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Kinh gửi'. - Uy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Quý Cô đông

Vào ngày 25/4/2016, Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (địa chỉ: 
đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; mã chứng 
khoán: VAF) đã tô chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Biên 
bản và Nghị quyết Đại hội đã được công bố thông tin và báo cáo ủ y  ban Chứng khoán 
Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

X D! . sơ suất tr0ng quá trình SOạn thảo nên tronỗ Biên bản và Nghị quyết Đại hội có 
một sô nội dung chưa được chính xác; nay Công ty xin đính chính (có Biên bản và Nghị 
quyet được đính chính kèm theo); cụ thể như sau:

Nội dung trước khi đính chính
°  ----“ V1*
Nội dung sau khi đính chính

Phương án lam tròn và xử lý cố phiếu lẻ'
Cô phiêu trả cỗ tức cho cổ đông hiên hữu sẽ đươc 
lam tron xuông đên hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ 
phát sinh (nếu có) sẽ coi như chưa phát hành.

Ví du: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở 
hữu 121 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là: 121 X 
30% = 36,3 cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn 
xuống hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được nhận 36 
cô phiêu, sô cô phiếu lẻ là 0,3 cổ phiếu sẽ được coi 
như chưa phát hành.

Phương án làm tròn và xử lý cố phiểu lẻ:
Cô phiêu trả cho cô đông hiện hữu sẽ được làm 
tròn xuông đên hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ 
phát sinh (nếu có) sẽ coi như chưa phát hành

Ví du: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A 
sở hữu 121 cổ phiếu sẽ được nhận là: 121 X 
30% = 36,3 cổ phiếu. Tụy nhiên, sau khi làm 
tròn xuống hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được 
nhận 36 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,3 cổ phiếu 
sẽ được coi như chưa phát hành

2- Đính chính Mục XI.2.13 tại Điều 1 trong Nghị quyết Đại hôi:
Nội dung trước khi đính chính

°  °  T  " V 4 “ V1*

Nội dung sau khi đính chính
Phương án làm tròn và xử lý cố phiều lẻ:
Cô phiếu trả cỗ tức cho cổ đông hiên hữu sẽ 
được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ 
phiêu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ coi như chưa phát 
hành.

Ví du: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A 
sở hữu 121 cổ phiếu sẽ được nhận cỗ tức là: 121 
X 30% = 36,3 cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm

Phương án làm tròn và xử lý cố phiếu lẻ:
Cô phiêu trả cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm 
tròn xuông đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ 
phát sinh (nếu có) sẽ coi như chưa phát hành.

Ví du: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A 
sở hữu 121 cổ phiếu sẽ được nhận là: 121 X 

30% = 36,3 cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm



tròn xuống hàng đơn vị, cô đông A sẽ chỉ được tròn xuống hàng đơn vị, cô đông A sẽ chỉ được 
nhận 36 cô phiêu, số cổ phiếu lẻ là 0,3 cổ phiếu nhận 36 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,3 cổ 
sẽ được coi như chưa phát hành._______________  phiếu sẽ được coi như chưa phát hành.

Trân trọng./.

Nơi sủi:
- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;' ' * •
- Ban Tổng giấm đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu Thư ký, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

___________ ***

BIÊN BẢN CUỘC HỌP 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phan Phân lân nung chảy Văn Điển
Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà

Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0100103143
Mã chứng khoán: VAF
Sàn giao dịch chửng khoán: HOSE
I. Thành phần : cổ  đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân 

nung chảy Văn Điển.
n. Công bô tỷ lệ tôi thiểu để tổ chức cuộc họp và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ 

đông; báo cáo kêt quả kiêm tra tư cách cô đông; khai mạc Đại hội; cử Thư ký đại hội và thông 
qua nhân sự Ban kiểm phiếu:

 ̂1. Ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư 
cách cô đông, đại diện theo ủy quyên của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển là 28.973.457 cổ phần;
- Tông sô cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là 436 cổ đông, sở hữu 28.973.457 

cô phân của Công ty.

2. Ong Lâm Thái Dương-Chủ tịch Hội đông quản ừị Công bố tỷ lệ tối thiểu để tổ chức cuộc 

họp và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Phải đảm bảo có số cổ đông, đại diện 

theo ủy quyên của cô đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo quy 

định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014;

- Điều kiện để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Phải đảm bảo được số cổ đông, 
đại diện theo ủy quyên của cô đông đại diện ít nhât 65% hoặc 51% tổng số phiếu có quyền biểu 
quyết của các cổ đông dự họp tán thành theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 
2014.

3. Ong Lâm Thái Dương-Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố:
Căn cứ kêt quả kiêm ữa tư cách cô đông và quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 

cuọc họp Đại hội đông cô đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn 
Điển có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

Ong Lâm Thái Dương-Chủ tịch Hội đồng quản trị: tuyên bố khai mạc cuộc họp Đại hội 
thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

4. Chủ tọa đại hội: ồng Lâm Thái Dương-Chủ tịch Hội đồng quản trị

Vào 08h20 ngày 25 tháng 4 năm 2016
Tông sô cô đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 19 người, đại diện 

cho cổ đông sở hữu 22.828.453 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,79% tổng số cổ phần của Công ty.



Chủ tọa đại hội cử Ông Trịnh Việt Cường-Thư ký Công ty làm Thư ký đại hội. 
tọa đại hội đê cử Ban kiểm phiếu, gồm có:
+ Ong Nguyễn Văn Nam • T-.A—Trưởng Ban
+ Ong Đặng Hải Nam : ủy  viên
+ Ong Tô Kim Lân : ủ y  viên

nhàn „■Đl ì ộl5 . biểu. ĩ ‘ĩ'ết thÔng qua nhân sv Ban kiềm Phiếu ™  W  nhất tri Của 100% tổng số cô phân có quyên biểu quyết tại Đại hội.

m . Thông qua Quy chế tô chức Đại hội và Nội dung, Churoig (rinh Đại hội:

2016 cùa Cñnfi tv í  u  “ j Dự. ,hỈ0 ị y ? ' ả t i  hpìđồng CÔ đông thutag men „äm
t r i i  c îu ta  s  ù  s k t 1»"“ 8 ch*y Đlển ( «  * «  cô đông nghien cúu trong z

™  Wj) yà œ  nghị bồ sung, sứa đổi một số nội dung cùa Dự M o

thưònc ‘’I m * “ 1- hội đâ !,iểu quyết thôn8 =hê tô chức Đại hội đồng cố đóng
to o n s! niên năm 2016 cùa Cộng ty cổ phần Phàn lân nung chảy v L  Đ Ẻ , (theo nộ, dung Dự z

quyết M ã ,  hộì Đại } VỞ1 sự cia ^  ‘°ns số c”  Ph“  “  S u
(Quy chế tổ chức Đại hội được đính kèm biên bản họp).

tín h  bÌyD ự.“ °  Nf  dung- c ^ í  trinh họp Đại hội đồng cổ đóng.
1 A- ,u ■ hó' đâ tiều quyết thông qua NỘI dung, Chương trinh hộp Đai hoi đồM

1  S s s i ứ ĩ ỉ  S S ?  “  Ä  Ä Äcua 100% tông sô cô phân có quyền biểu quyết tại Đại hội.
(Nội dung, Chương trình Đại hội được đính kèm biên bản họp).

bao g ô i c ^ O i  d Ị ; hộl đlều hành Đạihộlthe0 nộl dung’ ‘“ nh đã Đại hội thông qua,

'  m  trìf  vầ Ví CubỔSUnf: sửa đổi Đlều lệ CÔng (số 42/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016);
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán (số 43/BC-HDQT ngày 13/4/2016)'
- Bao cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (số 44/BC-HĐQT ngày 13/4/2016)

HDQTñg“ / ^ '  quin tti bẳ M ệ  Téng * * “ “ nh <số « ® c -
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (số 01/BC-BKS ngày 13/4/2016)-

(số tri về phưmg án phta w  cé tức „ t a  20,5

4 7 /T T r-roQ“ 1” 4 /2 ^ 8);,U àn “  về kế h0ạch sản xuất kmh d°“ h và 44 cố tóc năm 2016 (số 

(sé 0 2 /rrTr^ “ y m / 2M 6r ‘ về Vlệc lựa chọn đơn vi kiềm toán báo “ °  01 chinh nSm 2016

chú s i  m l  Cong ty (sô 3 0/TTpHDQT t ó „ t q u í t ó f u Iệ *  “suồn vốn



PHAN I. NÖI DUNG CÄC BÄO CÄO, TO TRINH

I. Tor trinh ve viec bo sung, süa äöi Dieu le Cöng ty (sö 42/TTr-HDQT ngäy 13/4/2016): 
Cän cu Dieu 51 tai Dieu le Cong ty co phän Phän län nung chäy Vän Dien duac Dai hoi dong

co dong thong qua väo ngäy 08/4/2015, duac bö sung väo ngäy 06/10/2015.

