.878.430.000 đồng lên 309.812.930.000 đồng, theo hình thức phát hành cổ

phiếu để trả cổ tức.

Tăng vốn điều lệ từ 309.812.930.000 đồng lên 464.717.070.000 đồng, theo hình thức phát hành cổ

phiếu để trả cổ tức.

2006 

7.  

2011 

8.  

2012 

9.  

2015 

10.  

2016 

11.  
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THÔNG TIN CHUNG 
  

 C  Thi đua của Thủ t ng Chính Phủ (2013, 2014, 2015) 

 C  Thi đua của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho Chi nhánh Công ty tại Hà Nội 

(2016) 

 C  Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững 

mạnh (2015) 

 Huân ch ơng độc lập hạng Nhất (2011, 2015), Nhì (2005), Ba (2002) 

 Anh Hùng Lao động th i kỳ đổi m i (2000) 

 Huân ch ơng Lao động hạng Nhất (2015), Nhì (2013), Ba (2000, 2001, 2003)  

 Th ơng hiệu Quốc gia (2012, 2014, 2016) 

 Top 5 Công ty chăm lo tốt nhất cho ng i lao động do Tập đoàn Hóa chất Việt 

Nam công nhận (2015) 

 Doanh nghiệp vì ng i lao động do Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam 

và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận (2016) 

 Chứng nhận Nhà cung cấp u tiên của Tập đoàn Ford Q1 (2014) 

 Nhà cung cấp có cải tiến tốt nhất của HONDA (2014) 

 Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (2014) 

 Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (2012)  

 Hàng Việt Nam Chất L ợng Cao 20 năm liền (1997 ậ 2016)  

 Chứng nhận ISO 14001 cho hệ thống quản lỦ môi tr ng (2012) 

 Chứng nhận ISO/TS 17025 cho hệ thống phòng thí nghiệm (2013) 

 Chứng nhận ISO 9001 ậ hệ thống quản lý chất l ợng (2011) 

 Chứng nhận ISO/TS 16949:2009 ậ hệ thống quản lý chất l ợng dành cho các 

nhà cung cấp cho ngành công nghiệp ô tô (2011) 

 Nhà cung cấp đáng tin cậy (2011) 

 Sao Vàng Đất Việt (2009 ậ 2011) 

 Cổ phiếu Vàng (2009) 

 TOP 100 th ơng hiệu hàng đầu Việt Nam (2008) 

 Th ơng hiệu chứng khoán uy tín & công ty cổ phần hàng đầu Việt Nam (2008) 

 Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam (2015, 2016) 

 

 

CÁC GI IăTH NG, DANH HI UăĐ TăĐ C 
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NGÀNH NGH  VÀăĐ A BÀN KINH DOANH 

 Ngành ngh  kinh doanh 

Những hoạt động chính tạo ra doanh thu và lợi nhuận của Công ty nh  sau: 

 Sản xuất Pin, c quy: Cung cấp đa dạng các chủng loại pin và ắc quy cho thị 
tr ng nội địa và xuất khẩu. Bao gồm các loại Pin Carbon kẽm thông dụng 

và các loại ắc quy cho nhiều mục đích sử dụng nh : c quy khởi động dùng 

cho xe ô tô, xe máy, tàu thuyền; c quy dân dụng dùng thắp sáng, xe điện và 

c quy công nghiệp các loại, v.v… 

 Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm Pin, c quy và vật t , thiết bị cho 

sản xuất kinh doanh pin, ắc quy. 
 

 S n ph m tiêu bi u 

Sản phẩm của PINACO đạt tiêu chuẩn chất l ợng hàng đầu v i công nghệ đ ợc 

chuyển giao từ Châu Âu, Nhật Bản, sản xuất trên các máy móc, thiết bị tiên tiến của 

Áo, Mỹ, Đức, Anh, Ý, v.v… và hệ thống quản trị tiên tiến, đáp ứng đ ợc yêu cầu khắt 

khe của nhiều khách hàng và các hãng lắp ráp ô tô, xe máy hàng đầu thế gi i tại 

Việt Nam nh  Ford Vietnam, thaco, Vietnam Suzuki, Honda Piaggio, Yamaha, 
Mercedes ậ Benz Vietnam, Hyunhdai Thành Công, v.v… 

 Ngành Pin: có các sản phẩm mang nhãn hiệu nh  Con Ó, Eagle v i các 

kích cỡ sau: 

 Pin tiểu: AA, UM3, R6P, LR6 

 Pin đũa: AAA, UM4, R03, LR03 

 Pin đại: D size, UM1, R20 

 

 Ngành ắc quy: có các sản phẩm mang nhãn hiệu nh  Pinaco,ăĐ ng Nai, 

JP, PAC, Sakura,... sử dụng cho các ứng dụng sau: 

+ Cho xe ô tô, xe tải và tàu thuyền: 

+ Cho xe gắn máy: 

+ Cho thắp sáng, UPS, vợt muỗi, đèn pin sạc, xe đạp điện,… 

+ Cho xe điện, xe golf, l u điện cho hệ thống Pin mặt tr i, viễn thông,… 
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THÔNG TIN CHUNG 

Hệ th ng phân ph i 

 Nhà phân ph i ềỒ Đại lý 

Công ty có hệ thống phân phối/ đại lý bao phủ khắp các tỉnh thành tren toàn quốc 

và đội ngũ nhân viên th ng xuyên bám sát thị tr ng, hỗ trợ nhà phân phối kinh 

doanh, triển khai các ch ơng trình thúc đẩy tiêu thụ và hỗ trợ việc bảo hành sản 

phẩm. Hệ thống phân phối chuyên nghiệp hoạt động hiệu quả đư giúp công ty 

cạnh tranh thắng Iợi trên thị  tr ng và phục vụ tốt cho khách hàng. Chính điều 

này đư tạo nên khác biệt giữa chất l ợng phục vụ của PINACO so v i các công 

ty cùng ngành khác trên thị tr ng. 

 Siêu thị và các c a hàng 

Sản phẩm của Pinaco có mặt ở các siêu thị và cửa hàng l n nhỏ trên toàn quốc. 

 

  

Các c a hàng gi i thi u s n ph m 

 03 cửa hàng gi i thiệu và bán sản phẩm tại 

Quận 1 và 6 ậ Tp HCM. 

 01 cửa hàng gi i thiệu và bán sản phẩm tại 

Đồng Nai. 

 01 cửa hàng gi i thiệu và bán sản phẩm tại 

Đà Nẵng. 

 01 cửa hàng gi i thiệu và bán sản phẩm tại 

Hà Nội. 

 

 01 Xí nghiệp sản xuất Pin tại Tp HCM. 

 01 Xí nghiệp sản xuất c quy tại Tp HCM. 

 02 Xí nghiệp sản xuất c quy tại Đồng Nai. 

 

Các xí nghiệp s n xu t 

 Đ a bàn kinh doanh 

Trongăn c 

 Công ty có 01 văn phòng chính tại Quận 1, TP Hồ Chí Minh; 03 xí nghiệp sản xuất ắc quy 

và 01 xí nghiệp sản xuất pin đặt tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai; 

 02 chi nhánh tại Hà Nội và Đà Nẵng; 06 cửa hàng gi i thiệu sản phẩm cũng đ ợc thành 

lập tại TpHCM, Hà Nội, Đà Nẵng để vận hành hệ thống phân phối trên cả n c. Địa bàn 

kinh doanh phủ khắp toàn quốc. 
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Xu t kh u 

Xuất khẩu đóng góp khoảng 18% vào tổng doanh thu của Công ty. Tính đến cuối năm 

2016, Công ty xuất khẩu đi hơn 31 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công ty duy trì xuất 

khẩu đi các thị tr ng truyền thống tại khu vực Trung Đông, các n c Đông Nam Á, 

Châu Phi, Châu Mỹ La Tinh, v.v… cụ thể nh  Cambodia, Hong Kong, Myanma, 

Nigeria, Algeria, China, Thailand, Sri Lanka, Lebanon, Jordan, Sudan, Syria, v.v… 

đồng th i có thêm 03 thị tr ng m i là Afghanistan, Yemen và Indonesia.  

 

S n ph m tiêu bi u 

 

Vui lòng xem thêm thông tin về sản phẩm của Công ty tại: 

https://www.pinaco.com.vn/ 
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Khách hàng tiêu bi u 
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Đ I H IăĐ NG C  
ĐỌNG 

H IăĐ NG QU N TR  

BAN T NG GIÁM 
Đ C 

BAN KI M SOÁT 

KH IăVĔNăPHÒNG 

Phòng R&D 

Phòng IT 

Phòng Kỹ thuật - QA 

Phòng Kế hoạch 

Phòng Hành chính 

Phòng Kế toán - tài chính 

Phòng Nhân sự 

Phòng Tiêu thụ - thị tr ng 

Phòng Vật t  ậ vận tải 

KH I S N XU T 

CHI NHÁNH 

XN c quy Sài Gòn 

XN c quy Đồng Nai 

XN c quy Đồng Nai 2 

XN Pin Con Ó 

Chi nhánh Đà Nẵng 

Chi nhánh Hà Nội 

 MÔ HÌNH QU N TR , T  CH C KINH DOANH VÀ B  MÁY QU N LÝ 
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CÁCăXệăNGHI P 

XíănghiệpăPinăConăị 

752 Hậu Giang, Ph ng 12, Quận 6, TP. 

HCM 

Điện Thoại: (84 8) 38 750 556 

Xíănghiệpă căquyăĐ ngăNai 

Đ ng số 1, KNC Biên Hòa 1, ph ng An 

Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 

Điện thoại: (84 61) 3 836 116 

Xíănghiệpă căquyăSƠiăGòn 

Lô 64, đ ng số 2, KCN Tân Tạo, ph ng 

Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. HCM 

Điện thoại: (84 8) 37 540 244 

Xíănghiệpă căquyăĐ ngăNaiă2 

Đ ng N2, KCN Dệt May Nhơn Trạch, 

Nhơn Trạch, Đồng Nai 

Điện thoại: (84 61) 3 569 968 

CÁC CHI NHÁNH 

ChiănhánhăHƠăN i 

18 ngõ 44 Đức Giang, P. Th ợng Thanh, 

Q. Long Biên, Hà Nội 

Điện thoại : (84 4) 39 333 611 

Chi nhánhăĐƠăN ng 

348 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, 

TP. Đà Nẵng 

Điện thoại : (84 511) 3 649 957 

Đ NăV  TR C THU C  
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TRUNGăTỂMăB OăHÀNH 

TrungătơmăB oăhƠnhăKhuă

v căMi năBắc 

Địa Ắh : Số 02 Đặng Thái Thân, 

Q. Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 

 

Đi n thoại: (844) 3826 1030 

TrungătơmăB oăhƠnhăKhuă

v căMi năTrung 

Địa Ắh : 348 Điện Biên Phủ, 

Q. Thanh Khê, Đà Nẵng 

 

Điệnătho i: (84 511) 3769 055 

TrungătơmăB oăhƠnhăKhuă

v căMi n Nam 

Địa Ắh : Lô 64, đ ng số 2, 

KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, 

TP. HCM 

Đi n thoại: (84 8) 3754 1151 

CÁC C A HÀNG GI I THI U S N PH M 

 CÁCăC AăHÀNGăGI IăTHI UăS NăPH M 

321 Trần H ng Đạo, Quận 1, 
TP. HCM 

21-23 Trần H ng Đạo, Quận 1, 
TP. HCM 

752 Hậu Giang, Quận 6, 
TP. HCM 

Đi n thoại: (84 8) 8368 529 Đi n thoại: (84 8) 8368 530 Đi n thoại: (84 8) 8368 531 

Đ ng số 1, KCN Biên Hòa 1, 
tỉnh Đồng Nai 

02 Đặng Thái Thân, Q. Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 

348 Điện Biên Phủ, Q. Thanh 
Khê, Đà Nẵng 

Đi n thoại: (84 61) 3 836 116 Đi n thoại: (84 4) 38 261 030 Đi n thoại: (84 236) 3 649 952 

 

TRUNG TÂM B O HÀNH 
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Đ NHăH NG PHÁT TRI N 

 Chi năl ợc trung và dài h n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi năl ợc kinh doanh 

 Tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm Pin và c quy phù hợp v i nhu cầu 

tiêu thụ trong và ngoài n c. 

 Nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên 05 tiêu chí chính là: Chất l ợng, giá cả, 

hệ thống phân phối, chính sách chăm sóc khách hàng và đa dạng hóa sản phẩm. 

 Tận dụng các cơ hội khi Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập sâu rộng nhằm 

mở rộng thị tr ng tiêu thụ các sản phẩm của Công ty ra toàn cầu. 

 Chi năl ợcăđầuăt  

 Tăng c ng đầu t  phát triển quy mô sản xuất đáp ứng yêu cầu thị tr ng đồng 

th i v i việc triển khai quy hoạch lại sản xuất pin, ắc quy theo h ng chuyên môn 

hóa nhằm mục tiêu đạt tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 Tập trung tìm hiểu, nghiên cứu áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến trên thế gi i 

nhằm mục tiêu đa dạng hóa và nâng cao chất l ợng sản phẩm, duy trì thị phần 

đứng đầu cả n c trong ngành. 

 Đầu t  đổi m i thiết bị sản xuất pin hiện có và tích cực tìm h ng đầu t  công 

nghệ m i cho ngành pin. 

  Chi năl ợc ngu n nhân l c 

 Rà soát và điều chỉnh KPIs năm phù hợp v i mục tiêu chung của Công ty và các 

tiêu chí đánh giá sát v i thực tế, phù hợp v i chức năng của các đơn vị và làm cơ 

sở đánh giá xét nâng l ơng và khen th ởng. 

 Phối hợp v i các các đơn vị triển khai thực hiện giao KPIs cá nhân toàn Công ty. 

 Xây dựng l ơng đóng BHXH theo Thông t  15/2016/TT-BLĐTBXH. 

 Hoàn chỉnh quy định nâng l ơng công việc và phiên l ơng công việc toàn Công 

ty (kết hợp rà soát l ơng công việc các đơn vị). 
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 Các m c tiêu v iămôiătr ng, xã h i và c ngăđ ng  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính sách v  môiătr ng 

 Luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về môi tr ng thông 

qua các hoạt động thiết thực nh  đầu t  hệ thống quản lỦ môi tr ng, trang 

thiết bị thu gom và xử lý, kiểm soát các yếu tố ô nhiễm môi tr ng theo tiêu 

chuẩn đư đề ra. Đồng th i, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm 

nâng cao ý thức của từng cán bộ công nhân viên trong vấn đề bảo vệ môi 

tr ng. 

 Đẩy mạnh nghiên cứu, đầu t  ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm giảm thiểu 

phát thải ngay từ nguồn, kiểm soát chặt chẽ để giảm thiểu tối đa nguy cơ 

gây ô nhiễm môi tr ng. 

 Duy trì hệ thống quản lỦ môi tr ng theo tiêu chuẩn ISO 14001.    

ệ ố ản lỦ môi tr ẩ
Trách nhiệm xã h i 

 Cam kết sản xuất và cung cấp những sản phẩm có chất l ợng tốt, an toàn 

đối v i con ng i và môi tr ng phù hợp v i các quy định có liên quan. Bên 

cạnh đó, Công ty cũng cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm có 

giá thành cạnh tranh nhằm đảm bảo quyền lợi của ng i mua hàng. 

