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I - THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần 

- Tên viết tắt: PISICO  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100258987 do Sở KH&ĐT 

tỉnh Bình Định cấp thay đổi lần 06 ngày 21/08/2014. 

- Vốn điều lệ: 275.000.000.000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 275.000.000.000 đồng 

- Địa chỉ: 99 Tây Sơn, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định 

- Số điện thoại: 056. 3947027 

- Số fax: 056.3947029 

- Website: www.pisico.com.vn 

- Mã cổ phiếu: không 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

PISICO được thành lập vào năm 1985. Đến nay, đã qua 30 năm hoạt động 

(từ 29/8/1985 đến tháng 3/2015), với các thời kỳ chuyển đổi và phát triển cụ thể 

như sau:   

 - Thời kỳ thành lập và xây dựng 1985 – 1990: Với tên gọi là Công ty Hợp 

tác Khai thác Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Nghĩa Bình – Ratanakiri trực thuộc 

Ty Lâm nghiệp Nghĩa Bình, làm nhiệm vụ hợp tác khai thác gỗ tại tỉnh 

Ratanakiri–Camphuchia kết nghĩa với Tỉnh nhà, để sản xuất chế biến gỗ, lâm 

sản phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. 

 - Thời kỳ 1990- 1995: Năm 1990, hợp nhất với Công ty Lâm đặc sản Xuất 

khẩu Bình Định và được đổi tên thành Công ty Xuất khẩu Lâm đặc sản Bình 

Định (gọi tắt Biforimex); Đến năm 1992, tiếp tục đăng ký thành lập lại Doanh 

nghiệp Nhà nước và đổi tên lại là Công ty Lâm đặc sản Xuất khẩu Bình Định để 

thực hiện nhiệm vụ kinh doanh trong nước, tập trung phát triển công tác trồng 

rừng và sản xuất chế biến gỗ, lâm sản xuất khẩu; 

 - Thời kỳ 1996 – 2000: Thành lập Tổng công ty nhà nước với tên gọi 

Tổng công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất Nhập khẩu Bình Định (PISICO), 

nhằm phát triển quy mô kinh doanh, đảm bảo cạnh tranh và hội nhập kinh tế 

quốc tế, mở rộng phạm vi địa bàn hoạt động và kinh doanh đa ngành nghề, đa 

lĩnh vực; 

 - Thời kỳ 2000-2005: Thực hiện đổi mới phát triển, sắp xếp củng cố hệ 

thống các đơn vị trực thuộc; tăng cường nội lực, lành mạnh tài chính để nâng 

cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.   
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- Thời kỳ 2006 – 2010: Hoạt động theo mô hình Công ty mẹ  - Công ty 

con, trong đó Công ty mẹ là Tổng công ty PISICO; với cơ cấu bộ máy quản lý 

mới gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng chuyên 

môn nghiệp vụ và các đơn vị thành viên; được phân làm 3 hình thức sở hữu vốn: 

PISICO sở hữu 100% vốn; Công ty con, Công ty mẹ  sở hữu >50% vốn điều lệ 

và Công ty liên doanh liên kết, Công ty mẹ  sở hữu ≤ 50% vốn điều lệ. 

- Từ ngày 01/07/2010, song song với việc tách Công ty TNHH Lâm 

nghiệp Hà Thanh và Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn là 2 đơn vị PISICO 

sở hữu 100% vốn điều lệ, về trực thuộc UBND tỉnh Bình Định; Công ty mẹ  đã 

chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, 

để thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và tiếp tục áp dụng mô hình hoạt động 

Công ty mẹ  - Công ty con. Với vốn điều lệ 221,343 tỷ đồng. 

- Đầu năm 2013, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Quyết định số 

512/QĐ - UBND ngày 20/03/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt 

phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 

2012 – 2015, Tổng công ty PISICO đã chuyển đổi thành công ty cổ phần kể từ 

ngày 27/01/2014 với vốn điều lệ 275 tỷ đồng (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ đồng). 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

3.1 Ngành nghề kinh doanh: hoạt động kinh doanh của Tổng công ty 

PISICO Bình Định – CTCP chủ yếu các lĩnh vực được tóm tắt như sau: 

- Trồng rừng, khai thác rừng, tư vấn thiết kế công trình lâm sinh, kinh 

doanh nguyên liệu giấy. Sản xuất và kinh doanh thương mại tổng hợp.  

- Khai thác, chế biến và mua bán hàng nông, lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ 

nội địa; Mua bán kinh doanh máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên phụ liệu phục vụ 

ngành nông, lâm nghiệp và máy móc phương tiện vận tải.  

- Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản. 

- Kinh doanh truyền hình cáp và vật tư, thiết bị viễn thông.  

- Đầu tư hạ tầng, thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, 

cơ sở hạ tầng và kinh doanh bất động sản.  