De phü hop voi cäc quy dmh hien hänh vä thuc te hoat dong sän xuat kinh doanh cüa Cong ty. 
Hoi döng quän tri de nghi Dai hoi dong co dong cho bo sung, sua doi Di§u le Cong ty (noi 

dung bo sung, sua doi cu the tai van ban kem theo ta trinh).

II. Bao cdo tai chinh torn tät näm 2015 da diecrc kiem toän (so 43/BC-HDQT ngäv 
13/4/2016):

PHÄN I-BA N G  CAN DOI KE TOAN
So
IT

Noi dung So cuöi 
näm

Sö däu 
näm

A TAI SAN NGAN HAN------------- ----- -------------------------1------------ 604.902.349.375 622.703.038.872
I Tien vä cäc khoän tuong durong tien 188.822.756.924 242.112.165.121

11 Cäc khoän däu tu- tai chinh ngän han 10.000.000.000 10.000.000.000
III Cäc khoän phäi thu 47.482.619.347 5.745.545.563
IV Hang ton kho 332.291.673.761 319.289.256.323
V Tai sän ngän han khäc 26.305.299.343 45.556.071.865

B TAI SAN DAI HAN 112.262.504.968 80.834.122.347
I Cäc khoän phäi thu däi han

11 Tai sän co dinh
----------- — --------------- -----------*____________________________________________ 107.986.269.643 75.776.102.847

1 Tai sän co dinh huu hinh 17.973.795.012 19.075.644.468
2 Tai sän co dinh vö hinh 0 55.000.000
4 Chi phi xäy dung ca bän da dang 90.012.474.631 56.645.458.379

LI I Bat dong sän däu tu-
IV Cäc khoän däu tu- tai chinh däi han
V Tai sän däi han khäc 4.276.235.325 5.058.019.500

TÖNG CÖNG TAI SAN 717.164.854.343 703.537.161.219

NGUÖN VON
A NÖPHAITRÄ 248.527.345.987 246.716.126.960

I Na ngän han 248.527.345.987 246.716.126.960
n Na däi han

B VÖNCHÜSÖHÜtJ 468.637.508.356 456.821.034.259
I Von chü so hihi 468.637.508.356 456.821.034.259
1 Von däu tu cüa chü so hüu 289.734.570.000 289.734.570.000
2 Thäng du von co phan
3 Co phieu quy(*)
4 Chenh lech dänh giä lai täi sän
5 Chenh lech ty giä hoi doäi



Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 
Nguồn vốn ĐTXD 
Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 

TỎNG CÔNG NGTÍỎN v ó n

82.664.240.636
14.890.700.000
81.347,997.720

717.164.854.343

51.374.758.000
10.420.800.000 

105.290.906.259

703.537.161.219

PHẦN n  - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

SỐ
TT

_5_

6
7

Chỉ tiêu

Doanh thu bán hàng và cung cắp dich vụ
ẩ  Ò r *  n n M  *+.1 2 . ___ J '  1 1 «Các khoân giàm trừ doanh thu

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vu
Giá vốn hàng bán

Lợị nhuận gộp vè bán hàng và cung cắp dịch vu
ì ì n a n V i  ÝỈ 1 1 I  u i > •  ■ r .Doanh thu hoạt đông tài chính
Chi phí tài chính

9

10

11

12

16

16

17

Chi phí bán hàng

Chi phí quàn lý doanh nghiêp

Lọi nhuận thuần tử hoạt động kinh doanh
Thu nhâp khác

Chi phí khác

Ị3 Lợi nhuận khác 

-ẤẾ.— Tồng lợi nhuận kể toán trước thuế

15 Thuể thu nhập doanh nghiên

Chi phí thuế TNDN hoãn lai

Lợi nhuân sau thuế TNDN

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Sô năm nay

956.800.787.959

Số năm trước

956.800.787,959

722.029.094.712

234.771.693.247

11.031.154.407

1.985.344.679

142.125.981,033

20.055.099.667

81.636.422.275

1.940.360.461

1.940.360.461

83.576.782.736

17.612.186.527

781.784.175

65.182.812.034

2.250

929.121.659.655

929.121.659.655

713.894.094.521

215.227.565.134

16.953.801.692

3.264.229.443

122.076.127.485

19.222.934.508

87.618.075.390

1.951.976.916

21.626.583,169

109.244.658.559

23.014.785.508

1.019.039.375

85.210.833.676

2.941

III. Bảo Cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (số 44/BC-HĐQT ngày 13/4/2016): 

đồng quản trị xin báo cáo Đại hm về thưc trang hoat r  CÔng ty năm 201 ố- HỘ1

2015 va đinh hưmg hoạt đpng cùa c ì g t  ữo7S n Z  2016; ổrihể i  sat: 8 *



1- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2015:
1. Đặc điểm, tình hình chung:
Ngay tư đau năm 2015, hoạt động của ngành sản xuất kinh doanh phân bón trong nước nói 

chung va cua Công ty nóx riêng đã gặp rât nhiêu khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế' giá 
các loại nguyên nhiên liệu đầu vào chính (than, điện, quặng..) vẫn ở mức cao; chính sách thuế GTGT 
đôi với phân bón thay đổi từ 01/01/2015, đưa phân bón ra khỏi danh mục hàng hóa chịu thuế GTGT 
dân tới chi phí sản xuất tăng; nguồn cung phân bón tăng, sự cạnh tranh ừên thị trường phân bón diễn 
ra gay găt; giá phân bón đơn giảm nên một bộ phận nông dân chuyển sang bón phân đơn thời tiết 
diên biên bất thuận cho sản xuất nông nghiệp; giá nông sản giảm, nông dân thiếu vốn đầu tư' tình 
trạng phân bón giả, kém chất lượng vẫn chưa được xử lý triệt để. Bên cạnh đó Công ty phải tập 
trung vốn để triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón 
NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

2- Tình hình hoạt động của Công ty:
Trong boi canh kho khăn nêu trên, với các giải pháp đông bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt của 

hoạt đọng san xuat kinh doanh; Công ty đã cơ bản hoàn thành kê hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2015; cụ thể:

a- về lao động: Đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng 
nhà máy sản xuât phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn Thanh Hóa- 

b- về tổ chức, quản lý: Chặt chẽ, khoa học, bám sát thực tế sản xuất kinh doanh' 
c- về công nghệ: Được cải tiến, nâng cao trình độ- 
d- về  đầu tư xây dựng:
- Đáp ứng nhu cầu máy móc thiết bị cho sản xuất
- Giai quyet xong các vướng măc tại Dự án đâu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK 

Thái Bình: Quyêt toán xong các gói thầu; hoàn tất thủ tục đền bù đối với phần đất bị thu hồi' tỉnh 
Thái Bình đã phê duyệt số tiền đền bù là 5,062 tỷ đồng và đã thanh toán cho Công ty gần 90%- hiện 
Công ty đang làm thủ tục bàn giao phần đất bị thu hồi cho tỉnh Thái Bình.