 Tăng c ng các công tác hoạt động xã hội nhằm giúp đỡ, chia sẻ v i các 

hoàn cảnh khó khăn; bên cạnh đó đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, hỗ trợ 

cộng đồng góp phần thúc đẩy xã hội phát triển theo h ng phát triển bền 

vững. 
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 R iăroăvĩămô 

Kinh tế thế gi i năm 2016 có nhiều biến động 

mạnh do ảnh h ởng của các sự kiện chính 

trị và biến đổi khí hậu dẫn t i tốc độ tăng 

tr ởng kinh tế của hầu hết các quốc gia trên 

thế gi i đều không đạt kế hoạch đư đề ra 

tr c đó. Cụ thế: nền kinh tế l n nhất thế 

gi i là Mỹ đư trải qua một năm đầy biến động 

từ kinh tế đến chính trị; Kinh tế Nhật Bản 

năm qua gặp nhiều khó khăn do đồng Yên 

tăng giá mạnh làm ảnh h ởng mạnh đến 

hoạt động xuất nhập khẩu máy móc thiết bị 

cũng nh  các đơn hàng trong ngành công 

nghiệp n c này; GDP của Hàn Quốc năm 

nay chỉ đạt 2.6% thay vì 2.8% so v i dự báo 

tr c đó. Năm 2016 đ ợc đánh giá của các 

thất bại kinh doanh, scandal chính trị và nền 

kinh tế tăng tr ởng èo uột. 

Cùng v i xu h ng chung của nền kinh tế 

thế gi i trong năm 2016, tốc độ tăng tr ởng 

GDP của Việt Nam chỉ đạt 6.21% và không 

đạt mục tiêu 6,7% đề ra từ đầu năm. Thêm 

vào đó là những tác động do biến đổi khí hậu 

thất th ng cùng hàng loạt các yếu tố tiêu 

cực từ bên ngoài nh  giá cả hàng hóa thế 

gi i giảm, xu h ng bảo hộ mậu dịch đang 

gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu đư khiến 

cho hoạt động xuất khẩu chung của cả n c 

trở nên khó khăn hơn so v i các năm tr c.  

 

 R i ro lãi su t 

Sau khi lãi suất có mức tăng 0,2 

- 0,3% trong 3 tháng đầu năm 

2016, t i tháng 4 lãi suất tín dụng 

của cả n c đư ổn định. Đặc biệt 

giữa tháng 4 và từ cuối tháng 

9/2016, một số tổ chức tín dụng 

đư giảm lãi suất cho vay 0,5 ậ 

1%/năm đối v i sản xuất kinh 

doanh, lĩnh vực u tiên. V i đặc 

thù là một doanh nghiệp đư b c 

vào giai đoạn phát triển ổn định 

nên tỷ lệ nợ vay của Công ty dao 

động ở mức khá cao trong 

khoảng từ 60% - 70% tổng tài sản 

t ơng đ ơng khoảng 500 tỷ 

đồng.  Do vậy, khi có biến động 

về tăng hay giảm lãi suất trên thị 

tr ng sẽ khiến cho chi phí tài 

chính của Công ty biến động 

mạnh. Trong năm lưi suất vay 

bằng VND của Công ty dao động 

khoảng 3,8% - 6,7%, v i USD là 

1,4%- 1,5%. Nhìn chung trong 

năm 2016 v i mặt bằng lãi suất 

ổn định cùng v i trình độ quản trị 

tài chính chuyên nghiệp đư giúp 

cho công ty quản lý tốt chi phí tài 

chính của mình. 

 

CÁC R I RO 



  

 

 

BÁOăCÁOăTH NG NIÊN 2016 - PAC 

18 

  

 R i ro tỷ giá 

Năm 2016, thị tr ng ngoại hối thế gi i 

biến động ch a từng có, chao đảo khắp 

nơi từ các nền kinh tế l n tại châu Âu cho 

t i các n c m i nổi ở châu Á và châu 

Mỹ. Bảng Anh lao dốc, Euro xuống mức 

thấp nhất 14 năm, NDT thấp nhất 8 năm 

so v i USD. Cơ chế tỷ giá trung tâm đi vào 

hoạt động ngay từ đầu năm đư giúp đồng 

nội tệ không có biến động mạnh so v i các 

ngoại tệ khác. Tuy nhiên v i quyết định 

ngừng cho vay ngoại tệ đối v i các doanh 

nghiệp xuất khẩu kể từ tháng 3/2016, rồi 

sau đó mở ra cho vay lại từ tháng 6 đến 

hết năm 2016, tiếp đó lại cho phép gia hạn 

đến hết năm 2017 đư khiến cầu ngoại tệ 

tăng giảm thất th ng trong năm. Để chủ 

động nguồn ngoại tệ phục vụ hoạt động 

sản xuất kinh doanh, năm qua Công ty đư 

lên kế hoạch dữ trữ nguồn ngoại tệ phù 

hợp nhằm đảm bảo hoạt động của Công 

ty diễn ra liên tục, không bị gián đoạn. 

 

 R i ro nguyên vật liệu  

Năm 2016 do nguồn cung quặng thu 

hẹp và sản l ợng của các nhà máy 

luyện kim l n sụt giảm đư đẩy giá 

kẽm và giá chì thế gi i tăng mạnh. 

Tính đến cuối năm 2016, giá kẽm thế 

gi i tăng hơn 80% trong khi giá chì 

tăng gần 40% so v i đầu năm. Là một 

doanh nghiệp sử dụng nguồn nguyên 

liệu đầu vào là chì và kẽm chiếm tỷ 

trọng l n trong tổng mức tiêu hao 

nguyên vật liệu, Công ty đư chủ động 

tìm kiếm nguồn kẽm trong n c để 

thay thế nhập khẩu; đối v i nguyên 

liệu chì, Công ty đư thực hiện chính 

sách mua hàng theo giá th i điểm để 

tránh biến động do giá thế gi i gia 

tăng. Ngoài ra, Công ty cũng đẩy 

mạnh hoạt động nghiên cứu, tìm mua 

các loại vật t , bán thành phẩm nhằm 

tạo thế chủ động v i biến động giá 

nguyên vật liệu đầu vào. 
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 R i ro pháp lý 

Do đặc thù ngành sản xuất của Công ty là sản xuất các nhóm sản phẩm có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi tr ng cao nên Công ty rất chú trọng từng khâu trong hoạt động 

sản xuất của mình. Để giảm tối đa hoạt động sản xuất của Công ty ảnh h ởng t i 

môi tr ng, Công ty đư thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu về đảm bảo môi tr ng, 

trang bị đầy đủ trang thiết bị, ph ơng tiện thu gom xử lý chất thải,... 

Bên cạnh đó, Công ty đư niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM nên phải 

chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, luật thuế, v.v… các 

văn bản trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện nên sự thay đổi về chính 

sách sẽ ảnh h ởng t i tình hình quản trị của Công ty. Để giảm thiểu rủi ro về luật 

pháp, Công ty luôn cập nhật những tin tức m i nhất về các văn bản pháp luật và chỉ 

đạo các bộ phận có liên quan thực hiện đúng theo quy định mà Nhà n c đư đề ra. 

 

 R i ro c nh tranh 

Tăng c ng hợp tác kinh tế quốc tế đư tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp ngoại 

tiến vào thị tr ng Việt Nam mang t i nhiều sản phẩm để cạnh tranh v i thị tr ng 

nội địa. Những năm qua, hoạt động sản xuất xe ô tô trong n c đ ợc Nhà n c 

khuyến khích kéo theo nhu cầu về ắc quy cũng gia tăng nhanh chóng. Nhìn nhận 

rõ đ ợc thực trạng này, các doanh nghiệp l n trong ngành ắc quy thế gi i đư dần 

xâm nhập vào thị tr ng Việt Nam mà điển hình nh  GS Yuasa. V i lợi thế là một 

công ty đa quốc gia, GS luôn có lợi thế khi áp dụng các công nghệ m i trong ngành. 

Để thích nghi v i thực trạng này, những năm qua PINACO đư tập trung phát triển 

các sản phẩm v i tiêu chí chất l ợng đặt lên hàng đầu v i hàng loạt các hoạt động 

đầu t  nhập khẩu công nghệ từ Châu Âu, Nhật Bản và máy móc thiết bị tiên tiến 

của Áo, Mỹ, Đức, Anh, Ý, v.v… Hàng loạt các sản phẩm m i ra đ i v i chất l ợng 

cao đư giúp cho PINACO dần lấy lại vị thế của mình trên thị tr ng. 
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 R i ro v iămôiătr ng 

Bảo vệ môi tr ng xanh đang là vấn đề đ ợc rất nhiều quốc gia trên thế gi i quan 

tâm trong đó có Việt Nam. Hiện nay, Nhà n c đang thực hiện chặt chẽ hơn các 

chính sách về bảo vệ môi tr ng để h ng t i mục tiêu phát triển bền vững. V i 

đặc thù trong ngành sản xuất pin và ắc quy, đây là một trong những hoạt động sản 

xuất kinh doanh có ảnh h ởng l n t i môi tr ng xung quanh do sử dụng nhiều các 

loại hóa chất có tác động xấu t i môi tr ng nh  chì, kẽm, axit…Ý thức đ ợc tầm 

quan trọng của việc bảo vệ môi tr ng, những năm qua PINACO đư thực hiện 

nghiêm túc các quy định của Nhà n c về bảo vệ môi tr ng, đồng th i Công ty 

cũng đặt ra các quy định riêng nhằm hạn chế tối đa tác động trong hoạt động sản 

xuất của mình có thể ảnh h ởng t i môi tr ng xung quanh. Ngoài ra, công tác giáo 

dục ý thức ng i lao động trong việc bảo vệ môi tr ng luôn đ ợc Công ty quan 

tâm, theo dõi và đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức của toàn thể Cán bộ, công nhân 

viên về việc bảo vệ môi tr ng xanh. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần II 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
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Ch ătiêu ĐVT Th căhiện 
2015 

K ăho ch 
2016 

Th căhiện 
2016 

TH 2016/ 
TH 2015 

TH 2016/ 
KH 2016 

Tổng doanh thu  Tỷ đồng 2.260 2.440 2.537 112,26% 103,99% 

Lợi nhuận tr c 
thuế Tỷ đồng 120 130 160 132,59% 123,36% 

Cổ tức % 25 >=12 (*) 20 80%  166,67%  

(*) Đã tạm ứng tiền mặt 12%, dự kiến chia thêm 8% và chờ ĐHĐCĐ thông qua 

 

Trong năm 2016, PINACO đư hoàn thành v ợt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra v i 

doanh thu đạt 2.537 tỷ đồng tăng 112,26% so v i năm 2015 và đạt 103,99% kế 

hoạch đề ram. Nh  công tác đầu t  tài chính hiệu quả và quản lỦ chi phí đầu vào 

tốt, năm qua lợi nhuận tr c thuế đạt 160 tỷ đồng, tăng 132,59% so v i cùng kỳ 

năm 2015 và đạt 123,36% so v i kế hoạch đề ra.  

Lợi nhuậnătr c thu  vƠăTĕngătr ởng 

Giaiăđo n 2012 - 2016 
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Ông TR N THANH VĔN 

 

Chức vụ: Tổng Giám đốc, 

thành viên HĐQT kiêm Bí th  

Đảng ủy 

Sinh năm: 1960 

Quê quán: Bến Tre 

Trình độ chuyên môn: Kỹ s  

Cơ khí ậ Thạc sĩ Kinh tế 

Lý luận chính trị: Cao cấp 

chính trị 

Số cổ phần nắm giữ: 127.305 

cổ phần 

Ông  LÊ VĔN NĔM 

 

Chức vụ: Phó Tổng Giám 

đốc phụ trách Kỹ thuật ậ Sản 

xuất 

Sinh năm: 1967 

Quê quán: Đồng Tháp 

Trình độ Chuyên môn: Kỹ s  

hóa 

Lý luận chính trị: Cao cấp 

chính trị 

Số cổ phần nắm giữ: 3.577 

cổ phần 

Ông NGUY N DUY H NG 

 

Chức vụ: Kế toán tr ởng 

Sinh năm: 1973 

Quê quán: Hà Tĩnh 

Trình độ chuyên môn: Cử 

nhân kinh tế 

Số cổ phần nắm giữ: 852 

cổ phần 

 

 

 

 Banăđi u hành 

 

Ông  CAO TR NG MIÊN 

 

Chức vụ: Trợ lý Tổng Giám đốc 

phụ trách Đầu t  ậ Nghiên cứu 

phát triển/Tr ởng phòng R&D. 

Sinh năm: 1968 

Quê quán: Thừa Thiên Huế 

Trình độ Chuyên môn: Cử nhân 

hóa 

Số cổ phần nắm giữ: 1.644 

 cổ phần. 

 

Ông  ĐÀO MINH TI N 

 

Chức vụ: Trợ lý Tổng Giám đốc 

phụ trách Bán hàngậ Thị tr ng 

Sinh năm: 1961 

Quê quán: TP. Hồ Chí Minh 

Trình độ Chuyên môn: Kỹ s  cơ 

khí, Cử nhân kinh tế 

Lý luận chính trị: Trung cấp 

chính trị 

Số cổ phần nắm giữ: 9 cổ phần. 

T  CH C VÀ NHÂN S  
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 Nh ngăthayăđ iătrongăBanăđi u hành 

    Ban T ngăgiámăđ căđưăb  nhiệm 

 Bổ nhiệm Ọng Đào Ngọc Minh Tiến - Trợ lỦ TGĐ kiêm Tr ởng phòng Thị 

tr ng (Phòng Thị tr ng vừa thành lập năm 2015) 

 Bổ nhiệm Ông Trần Mạnh Thắng - Phó Giám đốc lên vị trí Giám đốc Xí nghiệp 

c quy Đồng Nai (thay thế Ông Nguyễn Hồng Phúc nghỉ h u). 

 Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Hùng lên vị trí Phó phòng KT-QA phụ trách công nghệ. 

    Ban T ngăgiámăđ căđưăb  nhiệm và luân chuy n cán b  

 Điều động và bổ nhiệm Ông Phạm Gia Vinh, từ vị trí Tr ởng phòng KT-QA, 

sang vị trí Giám đốc Xí nghiệp c Quy Đồng Nai 2 (thay thế Ọng Lê Văn Năm). 

 Điều động và bổ nhiệm Ông Lê Hữu Lý, từ vị trí Phó phòng KT-QA, sang vị trí 

Phó Giám đốc Xí nghiệp c Quy Đồng Nai (thay thế Ông Trần Mạnh Thắng). 

 Điều động và bổ nhiệm Ông Lê Duy Minh, từ vị trí Tr ởng ban KT-QA-KCS Xí 

nghiệp c Quy Đồng Nai, sang vị trí Phó phòng KT-QA phụ trách cơ điện (thay 

thế Ông Lê Hữu Lý). 
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 Chínhăsáchăđ i v iăng iălaoăđ ng trong Công ty 

     C ăc uălaoăđ ngăCôngătyănĕmă2016 

STT Tínhăch tăphơnălo i S ăl ợng Tỷălệ 

A Theoătrìnhăđ  1.136                                100% 

1 Trên Đại học 5 0,4% 

2 Đại học 228 20,1% 

3 Cao đẳng 33 2,9% 

4 Khác 870 76,6% 

B Theoătínhăch tăhợpăđ ngălaoăđ ng 1.136                                100% 

1 Hợp đồng có xác định th i hạn 259 22,8% 

2 Hợp đồng không xác định th i hạn 807 71,0% 

3 Hợp đồng theo th i vụ (công nhật) 70 6,2% 

 

0,40%
20,10%

2,90%

76,60%

C ăc uălaoăđ ngătheoătrìnhăđ

Trên Đại học Đại học Cao đẳng Khác

22,80%

71,00%

6,20%

C ăc uălaoăđ ngătheoăhợpăđ ng

Hợp đồng có xác định th i hạn

Hợp đồng không xác định th i hạn

Hợp đồng theo th i vụ (công nhật)
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   Công tác Nhân s  - Ti n 

l ng 

 Căn cứ kết quả khảo sát năm 

2015, Công ty đư rà soát lại, xây 

dựng và soạn thảo quy chế l ơng, 

th ởng phù hợp v i tình hình hoạt 

động thực tế để trình Tổng Giám 

đốc và Hội đồng quản trị phê 

duyệt. 