- Đầu tư tài chính vào các Công ty con và các loại hình doanh nghiệp khác. 

- Các ngành nghề khác phù hợp với năng lực của doanh nghiệp và theo 

quy định của pháp luật. 

3.2 Địa bàn kinh doanh: tỉnh Bình Định. 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

4.1 Mô hình quản trị: công ty cổ phần hoạt động theo mô hình Công ty 

mẹ - Công ty con. 

4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý: 
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- Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên 

- Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng gồm 05 thành viên: 01 Tổng giám 

đốc, 03 Phó Tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng 

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: 01 trưởng Ban kiểm soát chuyên trách 

và 02 thành viên. 

- Phòng nghiệp vụ gồm 04 phòng: phòng Tài chính – Kế toán, phòng Tổ 

chức – Hành chính, phòng Kế hoạch – Tổng hợp, phòng Đầu tư – Phát triển. 

4.3 Các công ty con, công ty liên doanh liên kết: 

a) Công ty con 

- Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Cáp Quy Nhơn (địa chỉ 198 

Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định), do Tổng công ty PISICO Bình 

Định – CTCP làm chủ sở hữu. Đơn vị này đang hợp đồng hợp tác kinh doanh 

với Công ty TNHH truyền hình cáp SAIGONTOURIST (SCTV) để đầu tư kinh 

doanh dịch vụ truyền hình cáp tại tỉnh Bình Định theo Giấy chứng nhận đầu tư 

số 35104000344 do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 27/01/2014; Tổng vốn điều 

lệ 10 tỷ đồng, lợi nhuận phân chia theo tỷ lệ hợp tác kinh doanh mỗi bên 50%.  

- Công ty cổ phần Dịch vụ Phát triển Hạ tầng PBC 

  + Địa chỉ văn phòng: P.Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định. 

  + Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng.  

  + PISICO sở hữu tỷ lệ 70,83% vốn điều lệ. 

  + Hoạt động chủ yếu kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

Nhơn Bình, TP Quy Nhơn. 

b) Công ty liên kết:  

- Công ty cổ phần Kinh doanh Công Nông nghiệp Bình Định (BIDINA) 

+ Địa chỉ văn phòng tại Việt Nam: Tầng 5, Số nhà 99, đường Tây 

Sơn, Phường Ghềng Ráng,TP Quy Nhơn, Bình Định. 

  + Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng. 

  + PISICO sở hữu tỷ lệ 50% vốn điều lệ. 

  + Hoạt động trồng, chế biến mủ cao su tại tỉnh SêKông, Lào. 

 - Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn 

  + Địa chỉ: Đường số 10, KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn, Bình Định. 

  + Vốn điều lệ: 9,5 tỷ đồng. 

  + PISICO sở hữu tỷ lệ 45% vốn điều lệ.  

  + Hoạt động chủ yếu sản xuất dăm gỗ xuất khẩu. 

- Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Nội thất PISICO 

  + Địa chỉ: Lô C6-C7 KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn, Bình Định. 
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  + Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng. 

  + PISICO sở hữu tỷ lệ 40,01% vốn điều lệ. 

  + Hoạt động chủ yếu sản xuất chế biến gỗ xuất khẩu. 

 - Công ty cổ phần PISICO Hà Thanh:  

  + Địa chỉ: CCN Canh Vinh, huyện Vân Canh, Bình Định. 

  + Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng. 

  + PISICO sở hữu tỷ lệ 40% vốn điều lệ  

  + Hoạt động chủ yếu sản xuất dăm gỗ xuất khẩu. 

 - Công ty cổ phần Chế biến Gỗ PISICO Đồng An 

  + Địa chỉ: Lô C, KCN Đồng An, huyện Thuận An, Bình Dương. 

  + Vốn điều lệ: 17,6 tỷ đồng. 

  + PISICO sở hữu tỷ lệ 31,28 % vốn điều lệ  

  + Hoạt động chủ yếu sản xuất chế biến gỗ xuất khẩu. 

5. Định hướng phát triển 

5.1 Mục tiêu chủ yếu của Tổng công ty: 

Tập trung thực hiện nhiệm vụ SXKD theo ngành nghề chính; trong đó 

trọng tâm là các lĩnh vực SXKD chính gồm: Sản xuất chế biến đồ gỗ, Dăm 

nguyên liệu giấy, Dịch vụ truyền hình cáp, Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và kinh 

doanh thương mại xuất nhập khẩu tổng hợp, phải chiếm tỷ lệ ưu thế >50% trong 

cơ cấu ngành nghề của PISICO. Đặc biệt, quan tâm tích cực đối với các đơn vị 

trực thuộc, hạch toán phụ thuộc công ty mẹ và tăng cường kinh doanh thương 

mại tại Văn phòng PISICO để giữ vững công ty mẹ là doanh nghiệp hạng I. 