- Đã thành lập và kiện toàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân 
nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa, hoàn tất giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 
Hiện tại, dự án đang ừong đoạn thực hiện đầu tư.

e- Ve san phâm món: Các sản phâm mới (lân, NPK vê viên) được thị trường chấp nhận từng 
bước chiếm lĩnh thị trường;

Ve thi trương-tiêu thụ: Được giữ vững và tăng trưởng cả trong và ngoài nước
3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao: 
a- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính và mức ừả cổ tức đạt được trong năm 2015:

STT Chỉ tiêu ĐVT Thực 
hiện 2014

Kê hoạch 
2015

Thực hiện 
2015

So sánh (%)
2015
/KH

2015/
2014

1 Doanh thu Tr.đ 967.702 999.460 969.772 97 100
2 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 109.245 80.000 83.577 104 77
3 Mức chia cố tức bằng tiền %/mệnh giá 15 10



Nhân xét:

Doanh thu năm 2015 vẫn ổn định so với cùng kỳ năm 2014 nhưng thấp hơn 3% so VỚI kế 
hoạch. Lợi nhuận năm 2015 giảm 23% so với năm 2014 do năm 2014 có thu nhập bất thường (Công 
ty được hôi tô tiền thuê đất là 19,12 tỷ đồng), nhưng vẫn cao hơn 4% so với kế hoạch.

- Vê mức trả cổ tức năm 2015 bằng tiền: Dự kiến là 15%/mệnh giá (theo Tờ trình số 
46/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị tại Đại hội). Trong năm 2015, đã tạm ứng cổ
tức băng tiên là 10%/mệnh giá; dự kiến trả phần cổ tức còn lại bằng tiền là 5%/mệnh giá trong năm 
2016. s• •

, b'  Vê ki®m toán báo cáo tài chính năm 2015: Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và 
Thâm định giá Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015.

c- Vê niêm yêt cô phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán thành thành phố Hồ Chí 
Minh: Toàn bộ cô phiêu của Công ty đã chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch Chứng 
khoán thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/6/2015.

d- Hoạt động, thù lao và chi ph ỉ hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015:
- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, ngành sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước tiếp tục gặp nhiều khó 
khăn. Đê nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị Công ty và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông giao; Hội đồng quản trị đã nêu cao quyết tâm, đoàn kết nhất 
tri, đinh hướng và lãnh đạo có hiệu quả các mặt hoạt động của Công ty

^Hội đồng quản trị đã tìiường xuyên tổ chức các cuộc họp (đã tổ chức 10 cuộc họp chính thức)
và nhiêu lần tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ trọng 
tâm sau:

+ Bô sung Điêu lệ Công ty, ban hành một số Quy chế, Quyết đinh mới theo đúng quy định 
của Pháp luật và phù họp thực tiễn hoạt động của Công ty

+ Kiện Ịrá”  nhân sự cán bộ quản lý Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 (Hội đồng quản tri Ban 
kiếm soát, Ban Tổng giám đốc);

+ Thành lập kiện toàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung 
chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa-

+ Tập trung chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như công tác tài chính, tiêu thụ
sản phâm, sản xuất sản phẩm mới, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh; đặc biệt là niêm yet
cô phiểu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và công tác triển khai Dự án đầu tư
xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tai Bỉm Sơn Thanh 
Hóa;

+ Kiêm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật Điều lệ 
Công ty, các Quy chế, Quyết định của Hội đồng quản trị, trong việc điều hành các hoạt đọng hang 
ngày của Công ty. Hàng tháng, Ban điều hành có trách nhiệm lập báo cáo kết quả sản xuat kinh 
doanh của tháng trước trình HỘI đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Hàng quý, Hội đồng quản trị giao 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cho Ban điều hành và định kỳ họp Hội đong quản tn 
đê kiêm điếm kết quả thực hiện-

+ Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành.
- Thu lao va chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị'



Thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2015 được thực hiện theo đúng 
Nghị quyêt Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2015 (theo Tờ trình số 
48/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản ừị tại Đại hội).

Chi phí hoạt động của Hội đông quản ừị được thực hiện theo đúng các Quy chế, Quy định 
của Công ty.

e. Đánh giả hoạt động của Ban điều hành:
Trong năm 2015, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã hoàn thành tốt 

nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng, chỉ đạo của Hội đồng 
quản trị và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, của Công ty.

n. Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2016:
Sau khi xem xét các mặt hoạt động của Công ty năm 2015 và dự kiến tình hình năm 2016 

Hội đông quản trị đã xây dựng kế hoạch kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 để trình Đại hội 
đồng cổ đông thông qua (theo Tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 tại Đại hội), các chỉ tiêu 
chính như sau:

- Doanh thu: 987,694 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng;
- Mức cổ tức bằng tiền: 10% /mệnh giá.
Đe thực hiện được kế hoạch đề ra, cần thực hiện các giải pháp sau đây:
a- Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở 

tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và của Công ty; đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát 
huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành;

- Tiêp tục bô sung, hoàn thiện hệ thông văn bản nội bộ, nhất là Điều lệ, Quy chế Quy định 
đê làm cơ sở cho mọi hoạt động của Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty tiếp tục được hoàn 
thiện với mục tiêu phát triển bền vững;

- Tăng cường phôi hợp với Ban kiểm soát để nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động của 
Công ty;

- Tiêp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành để đáp ứng đòi hòi ngày càng cao của 
hoạt động sản xuât kinh doanh, đặc biệt là cán bộ thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng để ừiển khai Dự án 
đâu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn 
Thanh Hóa.

b- Hội đông quản trị định hướng, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm sau:

- Tập trung cao độ, linh hoạt, bám sát thực tế ừong công tác quản lý, điều hành'
Chú trọng nhân tô con người; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao 

động; đảm bảo vệ sinh môi trường-an toàn lao động theo quy định của Pháp luật
- Ap dụng các sáng kiên cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản

- Phat trien san phâm mới; củng cô và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước'
- Đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK 

Van Đien tại Bim Sơn, Thanh Hóa: Đảm bảo tiên độ, chât lượng, hiệu quả công tác triển khai dự án 
Đối với Dự án nhà máy sản xuất phân bón NPK Thái Bình: Sau khi Công ty chính thức bàn giao 
phân đât bị thu hôi cho tỉnh Thái Bình; trên cơ sở diện tích đất còn lại của Dự án và tình hình thực tế

xuât;



Hội đồng quản trị sẽ lập phương án điều chỉnh dự án để trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông 
qua.

IV. Báo cáo của Hội đồng quản ừị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành (số 45/BC- 
HĐQTngày 13/4/2016):

Ông Hoàng Văn Tại sinh ngày 15/8/1959, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2010-2014, được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ

Tông giám đôc Công ty nhiệm kỳ 2010-2014. Trong nhiệm kỳ 5 năm (2010-2014) trên cương vị
thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty, ông Hoàng Văn Tại đã hoàn thành tốt các
nhiệm được giao, cùng Hội đồng quản trị lãnh đạo Công ty hoàn thành toàn diện và vượt mức kế
hoạch sản xuât kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao trong từng năm và trong cả nhiệm kỳ

2010-2014. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015, ông Hoàng Văn Tại đã được
Đại hội đông cô đông bâu làm thành viên Hội đồng quàn trị Công ty, nhiệm kỳ 2015-2020

Đê kiện toàn bộ máy cán bộ lãnh đạo của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản
xuât kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao; tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày
05/8/2015, Hội đồng quản trị đã triển khai quy trình bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Tổng giám
đôc Công ty có thời hạn đối với ông Hoàng Văn Tại. 100% cán bộ quản lý chủ của Công ty tham dự
cuộc họp đã nhất trí bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty có thời hạn đối với
Ong Hoàng Văn Tại. Do vậy, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết đinh số 92/QĐ-HĐQT ngày

17/9/2015 vê việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Văn Tại giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Ong Hoàng Văn Tại đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng Hội đồng quản trị lãnh đạo Công ty
hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

V. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (số 01/BC-BKS ngày 13/4/2016):

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hộiđồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc thực hiện nhiệm
vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát năm 2015, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015:
Ban Kiểm soát hiện nay có 03 thành viên.
Ban kiêm soát đã họp định kỳ để triển khai các công việc, thực hiện việc phân công nhiệm vụ 

cụ thê tới các thành viên Ban kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, kiểm soát thường xuyên 
các hoạt động sản xuât kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, tham dự các cuộc họp của Họi đong 
quản trị, Ban điêu hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương kế hoạch thực 
hiện kê hoạch sản xuât kinh doanh, tài chính, công bố các thông tin theo quy định cụ thể:

- Kiẹm soat công tác tài chính kê toán, báo cáo tài chính năm 2015'
- Klein soat viẹc ban hanh và thực hiện các quy chê quy định'
- Kiểm soát công tác đầu tư xây dựng cơ bản-
- Kiêm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh'
- Kiểm soát việc phân phối lợi nhuận năm 2014, tạm ứng cổ tức năm 2015 và xây dưng kế

hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015'
Nội dung chủ yếu các cuộc họp của Ban kiểm soát được tổng hợp theo nhóm nhiệm vụ dưới

đây:



1. Kiêm soát công tác tài chính kế toán, Báo cáo tài chính năm 2015:

+ Tổ chức công tác kế toán:
- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước; Chính 

sách kê toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn 
mực kế toán Việt Nam, các văn bản hiện hành của Nhà nước'

- Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. 
Định kỳ, Công ty thực hiện kiểm kê tiền mặt, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, đối chiếu công 
nợ (phải thu, phải trả) đầy đủ theo quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

+ Báo cáo Tài chính năm 2015:
- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán 

và Thâm định giá Việt Nam, Kiêm toán viên đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài 
chính năm 2015 của Công ty;

- Qua thâm tra báo cáo, thảo luận trực tiếp với kiểm toán viên và các tài liệu liên quan Ban 
kiêm soát nhận thây: Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp 
lý vê tình hình tài sản, nguồn vốn trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015, kết quả kinh 
doanh và các luông lưu chuyển tiền tệ năm 2015, phù họp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt 
Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan'

- Ban kiêm soát nhất trí với các số liệu cũng như báo cáo của kiểm toán viên đã nêu trong Báo 
cáo tài chính năm 2015, sô liệu chi tiết do đại diện của Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

+ Báo cáo Tài sản - Nguồn vốn đến 31/12/2015; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 
2015; một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
BÁO CÁO TÀI SẢN - NGUỒN VỐN ĐẾN 31/12/2015

Đon vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Tỷ lệ

I. Tài sản ngăn hạn 622.703 604.902 97,1%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư 
tài chính ngắn hạn 242.112 188.822 78,0%
2. Các khoản phải thu 5.745 47.482 826,5%
3. Hàng tôn kho 319.289 332.291 104,1%
4. Tài sản ngằn hạn khác 45.556 26.305 57,7%
n. Tài sản dài hạn 80.834 112.262 138,9%
1. Tài sản cố định 75.776 107.986 142,5%
TONG TAI SAN 703.537 717.164 101,9%
I. Nợ phải trả 246.716 248.527 100,7%
1. Nợ ngằn hạn 246.716 248.527 100,7%
n. vốn chủ sở hữu 456.821 468.637 102,6%
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 289.735 289.735 100,0%
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 105.291 81.348 77,2%
TÔNG NGUỒN VÒN 703.537 717.164 101,9%



KẾT QUẢ HOẠT ĐÔNG KENH DOANH NĂM 2015

Đon vị: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm
2014

KH
năm
2015

Năm
2015

Năm
2015/2014

TH
2015/KH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vu 929.122 956.801 103,0%
2. Giá vốn hàng bán 713.894 722.029 101,1%
3. Doanh thu hoạt động tài chính 16.954 11.031 65,1%
5. Chi phí bán hàng 122.076 142.126 116,4%
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 19.223 20.055 104,3%
7. Tống lợi nhuận kế toán trước thuế 109.245 80.000 83.577 76,5% 104,5%
8. Lợi nhuận sau thuề TNDN 85.211 65.183 76,5%

MỘT SỎ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YỂU

STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015
1 Chỉ tiêu vế khả năng thanh toán

+ Hệ sô thanh toán ngắn hạn: 2,52 2,43
TSLĐ/Mợ ngắn hạn
+ Hệ số thanh toán nhanh 1,23 1,10
TSLĐ - Hàns tốn kho 
Nợ ngắn hạn

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số nợ/ Tống tài sản 0,35 0,35
+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu 0,54 0,53

3 Chỉ tiêu vế năng lực hoạt động
+ V òng quay hàng tôn kho

--------
Giá vốn hàns bán 
Hàng tồn kho bình quân 2,24 2,17
+ Doanh thu thuân/Tông tài sản 1,32 1,33

4 Chỉ tiêu vế khả năng sinh lời

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh 
thu thuần 0,09 0,07
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn 
chủ sở hữu 0,19 0,14
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng 
tài sản 0,12 0,09
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/ Doanh thu thuần 0,09 0,07



2. Kiểm soát việc ban hành và thưc hiện các quy chế, quy đỉnh:
- Năm 2015, Công ty đã xây dựng và ban hành mới một số quy chế hoạt động đáp ứng yêu cầu 

quản lý và phù hợp với Điều lệ Công ty, cụ thể:
+ Quy định tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ-PLVĐ ngày 17/03/2015 

của Tổng Giám đốc Công ty;
+ Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-HĐQT 

ngày 25/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Quy chế nâng lương nâng bậc ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐQT ngày 

25/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty
+ Quy chế tuyển dụng, ký hợp đồng lao động ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-HĐQT 

ngày 25/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty
+ Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-HĐQT ngày 10/07/2015 

của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Xây dựng và ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương cảu Công ty kèm 

theo Quyết định số 128/QĐ-PLVĐ ngày 31/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Trong năm 2016, Công ty cần tiếp tục xây dựng các quy chế sau để phục vụ công tác quản lý 

nội bộ là: Quy chế đầu tư và xây dựng, Quy chế quản lý nợ phải thu, Quy chế hoạt động của Ban 
kiểm soát.

- Đông thời, trong năm 2015 và đầu năm 2016, một loạt văn bản Luật và hướng dẫn Luật như 
Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 
Nghị định quy định vê quản lý dự án đầu tư xây dựng, một số Nghị định quy định cụ thể một số điều 
của Bộ Luật lao động... được ban hành hoặc có hiệu lực thi hành. Công ty đang tién hành rà soát các 
Quy chê, Quy định của Công ty để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định mới của Pháp 
luật.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản ừong năm 2015 chủ yếu: Mua sắm thiết bị và cải tạo nhà 
xưởng phục vụ hoạt động sản xuất; Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy 
và Phân bón NPK Văn Điên” tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa; Giải quyết được cơ bản các vấn đề tồn tại 
của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK Thái Bình.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2015 đều được thực hiện theo đúng trình tự quy 
định của pháp luật. Đánh giá công tác đầu tư xây dựng, tình hình sử đụng vốn cho các dự án cụ thể 
như sau:

+ Công tác mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo kế hoạch tổng 
vốn đầu tư thực hiện thấp hơn so với kế hoạch'

+ Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK Thái Bình:
Ngày 17/5/2011, HĐQT có Quyết định SỐ107/QĐ-HĐQT tạm dừng thi công xây dựng dự án 

đê kiêm điêm việc thực hiện hợp đồng với nhà thầu xây dựng.
Năm 2013, đối với dây chuyền thiết bị của dự án đã được chuyển về Công ty lắp đặt để thực 

hiện dự án tự động hóa dây chuyền NPK và đã đưa vào hoạt động trong năm 2013, một phần vật tư 
thiết bị lẻ chuyển thành thiết bị dự phòng.

Đối với gói thầu xây lắp và các gói thầu tư vấn khác (tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng tư vấn 
thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình, tư vấn giám sát) Công ty đã thực hiện quyết toán



và kiêm toán xong trong năm 2015 và Công trình đã được bàn giao cho Công ty quản lý từ ngày 
16/11/2015. y

 ̂ Đối với việc đề nghị giải quyết tiền bồi thường giải phóng mặt bằng của diện tích đất thu hồi 
cua ự án, sau nhiêu cuộc họp và có nhiều văn bản làm việc với địa phương ngày 14/03/2016 
UBND huyện Hưng Hà đã ban hành quyết định số 892/QĐ-UBND để phê duyệt Phương án bồi 
thường, hô trợ giải phóng mặt bằng cho Công ty với số tiền bồi thường là: 5.061.757.000 đong. Đến 
nay^thực tê đã chi ừả 4.061.757.000 đồng cho Công ty, số tiền còn lại và phát sinh(nếu có) se được 
quyêt toán sau khi tháo dỡ phần tài sản bồi thường và Công ty bàn giao phần đất bị thu hồi

+ Dự án đâu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” 
tại khu B- Khu Công nghiệp Bỉm Sơn - Thanh Hóa:

Ngày 08/04/2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng “Nhà 
máy sản xuất phân phân nung chảy Văn Điển” tại khu B - Khu Công nghiệp Bỉm Sơn - Thanh Hóa 
theo Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty đã thành lập Ban quản lý dự án theo Quyết định số 123/QĐ-HĐQT ngày 03/12/2015

Hộỉ đ0ng q,uản trỉ để Ban quản lý dự án thựC hiện nhlệm ^  quyền hạn cua Chu đau tư trono 
việc triên khai dựán đầu tư xây dựng, trên một số lĩnh vực được Công ty ủy quyền.