 

 Xây dựng và giao quản lý kế hoạch chi phí, giá thành trên từng sản phẩm 

từng đơn vị vừa khuyến khích thi đua trao th ởng vừa giúp tăng năng suất 

lao động toàn Công ty. 

 Phối hợp v i phòng KT-QA và phòng Kế hoạch tích hợp ắMục tiêu chất 

l ợng” và KPIs để các đơn vị dễ dàng thực hiện hơn. 

 Ký hợp đồng Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể cán 

bộ công nhân viên. Ngoài ra, Công ty đư triển khai thực hiện mua gói Bảo 

hiểm Nhân Thọ cho cán bộ công nhân viên toàn công ty nh  một sự ghi 

nhận những đóng góp của ng i lao động cho sự phát triển công ty, đảm 

bảo đ i sống vật chất, tinh thần để ng i lao động an tâm làm việc. 

 

 PhongătrƠoăthiăđuaăvƠăcôngătácăxưăh i 

 Trong năm đư phát động 2 chiến dịch thi đua trong quý 1 và quý 4/2016 

nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tiếp tục duy trì phong 

trào thi đua tiết kiệm chi phí, công tác Bảo hộ lao động, Văn phòng 

khang trang lịch sự, Nhà ăn, công tác sáng kiến,... 

 Chăm lo đ i sống cho CB-CNLĐ, những ng i h u trí, trợ cấp cho 
những CNLĐ gặp hoàn cảnh gia đình khó khăn, ủng hộ giúp đỡ các địa 
ph ơng, nơi nuôi d ỡng ng i già, trẻ mồ côi khuyết tật 
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Năm 2016, Tổng tài sản của Công ty đạt trên 1.684 

triệu đồng tăng 33,21% so v i năm 2015. Tài sản 

tăng chủ yếu ở khoản mục tài sản ngắn hạn, trong 

đó đầu t  tài chính ngắn hạn tăng 133,41%, hàng 

tồn kho tăng 28,68% so v i đầu năm. Năm qua, 

Công ty đư tận dụng rất tốt lợi thế về chênh lệch lưi 

suất vay u đưi và lưi suất đầu t  vào các khoản tiền 

gửi có kỳ hạn d i 1 năm để tạo hiệu quả cao trong 

lĩnh vực quản trị tài chính. 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 

Ch ătiêu Nĕmă2015 Nĕmă2016 %ătĕngăgi m 

Tổng giá trị tài sản 1.264.214.065.772 1.684.003.013.235 33,21% 

Tổng doanh thu 2.260.209.841.679 2.537.379.612.088 12,26% 

Doanh thu thuần 2.094.677.384.213 2.290.907.630.122 9,37% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 121.373.968.131 158.944.775.360 30,95% 

Lợi nhuận khác -422.126.863 1.428.219.912 - 

Lợi nhuận tr c thuế 120.951.841.268 160.372.995.272 32,59% 

Lợi nhuận sau thuế 90.476.338.470 121.341.940.590 34,11% 

Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá 25% (*) 20% (20%) 

(*) Đã tạm ứng tiền mặt 12%, dự kiến chia thêm 8% chờ ĐHĐCĐ thông qua. 

Năm 2016, Tổng doanh thu đạt 2.537 tỷ đồng, tăng 

12,26% so v i cùng kỳ. Trong khi đó lợi nhuận tr c 

thuế đạt 160 tỷ đồng, tăng 32,59%. Để đạt đ ợc kết 

quả này, năm qua Công ty đư tập trung phát triển hệ 

thống phân phối. Đồng th i, công tác kiểm soát các 

loại chi phí đ ợc thực hiện một cách nghiêm túc và 

đồng bộ đư góp phần tạo nên tăng tr ởng lợi nhuận 

trong năm qua.  

Đvt: Đồng 
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   Các hệ s  tài chính 

 
Ch ătiêu ĐVT Nĕmă2015 Nĕmă2016 

Ch ătiêuăv ăkh ănĕngăthanhătoán       

• Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

            TSLĐ/Nợ ngắn hạn 
Lần 1,18 1,16 

Hệ số thanh toán nhanh 

(TSLĐ - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn 
Lần 0,60 0,64 

Ch ătiêuăv ăc ăc uăv n       

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 59,97 66,23 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 149,79 196,11 

Ch ătiêuăv ăhiệuăqu ăho tăđ ng       

Vòng quay hàng tồn kho 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 
Vòng 4,07 3,79 

Vòng quay tổng tài sản 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 
Vòng 1,67 1,55 

Ch ătiêuăv ăkh ănĕngăsinhăl i       

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuân % 4,27 5,30 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân % 17,78 22,58 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân % 7,19 8,23 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 

thuần 
% 5,73 6,94 
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Nhìn chung, năm qua tình hình tài chính của Công ty t ơng đối ổn định, các hệ số tài 

chính không biến động nhiều. Cụ thể:  

0,57 0,6 0,64

1,18 1,18 1,16

0

0,5

1

1,5
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2014 2015 2016

Nhómăhệăs ăkh ănĕngăthanhătoán

Hệàsốàtha hàto à gắ àhạ

Hệàsốàtha hàto à ha h

Nhóm hệ số khả năng thanh toán 

của Công ty đ ợc duy trì ổn định. Hệ 

số thanh toán ngắn hạn >1, cho thấy 

khả năng thanh toán các khoản nợ 

đến hạn của Công ty luôn đ ợc đảm 

bảo. Ngoài hàng tồn kho chiếm 

khoảng 45% tài sản ngắn hạn, còn 

lại các khoản mục khác đều có tính 

thanh khoản cao, đảm bảo khả năng 

thanh toán của Công ty. 
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Hệàsốà ợ/àTổ gàt iàsả

Trong năm 2016, Công ty đư thực 

hiện đầu t  nhiều dự án nh  dự án 

xây  dựng nhà x ởng cực âm tại c 

quy Sài Gòn hay các dự án nâng 

công suất tại các nhà máy ắc quy 

bằng vốn vay. Điều này đư tạo nên 

sự thay đổi trong cơ cấu nguồn vốn 

của Công ty theo h ng sử dụng nợ 

vay nhiều hơn. Tuy nhiên, các khoản 

nợ vay này đều đ ợc đảm bảo bằng 

tài sản có tính thanh khoản cao nên 

rủi ro đ ợc giảm thiểu rõ rệt.   
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Nhómăhệăs ăhiệuăqu ăho tăđ ng

Vò gà uayàh gàtồ àkho

Vò gà uayàt iàsả

Năm qua, nhóm hệ số hiệu quả hoạt 

động giảm nhẹ là do công tác đầu t  

vào nhiều dự án, các dự án này đang 

trong quá trình thực hiện ch a đi vào 

hoạt động nên ch a mang lại doanh 

thu cho Công ty. Tuy nhiên, một số 

dự án đư và sẽ hoàn thành vào năm 

2017, do đó dự kiến hiệu quả hoạt 

động của Công ty sẽ gia tăng mạnh 

trong th i gian t i. 
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ROE ROA

Nhóm chỉ số khả năng sinh l i của 

Công ty có xu h ng tăng mạnh qua 

các năm. Nguyên nhân là do Công ty 

đư áp dụng đồng bộ các biên pháp tăng 

tr ởng doanh thu nh  tập trung cải tiến 

chất l ợng từng sản phẩm thông qua 

việc áp dụng công nghệ chuyển giao từ 

Châu Âu, Nhật Bản và máy móc, thiết bị 

m i của Áo, Mỹ, Đức, Anh, Ý, v.v… 

đồng th i sử dụng hệ thống mã vạch để 

chống gian lận bảo hành vừa đảm bảo 

uy tín sản phẩm vừa tiết kiệm chi phí 

bảo hành cho Công ty. 
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Lo iăc ăđông 
S ăl ợngă 
c ăđông 

S ăl ợngă 
c ăphi u 

%ăv năđi uă
lệ 

T ng c ng 2.322   46.471.707  100,00% 

C  đôngătrongăn c                      2.101    34.982.992  75,28%  

Tổ chức                           34    24.119.901  51,90% 

Cá nhân                      2.067    10.863.091  23,38% 

C  đông n c ngoài                         221    11.488.715  24,72%  

Tổ chức                           40      10.988.012  23,64% 

Cá nhân                         181         500.703 1,08% 

 

 C  phần 

 

C ăC U C  ĐỌNG 

  Tổng số cổ phần phát hành :  46.471.707 cổ phần 

- Cổ phiếu quỹ   :  0 cổ phần 

- Cổ phiếu đang l u hành :  46.471.707 cổ phần 

 Loại cổ phần   : Cổ phiếu phổ thông 

 Mệnh giá    :  10.000 đồng/cổ phần 

 C ăc u c  đông (ch t ngày 15/3/2017) 

 

 Danh sách c  đôngăl n 

 
STT Tên c  đông S  l ợng 

(CP)  
Giá tr   theo mệnh giá 

(đ ng) 
Tỷ lệ sở  

h u 

1 
T P ĐOÀN HÓA CH T VI T 
NAM 

23.898.27
3 238.982.730.000 51,43% 

2 
THE FURUKAWA BATTERY CO., 
LTD. 4.899.708 48.997.080.000 10,54% 
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Trong năm, Công ty đư thực hiện bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu tăng 

vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để trả cổ tức, cụ thể nh  sau: 

STT N iădung Tr căthayăđ i Thayăđ i Sauăthayăđ i Nguyên 
nhân 

1 Vốn điều lệ 
(VNĐ) 309.812.930.000 154.904.140.000 464.717.070.000 

Bán cổ 
phiếu 
quỹ và 
phát 

hành cổ 
phiếu 
để trả 
cổ tức 

2 Tổng số cổ 
phiếu 30.981.293 15.490.414 46.471.707 

3 Số l ợng cổ 
phiếu quỹ 362.812 362.812                        -  

4 
Số l ợng cổ 
phiếu có quyền 
biểu quyết 

30.618.481 15.127.602 46.471.707 

 

 Tìnhăhìnhăthayăđ i v n ch  sở h u 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần III 

BÁO CÁO 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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ĐÁNH GIÁ K T QU  HO TăĐ NG KINH DOANH 

 K t qu  ho tăđ ng s n xu t kinh doanh 
 

STT Ch ătiêu Nĕmă2016 Nĕmă2015 Tỷălệă(%) 

1 Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch 
vụ 2.537.379 2.260.210 112,26% 

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 246.472 165.532 148,90% 

3 Doanh thu thuần bán hàng và cung 
ứng dịch vụ 2.290.907 2.094.678 109,37% 

4 Giá vốn hàng bán 1.896.229 1.744.355 108,71% 

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng 394.678 350.322 112,66% 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 26.883 19.873 135,27% 

7 Chi phí tài chính 24.153 39.189 61,63% 

 -   Trong ơó: Chi phí lãi vay 13.710 9.590 142,96% 

8 Chi phí bán hàng 173.180 171.202 101,16% 

9 Chi phí quản lỦ doanh nghiệp 65.282 38.429 169,88% 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 158.944 121.374 130,95% 

11 Thu nhập khác 1.762 2.060 85,53% 

12 Chi phí khác 334 2.481 13,46% 

13 Lợi nhuận khác 1.428            (422)  -338,39% 

14 Tổng lợi nhuận kế toán tr c thuế  160.373 120.952 132,59% 

15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 45.797 35.456 129,17% 

16 Thu nhập thuế TNDN hoưn lại (6.766)  (4.981)  135,84% 

17 Lợi nhuận sau thuế TNDN  121.342 90.476 134,12% 

18 Lưi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP) 2.394 1.733 138,14% 

 

Đvt: triệu đồng 
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 V  m t thuận lợi 

Nhìn chung, năm 2016, tình hình kinh 
tế tuy có nhiều khó khăn nh ng các 
yếu tố vĩ mô nh  lạm phát, lãi suất, tỷ 
giá đ ợc giữ ở mức t ơng đối ổn định 
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

Giá vật t  chủ yếu ở mức thấp dù 2 
tháng cuối năm giá chì, kẽm tăng khá 
cao nh ng về cơ bản trong năm giá 
ổn định ở mức từ 1.700-1.800 
USD/tấn dẫn t i chi phí đầu vào đ ợc 
tiết kiệm đáng kể. 

Th ơng hiệu mạnh, chất l ợng sản 
phẩm ổn định và không ngừng đ ợc 
cải thiện tạo niềm tin cho ng i tiêu 
dùng, góp phần nâng cao khả năng 
cạnh tranh của sản phẩm PINACO 
trên thị tr ng. 

 V  m tăkhóăkhĕn 

Nền kinh tế của Việt Nam năm 2016 gặp 
nhiều khó khăn do ảnh h ởng của biến 
đổi khí hậu nh  hạn hán, ngập mặn ở 
miền Tây, sự cố môi tr ng, lũ lụt tại tại 
miền Trung đư ảnh h ởng không chỉ các 
hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong n c 
mà còn ảnh h ởng đến các hoạt động 
xuất khẩu hàng hóa ra n c ngoài. 

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất của 
Công ty gặp khó khăn ở một số khâu nh : 
Đúc s n, hóa thành, bột chì đư đạt công 
suất đỉnh nên khi tiêu thụ tăng cao buộc 
Công ty phải nhập bột chì v i chi phí cao 
hơn để đủ bột chì cho sản xuất. 

Ngoài ra, năm qua, tình hình cạnh tranh 
giữa các doanh nghiệp cùng ngành rất 
gay gắt cả về giá bán, cơ cấu sản phẩm 
và các chiến l ợc marketing để chiếm lĩnh 
thị tr ng. 

 Tình hình chung 

Năm 2016 là một năm rất thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty nói chung và từng Xí nghiệp nói riêng v i việc hoàn thành toàn diện, v ợt mức tất 
cả các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Để có đ ợc kết quả ấn t ợng nh  vậy là 
do sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty; 
bên cạnh đó là định h ng chiến l ợc phát triển đúng đắn và phù hợp v i nhu cầu 
của thị tr ng của Ban lưnh đạo. Tất cả đư tạo nên th ơng hiệu PINACO dẫn đầu 
trong cả n c về cả chất l ợng và giá cả từng sản phẩm.Hệ thống quản lý chất l ợng 
vận hành hiệu quả, ý thức chất l ợng đ ợc củng cố giúp Công ty kiểm soát chặt toàn 
bộ quá trình sản xuất và giảm thiểu các sai sót về chất l ợng.  

V i những khó khăn và thuận lợi nêu trên cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ của 
đội ngũ cán bộ công nhân viên và Ban lưnh đạo, năm qua Công ty đư đạt đ ợc thành 
tích đáng kể nh  sau: 

Ch ătiêu ĐVT 
K ăho chă

2016 
Th căhiệnă

2016 
So sánh 

(%) 
Doanh thu Tỷ đồng 2.440 2.537 103,99% 
Lợiănhuậnătr căthu  Tỷ đồng 130 160 123,36% 
C ătức % >=12 (*) 20 166,67% 

(*) Đã tạm ứng tiền mặt 12%, dự kiến chia thêm 8% và chờ ĐHĐCĐ thông qua 
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 Công tác tiêu th  - th  tr ng 

 Chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp 

v i từng thị tr ng kết hợp v i các 

ch ơng trình khuyến mãi liên tục và 

hoạt động rà soát, thay thế một số nhà 

phân phối, đại lý thiếu năng lực đư giúp 

Công ty cạnh tranh thắng lợi, giữ vững 

vị thế dẫn đầu, doanh thu bán hàng 

tăng đều trên tất cả các thị tr ng trong 

n c. 

  thị tr ng xuất khẩu, mặc dù phải 

cạnh tranh quyết liệt v i các sản phẩm 

khác nh ng công ty vẫn giữ vững đ ợc 

các thị tr ng truyền thống và mở thêm 

một số thị tr ng m i: Afganistan, 

Indonesia, Syria... kết quả doanh thu 

xuất khẩu đạt trên 21 triệu USD, tăng 

8% so năm tr c.  