Ằ Hlện Ằnay’ dự án đanê trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán. Đã thiết kế xong 
phân san nen và thicông hồ đệm và được Sở Công thương thành phố Thanh Hóa thẩm định theo văn

í u f  I65/Sf r í ? )T ngàyx20/01/201ố- Theo đó, dự án đủ điều kiện để triển khai gói thầu “san nền 
và thi công hô đệm” Dự kiến trong nửa cuối tháng 04/2016 sẽ khởi công xây dựng nhà máy.

IU : Cf c gÓí ,của giai ễoạn chuẩn bị đầu tư đã đư(?c quyết toán, trư gói thầu “khoan thăm dò và 
ai thác nước ngâm giai đoạn lập dự án” do khi khoan thăm dò không đủ lưu lượng nước để phục

vụ san xuat nen chưa quyêt toán được theo quy định
So với giấy chứng nhận đầu tư thì thời gian khởi công chậm hơn 02 năm là do trong giai đoan

u: U . í f u ?!  Nh* T í °  bf n hành một loạt các Luật’ Nghị đỊnh mới> d0 đó HỒ sa dự án phải điêu 
Í T ,  làm lạ‘ nhlều lần để Phù h(?p quy định của pháp luật và gói thầu “khoan thăm do va khai 
thác nước ngầm” trên khu đất không đạt lưu lượng nước dẫn đến phải điều chỉnh toàn bộ thiết ke cơ 
sớ đê xin câp phép và sử dụng nước hồ Cánh Chim.

4. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

^ T .  2° í  5’ Hội đồng quản trị đã thực hiện nghlêm túc các nội' dung tại Nghị quyết củaĐại hội 
đôngcođông thường niên năm 2015 Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết* Quyết định tập
trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng. Ban kiểm soát được mời tham dự những cuọc
họp của Hội đông quản trị, qua đó Ban kiểm soát nhận thấy:
u s : ;ẰThê t^ứC CU;C họp’ nội dung’ blên bản cuộc họp: Các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của 
HỘI đông quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty

, " Cá  ̂Nghị quyêt và Quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện mục tiêu của Đại hội đồng
cô đông; năm 2015 nắm bắt các cơ hội trong năm 2015, chỉ đạo về sản xuất kinh doanh hoàn thành 
vượt mức kề hoạch đề ra.

"vph^ , phốii ợí_ ứa? a  năm 2014) chi trả cổ tóc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm
2015và tạm ứng cô tóc năm 2015 được thực hiện theo đúng quy định

,À Baf  ki ểm SOàt nhất w  v6i nội dung đ4nh giá kết W fonim  2015 như báo cáo của Hộ,đong quản trị. v



5. Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành đã tổ chức thực hiện việc điều hành công ty một cách thống nhất, tập trung 
đúng theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ; Các quy chế và quy định 
của Công ty phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty cổ phần đã được triển khai và hoạt động

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản tri, Ban Điều hành:

x. Với tinh th“  trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn 
phôi hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các 
cuộc họp. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù hợp với mục tiêu 
cua Họí đong quản trị và các chính sách, chế độ quy định

n. Đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2016:

}' Tì”h hình th® siới đang diễn biến rất khó lường. Dự báo kinh tế thế giới phục hồi nhẹ và 
tiêm ân nhiều rủi ro. Liên kết kinh tế khu vực với nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ 
mới được đẩy mạnh trong xu thế toàn cầu hóa. Thiên tai, dịch bệnh cũng là những nhân tố tiềm ẩn 
ảnh hưởng đên sự phát triển của kinh tế thế giới.

, Trong nước’ tình trạn8 sản xuất phân bón giả, kém chất lượng tràn lan, sự cạnh tranh gay gắt 
của cácđơn vị sản xuất phân bón và đặc biệt ảnh do ảnh hưởng nghiêm trọng của tình hỉnh thơi tiet: 
tình trạng khô hạn tại miền Trung, Tây Nguyên và xâm ngập mặn tại Nam B ộ... và nông dân khong 
chu trọng đau tư phân bón cho sản xuất do nông sản bị rớt giá... dự báo sẽ làm sụt giảm sản lượng
tiêu thụ và ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

2. Luật sô 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2015 mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty 
không được hoàn thuế GTGT đầu vào nên giá thành sản xuất sẽ tang lên.

3' Glữa nămi 016’ khởl ?cônỗ xây dựng giai đoạn 1: Dự án Nhà máy sản xuất Phân lân nung 
chảy và phân bón NPK Văn Đ1ển tại Bỉm Sơn Thanh Hóa. Công ty phải thu xếp và bố trí nguồn vốn 
tự có cho dự án điếu này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu hoạt động tài chính của Công ty

m . Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:
 ̂ J rong quá trình kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát chưa 

phat hiện được sai phạm nào của Hội đồng quản ừị, Ban điều hành làm phương hại đến quyền lợi

a! !lng ty cũng như của c° đônê' phát huy kết <ỉuả đạt được năm 2015, đồng thời tăng cường tính 
cong khai minh bạch, Ban Kiêm soát đề nghị Ban điều hành'

1. Tiêp tục xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế để phù hợp với hoạt động của Công ty
n , 2' T‘êP tục cảị tiên các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiet kiệm vât tư

u í  ?lện pháí  kiệm chi phí sản xuất kinh doanh’ tập trun8 giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh'

3. Hoàn thiện, tăng cường nhân lực có tay nghề cao để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 
và các năm tiêp theo;

4. Tiêp tục tiên hành thu hồi công nợ phải thu từ lâu đốivới Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa 
chât Hà Bẳc;

' p j '  ! ẩy n“ tlến độ’thựC hiện Dự án đầu ^  xây dựng “Nhà máy sản » lấ t Phân lân nung chảy 
VÌ S  .  À J 111 Điển” tại khu B -  Khu công nghiệp Bỉm Sơn - Thanh Hóa. Khân trương giải 
quyết các tồn tại để quyết toán gói thầu “khoan thăm dò và khai thác nước ngầm giai đoạn lập dự
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7.2

7.3

7.4

7.5

8

t e  s,wl , i nh đt . chu7 ên *âu về nghlệp ^  đầu «  ch0 bộ ehận đầu w  dm  Công ty đểthực hiện các nhiệm vụ đầu tư xây dựng năm 2016 và các năm tiếp theo

thu hồ6,' vt  ?  tón tồn w  của ẩv  án OTK Th“  Binh ũể bàn «iao Phẳn đất bi
ằ "  i  J  J ;  ? : ? y sử d w  có hiệu quả cácong trình của dự án đế báo cáo Đại hội đồng cổ đông

201, J m m b q Í Z Í m Z *  vả p l,ư m s án PM n chia t f i  nhuận v i  M  *  ftfc —
1- Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu

Vốn điều lê

- Vốn nhà nước

■ Vốn của các cổ đông khác

Tồng lợi nhuần

-  Lợi nhuận thực hiện trong năm

Lợi nhuận bô xung theo biên bản thanh tra thuế 2012-2014
Thuê thu nhâp doanh

-  Thuê TNDNhiên hành

Thuế theo biên bàn Thanh tra thuế 2012-2014
• I A rLợi nhuân sau thuế

Lyi nhuận chưa phân phối năm trước chuyền sanp năm n a y

T ô n a  lm  n h n ô n  - L ' ' . .  . Á. wTông lợi nhuận sau thuế phân phối năm nav
1 í v í /-»u A . 1 r . • 2Trích quỹ đầu tư phát triển

Trích quỹ dự trữ bồ sung vốn điều lệ 

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 

Chia cồ tức (tỷ lệ %/vén điều lệ)

—Cổ tức trả bằng tiền (tỷ lệ %/vôn điều lêì 

-3hân phối khác

Quỹ thưởng Ban quán lý điều hành

j J Thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành 

gịnhuận chưa phân phối năm nay chuyến sang năm sau_________

Tỷ
lể

30%

5%

8%

15%

15%

Ghi chú'.

- Các chỉ tiêu từ 7.1 đến 7.3 tính tỷ lệ phần trăm trên lợi nhuận sau thuế;

Số tiền

289.734.570.000

194.283.750.000

95.450.820.000

83.827.346.281

83.576.782.736

250.563.545

18.187.602.509

17.612.186.527

575.415.982

65.639.743.772

11.432.018.623

72.163.688.133

19.691.923.132

3.281.900.000

5.251.179.501

43.460.185.500

43.460.185.500

478.500.000

300.000.000

178.500.000

4.908.074.262



Quy đau tư phat tnen tnch 30%/lợi nhuận sau ứiuê đê Công ty thực hiện dự án đầu tư xây 
dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn Thanh Hóa”.

2- Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình 
Đại hội cổ đông thông qua:

Tra cô tức năm 2015 băng tiên là 15% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)’ trong
đó:

+ Cổ tức năm 2015 đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2015.10%Ịmệnh giá (01 cổ phiếu được 
nhận 1.000 đồng)'

+ Cổ tức năm 2015 còn lại phải trả bằng tiền trong năm 2016. 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu 
được nhận 500 đồng)-

- Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền cho cổ đông 
theo quy định hiện hành.

vn . Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cỗ tức năm 
2016 (số 47/TTr-HĐQTngày 13/4/2016):

Năm 2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh 
doanh và trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Doanh thu: 999,460 tỷ đồng'
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng-
- Mức chi trả cổ tức bằng tiền: 10%/mệnh giá.
Thực tê năm 2015, Công ty đã đạt doanh thu là 969,772 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 

83^77 tỷ đông và Hội đồng quản trị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức 
năm 2015 băng tiền là 15%/mệnh giá (theo Tờ trình số 46/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng 
quản trị tại Đại hội).

Dự kiến trong năm 2016, tình hình sản xuất kinh doanh phân bón tiếp tục gặp nhiều khó khăn 
do các chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, thời tiết diễn biến bất thường, cạnh tranh trên thị trường phân 
bón ngày càng gay gắt; đặc biệt, Công ty đã bước vào giai đoạn thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây 
dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại Bỉm Sơn Thanh Hóa 
do vậy, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ke hoạch 
sản xuât kinh doanh và trả cổ tức năm 2016 như sau:

1- Doanh thu năm 2016: 987,694 tỷ đồng.
2- Lợi nhúận trước thuế năm 2016: 80 tỷ đồng.
3- Chi trả cổ tức năm 2016:
- Mức chi trả cổ tức: 10% /mệnh giá'
+ Chi trả cổ tức bằng tiền: 10%/mệnh giá.

- Tạm ứng cổ tức năm 2016 trong năm 2016: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng 
quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức và chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp
VƠI kêt quả sản xuât kinh doanh của Công ty trong năm 2016

VUL Tờ ừình c“a Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo 
tài chỉnh năm 2016 (số 03/TTr-BKS ngày 13/4/2016):



»  trình Đ-81 hội đồn8 “  đÔng phê < M t việc lựa chon Công ty kiểm toán độc
1 t0án SOát xét B i0 “ °  a i  chính ■ kỳ và Báo “ °  'ài c*“ >h näm 2016 cua Congty như sau: &

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:
- Là Công lỵ kiểm toán độc lập đưỌc UBCK Nhà nuào và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán 

cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết

- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề
nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm VI và tiến-đô kiểm toán 
báo cáo tài chính;

- Có chi phí kiểm toán họp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán
2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

Rả ™ất lựa chọn 02 CÔng ty kiểm toán độc lập hiện kiểm toán soát xét
Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam AVA'
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

3. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:
- Thong qua tiêu chí và danh sách 02 Công ty kiểm toán nêu trên'

yê" f °  Hôi đồng quàn trị thực hiện lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán nêu trên 
thục: hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tái chính định kỳ và Báo cáo tài chính „ỉm  2016, báo cio kết 
quả trước Đại hôi cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

„ Tt * ìnJ t, Củ“ Hĩ  đồng quản trị về việc chi trễ thù lao thầnh vỉên Hội đồng quản trị,
13/4/2016): kỷ Câng fy năm 2015 và kế h0ạch nñm 2016 (s°  48/TTr-HĐQT ngay

ty năm 201* việc chi trả tiền M  la0 ch° M nh viên Hội đồng quản ừị’ Ban kiểm soát’ Thư ký Cônẽ 

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 

c t g  2015 ¿ U  « S S . l T Ä  . i  s o i  Thư ky

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đ/ngươi/tháng
- TrưảngBan kiểm soát ; 5.000.000 đ/tháng
- Các Kiểm soát viên, Thư ký Công ty: 4.000.000 đ/ngươi/tháng

soát n . r° w r T  201 - / *hưc tế chi 04 ‘iền thu lạo cho các thành viên Hội đồng quản tri, Ban kiểm
hin ,!• M ? ỵ  ?. \  'f.% nêu trên' Tồng <“  *■“  bo  näm 2015 “à 490.0o7.m d

2. S u T  “  r  ñ ü ñ  *:ền ”f y dä ,bh PM. “  £  m  s  z ,2015
Công 20°i6 la0 ch0 W nh Vlên HỘI đồng Ban S  “ H  Thủ ký

kiểm s c á U r o n ^ n á r n t o i T ™ 8̂ 0“  00,18. yiệ ■ cù.a Hội đẳng ì *  B “Kiem soạt trọng „ăm 2016; Hộ, đồng quàn trị đề nghị mức ch ĩ trã tiền thù lao cho thành viên Hot

< tsg ̂ 2 0 ¡ 5  ”  ml X  sau *  8 *  * * * * *  2° 16 S‘a * *
- Chủ tịch Hội đồng quản trị ; 6.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đ/ngươi/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát ; 5.000.000 đ/tháng
- Các Kiêm soát viên, Thư ký Công ty: 4.000.000 đ/ngươi/tháng



X. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cồ đông ủy quyền cho Hội 
đông quản trị điều chỉnh một sổ nội dung thuộc Dự án đầu tư xây dựng “Nhà may san xuất phan 
lan nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-Khu công nghiệp Bỉm Sơn-Thanh Hoa (số 
49/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016):

Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” 
tại khu B-Khu cong nghiẹp Bim Sơn-Thanh Hóa đã được Đại hội đông cổ đông phê duyệt vào ngày
08/4/2015 ,Trong ?uá trình triển khai thực hiện từ khi có quyết định phê duyệt dự án đến nay đã phat
sinh một SỐ vấn đề ngoài dự án đã được phê duyệt như: Công tác thuê đất làm trạm bơm nước tại hồ 
cánh chim, thuê đât làm đường ống dẫn nước từ hồ cánh chim về nhà máy, thuê đất làm đường điện 
đâu nôi cho trạm bơm nước tại hồ Cánh chim; Phương án thuê bãi hóa trường tại ga Bỉm Sơn công 
nghiệp thay cho việc đầu tư đường sắt vào nhà máy ... Theo quy định của Pháp luật, các vấn đề phát 
sinh ngoài dự án được duyệt phải do người phê duyệt dự án là Đại hội đồng cổ đông quyết định tại 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, Đại hội đồng cổ đông chỉ họp thường niên moi năm mọt 
lân, triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường cũng mất rất nhiều thời gian. Do vậy; để đảm bảo tiến 
đọ, hiệu quả của dự án, Hội đông quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định:

Uy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh một số nội dung của Dự án đầu tư xây 
dựng ‘m à  máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-Khu công 
nghiệp Bỉm Sơn-Thanh Hóa theo quy định của pháp luật nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư  
của Dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