 Công tác truyền thông, quảng cáo, 

khuyến mãi đ ợc thực hiện v i quy mô 

và chi phí l n nhất kể từ tr c đến nay. 

Các hoạt động quảng bá nhân kỷ niệm 

40 năm thành lập công ty có sức truyền 

tải rất l n v i công chúng. Ngoài ra việc 

tài trợ AFF Cup 2016 đư đ a hình ảnh 

PINACO đến v i ng i hâm mộ 11 

n c Đông Nam Á. 

 

 Công tác Kỹ thuật – S n xu t 

 Việc chuyên môn hóa sản xuất theo 

nhóm sản phẩm giữa các xí nghiệp giúp 

tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí 

và góp phần giúp công ty đáp ứng kịp 

nhu cầu tăng cao của thị tr ng trong 

điều kiện sản xuất đư ở công suất đỉnh 

và công tác đầu t  không đáp ứng kịp 

tiến độ. 

 Hệ thống quản lý chất l ợng vận hành 

hiệu quả, ý thức chất l ợng đ ợc củng 

cố giúp Công ty kiểm soát chặt toàn bộ 

quá trình sản xuất và giảm thiểu các sai 

sót về chất l ợng. 

 Hiện nay, các sản phẩm của PINACO 

đang đ ợc cung cấp cho các nhà sản 

xuất ô tô, xe máy l n nh  Thaco, Ford, 

Huyndai, Mercedes Benz, Honda, 

Yamaha, Suzuki… 

 Triển khai mạnh mẽ công tác tìm kiếm 

nguồn vật t  thay thế v i giá cạnh tranh, 

thay thế một phần chì, kẽm, vỏ nắp nhập 

khẩu bằng nguồn trong n c góp phần 

hạ giá thành và giảm phụ thuộc vào 

hàng nhập khẩu. Công ty cũng hỗ trợ 

cho các nhà cung cấp trong n c từng 

b c chấn chỉnh công tác quản lý nhằm 

đảm bảo chất l ợng vật t  cung cấp. 

Trong năm 2016, PINACO đư hoàn thành v ợt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra v i doanh 
thu đạt 2.537 tỷ đồng tăng 112,26% so v i năm 2015 và đạt 103,99% kế hoạch đề ra. 
Nh  công tác đầu t  tài chính hiệu quả và quản lỦ chi phí đầu vào tốt, năm qua lợi 
nhuận tr c thuế đạt 160 tỷ đồng, tăng 132,59% so v i cùng kỳ năm 2015 và đạt 
123,36% so v i kế hoạch đề ra. 
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 Các d  án khi thác m t bằng ở TP. HCM 

 Dự án xây dựng Trung tâm Thư ng mại, cao ốc văn phòng tại c  sở 445-449 Gia Phú 

Đối tác đư đ ợc cấp phép xây dựng, PINACO đư bàn giao toàn bộ mặt bằng, đến quý 

1/2017 đư nhận tiền hỗ trợ di d i là 21 tỷ. Số tiền còn lại sẽ nhận vào Q2/2017. 
 

 Dự án hợp tác khai thác mặt bằng 752 Hậu Giang 

Công ty đang khẩn tr ơng triển khai công tác chuẩn bị để có thể di d i xí nghiệp Pin 

Con Ó ra khu công nghiệp Tân Tạo sau khi hoàn thành chống lún, cải tạo mặt bằng 

và chuyển sản xuất ắc quy lên Đồng Nai. Dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành 

di d i Pin Con Ó ra mặt bằng c quy Sài Gòn cũ. 

Công ty đư nhận đ ợc tiền tạm ứng đợt 1 vào tháng 11 năm 2016 là 03 tỷ đồng hỗ 

trợ di d i từ đối tác. Trong quý 2/2017 nhận tiếp 5 tỷ đồng và số tiền hỗ trợ di d i còn 

lại sẽ nhận sau khi PINACO bàn giao xong mặt bằng. 

 

 Côngă tácă đầuă t ă vƠă nghiênă cứu 

phát tri n 

 Để đáp ứng kịp th i nhu cầu thị 

tr ng, trong năm Công ty đư đầu t  

một dây chuyền hoàn tất pin R6, một 

dây chuyền lắp ráp ắc quy gắn máy, 

hệ thống nạp t bình CMF và một 

số thiết bị lẻ phục vụ cho sản xuất 

pin và ắc quy v i tổng kinh 

phí 113,12 tỷ đồng. 

 Nghiên cứu phát triển các dòng sản 

phẩm: ắcquy Hybrid tải, ắc quy 

tubular cho xe nâng, ắc quy ISS cho 

ô tô, xe máy.v.v. Công ty cũng đư 

thảo luận v i đối tác FB về hợp đồng 

đối tác chiến l ợc và chuyển giao 

công nghê ̣ sản xuât ăc quy công 

nghệ cao. 

 

 Công tác Qu n lý tài chính 

 Năm 2016, Công ty tiếp tục theo dõi sát 

tình hình biến động tỷ giá, lãi suất để đàm 

phán v i các ngân hàng nhằm đạt đ ợc 

lãi suất hợp lý nhất.  

 Công tác quản lý dòng tiền đ ợc thực 

hiện hiệu quả, đảm bảo thanh khoản và 

tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi gửi kỳ hạn ở 

các ngân hàng uy tín, mang lại thu nhập 

26,88 tỷ đồng, tăng 35,27% so v i năm 

2015. 

 Bên cạnh đó, công tác quản lý chặt chi phí 

tồn kho, công nợ khách hàng, không để 

phát sinh nợ khó đòi. Tốc độ quay vòng 

hàng tồn kho đạt 3,38 vòng/năm. 

 Công ty cũng duy trì th ng xuyên hoạt 

động của Ban kiểm soát nội bộ để kịp th i 

chấn chỉnh các sai phạm và đảm bảo tính 

tuân thủ quy trình tất cả các hoạt động 

của Công ty. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 Tình hình tài s n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch ătiêu Đvt Nĕmă2015 Nĕmă2016 %ătĕngăgi m 

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 890.569 1.250.694 40,44% 

Tài sản dài hạn Triệu đồng 373.644 433.308 15,97% 

T NGăTÀIăS N Triệuăđ ng 1.264.213 1.684.002 33,21% 

 

70,44%

29,56%

Nĕmă2015

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

74,27%

25,73%

Nĕmă2016

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Năm 2016, tổng tài sản của Công ty đạt 

1.684 tỷ đồng, tăng 33,21% so v i năm 

2015; trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 

40,44%; tài sản dài hạn tăng 15,97%. 

Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu ở khoản 

mục đầu t  tài chính ngắn hạn và hàng 

tồn kho. Cụ thể, ở khoản mục đầu t  tài 

chính ngắn hạn đư tăng 133,41% so v i 

cùng kỳ năm 2015, đạt 466 tỷ đồng. 

Nguyên nhân là do Công ty tận dụng lợi 

thế về chênh lệch lãi suất huy động 

nguồn vốn vay (bao gồm VND dao 

động từ 3%-5% và USD dao động 

khoảng 1,5%) và lãi suất khoản tiền gửi 

có th i hạn trên 3 tháng và d i 1 năm 

 

v i lãi suất dao động từ 6,7% đến 

9,75% để đẩy mạnh hoạt động tài 

chính, tạo hiệu quả đầu t  l n. Hàng 

tồn kho tại th i điểm 31/12/2016 đạt 

562 tỷ đồng tăng 28,68% so v i cùng 

kỳ năm 2015, chủ yếu là thành phẩm ắc 

quy. Tài sản dài hạn của Công ty tại 

th i điểm cuối năm 2016 đạt 433 tỷ 

đồng, tăng 15,97% so v i năm 2015. 

Tài sản dài hạn tăng chủ yếu là do 

Công ty tăng c ng đầu t  vào các dự 

án nâng cấp một số nhà x ởng ắc quy 

và mở rộng xây dựng nhà máy sản xuất 

ắc quy ở khu vực phía Bắc nhằm mở 

rộng thị tr ng tại đây. 
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 Tình hình nợ ph i tr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,01%

2,99%

Nĕmă2016

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

Ch ătiêu ĐVT Nĕmă2015 Nĕmă2016 %ătĕngăgi m 

Nợ ngắn hạn Triệu đồng 753.980 1.080.483 43,30% 

Nợ dài hạn Triệu đồng 4.123 33.803 744,12% 

T ngănợăph iătr  Triệu đồng 758.103 1.115.286 47,12% 

 

99,46%

0,54%

Nĕmă2015

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

Biểu đồ trên cho thấy trong cơ cấu nợ vay của Công ty chủ yếu là nợ ngắn hạn; 

tại th i điểm 31/12/2016 nợ ngắn hạn đạt 1.081 tỷ đồng chiếm 97,01% tổng nợ 

vay của Công ty. 
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Chi tiết các khoản nợ vay của Công ty nh  sau 

 

 

 

 

  

  

Ch ătiêu Đvt 31/12/2016 Tỷătrọng 

Phải trả ng i bán ngắn hạn Triệu đồng 86.499 8,01% 

Ng i mua trả tiền tr c ngắn hạn Triệu đồng 64.669 5,99% 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà 
n c Triệu đồng 15.817 1,46% 

Phải trả ng i lao động Triệu đồng 168.980 15,64% 

Chi phí phải trả ngắn hạn Triệu đồng 55.586 5,14% 

Phải trả ngắn hạn khác Triệu đồng 78.597 7,27% 

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn Triệu đồng 588.632 54,48% 

Dự phòng phải trả ngắn hạn Triệu đồng 7.837 0,73% 

Quỹ khen th ởng phúc lợi Triệu đồng 13.865 1,28% 

Tổng nợ ngắn hạn Triệu đồng 1.080.482 100,00% 

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn của Công 

ty, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 

chiếm 54,48% đạt 588 tỷ đồng. Trong 

đó, nợ bằng USD đạt khoảng 280 tỷ 

đồng chiếm khoảng 47% tổng vay nợ 

ngắn hạn. Khoản vay bằng USD có 

lãi suất khoảng 1,5%/năm, đây là 

mức lãi suất u đưi mà các Ngân 

hàng áp dụng cho Công ty do Pinaco 

có uy tín cao trong việc thanh toán 

các khoản nợ đến hạn. Ngoài ra, các 

 

khoản mục phải trả ng i bán và ng i 

mua trả tiền tr c có giá trị t ơng đối 

cao cho thấy uy tín của Pinaco trong việc 

thanh toán công nợ v i các nhà cung cấp 

và các khách hàng thân thiết. Nh  vậy, 

trong năm 2016 tình hình hoạt động tài 

chính của Công ty ổn định và đạt hiệu 

quả cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn 

cho sản xuất kinh doanh và đóng góp l n 

vào kết quả lợi nhuận tăng cao trong 

năm qua. 

7,99% 5,98%

1,46%

15,62%

5,14%

7,26%

51,40%

3,87% 1,28%

Phải trả ng i bán ngắn hạn

Ng i mua trả tiền tr c ngắn hạn

Thuế và các khoản phải nộp Nhà n c

Phải trả ng i lao động

Chi phí phải trả ngắn hạn

Phải trả ngắn hạn khác

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Dự phòng phải trả ngắn hạn

Quỹ khen th ởng phúc lợi
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K  HO CH PHÁT TRI NăT NGăLAI 

 

 

 

 Nhậnăđ nh tình hình chung 

Năm 2017 dự báo kinh tế vĩ mô sẽ tiếp tục khởi sắc, tích cực hơn: kinh tế vĩ mô 

ổn định, môi tr ng kinh doanh chung thuận lợi hơn. Tuy nhiên, kinh tế Việt 

Nam vẫn có thể bị ảnh h ởng bởi biến động kinh tế Trung Quốc và các thay đổi 

trong chính sách th ơng mại của Mỹ, xu thế bảo hộ th ơng mại mậu dịch cục 

bộ của các quốc gia phát triển... Do vậy mà cơ hội và thách thức có thể diễn ra 

v i mức độ cao hơn so v i năm 2016. 

 Thuận lợi 

Hiện tại, tình hình tồn kho 

tại các nhà phân phối/đại 

lý ở mức hợp lý, tạo thuận 

lợi để gia tăng doanh số 

ngay từ các tháng đầu 

năm. Bên cạnh đó, Công 

ty hiện đang trên đà tăng 

tr ởng tốt, hiệu quả  và ổn 

định; tình hình tài chính 

lành mạnh cùng v i uy tín 

th ơng hiệu ngày càng 

đ ợc củng cố là những 

yếu tố thuận lợi cơ bản 

giúp công ty duy trì lợi thế 

cạnh tranh trên thị tr ng. 

 

 

 Khóăkhĕn 

Trong các năm t i, giá vật t , nguyên liệu 

tăng trở lại theo giá dầu; lạm phát tăng, áp lực 

giảm giá VNĐ so v i USD và tác động của 

việc phá giá đồng Nhân dân tệ sẽ làm tăng chi 

phí đầu vào, đồng th i gây áp lực cạnh tranh 

đối v i thị tr ng xuất khẩu. Bên cạnh đó, sự 

cạnh tranh giữa các công ty sản xuất ắc quy 

ngày càng khốc liệt và mở rộng trên nhiều 

ph ơng diện: chất l ợng, giá cả và các 

ch ơng trình quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi. 

Ngoài ra, việc di d i xí nghiệp Pin Con Ó, quy 

hoạch lại sản xuất các nhà máy ắc quy trong 

khi sản xuất đư ở mức đỉnh và nhu cầu thị 

tr ng vẫn đang tăng cao buộc PINACO  phải 

vừa cải tạo mặt bằng, tiếp nhận đầu t  vừa 

phải di d i máy móc và sản xuất để đáp ứng 

yêu cầu bán hàng là nhiệm vụ rất khó khăn. 
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 Ch  tiêu k  ho ch s n xu t  - kinh doanh 

Ch  tiêu ĐVT K  ho ch 2017 

   

Giá trị sản xuất công nghiệp Tỷ đồng 2.547 

Tổng doanh thu Tỷ đồng 2.750 

Lợi nhuận tr c thuế Tỷ đồng 165 

Tổng mức đầu t  Tỷ đồng 141,23 

- Xây lắp Tỷ đồng 9,75 

- Thiết bị Tỷ đồng 108,84 

- Khác Tỷ đồng 22,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nhiêm v  chung: 

1. Doanh thu: 2.750 tỷ dồng; Lợi nhuận 165 tỷ đồng; Thu nhập ng i lao động 

tăng 5% so v i năm 2016. 

2. Đầu t  nâng công suất ắc quy lên 2,2 triệu kwh/năm và bố trí, sắp xếp quy 

hoạch sản xuất ắc quy về 2 nhà máy ở Đồng Nai. 

3. Hoàn thành cải tạo mặt bằng xí nghiệp c quy Sài Gòn cũ để chuẩn bị cho việc 

di d i xí nghiệp Pin Con Ó trong năm sau. 

4. Ký kết hợp đồng Hợp tác chiến l ợc v i FB để phát triển ắc quy công nghệ 

cao và mở rộng hợp tác sang lĩnh vực kinh doanh. 

5. Xây dựng và củng cố văn hóa công ty dựa trên truyền thống văn hóa và các 

giá trị cốt lõi 4C của Pinaco. 
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 Ph ngăh ng, biện pháp c  th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Công tác tiêu th  - th  tr ng 

 Có chính sách bán hàng linh hoạt, phù 

hợp, kết hợp v i các ch ơng trình trade 

marketing nhằm cạnh tranh thắng lợi 

trên từng điểm bán.  