XI. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lê từ 
nguôn vôn chủ sở hữu của Công ty:

Hội đông quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin ý kiến Đại hội đồng cổ 

đông vê việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty như sau:

1. Hình thức tăng vốn điều lệ:

Phát hanh cô phiêu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty

2. Phương án tăng vốn điều lệ:

, hành cô Phiếu tò nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3 (tại thời
điêm chốt danh sách cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam mỗi co
đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu)- Chí tiết 
phương án như sau:

1. Tên cỗ phiếu Cô phiêu Công ty Cô phân Phân lân nung chẫy 
Văn Điển

2. Loại cô phiêu Cô phiểu phổ thông
i. Mã cổ phiếu VẤP - ................. ................ .....................
4. Mệnh giá cỗ phiếu 10.000 đồng
5. Von điêu lệ hiện tại 289.734.570.000 đồng ......................
6. Sô lượng co phần dự kiến 

phát hành
8.692.037 cỗ phân



7. Tông giá trị phát hành (theo 
mệnh giá)

86.920.370.000 đồng

8. Vốn điêu lệ sau khi phát 
hành

: 376.654.940.000 đỗng

9. Đôi tượng phát hành Cô đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngẩy 
đăng ký cuối cùng chốt danh sach cổ đông

10. Tỷ lệ phát hành 10 : 3 (Mỗi cổ đông sở hữu lõ  cổ phiểu tại’ thời 
điêm chôt danh sách cổ đông sẽ nhận được 3 cổ 
phiếu phát hành thêm)

11. Nguồn vốn thực hiện Từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sũng vỗn điều lệ và Quỹ 
đâu tư phát triên thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty 
tại thời điêm 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính đã 
được kiểm toán năm 2015:

- Từ Quỹ đầu tư phát triển: 72.029.670.000 đồng

- Từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 

14.890.700.000 đồng
12. Thời gian thực hiện ủ ỵ  quyền cho Hội đổng quản trị lựa chọn thơi 

điểm thích họp, dự kiến trong năm 2016 sau khi 
được Uy Ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.

13. Phương án làm tròn và xử 
lý cổ phiếu lẻ

Cổ phiểu trả cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm 
tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát 
sinh (nếu có) sẽ coi như chưa phát hành.

Ví du: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở 
hữu 121 cổ phiếu sẽ được nhận là: 121 X 30% = 
36,3 cô phiêu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống 
hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được nhận 36 co 
phiêu, sô cô phiếu lẻ là 0,3 cổ phiếu sẽ được coi 
như chưa phát hành.

14. Hạn chế chuyển nhượng Cô phiêu phát hành không bị hạn chế chuyển 
nhượng

b . Phương án sử dụng vốn Công ty phát hành cô phiêu từ nguôn vốn chủ sở 
hữu^ không thu tiền. Việc phát hành chỉ chuyển 
nguôn vốn từ quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ bổ 
sung vốn điều lệ thành vốn điều lệ của Công ty.

16. Lưu ký và niêm yết bỗ sung Toàn bộ sô cô phiêu phát hành thêm sẽ được lưu 
ký bô sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 
Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở giao 
dịch Chứng khoán thành phố Ho Chí Minh 
(HOSE).

3. ủy  quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:

u ■



Đại hội đông cô đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện phát hành cổ 
phiêu vào thời điểm thích hợp; bao gồm các công việc sau:

V  Thực hiện các thủ tục cân thiêt theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ 
phieu tăng vôn điêu lệ: Chuân bị hô sơ phát hành xin phép ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước 
(UBCKNN);Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận-

V  Lựa chọn thời điêm chôt ngày thực hiện quyên và thời điểm triển khai việc phát hành c ổ  

phiếu cho phù hợp;

V Thực hiện các thủ tục thay đôi Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và 
Đâu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu'

V  Chu đọng sửa đôi, bô sung Điêu lệ của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và 
báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất'

V  Lưu ky bo sung toàn bộ sô cồ phiêu phát hành thêm t ạ i  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 
Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ 
Chí Minh (HOSE).

N

NX
'*<

K.



PHÀN n  -  THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2016; tóm lược một số ý kiến như sau:

1. Y kiến của các cổ đông:

a. Y kiên của Công ty TNHH Hoàng Ngân:

'  Đê nsh* Tông giám đốc làm rõ thêm về một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh, đâu tư xây dựng của Công ty; bao gồm:

& X+ Hlê,n trạng các nhà máy sản xu^  Phân lân nung chảy ở Việt Nam; dự kiến tình hình sản 
xuât và tiêu thụ phân lân nung chảy ở Việt Nam trong thời gian tới'

+ ATình hình sản tiêu thụ phân NPK của Công ty; nguyên nhân Công ty cải tao thêm 01 
dây chuyến NPK vê viên •

+ Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh của Công ty

. .  * Tình hình ừifn khai án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và
phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-Khu công nghiệp Bỉm Sơn-Thanh Hóa.

1 • u J ĩ ? h' Ban ki^m SOát tăng cường ki®m ừa> s iám sát các chi phí trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh, đâu tư xây dựng của Công ty.

« con của^nhóm cổ đông (Công ty cổ phần chứng khoán Sài gòn, Công ty TNHH quản lý
quỹ SSI): Đê nghị Hội đông quản trị làm rõ thêm về một số nội dung:

- Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty  

^ - Quyền biểu quyết của cổ đông đối với những vấn đề có liên quan đến lợi ích của cổ đông

, '  Việc giải quyết các khlếu nại của cổ đônể được quy định trong Quy chế nội bô về quản tri
CU3. U o n g  ty .

đ ' dự họChÙ tich Hội đồng quản uị và Tồns Eiám đốc đâ tíếp và giál đâp cic ỷ  kiến cùa cic cổ

Cac eo đông dự họp đều nhất tri vói phần giải đáp ý kiến cũa Chú tích Hôi đồng quản tri và 
Tông giám đốc. '



PHẦN m  -  KẾT QUẢ BIẺU QUYỂT

Đại hội đã nghe Ban kiêm phiêu hướng dẫn thể lệ biểu quyết bằng phiếu biểu quyết 
Kết quả biểu quyết:
Tại thời điểm biểu quyết, số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 27.330.781 cổ phần, 

chiếm 94,33% tồng số cồ phần của Công ty.
SJLT Nội dung Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Sô phiêu Tỷ lệ 
(%)

Sô phiêu Tỷ lệ 
(%)

Số phiếu Tỷ lệ 
(%)

1 Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị 
về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

24.475.146 89,55 0 0 2.855.635 10,45

2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 
đã được kiểm toán của Công ty

27.330.781 100 0 0 0 0

3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội 
đồng quản trị

27.330.781 100 0 0 0 0

4 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 
về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều 
hành

27.330.781 100 0 0 0 0

5 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban 
kiểm soát

27.330.781 100 0 0 0 0

6 Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị 
vê phương án phân chia lợi nhuận và trả 
cổ tức năm 2015

27.330.781 100 0 0 0 0

7 Thông qua Tờ ừình của Hội đồng quản trị 
về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ 
tức năm 2016

27.330.781 100 0 0 0 0

8 Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về 
lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài 
chính năm 2016 của Công ty

27.330.781 100 0 0 0 0

9 Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị 
về việc chi trả thù lao thành viên Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký 
Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016

27.330.781 100 0 0 0 0

10 Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc 
ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị 
điều chỉnh một số nội dung của Dự án 
đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân 
lân nung chảy và phân bón NPK Văn 
Điển” tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa

27.330.781 100 0 0 0 0

11 Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị 
về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn 
điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của 
Công ty

26.842.501 98,21 0 0 488.280 1,79

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua' 
toàn bộ các vân đê nêu trên được Đại hội nhất trí thông qua.