 Tiếp tục quy hoạch hệ thống phân phối 

theo h ng tách riêng phân phối ắc quy 

gắn máy và rà soát, thay thế những nhà 

cung cấp không đáp ứng yêu cầu.  

 Quan tâm công tác bán hàng hộ l n: 

chăm sóc chu đáo để duy trì các khách 

hàng truyền thống, hỗ trợ thúc đẩy bán 

hàng kênh phụ tùng và tìm mở thêm 

khách hàng l n m i. 

 Đổi m i giao diện website, bổ sung chức 

năng bán hàng trực tuyến. Đồng th i 

tăng c ng t ơng tác v i khách hàng 

thông qua các ch ơng trình khuyến mãi, 

quảng cáo, các mạng xã hội nh  

facebook, zalo, v.v.. 

 Đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị tr ng 

truyền thống; hỗ trợ tiêu thụ ở các thị 

tr ng m i mở năm 2016 nh : 

Afghanistan, Syria và chú trọng phát 

triển thị tr ng m i, đặc biệt là khu vực 

Châu Phi.  

 Công tác kỹ thuật - S n xu t 

 Điều độ sản xuất hợp lý nhằm phát 

huy tối đa năng lực sản xuất hiện có 

để đáp ứng kịp th i nhu cầu tiêu thụ 

và triển khai thành công ch ơng 

trình quy hoạch lại sản xuất ắc quy 

và di d i xí nghiệp pin Con Ó. 

 Tăng c ng việc kiểm tra, rà soát 

định kỳ các xí nghiệp về công tác 

quản lý chất l ợng và chất l ợng 

sản phẩm, phát huy vai trò của 

mạng l i QA để hệ thống quản lý 

chất l ợng hoạt động thực chất và 

hiệu quả. 

 Tiếp tục đánh giá đ a vào sử dụng 

các nguồn nguyên liệu giá rẻ và 

sàng lọc, thay thế các nhà cung cấp 

vật t  kém cạnh tranh nhằm tiết 

giảm chi phí. Th ng xuyên kiểm tra 

để đảm bảo nhà cung cấp tuân thủ 

các yêu cầu chất l ợng. Kiểm soát 

tồn kho vật t  để tăng hiệu quả sử 

dụng vốn, góp phần giảm chi phí, hạ 

giá thành. 
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 Công tác đầuă t ,ă nghiênă cứu 

phát tri n 

 Tiêp tuc̣ hoan tât cac d ̣ an đâu t  của 

2016: may đuc s ơn, hê ̣thông bôṭ chi, 

dây chuyên nâu can kẽm, dây chuyên 

lăp rap ăcquy PA... Triển khai các d ̣ 

an đâu t  m i năm 2017: dây chuyên 

lăp rap pin R6-600, dây chuyên lăp rap 

ăcquy ô tô và các công trình xây dựng 

nhà x ởng phục vụ kế hoạch di dơi va 

quy hoac̣h sản xuât. 

 Hợp tác v i FB chuyển giao công nghệ 

ISS cho ắcquy xe ô tô, xe gắn máy, 

ăcquy công nghiêp̣ dùng cho viễn 

thông và các ứng dụng khác.  

 Tiếp tục nghiên cứu phát triển dòng 

ắcquy tubular dùng cho xe nâng. 

 

 Công tác khác 

 Phối hợp v i các các đơn vị 

chuyển đổi hệ thống l ơng 

công việc m i, triển khai giao 

KPIs cá nhân toàn Công ty để 

đánh giá đúng hiệu quả công 

việc. 

 Tăng c ng tuyên truyền, giải 

thích để CBCNLĐ hiểu và đồng 

thuận chủ tr ơng di d i, quy 

hoạch sản xuất của công ty. 

Nghiên cứu để có chính sách 

giúp đỡ, hỗ trợ thỏa đáng đối 

v i những CBCNLĐ bị ảnh 

h ởng trong quá trình thực 

hiện. 
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Phần IV 

ĐÁNHăGIÁăC A 

 H IăĐ NG QU N TR  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ PINACO 

An vui hành trình – Gia ơờnh hạnh phỦẮ” 
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ĐÁNHăGIÁ V  CÁC M T HO TăĐ NG C A CÔNG TY TRONGăNĔM 

  Tình hình ho tăđ ng c aăCôngătyătrongănĕm 

Năm 2016, nền kinh tế tăng tr ởng không cao, nh ng các yếu tố vĩ mô t ơng đối ổn 
định, khá thuận lợi cho hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Giá vật t  chủ yếu 
nhập khẩu: giá chì, kẽm ổn định ở mức thấp, từ 1.700-1.800 USD/tấn, chi phí đầu 
vào thấp nên việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận khá thuận lợi. 

Các chính sách khuyến khích bán hàng hợp lỦ đư tạo sức cạnh tranh có phần v ợt 
trội trên thị tr ng nội địa. 

Thị tr ng OEM, thị tr ng xuất khẩu, ngoài việc duy trì tốt v i khách hàng cũ, trong 
năm công ty đư mở thêm các khách hàng m i nh : Hyunhdai Thành Công, Daehan 
Kolao, TCL, siêu thị Legacy và 3 thị tr ởng xuất khẩu: Indonesia, Afghanistan và 
Syria. 

Công tác quảng cáo, khuyến mãi, truyền thông, quảng bá sự kiện chào mừng kỷ 
niệm 40 năm thành lập công ty đến ng i lao động, NPP/ĐL, khách hàng, ng i 
tiêu dùng và việc tài trợ AFF Cup 2016 đư đ a hình ảnh PINACO đến v i ng i 
hâm mộ 11 n c Đông Nam Á. 

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016 đư thông qua kế hoạch kinh doanh v i chỉ tiêu: 
Doanh thu là 2.440 tỷ đồng, lợi nhuận là 130 tỷ đồng, cổ tức là 12%(1.200 đồng/). 
Năm 2016, công ty đư phấn đấu hoàn thành v ợt mức kế hoạch giao, cụ thể :đư 
thực hiện đ ợc 2.537 tỷ đồng về doanh thu, v ợt 97 tỷ đồng so v i kế hoạch ban 
đầu, lợi nhuận đạt 160 tỷ đồng, v ợt 30 tỷ so v i kế hoạch. Về cổ tức, công ty đư 
chia đủ 12% tiền mặt ( lần 1 chia 7% vào tháng 8/2016, lần 2 chia 5% vào tháng 
4/2017), nh  vậy kế hoạch cổ tức năm 2016 đư hoàn thành. Tuy nhiên, v i hiệu quả 
kinh doanh đạt đ ợc, HĐQT dự kiến ph ơng án chia cổ tức cho năm 2016 là 20% 
và trả bằng tiền. Nếu đ ợc Đại hội thông qua thì 8% còn lại sẽ làm thủ tục chia ngay 
sau khi có Nghị quyết ĐHCĐ. 
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 Ho tăđ ng, thù lao và chi phí ho tăđ ng c aăHĐQTăvƠăt ng thành viên 
HĐQT trongănĕm 

Ho tăđ ng c a H iăđ ng qu n tr  

Trong năm 2016, HĐQT đư tổ chức 14 cuộc họp và đư ban hành 23 Nghị quyết/ 

Quyết định cụ thể: 

STT S  Ngh  quy t/ Quy t 
đ nh 

 

Ngày 
 

N i dung 

1 Số 42/NQ-HĐQT/2016 11/01/2016 - Thống nhất lựa chọn ph ơng án di 
d i Xí nghiệp Pin Con Ó. 

2 Số 94/NQ-HĐQT/2016 29/02/2016 - Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và kế 
hoạch đầu t  xây dựng năm 2016. 

3 Số 95/NQ-HĐQT/2016 29/02/2016 

- Phê chuẩn đơn từ nhiệm chức vụ Chủ 
tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty 
của ông Lâm Thái D ơng Công ty Cổ 
phần Pin c Quy Miền Nam nhiệm 
kỳ2012-2017, kể từ ngày 29/02/2016. 

4 Số 96/NQ-HĐQT/2016 29/02/2016 

- Phê duyệt bầu ông Phan Văn Tiền, 
nguyên Hàm tr ởng ban - Ng i đại 
diện phần vốn tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam, làm thành viên HĐQT, Chủ tịch 
HĐQT Công ty Cổ phần Pin c Quy Miền 
Nam nhiệm k 2012-2017. HĐQT thống 
nhất sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông phê 
duyệt ông Phan Văn Tiền chính thức là 
thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công 
ty tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần 
nhất. 

5 Số 133/NQ-HĐQT/2016 16/03/2016 
- Thông qua ngày họp ĐHĐCĐ th ng 

niên năm 2016 (07/05/2016) và ph ơng 
án bán cổ phiếu quỹ. 

6 Số 134/QĐ-PA 16/03/2016 
- Phê duyệt y quyền ng i đại diện và 

quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH 
bất động sản Thịnh Phát. 

7 Số 173/NQ-HĐQT/2016 09/04/2016 - Thông qua nguyên tắc xác định giá bán 
cổ phiếu quỹ. 

8 Số 217/NQ-HĐQT/2016 09/05/2016 

- Thông qua ch ơng trình ĐHĐCĐ 
Th ng niên Pinaco trình ĐHĐCĐ 2016 
phê duyệt. 

- Thông qua  Báo cáo của HĐQT 2015; 
hoạt động thù lao của HĐQT2015, 
ph ơng h ng hoạt động 2016, trình 
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ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt. 
- Thông qua báo cáo của ban điều hành 

2015; kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của ban điều hành 2015, ph ơng 
h ng nhiệm vụ 2016, trình ĐHĐCĐ 
2016 phê duyệt. 

- Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt  
2015 đư kiểm toán,trình ĐHĐCĐ 2016 
phê duyệt. 

- Thông qua ph ơng án phân phối lợi 
nhuận chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2015, 
trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt. 

- Thông qua ph ơng án sửa đổi, bổ sung 
nội dung Điều lệ Công ty để phù hợp v i 
Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi 
hành từ 01/07/2015, trình ĐHĐCĐ 2016 
phêduyệt. 

- Thông qua ph ơng án phát hành cổ 
phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn 
chủ sở hữu, trình ĐHĐCĐ 2016 phê 
duyệt. 

- Thông qua quy chế bầu bổ sung TV 
HĐQT,trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt. 

- Thông qua ph ơng án lựa chọn Công ty 
kiểm toán 2016 , trình ĐHĐCĐ 2016 phê 
duyệt. 

9 Số 232/QĐ-HĐQT/2016 10/05/2016 
- Phê duyệt bầu ông Phan Văn Tiền tiếp 

tục giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty 
nhiệm kỳ 2012-2017. 

10 Số 233/QĐ-HĐQT/2016 10/05/2016 
- Phê duyệt bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh  

giữ chức Tr ởng ban kiểm soát Công ty 
nhiệm kỳ 2012-2017. 

11 Số 246/QĐ-HĐQT/2016 27/05/2016 

- Thống nhất thông qua việc triển khai 
thực hiện ph ơng án phát hành cổ 
phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn 
chủ sở hữu trình y ban Chứng khoán 
Nhà n c. 

12 Số 268/QĐ-PA-HĐQT 14/06/2016 
- Phê duyệt dự án đầu t  máy sản xuất 

bột chì 30 tấn/ ngày tại Xn c quy 
Đồng Nai 2. 

13 Số 269/QĐ-PA-HĐQT 14/06/2016 

- Phê duyệt kế hoach lựa chọn nhà 
thầu dự án đầu t  máy sản xuất bột 
chì 30 tấn/ ngày tại Xn c quy Đồng 
Nai 2. 

14 Số 284/QĐ-PA 21/06/2016 - Quy định về việc trích lập, quản lý, 
sử dụng nguồn khen th ởng cán bộ 
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quản lý. 

15 Số 339/NQ-HĐQT/2016 01/08/2016 - Phê duyệt tăng vốn điều lệ Công ty. 

16 Số 340/NQ-HĐQT/2016 01/08/2016 - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 
(7%). 

17 Số 399/NQ-HĐQT/2016 19/09/2016 

- Thông qua việc phân công nhiệm vụ 
các TV. HĐQT, Th  kỦ Công ty. 

- Thông qua kế hoạch đầu t  năm 
2016. 

- Thông qua chủ tr ơng thoái vốn tại 
Công ty TNHH Kinh Doanh Bất Động 
Sản Việt Gia Phú. 

18 Số 400/NQ-HĐQT/2016 19/09/2016 - Thông qua việc thay đổi ng i Công 
bố thông tin. 

19 Số 494/NQ-HĐQT/2016 10/11/2016 - Thông qua đề cử vị trí cán bộ lãnh 
đạo. 

20 Số 608/QĐ-PA-HĐQT 28/11/2016 - Ban hành sửa đổi Quy chế tổ chức 
cán bộ. 

21 Số 622/QĐ-PA-HĐQT 08/12/2016 - Ban hành sửa đổi Quy chế quản trị 
Công ty. 

22 Số 623/QĐ-PA-HĐQT 08/12/2016 - Ban hành sửa đổi Quy chế quản lý tài 
chính. 

23 Số 624/QĐ-PA-HĐQT 08/12/2016 - Ban hành Quy chế quản lý nợ. 

 

T ng thù lao c a H iăđ ng qu n tr  trongănĕmălƠă396.000.000ăđ ng,ătrongăđó: 
 Thù lao Chủ tịch HĐQT:                 108.000.000 ơồng. 

 Thù lao của các thành viên:        288.000.000 ơồng. 

Ho tăđ ng c a t ng thành viên H iăđ ng qu n tr  

 Ọng Phan Văn Tiền ậ Chủ tich HĐQT.  
Tổ chức và chủ trì các cuộc họp, ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội 
đồng quản trị. Chỉ đạo soạn thảo các quy chế nội bộ của công ty. 

 Ông Trần Thanh Văn- Thành viên HĐQT/TGĐ.  
Nghiên cứu chiến l ợc phát triển công ty, Chỉ đạo điều hành hoạt động bộ máy 
sản xuất kinh doanh, phụ trách công tác tổ chức cán bộ, theo dõi về tình hình tài 
chính. 

 Ọng Ngô Đình Luyện - Thành viên HĐQT.  
Theo dõi kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty. 

 Ông Cao Trọng Miên - Thành viên HĐQT.  
Theo dõi kế hoạch phát triển sản phẩm m i, về các dự án đầu t  của công ty. 

 Bà Phạm Kiều Điễm - Thành viên HĐQT.  
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Theo dõi phát triển của ngành Pin. 
 

 Ph ngăh ng ho tăđ ng c a H iăđ ng qu n tr  nĕmă2017 

Trên cơ sở các dự báo tình hình kinh tế thế gi i và Việt Nam, căn cứ vào kế hoạch 
phát triển 5 năm (2016-2020). Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2017, ph ơng h ng quản trị, điều hành gồm một số nội dung sau. 

Ch  tiêuăkinhădoanhănĕm 

 Tổng doanh thu: 2.750 tỷ đồng, bằng 108% so v i thực hiện năm 2016. 
 

 Lợi nhuận tr c thuế: 165 tỷ đồng, bằng 103% so v i thực hiện năm 2016. 
 

 Cổ tức: Tối thiểu là 15% 

Ph ngăh ng ho tăđ ng c aăHĐQT 

Trong ngắn hạn tiếp tục đầu t  thiết bị lẻ nâng công suất đáp tăng tr ởng của thị 
tr ng, nghiên cứu đầu t  thiết bị công suất l n, hiện đại, năng suất cao, đồng bộ 
hóa v i việc quy hoạch sản xuất tập trung ngành ắc quy tại Nhơn Trạch. 

Ký kết hợp đồng và tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất: ắcquy công nghiệp, 
ắcquy viễn thông, ISS... để có thêm phân khúc thị tr ng tạo cơ hội tăng tr ởng. 

Giao chỉ tiêu phấn đấu v i mục tiêu giảm đ ợc 2% giá thành sản xuất trên cơ sở 
phát huy sang kiến cải tiến trong công tác quản lý sản xuất, kỹ thuật, triển khai tuyên 
truyền vận động thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

Chỉ đạo triển khai công tác di d i Xí nghiệp Pin con Ó, kết hợp v i quy hoạch ngành 
ắc quy. Thu tiền đền bù cơ sở sản xuất tại 752 Hậu Giang. 
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H IăĐ NG QU N TR  

 ThƠnhăviênăvƠăc ăc u H iăđ ng qu n tr   

STT HọăvƠătên Chứcăv  
Thành 

viên 

Tỷălệăsởăh uă
c ăphầnăt iă

PAC 

Lo iăhìnhăsởăh uă
c ăphầnăt iăPAC 

1 Phan Văn Tiền  Chủ tịch HĐQT  

0% Cá nhân 

21,43% 
Đại diện Tập đoàn 

HCVN 

2 Trần Thanh văn  
Thành viên HĐQT 

kiêm TGĐ 

Thành 

viên điều 

hành 

0,274% Cá nhân 

20,00% 
Đại diện Tập đoàn 

HCVN 

3 Ngô Đình Luyện Thành viên HĐQT  

0,053% Cá nhân 

10,00% 
Đại diện Tập đoàn 

HCVN 

4 Cao Trọng Miên  Thành viên HĐQT  0,006% Cá nhân 

5 Phạm Kiều Diễm  Thành viên HĐQT  0,170% Cá nhân 

 

 Các ti u ban thu c H iăđ ng qu n tr : không có 
 

 Ho tăđ ng c a H iăđ ng qu n tr : 
 

Các cu c họp c aăHĐQT 

STT HọăvƠătên Chứcăv  S ăbu iăhọpă
thamăd  Tỷălệ Ghi chú 

1 Lâm Thái D ơng Chủ tịch HĐQT 3/3 100% T01-
T02/2016 

2 Phan Văn Tiền Chủ tịch HĐQT 11/11 100% T02-
T12/2016 

3 Trần Thanh Văn Thành viên HĐQT 14/14 100%   

4 Ngô Đình Luyện Thành viên HĐQT 14/14 100%   

5 Phạm Kiều Diễm Thành viên HĐQT 14/14 100%   

6 Cao Trọng Miên Thành viên HĐQT 14/14 100%   

 
Các Ngh  quy t/Quy tăđ nh c a H iăđ ng qu n tr  

Trong năm 2016, HĐQT đư tổ chức 14 cuộc họp và đư ban hành 23 Nghị quyết/ 

Quyết định (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đánh giá của HĐQT trang 54) 
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 Danh sách thành viênăHĐQTăcóăchứng ch  đƠoăt o v  qu n tr  công ty 

ST

T 
HọăvƠătên 

Đ iă
học 

Cao 

học 
Chínhătr  

CácăkhóaăđƠoăt oăngắnă
h n 

1 Trần Thanh Văn 
Kỹ s  

Cơ khí 

Thạc sĩ 

Kinh tế 

Cao cấp lỦ 

luận chính trị 

- Ch ơng trình đào tạo 

Quản công ty cho các công 

ty cổ phần. 

- L p đào tạo CEO của 

PACE. 

- L p đào tạo quản trị dự án 

đầu t . 

2 Phan Văn Tiền 

KỦ s  

Chế 

tạo 

máy 

Thạc sĩ 

Quản 

trị kinh 

doanh 

Cao cấp lỦ 

luận chính trị 

- Ch ơng trình đào tạo 

Quản công ty cho các công 

ty cổ phần. 

3 
Phạm Kiều 

Diễm 

Cử 

nhân 

kinh tế 

  
Cao cấp lý 

luận chính trị 

- Quản trị Công ty - UB 

chứng khoán Nhà n c ậ 

TT nghiên cứu khoa học và 

đào tạo chứng khoán CN 

TPHCM (T10/2013). 

- Kỹ năng báo cáo hoạt động 

và lập kế hoạch kinh doanh 

- Kế toán CN - Bồi d ỡng Kế 

toán tr ởng - Tr ơng ĐHKT 

TPHCM (25/7/1998 - 

25/02/1999). 

4 Cao Trong Miên 

Cử 

nhân 

Hóa lý 

    

- Năng lực quản trị cho quản 

lỦ cấp trung. 

- Nguyên tắc cơ bản về 

Quản trị dự án. 

- Ch ơng trình đào tạo 

Quản trị công ty cho các 

công ty cổ phần. 

- Quản lỦ dự án đầu t  

- Công nghệ sản xuất c 

quy VRLA xe máy. 
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- Nghiệp vụ về ATVSLĐ 

dành cho ng i sử dụng lao 

động. 

- Nghiệp vụ đấu thầu cơ 

bản, Đấu thầu nâng cao. 

- Quản lỦ hành chính nhà 

n c. 

- Ch ơng trình chuyên viên 

chính. 

- Hội thảo: Mô hình quản trị 

sáng tạo thành công trên thế 

gi i - bài học cho lưnh đạo 

doanh nghiệp VN. 

- Quản lỦ dự án theo chuẩn 

Quốc tế PMI (khóa nền 

tảng). 

5 Ngô Đình Luyện 

Cử 

nhân 

kinh tế 

  
Cao cấp lỦ 

luận chính trị 

- Lập kế hoạch và điều độ 

sản xuất. 

- Năng lực quản trị cho quản 

lỦ cấp trung. 

- Ch ơng trình đào tạo 

Quản trị công ty cho các 

công ty cổ phần. 

- Lập kế hoạch và điều độ 

sản xuất. 

- Giám đốc tài chính chuyên 

nghiệp. 
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BAN KI M SOÁT 

  Thành viên Ban ki m soát 

 Ho tăđ ng c a Ban ki m soát trongănĕm 

1 – Nhơnăs ăvƠăthùălaoăBanăki măsoát. 

- Nhân sự của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 (04 năm đầu) gồm có 03 thành 
viên: 
+ Ọng Tạ Duy Linh  : Tr ởng ban kiêm nhiệm 
+ Ọng Vũ Nhất Tâm  : Thành viên 
+ Bà Võ Thị Cẩm Hồng  : Thành viên 

- Nhân sự của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 (01 năm cuối) gồm có 03 thành 
viên: 
+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh : Tr ởng ban chuyên trách 
+ Ọng Tạ Duy Linh  : Thành viên 
+ Bà Bùi Thu Hằng  : Thành viên 

Tổng mức thù lao Ban kiểm soát là 132 triệu đồng (Căn cứ Nghị quyết số 196/PA-
HĐQT ngày 26/4/2014 đ ợc ĐHĐCĐ th ng niên năm 2014 thông qua từng vị trí). 
Trong đó: 

STT HọăvƠătên Chứcăv  S ătháng S ăti n Ghi chú 

1 Ọng Tạ Duy Linh Tr ởng BKS 05 tháng     30.000.000  T1-T5/2016 

    Thành viên BKS 07 tháng     28.000.000  T6-T12/2016 

2 Bà Võ Thị Cẩm Hồng Thành viên BKS 05 tháng     20.000.000  T1-T5/2016 

3 Ọng Vũ Nhất Tâm Thành viên BKS 04 tháng     16.000.000  T1-T4/2016 

4 Bà Nguyễn Thị Ngọc 
Ánh Tr ởng BKS 01 tháng       6.000.000  T6/2016 

5 Bà Bùi Thu Hằng Thành viên BKS 08 tháng     32.000.000  T5-T12/2016 

  T ngăc ng:       132.000.000    

STT HọăvƠătên Chứcăv  
Tỷălệăsởăh uă
c ăphầnăt iă

PAC 
Ghi chú  

1 NGUY N TH  NG C ÁNH  Tr ởng ban 0,006%  

2 T  DUY LINH  Thành viên 0,084%  

3 BÙI THU H NG   Thành viên 0%  
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2 – Ho tăđ ngăc aăBanăki măsoát. 
- Trong năm, tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, có Ủ kiến đóng góp trực tiếp 

đến tính hợp lỦ hợp pháp từ các Nghị quyết và các quyết định của HĐQT, Tổng 
giám đốc; 

- Tham gia làm việc cùng Ban kiểm soát nội bộ Công ty thực hiện công tác kiểm 
soát các quy trình thực hiện tại các Xí nghiệp trực thuộc. 

- Trong quỦ 1/2017 thực hiện:  
+ Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 đư kiểm toán;  
+ Đánh giá tình hình thực hiện thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 
của công ty; 
+ Đánh giá việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT, Nghị quyết, quyết 
định, quy chế, chỉ thị của tập đoàn/ Công ty;  
+ Đánh giá hoạt động quản lỦ và điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; 
+ Đánh giá việc chấp hành pháp luật về quản lỦ và sử dụng vốn; việc ban hành và 
thực hiện Quy chế tài chính, Quy định nội bộ của Doanh nghiệp, việc phân phối lợi 
nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; 
+ Đánh giá việc thực hiện chế độ tiền l ơng, thù lao, th ởng, phụ cấp trách nhiệm 
và quyền lợi khác đối v i Ng i lao động, Ng i quản lỦ doanh nghiệp theo quy 
định của pháp luật; 
+ Đánh giá tình hình quản lỦ dòng tiền, quyết toán quỹ tiền l ơng, công tác kiểm 
kê và thực hiện các định mức quy định; 
+ Đánh giá việc công bố thông tin của Công ty có đ ợc đầy đủ, trung thực và tuân 
thủ theo quy định pháp luật. 
+ Tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông th ng niên, đảm bảo việc tổ 
chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định hiện hành. 
+ Tham gia l p học Kiểm soát viên doanh nghiệp do Tr ng Đào tạo Doanh chủ 
tổ chức. 

 K t qu  giám sát c a Ban ki m soát 

1 – V ăt ăchứcăb ămáy. 

Trong năm 2016, có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công 
ty. 
- Ngày 29/2/2016, Ọng Lâm Thái D ơng có đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty 

và xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT để thuyên chuyển công tác, HĐQT 
đư họp biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm đối v i Ọng Lâm Thái D ơng, 
HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ th ng niên năm 2016 chấp nhận 
thông qua. 
+ Đồng th i, ngày 29/02/2016, HĐQT đư họp nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 
để thay thế chỗ trống. Việc bầu Ọng Phan Văn Tiền giữ chức vụ TV. HĐQT sẽ 
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đ ợc trình ĐHĐCĐ th ng niên năm 2016 xem xét, quyết định (Theo quy định tại 
khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp và khoản 6 Điều 24 Điều lệ Công ty). 
+ Tại ĐHĐCĐ th ng niên năm 2016 tổ chức ngày 07/5/2016, đư bầu bổ sung 01 
thành viên HĐQT là Ọng Phan Văn Tiền. HĐQT đư họp nhất trí thông qua bầu Ọng 
Phan Văn Tiền tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. 

- Ngày 29/5/2017, có đơn xin từ nhiệm của Ọng Vũ Nhất Tâm và Bà Võ Thị Cẩm 
Hồng do không phù hợp về tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định Luật doanh 
nghiệp m i có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015. Vì vậy, tại ĐHĐCĐ th ng niên năm 
2016 đư bầu bổ sung 02 thành viên BKS là Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Bà Bùi 
Thu Hằng. BKS đư họp thông qua bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh làm Tr ởng ban 
từ ngày 07/5/2016. 

Ban kiểm soát đư tham gia giám sát quá trình bầu bổ sung, thay thế các thành viên 
HĐQT, BKS theo đúng Điều lệ Công ty và trình tự thủ tục bầu cử theo thẩm quyền 
ĐHĐCĐ quyết định. 

2 – Tìnhăhìnhăth căhiệnăk ăho chăSXKDănĕmă2016. 

*ăK tăqu ăho tăđ ngăs năxu tăkinhădoanh. 

 
STT 

Ch ătiêu 
Th căhiện 

2016 
K ăho ch 

2016 
Th căhiện 

2015 
So sánh (%) 

K ăho ch Cùngăkỳ 

1 Giá trị sản xuất công nghiệp 2.348  2.285 2.105  103%  11% 

2 Tổng doanh thu 2.537 2.440 2.260 104% 12% 

3 Lợi nhuận tr c thuế  160 130 121 123% 32% 

4 Lợi nhuận sau thuế  121 - 90 - 34% 

5 Thu nhập B/q 01 BCNV/tháng 
(triệu đồng) 12,400 - 11,994 - 3,39% 

6 Lưi cơ bản trên cổ phiếu 
(đồng/CP) 2.394 - 1.733 - 38% 

7 Cổ tức (*) 20% >=12% 25% 166,67% (20%) 

(*) Đã tạm ứng tiền mặt 12%, dự kiến chia thêm 8% chờ ĐHĐCĐ thông qua 

3 - TìnhăhìnhătƠiăchínhăc aăCôngătyăt iăth iăđi mă31/12/2016. 
1) T ngătƠiăs n: 1.684.003.013.235 

+ TỒi s n ng n hạn:  1.250.694.693.732 

- Tiền và các khoản t ơng đ ơng tiền:  107.606.270.185 
- Đầu t  tài chính ngắn hạn: 466.823.472.222 
- Các khoản phải thu ngắn hạn: 93.933.186.979 
- Hàng tồn kho: 562.436.767.688 
- Tài sản ngắn hạn khác: 19.894.996.658 
+  TSCĐ ềỒ ơ Ề t  ắỒi hạn:  433.308.319.503 
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- Tài sản cố định: 303.765.087.397 
- Các khoản đầu t  tài chính dài hạn: 
- Tài sản dài hạn khác: 44.698.941.601 

2) T ngăngu năv năhiệnăcóălƠ: 1.684.003.013.235  
+  N  ph i tr : 1.115.286.365.227 

- Nợ ngắn hạn: 1.080.482.878.072 
- Nợ dài hạn: 34.803.487.155 
+  NgỀ n ề n Ắh  sở h Ề:  568.716.648.008 

- Vốn kinh doanh:    478.435.963.283 
- Lưi ch a phân phối: 90.280.684.725 
- Nguồn kinh phí và quỹ khác:     
 

 Nhậnăxét,ăđánhăgiáăcôngătácăqu nălỦăđi u hành c aăHĐQT,ăT ngăgiámăđ c 

1- Đ iăv iăH iăđ ngăqu nătr : 
- Đư quản lỦ, chỉ đạo hoạt động của đơn vị theo đúng Pháp Luật, Điều lệ tổ chức và 
hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra cụ thể nh  sau: 
- Chỉ đạọ việc phân chia lợi nhuận năm 2016 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông.  
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 đạt hiệu quả cao; Cả sản l ợng, doanh 
thu và lợi nhuận đều v ợt mức kế hoạch đặt ra, lợi nhuận đư v ợt 23,36% so v i kế 
hoạch. 
- Trong năm, Điều lệ công ty đ ợc thay đổi 02 lần: 
+ Lần 1: Công ty đư xin Ủ kiến cổ đổng thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ tại cuộc 
họp ĐHĐCĐ th ng niên tổ chức vào ngày 07/5/2016. 
+ Lần 2: Công ty đư sửa đổi bổ sung Vốn điều lệ vào ngày 01/08/2016 do chia cổ tức 
bằng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu làm thay đổi vốn điều lệ Công ty và làm thủ 
tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng kỦ doanh nghiệp công ty cổ phần (thay đổi lần thứ 
14, ngày 22/8/2016). 
- Đư sửa đổi, bổ sung ban hành 23 Nghị quyết, Quyết định phục vụ công tác quản lỦ 
và điều hành hoạt động SXKD của Công ty phù hợp v i quy định của Nhà n c. 
- Chỉ đạo sửa đổi bổ sung và ban hành m i một số Quy chế, quy định phù hợp v i 
tình hình hoạt động SXKD Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014 ban hành hiệu lực 
01/07/2015. 