PHẦN IV -  THÔNG QUA BIÊN BẢN c u ộ c  HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I- Thư ký đại hội trình bày toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Bien bản cuộc họp Đại hội được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất 
tá  thông qua.

n- Chủ Tọa đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung 
được Đại hội nhất trí thông qua và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung 
chảy Văn Điến kết thúc vào 12h ngày 25 tháng 4 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trịnh Việt Cường Dương

ĐẠI HỘI
QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHÀN 
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYÉT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CÒ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

CÔNG TY CỔ PHÀN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2016 
của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

I. Thông qua Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị về 
việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

n .  Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 
Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam AVA (nội dung cụ thể được đăng tải trên Website 
của Công ty:vandienfrnp.vn-quan hệ cổ đông) với các chỉ tiêu chính như sau:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015
1 Tông tài sản đ 717.164.854.343
2 Vôn chủ sở hữu Đ 468.637.508.356
3 Doanh thu thuần Đ 956.800.787.959
4 Lợi nhuận sau thuế Đ 65.182.812.034
5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đ/cổ phiếu 2.250

n i .  Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

IV. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều
hành.

V. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

VI. Thông qua Tờ trình số 46/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị về 
phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 với nội dung như sau:

QUYÉT NGHỊ:
Điêu 1:



Đơn vị tính: Đồng

Số
TT

Chỉ tiêu
Tỷ
lệ Số tiền

1 Vốn điều lê• • 289.734.570.000
- Vôn nhà nước 194.283.750.000
- Vôn của các cô đông khác 95.450.820.000

2 Tông lọi nhuận 83.827.346.281
-  Lợi nhuận thực hiện trong năm 83.576.782.736
- Lợi nhuận bổ xung theo biên bản thanh tra thuế 2012-2014 250.563.545

3 Thuê thu nhập doanh 18.187.602.509
-  Thuế TNDNhiện hành 17.612.186.527
-  Thuế theo biên bản Thanh tra thuế 2012-2014 575.415.982

5 Lợi nhuận sau thuế 65.639.743.772
6 Lợi nhuận chưa phân phôi năm trước chuyển sang năm nay 11.432.018.623
7 Tông lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay 72.163.688.133

7.1 Trích quỹ đầu tư phát triển 30% 19.691.923.132
7.2 Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% 3.281.900.000
7.3 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 8% 5.251.179.501
7.4 Chia cổ tức (tỷ lệ %/vốn điều lệ) 15% 43.460.185.500

- Cổ tức trả bằng tiền (tỷ lệ %/vốn điều lê) 15% 43.460.185.500
7.5 Phân phối khác 478.500.000

- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành 300.000.000
- Thù lao cho thành viên HĐQT không trưc tiếp tham gia điều hành 178.500.000

8 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau 4.908.074.262

- Các chỉ tiêu từ 7.1 đến 7.3 tính tỷ lệ phần trăm trên lợi nhuận sau thuế'
- Quỹ đầu tư phát triển trích 30%/lợi nhuận sau thuế để Công ty thực hỉện dự án đầu

tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tai Bỉm 
Sơn, Thanh Hóa” .

2- Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

, '  Trả cô tức năm 2015 bằng tiền là 15% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 
đồng); trong đó:



+ c ổ  tức năm 2015 đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2015: /0%/mệnh giá (01 cổ 
phiếu được nhận 1.000 đồng);

+ Cố tức năm 2015 còn lại phải trả bằng tiền trong năm 2016'. 5%/mệnh giá (01 cổ 
phiếu được nhận 500 đồng);

Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền cho cổ 
đông theo quy định hiện hành.

v n .  Thông qua Tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị về 
kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

1- Doanh thu năm 2016: 987,694 tỷ đồng.
2- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 80 tỷ đồng.
3- Chi trả cổ tức năm 2016:
- Mức chi trả cổ tức: 10% /mệnh giá;
+ Chi trả cổ tức bằng tiền: 10%/mệnh giá.

- Tạm ứng cổ tức năm 2016 trong năm 2016: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 
Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức và chi trả tạm ứng cổ tức cho
các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016. iõõíoSìỊ

v n i .  Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán .ÔNG T>
Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 như sau: cộ PHÃN

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam AVA; ^  -!
-Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. AN ĐIE|
ủ y  quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 02 (hai) Công ty kiểm toán 

trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2016 
của Công ty

IX. Thông qua Tờ trình số 48/TTr-PLVĐ ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị về 
việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty 
năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với các nội dung chính như sau:

a. Thông qua tiền thù lao đã chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Thư ký Công ty năm 2015 là: 490.000.000 đ (bốn trăm chín mươi triệu đồng).

b. Kế hoạch chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Thư ký Công ty năm  2016:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty: 4.000.000 đ/người/tháng
X. ủ y  quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, điều chỉnh một số nội dung 

của Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn 
Điển” tại khu B-Khu công nghiệp Bỉm Sơn-Thanh Hóa” theo quy định của pháp luật 
nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê 
duyệt.



XI. Thông qua Tờ trinh sô 50/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị về 
viẹc phát hanh cô phiêu đê tăng vôn điêu lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty với nội 
dung như sau:

1. Hỉnh thức tăng vốn điều lệ:

Phát hanh cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

2. Phương án tăng vốn điều lệ: .

Phát hành cô phiêu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3 (tại 
thời điêm chôt danh sách cô đông theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 
Nam, môi cô đông sở hữu 10 cô phiêu sẽ nhận được 03 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn 
chủ sở hữu); Chi tiết phương án như sau:

1. Tên cổ phiếu Cô phiếu Công ty c ổ  phần Phân lân nung chảy Văn Dien

2. Loại cố phiếu Cổ phiêu phổ thông

3. Ma cố phiếu VAF

4. Mệnh giá cổ phiếu 10.000 đông

5. vốn  điều lê  hiên tai • •  •
•
• 289.734.570.000 đồng

6. Số lượng cổ phần dự kiến 
phát hành

8.692.037 cố phần

7. Tông giá trị phát hành 
(theo mệnh giá)

86.920.370.000 đông

8. Von điều lệ sau khi p h á t 
hành

• 376.654.940.000 đồng

9. Đối tượng phẫt hành Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng 
ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

10. Tỷ lệ phát hành 1 0 : 3  (Mỗi cỗ đông sơ hữu 10 cố phiếu tại thời điểm 
chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 3 cổ phiếu phát 
hành thêm)

11. Nguồn vốn thực hiện Từ nguồn Quỹ dự trữ bỗ sung von điều lệ và Quỹ đầu tư 
phát triển thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 
31/12/2015 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 
2015:

- Từ Quỹ đầu tư phát triển: 72.029.670.000 đồng

- Từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 14.890.700.000 
đồng



12. Thời gian thực hiện Uy quyên cho Hội đồng quản trị lựa chọn thơi điểm thích 
hợp, dự kiến trong năm 2016 sau khi được ủ y  Ban 
Chứng khoán nhà nước chấp thuận

13. Phương án làm tròn và xử 
lý cổ phiếu lẻ

•

Cô phiêu trả cho cô đông hiện hữu sẽ được làm trỗn 
xuông đên hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu 
có) sẽ coi như chưa phát hành.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Ấ sở hữu 
121 cổ phiếu sẽ được nhận là: 121 X 30% = 36,3 cổ 
phiêu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ 
đông A sẽ chỉ được nhận 36 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 
0,3 cổ phiếu sẽ đươc coi như chưa phát hành.

14. Hạn chê chuyến nhượng • Cô phiêu phát hành không bị hạn chế chuyên nhượng
15. Phương án sử dụng vốn Công ty phát hành cô phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu 

không thu tiên. Việc phát hành chỉ chuyển nguồn vốn từ 
quỹ đâu tư phát triên, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 
thành vốn điều lệ của Công ty.

lò. Lưu ký và niêm yễt bổ 
sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hanh thêm sẽ được lưu ký bổ 
sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 
(VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng 
khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

3. ủ ỵ  quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu 
vào thời điêm thích hợp; bao gồm các công việc sau:

 ̂- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát
hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép ủ y  ban Chứng khoán
Nhà nước (UBCKNN);Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN 
chấp thuận;

Lựa chọn thời điểm chót ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát 
hành cổ phiếu cho phù hợp;

Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế 
hoạch và Đâu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu-

Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng 
thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất

- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dich 
Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).



Điều 2. Cổ đông, Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty 
Công ty có trách nhiệm thi hành Nghi quyết này theo đúng các quy định hiện hành của 
Pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TP Hồ Chí Minh;
- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Người được UQCBTT;
- Lưu HĐQT, VT.
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