2- Ho tăđ ngăqu nălỦăđi uăhƠnhăc aăT ngăgiámăđ c: 
-  Đư thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà N c, Điều lệ 
Tổ chức hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị 
Công ty đư ban hành. 
 
*/ăTh căhiệnăk ăho chăSXKDănĕmă2016.ă 
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- Tất cả các chỉ tiêu về sản l ợng, doanh thu, lợi nhuận đều v ợt mức chỉ tiêu so v i 
kế hoạch, trong đó lợi nhuận đư v ợt 23,36 % so v i kế hoạch đặt ra. 
 
*/  Côngătácăt ăchứcăqu nălỦ. 
- Đư thực hiện xây dựng sửa đổi bổ sung trình HĐQT phê duyệt ban hành một số các 
quy định, quy chế quản lỦ nội bộ phù hợp v i quy định của Nhà n c, Điều lệ tổ chức 
và hoạt động của Công ty, tình hình SXKD của đơn vị nh : Quy chế Tiêu thụ, Quy 
chế Tổ chức ậ Cán bộ, Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế quản lỦ tài chính, Quy chế 
quản lỦ nợ, Thỏa c lao động tập thể giữa Tổng giám đốc (NSDLĐ) và Công đoàn 
là ng i đại diện cho lao động./.   
 
*/ăăCôngătácăk ătoán. 
- Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, 
nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, l u trữ bảo quản chứng 
từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lỦ, hợp lệ. 
- Công tác quản lỦ chi phí vật t , nguyên vật liệu, chi phí nhân công,... từng công đoạn 
sản xuất giúp giảm giá thành tăng sức cạnh tranh trên thị tr ng; chi phí quản lỦ, chi 
phí tài chính đạt hiệu quả cao. 
- Công tác kỦ kết hợp đồng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, xây dựng, dịch vụ,... chi 
phí trong đầu t  vào các dự án, công tác đấu thầu, mua sắm đ ợc hạch toán theo 
đúng quy định và dự toán đ ợc phê duyệt.   
- Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đư phản ánh trung thực, 
hợp lỦ trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến th i điểm 31/12/2016 
của Công ty, kết quả hoạt động SXKD, và l u chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết 
thúc cùng ngày, đồng th i phù hợp v i các chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp 
Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lỦ có liên quan. 
 
*/ăTh căhiệnăcácăd ăán đầuăt . 
- Các dự án đầu t , mua sắm máy móc thiết bị nh  dây chuyền hoàn tất Pin R6, dây 
chuyền lắp ráp ắc quy gắn máy, hệ thống nạp t bình CMF, hệ thống sản xuất bột 
chì và một số thiết bị lẻ đư thực hiện xong toàn bộ và đ a vào sử dụng để tăng công 
suất. 
- Dự án khai thác mặt bằng ở TP. HCM là khu đất 445-449 Gia Phú và 752 Hậu Giang 
đư nhận đ ợc tiền tạm ứng đợt 1, tổng cộng là 24 tỷ đồng hỗ trợ di d i từ đối tác (tính 
đến quỦ 1/2017). 
 
*/ăTh căhiệnăch ăđ ăchínhăsáchăđ iăv iăng iăălaoăđ ng. 
- Các chế độ, quyền lợi của CBCNVC - LĐ đ ợc thực hiện theo đúng Luật lao động, 
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. việc chi trả l ơng hàng tháng đ ợc kịp 
th i đầy đủ đúng quy định, thu nhập B/q1CBCNVC-LĐ tăng 3,39% so v i năm 2015. 
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- Việc thực hiện kỦ kết hợp đồng giữa ng i sử dụng lao động và ng i lao động 
đ ợc thực hiện theo đúng quy định của Nhà n c, Luật lao động nh , đư mua BHXH 
và BHYT đầy đủ cho ng i lao động, tiền BHXH, BHYT đư nộp kịp th i đúng quy định 
của BHXH. 
- Các tổ chức chính trị Xư hội nh  bộ máy hoạt động Công tác Đảng, Công đoàn,  
Đoàn thanh niên đư đ ợc quan tâm tạo điều kiện về th i gian, kinh phí để hoạt động 
theo đúng quy định của Nhà n c, Luật doanh nghiệp, Các chế độ thi đua khen 
th ởng, thăm quan du lịch trong và ngoài n c, phong trào văn hoá văn nghệ, thể 
thao luôn đ ợc duy trì. 
 
*/ăTh căhiệnăch ăđ ăki mătoán. 
- Công ty đư lựa chọn Công ty kiểm toán Pricewaterhouse Coopers Việt Nam 
(PWC) là đơn vị kiểm toán đư đ ợc Bộ Tài chính công nhận và kiểm toán ngay trong 
tháng 06 năm 2016. 

 Ki n ngh , k t luận chung 

1 – Đánhăgiáăchung. 
- Ban kiểm soát ghi nhận ch a có điều gì bất th ng trong hoạt động kinh doanh của 
Công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng 
khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. 
- PINACO đư tuân thủ đầy đủ các quy định Pháp luật trong hoạt động quản lỦ Công ty 
cũng nh  trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán 
bộ quản lỦ đư thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đ ợc giao theo quy định Luật 
Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 
- PINACO không phát sinh tranh chấp nào liên quan đến hoạt động SXKD và đầu t  
dự án. 
- Chế độ hạch toán kế toán tuân thủ về cơ bản theo chuẩn mực kế toán hiện hành, 
lập và nộp các báo cáo kế toán kịp th i cho các cấp thẩm quyền. 
- Công ty đư thực hiện đầy đủ chế độ công bố thông tin đối v i Công ty niêm yết theo 
đúng quy định. 

 
2 – Ki năngh . 
- Tiếp tục rà soát lại các Quy chế cũ để hoàn chỉnh ban hành các quy chế m i phù 
hợp v i tình hình thực tế hiện nay của Công ty. 
- Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành các nội quy, quy định, các quy 
chế, các trình tự thủ tục hồ sơ, chứng từ của Công ty, chính sách pháp luật của Nhà 
N c tại các phòng ban Công ty, xí nghiệp và Chi nhánh nhằm tránh việc sai sót 
không đ ợc công nhận là chi phí hợp lỦ hợp lệ. 
- Tiếp tục có các biện pháp quản lỦ hợp lỦ và hiệu quả trong quản lỦ sản xuất, quản lỦ 
chất l ợng, quản lỦ chi phí; Duy trì và làm tốt việc thực hiện tiết kiệm các chi phí nh : 
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Năng l ợng, chi phí nguyên vật liệu, dụng cụ đ a vào sản xuất…, chi phí quản lý 
nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng công suất. 
- Tăng c ng công tác dự báo tiêu thụ, kế hoạch vật t , sản xuất nhằm nắm vững và 
chỉ đạo kịp th i kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, chủ động điều tiết bán hàng 
và giá cả hợp lỦ trên thị tr ng. 
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, có chính sách phù hợp 
giữ đ ợc ng i tài, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lỦ, phù 
hợp v i hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty. 

 Danh sách thành viên BKS có chứng ch  đƠoăt o chuyên môn 

STT HọăvƠătên Đ iăhọc CácăkhóaăđƠoăt oăngắnăh n 

1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Cử nhân kinh tế 

- Chi phí hợp lỦ - chi phí bất hợp 

lỦ trong quyết toán thuế thu nhập 

doanh nghiệp. 

- Năng lực quản trị cho quản lỦ 

cấp trung. 

- Chính sách thuế 2014 

- Giải pháp giúp DN quản lỦ chi 

phí SXKD hiệu quả theo chính 

sách thuế m i năm 2014. 

- H ng dẫn chế độ kế toán 

doanh nghiệp m i theo thông t  

200/2014/BTC. 

- Kiểm soát viên doanh nghiệp 

2 Tạ Duy Linh Cử nhân kinh tế 

- Bồi d ỡng KTT DNNN - ĐH 

Kinh tế TPHCM (26/08/1998-

1/7/1999) 

- Năng lực quản trị dành cho 

quản lỦ cấp trung - P.A.C.E 

(2008) 

- Quản trị Công ty - UB chứng 

khoán Nhà n c - TTnghiên cứu 

khoa học và đào tạo chứng khoán 

CN TPHCM (T10/2013) 
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- Đầu thầu cơ bản - TT t  vấn 

đấu thầu và hỗ trợ đầu t  

(28/10/2013 - 30/10/2013) 

- Nâng cao nghiệp vụ ngoại 

th ơng để tăng hiệu quả hoạt 

động kinh doanh th ơng mại - 

VCCI (27/03/2014-18/4/2014) 

- Cập nhật Luật đầu t , doanh 

nghiệp sửa đổi - VCCI - T7/2015. 

3 Bùi Thu Hằng Cử nhân 

- Chứng chỉ bồi d ỡng nghiệp vụ 

đấu thầu. 

- Chứng chỉ bồi d ỡng nghiệp vụ 

quản lỦ dự án đầu t  xây dựng 

công trình. 

- Chứng nhận quản lỦ tài chính, 

tài sản của các dự án sử dụng 

vốn nhà n c và vốn ODA. 
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CÁC GIAO D CH, THÙ LAO VÀ CÁC KHO N L I ÍCH C AăHĐQT,ăBANăTGĐ,ăBKS 

 L ngăth ởng, thù lao, các kho n lợiăíchătrongănĕm 

STT HọăvƠătên Chứcăv ăt iăcôngăty Thù lao Ghi chú 

I H iăĐ ngăQu năTr   

1.1 Ọng Lâm Thái D ơng Chủ tịch HĐQT  18.000.000 T01-02/2016 

1.2 Ọng Phan Văn Tiền Chủ tịch HĐQT  90.000.000 T03-12/2016 

2 Ọng Trần Thanh Văn Thành viên HĐQT 72.000.000  

3 Ọng Ngô Đình Luyện Thành viên HĐQT 72.000.000  

4 Ọng Cao Trọng Miên Thành viên HĐQT 72.000.000  

5 Bà Phạm Kiều Diễm Thành viên HĐQT 72.000.000  

II BanăKi măSoát  

1.1 Ọng Tạ Duy Linh Tr ởng BKS 30.000.000 T01-05/2016 

1.2 Ọng Tạ Duy Linh Thành viên BKS 28.000.000 T06-12/2016 

2 Bà Võ Thị Cẩm Hồng Thành viên BKS 20.000.000 T01-05/2016 

3 Ọng Vũ Nhất Tâm Thành viên BKS 16.000.000 T01-04/2016 

4 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh Tr ởng BKS 6.000.000 T06-12/2016 

5 Bà Bùi Thu Hằng Thành viên BKS 32.000.000 T05-12/2016 
 

 Giao d ch c  phi u c a c  đôngăn i b  vƠăng i có liên quan 

 Bà Đỗ Thị Ngân ậ vợ Ông Trần Thanh Văn ậ TV HĐQT/TGĐ mua 26.300 cổ phiếu. 

Ngày 23/6/2016 chốt quyền nhận cổ phiếu th ởng là: 13.180 cổ phiếu ậ Tổng số 

cổ phiếu là : 39.540 cổ phiếu. 

 Ọng Ngô Đình Luyện ậ TV HĐQT bán 10.000 cổ phiếu; 

 Beira Limited bán 150.000 cổ phiếu (22/06/2016) - không còn là cổ đông l n. 

 The Furukawa Battery Co., Ltd mua 4.899.708 cổ phiếu ậ trở thành cổ đông l n. 
 

 Việc th c hiệnăcácăquyăđ nh v  qu n tr  Công ty 

Công ty đư tuân thủ và thực hiện tốt việc Quản trị Công ty theo quy định trong Quy 

chế nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật đối v i công ty đại chúng. 
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Hiện nay, vấn đề môi tr ng sống đang thu hút sự quan tâm của toàn nhân loại. 

Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta đang bị ô nhiễm trầm trọng vì những 

hoạt động khai thác, sản xuất v i quy mô l n của th i kì hiện đại hóa, công 

nghiệp hóa, th i kì của xã hội tiêu thụ và dân số tăng nhanh v ợt khỏi tầm kiểm 

soát, ô nhiễm môi tr ng và những tác hại của nó đối v i cuộc sống con ng i 

ngày càng nặng nề hơn. Do đó việc bảo vệ môi tr ng xanh ậ sạch ậ đẹp là 

nhiệm vụ của tất cả mọi ng i trên thế gi i. 

Một trong những chất gây ô nhiễm nặng nề nhất phải kể t i là chì, chì là kim loại 

rất độc, có khả năng gây ung th . Nhiễm kim loại nặng này trong th i gian dài sẽ 

tác động đến hệ thần kinh, làm cho hoạt động của các ngón tay, cổ tay, mắt cá 

chân yếu đi, huyết áp tăng nhẹ, thiếu máu. Nhiễm chì liều cao làm tổn th ơng 

nghiêm trọng não, thận, thậm chí tử vong. 

Chì và kẽm là 02 nguyên liệu đầu vào chính trong hoạt động sản xuất Pin, c 

quy của Công ty. Nhận thức đ ợc tầm quan trọng của việc bảo vệ môi tr ng, 

những năm qua Công ty đư triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa 

các tác động do hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty t i môi tr ng xung 

quanh, góp phần h ng t i mục tiêu phát triển bền vững trong t ơng lai. 
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 Qu n lý ngu n nguyên vật liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Tên NVL ĐVT T ngăc ng 

1 Chì  tấn                   23.682  

2 Acid Sulfuric  tấn                     3.425  

3 Điện KWH           26.042.138  

4 N c M3                 220.702  

5  
Gas(lít) L              1.805.998  

6 Kẽm tấn                     1.376  

 

  

Trong th i buổi cơ chế thị tr ng cạnh tranh ngày một khốc liệt nh  hiện nay thì 

để tồn tại và phát triển bền vững, các doanh nghiệp phải th ng xuyên thay đổi 

mẫu mã, nâng cao chất l ợng sản phẩm và điều không kém phần quan trọng là 

hạ đ ợc giá thành sản phẩm trong khi chất l ợng vẫn đ ợc đảm bảo.  Nh ng để 

hạ đ ợc giá thành phẩm thì phải xem xét t i các yếu tố cấu thành nên sản phẩm, 

trong đó nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất 

và chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ lệ l n trong giá thành sản phẩm Do vậy, 

việc phấn đấu sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu cũng là một hành động 

trọng tâm của Công ty. 

Năm qua, Công ty Pinaco đư từng b c thực hiện chính sách tiết kiệm nguồn 

nguyên liệu trong từng khâu sản xuất để vừa hạ giá thành sản phẩm, vừa tiết 

kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tổng l ợng nguyên liệu mà Công ty đư tiêu 

thụ trong năm nh  sau: 
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STT Xíănghiệp ĐVT Kh iăl ợngăchìă
thuăh iătrongănĕm 

1 Đồng Nai Kg   
157.657  

2 Nhơn Trạch Kg   
505.532  

3 Sài Gòn Kg   
232.485  

4 Con Ó Kg   
756  

T ng  
  

896.430  

T ngăNVLăxu tăSXă(chì,ăk m) 
 

  
25.057.637  

 

 

  

Năm 2016, công tác thu hồi chì, kẽm phế liệu đ ợc triển khai ở tất cả các Xí 

nghiệp của Công ty. Chì phế liệu trong quá trình sản xuất đ ợc thu gom lại và 

giao cho một đơn vị gia công tái chế lại để đ a vào sản xuất, tỷ lệ đạt đ ợc 62%. 

VD: 10 tấn chì phế liệu từ sản xuất thu hồi đ ợc khoảng 6,2 tấn nguyên liệu đầu 

vào. 

Năm qua, tỷ lệ % nguyên vật liệu đ ợc tái chế đ ợc sử dụng để sản xuất sản 

phẩm và dịch vụ chính đạt 62%. Cụ thể:  
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Năng l ợng là một vấn đề mang tính toàn cầu, năng l ợng đư và đang đặt ra 

những thách thức l n trong phát triển kinh tế của mỗi quốc gia; nguồn năng 

l ợng hóa thạch đang ngày một cạn kiệt, dẫn đến giá cả các loại năng l ợng sơ 

cấp tăng cao; vấn đề ứng phó v i hiện t ợng biến đổi khí hậu trong sử dụng 

năng l ợng; và vấn đề an ninh năng l ợng để đảm bảo tăng tr ởng kinh tế cũng 

nh  khả năng tiếp cận năng l ợng cho tất cả mọi ng i. Nhằm đối phó v i các 

thách thức này, Chính phủ Việt Nam đư dành sự u tiên thích đáng cho việc giải 

quyết vấn đề năng l ợng trong chiến l ợc phát triển kinh tế - xã hội của mình, 

trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc sử dụng năng l ợng tiết kiệm và hiệu 

quả. 

Là một doanh nghiệp đầu tàu của ngành, Công ty năm qua đư không ngừng nỗ 

lực nghiên cứu để tìm ra các giải pháp tiết kiệm nguồn năng l ợng sử dụng 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nh : 

- Thay bóng đèn Led thay cho bóng đèn Huỳnh Quang đang sử dụng đư 

giúp Công ty tiết kiệm đ ợc khoảng 8.352 Kwh.  

- Thực hiện quy hoạch hóa sản xuất hợp lý bằng cách phân chia sản xuất 

các dòng sản phẩm giữa các nhà máy để giảm b t th i gian thay khuôn 

và tăng năng suất sản xuất. L ợng điện tiết kiệm đ ợc từ hoạt động này 

khoảng 1.398.077 Kwh. 

- ng dụng công nghệ nạp t cho ắc quy miễn bảo d ỡng (CMF) nhằm 

giảm b t một số công đoạn trong sản xuất đư tiết giảm đ ợc tiêu hao 

điện, n c, gas, … cho chủng loại ắc quy miễn bảo d ỡng (CMF). 

 

 Tiêu th  nĕngăl ợng 
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L ợngăđiệnănĕng,ăn c và gas mà Công ty ti t gi măđ ợcătrongănĕm:ă 

 

  

Ch ătiêu ĐVT Tỷălệă% Giáătr  

Định mức điện giảm đ ợc KWH 30% 646.032,50 

Định mức gas giảm đ ợc Lít gas 15% 22.377,07 

Định mức n c giảm đ ợc M3 50% 2.559,16 
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Đơn đăng kỦ sáng kiến tiết kiệm điện trong 
hoạt động sản xuất của anh Hồ Văn Phúc 
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 Tiêu th  n c 

N c giữ một vai trò đặc biệt trong đ i sống sinh tồn và phát triển của con ng i. 

Chính vì vậy, việc bảo vệ tài nguyên n c đang trở thành vấn đề l n của cộng 

đồng, trong đó mỗi ng i dân, mỗi doanh nghiệp cần ý thức đ ợc rằng: tiết kiệm 

và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên n c không chỉ là tiết kiệm tiền mà còn bảo 

vệ đ ợc cuộc sống của chính mình. 

Năm qua, l ợng n c thủy cục sử dụng tại các Xí nghiệp của Công ty nh  sau: 

Nhà máy Ngu năcungăc p 
L ợngăs ăd ngă(m3) 

Nĕmă2014 Nĕmă2015 Nĕmă2016 

Đồng Nai Công ty TNHH 1TV 
Cấp n c Đồng Nai      93.145          123.145          151.287  

Đồng Nai 2 Công ty CP Đầu t  
Vinatex- Tân tạo      63.159            72.400            86.022  

T ngăc ng    156.304          195.545          237.309  

 

T ngăl ợngăn c th y c c tái ch  và tái s  d ngătrongănĕm 

N IăDUNG ĐVT Nĕmă2015 Nĕmă2016 

Sử dụng n c thủy cục sau xử lỦ n c thải 
để rửa nền khu vực hoá thành m3 1049 3.166 

Lắp hệ thống hoàn l u n c thủy cục t i trục 
cán trát cao m3 300 300 

T NGăC NG 
 

             1.349             3.466  
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Tuân th  v  pháp luậtămôiătr ng 

Năm 2016, Công ty luôn thực hiện đầy đủ vậ nghiêm túc các các quy định về vấn đề 

môi trường, do đó Công ty không bị xử phạt vi phạm pháp luật môi trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM CAM KẾT 

 Tuân thủ pháp luật, các quy định và yêu cầu khác về môi trường có liên 

quan; 

 Thiết lập, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường phù hợp 

nhằm ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ môi trường; 

 Truyền đạt chính sách môi trường đến mọi nhân viên, các nhà thầu và các 

bên liên quan nhằm đảm bảo sự tham gia của mọi người 
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Các biện pháp c  th  nh ăsau: 

V  c ng c  b  máy làm công tác 

b o v  mợi tr ng trong ơ n ềị 

Tổ chức bộ máy, phân công phân 

nhiệm, nhân lực và kinh phí hoạt 

động: Từ cấp Công ty đến các Xí 

nghiệp thành viên đều có thành lập 

Ban môi tr ng, có phân công tr ởng 

ban và th ng trực môi tr ng d i 

sự quản lý trực tiếp của Ban lưnh đạo 

Công ty và Xí nghiệp. Đồng th i, lập 

kế hoạch kinh phí hoạt động: có xây 

dựng kinh phí hoạt động từ cấp Công 

ty đến các Xí nghiệp, cụ thể kinh phí 

bảo vệ môi tr ng đã thực hiện trong 

năm 2016: 8.308.329.462 đồng. 

T  ch c ki m tra giám sát th c 

hi n công tác b o v  mợi tr ng 

Ngoài ra Pinaco đư triển khai áp dụng 

hệ thống quản lỦ môi tr ng 

ISO14001:2004 tại các đơn vị thành 

viên và đ ợc Tổ chức BUREAU 

VERITAS CERTIFCATION VIET NAM 

LIMITED cấp giấy chứng nhận hệ 

thống quản lỦ môi tr ng ISO 

14001:2004 tại 03 Xí nghiệp c quy 

Đồng nai; Xí nghiệp c quy Đồng Nai 

2 Và Xí nghiệp c quy Sài gòn vào 

tháng 7 năm 2016 vừa qua. 

 

 

Bên cạnh đó, Công ty đư giảm b t các tác 

động có hại đến môi tr ng trong khuôn viên 

sản xuất và môi tr ng xã hội bằng cách 

tuân thủ chặt chẽ những quy định hiện hành 

về môi tr ng. Năm 2016, Công ty đư sử 

dụng toàn bộ nguồn vốn khấu hao TSCĐ liên 

quan đến xử lỦ môi tr ng để sửa chữa duy 

tu, nâng cấp đầu t  m i những thiết bị xử lý 

khí thải, n c thải, chất thải rắn, v.v... luôn 

duy trì môi tr ng trong sạch giữ gìn sức 

khỏe cho ng i lao động và cộng đồng. 

Thêm vào đó, Công ty đư giảm gánh nặng ô 

nhiễm môi tr ng thông qua việc kiểm soát 

môi tr ng tại các xí nghiệp bao gồm: giảm 

thiểu chất thải ngay từ nguồn thải, thu gom, 

phân loại, l u giữ theo qui định của Bộ Tài 

Nguyên Môi Tr ng và chỉ chuyển giao chất 

thải cho các Công ty/đơn vị thu gom, vận 

chuyển, xử lý, tiêu huỷ chất thải có chức 

năng đ ợc luật pháp cho phép. Đồng th i 

năm qua, Công ty đư củng cố và hợp tác 

chặt chẽ giữa các phòng ban trong Công ty 

trong các hoạt động bảo vệ môi tr ng; thúc 

đẩy đào tạo và phổ biến kiến thức môi 

tr ng cho tất cả các nhân viên trong Công 

ty. 

Cuối cùng, định kỳ Công ty xem xét lại các 

mục tiêu môi tr ng cụ thể đư đặt ra, đồng 

th i đặt ra các mục tiêu môi tr ng khác cao 

hơn tiếp tục cải thiện. 
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Các ch  tiêu v  môiătr ng:  

  + Đối với nước thải: Tất cả các xí nghiệp của PINACO đều có đầu tư hệ thống 

xử lý nước thải 24/24, tất cả nước thải sản xuất vậ nước thải sinh hoạt thải ra 

đều được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường 

ngoài hoặc thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp. 

Nước thải sau xử lý tại Xí nghiệp c quy Đồng Nai được tái sử dụng lại, góp 

phần tiết kiệm nước sử dụng và giảm thiểu tác động môi trường & sử dụng 

nguồn tậi nguyên môi trường (lượng nước tái sử dụng: 20 m3/ ngày). 

  + Đối với bụi - khí thải: Tất cả các xí nghiệp của PINACO đều có đầu tư hệ 

thống xử lý bụi, khí thải, tất cả các nơi có phát sinh bụi, hơi khí độc thải, cụ thể 

như: hệ thống xử lý hơi axit tại các phẮn xưởng hóa thành của các xí nghiệp sản 

xuất c quy, các hệ thống xử lý bụi, khí độc thải ra từ các nồi nấu chì, kẽm, cưa 
c t thẻ, l p ráp, v.v . . .    

  + Đối với chất thải r n – Chất thải nguy hại: đầu tư các kho lưu chứa tạm 

đúng theo quy định của Bộ Tậi nguyên vậ môi trường. Công ty ký hợp đồng với 

các đơn vị có chức năng để thu gom tái chế vậ đưa về lại để sử dụng. Cụ thể là 

xỉ kẽm, xỉ chì, phế liệu chì. 

  + Đối với chất thải sinh hoạt: ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu 

gom vận chuyển và xử lý. 

Công ty luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát 

triển bền vững với các hoạt động thân thiện với môi trường. 
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Công ty thành lập hội đồng bảo hộ lao động 

để kiểm tra giám sát công tác an toàn vệ 

sinh lao động trong toàn công ty, nh  thực 

hiện trang bị đầy đủ ph ơng tiện bảo vệ cá 

nhân cho ng i lao động đúng v i từng 

ngành nghề công việc của ng i lao động. 

Xây dựng và thực hiện nghiêm Thỏa c lao 

động v i nhiều điều khoản có lợi cho ng i 

lao động. Tổ chức bồi d ỡng độc hại và 

khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề 

đúng theo quy định của Nhà n c. Hàng 

năm tổ chức cho ng i lao động đi nghỉ mát 

để tái tạo sức lao động, Chính quyền và 

Công đoàn th ng xuyên tổ chức các hội thi 

nấu ăn, hội thao, hội diễn văn nghệ quần 

chúng để chăm lo vật chất và tinh thần cho 

CBCNV. 

 

Công tác xã hội: Trong dịp tr c 

Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017: 

Công đoàn Văn phòng công ty và 

Công đoàn XN c quy Đồng Nai 

2 cùng v i Đoàn Thanh niên 

Công ty tổ chức đi công tác về 

nguồn tại Xã Cần Thạnh ậ Huyện 

Cần Gi  nh  : Viếng và thắp 

h ơng tại Nghĩa Trang Rừng Sát; 

Thăm và tặng quà cho hai bà Mẹ 

Việt Nam Anh Hùng, 64 gia đình 

lịệt sĩ, gia đình th ơng bệnh binh 

và Tr ng Khuyết Tật xã Cần 

Thạnh ậ Huyện Cần Gi  - Thành 

phố Hồ Chí Minh, v.v… 

 

Chínhăsáchăliênăquanăđ năng iălaoăđ ng 

Tính đến th i điểm 31/12/2016, Công ty có 1.136 lao động. 
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ChínhăsáchăđƠoăt o 

Ch ătiêu Đ năv ătính Giáătr  

GIÁNăTI P ng i 266 

Tổng số l ợt ng i gián tiếp đ ợc đào tạo ng i 214 

Tổng số gi  đào tạo gi  12,427.429 

Trung bình gi /ng i/năm 46.72 

TR CăTI P     

Tổng số ng i đào tạo   993 

Tổng số gi  đào tạo   4,292 

Trung bình   4.93 

C PăQU NăLụ     

Số gi  đào tạo ng i 155 

Số cán bộ quản lỦ gi  28 

Trung bình gi /ng i/năm 55.53 

Bình quân chung gi /ng i/năm 14,72 
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Báoăcáoăliênăquanăđ n trách nhiệmăđ i v i C ngăđ ngăđ aăph ng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác xã h i, t  thiện trongănĕm 

Ngoài việc chăm lo cho ng i lao động, 

công ty còn quan tâm đến con em Cán, bộ 

công nhân viên và những ng i đư nghỉ 

h u: Trợ cấp th ng xuyên cho 03 cán bộ 

h u trí khó khăn v i số tiền 1.500.000 

đồng/ng i/quỦ. Chăm lo tặng quà cho 

các cháu thiếu nhi nhân dịp tết trung thu và 

ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 cho 1.792 cháu 

v i số tiền 113,965 triệu đồng. Khen 

th ởng cho 332 cháu đạt học sinh giỏi và 

thi đậu đại học con Cán bộ, công nhân 

viên v i số tiền 118,934 triệu đồng, công 

đoàn công ty xét cấp học bổng ắNguyễn 

Đức Cảnh” cho 17 cháu học giỏi tiêu biểu, 

v ợt khó học giỏi v i số tiền 18,4 triệu 

đồng. Thăm hỏi, tặng quà cho 131 cán bộ 

h u trí vào dịp Tết nguyên đán, lễ quốc 

khánh 2/9 v i số tiền: 79,6 triệu đồng. 

Tặng quà cho 330 cán bộ và công nhân 

h u trí: 188,5 triệu đồng. Trợ cấp khó khăn 

cho CNLĐ: 24 l ợt, v i số tiền: 51 triệu 

đồng. Hỗ trợ giúp đỡ cho 15 công nhân lao 

động để sửa chữa, xây dựng lại nhà ở v i 

số tiền: 293 triệu đồng. 

 

Công ty cũng quan tâm làm tốt 

công tác xã hội, từ thiện v i nhiều 

hoạt động: ng hộ cứu trợ đồng 

bào bị lũ lụt tỉnh Hà Tĩnh và Quảng 

Bình v i số tiền 407 triệu đồng, ủng 

hộ chiến sĩ hải quân đảo Tr ng 

Sa 100 thùng pin - khoảng trên 80 

triệu đồng; ng hộ xây dựng t ợng 

đài liệt sĩ, khu nuôi d ỡng ng i 

khuyết tật; Xây dựng 01 nhà tình 

th ơng tại Ph ng Cô Giang, 

Quận 1; Phụng d ỡng 1 Mẹ Việt 

nam Anh Hùng v i mức 1 triệu 

đồng/1 mẹ/tháng, 1 th ơng binh 

nặng; Đóng góp quỹ an sinh xã hội 

của Tập đoàn v i số tiền: 300 triệu 

đồng; ng hộ giúp đỡ các gia đình 

th ơng binh liệt sĩ nhân dịp 27/7; 

Thăm hỏi trợ giúp khu nuôi d ỡng 

ng i già cô đơn, trẻ em nghèo, 

mồ côi khuyết tật… vào các dịp lễ 

tết.v.v. 

Tổng số tiền tham gia hoạt động xã 

hội từ thiện của đơn vị trong năm 

trên 1.300 triệu đồng. 
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Phần VII 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 
Cho năm kết thúc ngày 31/12/2016 
(Đư đ ợc kiểm toán) 
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2017 

T ngăGiámăđ c 
(ký tên, ơóng dấu) 
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