Việc thực hiện sản xuất kinh doanh phải đảm bảo hiệu quả ổn định bền 

vững, tạo đòn bẩy phát triển đột phá trong những năm tiếp theo. Tốc độ tăng 

trưởng các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo hướng năm sau cao hơn 

năm trước; trong đó Công ty mẹ giữ vai trò chủ đạo và tỷ lệ hiệu quả bằng hoặc 

hơn tỷ lệ hiệu quả đầu tư tài chính dài hạn; đảm bảo 100% đơn vị (kể cả các 

công ty thành viên) đều có lợi nhuận. 

5.2 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng  

 Tổng công ty xác định chất lượng sản phẩm là quan trọng nhất, không 

chạy theo lợi nhuận. Đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người 

lao động và người tiêu dùng.
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II - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty mẹ 

STT Chỉ tiêu 

Công ty mẹ 

(triệu đồng) Ghi chú 

KH TH TH/KH 

1 Doanh thu 290.950 281.842 97%  

2 
Kim ngạch XNK 

(triệu USD) 
8,6 7,5 87%  

3 Lợi nhuận 15.700 19.584 125%  

- Tiền lương bình quân Công ty mẹ: 4.951.000 đồng/người/tháng 

2. Tổ chức và nhân sự 

Danh sách Ban điều hành Tổng công ty PISICO: 

TT Họ và Tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam/nữ Chức vụ 

Trình độ, 

chuyên 

ngành 

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP (%) 

1 Nguyễn Tấn Binh 20/10/1960 Nam  Tổng Giám đốc Cử nhân 25,1091 

2 Phùng Văn Nguyên 10/07/1965 Nam  Phó Tổng Giám đốc Cử nhân 16,8677 

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12/4/1964 Nữ Phó Tổng giám đốc Cử nhân 0,1127 

4 Phan Hữu Bạn 19/6/1958 Nam Phó Tổng giám đốc Cử nhân 0,0022 

5 Thái Minh Trung 21/11/1977 Nam Kế toán trưởng Cử nhân 0,1418 

 

Những thay đổi trong ban điều hành: không 

Đến thời điểm 31/12/2014, tổng số lao động Tổng công ty đang quản lý là 

583 người (trong đó 391 lao động có hợp đồng lao động 01 năm trở lên; 192 lao 

động làm việc ngắn hạn, mùa vụ, chủ yếu là lao động trực tiếp sản xuất hưởng 

lương theo khối lượng sản phẩm làm ra, được tuyển dụng trong những thời điểm 

sản xuất tăng cao, đơn hàng gấp rút). 

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

3.1 Các khoản đầu tư lớn: 

STT Đơn vị nhận đầu tư Nội dung đầu tư Giá trị (đồng) 

1 Xí nghiệp CB LS XK Đầu tư mua sắm MMTB 720.935.000 

2 Cty CP BIDINA Đầu tư tăng vốn điều lệ 15.000.000.000 
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3 Cty TNHH NLG QN Đầu tư tăng vốn điều lệ 1.350.000.000 

 Tổng cộng  17.070.935.000 

3.2 Các công ty con, công ty liên kết: 

TT Tên đơn vị Vốn điều lệ Tổng doanh thu 
Lợi nhuận sau 

thuế 

Hoạt động kinh 

doanh 

I Công ty con  
 

39.174.847.863 11.783.861.646 
 

1 
Công ty CP DV Phát 

triển Hạ tầng PBC 
15.000.000.000 10.035.943.524 2.001.088.012 

Đầu tư kinh 

doanh cụm công 

nghiệp, kinh 

doanh bất động 

sản 

2 

Công ty TNHH MTV 

Truyền hình cáp Quy 

nhơn 

10.000.000.000 29.138.904.339 9.782.773.634 

Quản lý hoạt động 

và kinh doanh 

truyền hình cáp 

II Công ty Liên kết 
 

873.908.791.213 24.645.506.282 
 

1 

Công ty TNHH 

Nguyên liệu giấy 

Quy nhơn 

9.500.000.000 374.094.882.192 5.353.085.436 

Chế biến dăm gỗ, 

sản xuất nguyên 

liệu giấy 

2 
Công ty CP CB Gỗ 

PISICO Đồng An 
17.600.000.000 246.818.212.957 4.512.908.659 

Chế biến, kinh 

doanh các sản 

phẩm gỗ và gỗ kết 

hợp với các vật 

liệu khác 

3 
Công ty Cổ phần 

PISICO Hà Thanh 
15.000.000.000 147.494.255.604 2.851.673.819 

Chế biến dăm gỗ, 

sản xuất nguyên 

liệu giấy 

4 

Công ty Cổ phần Chế 

biến gỗ Nội thất 

PISICO 

15.000.000.000 105.501.440.460 11.927.838.368 

Chế biến, kinh 

doanh các sản 

phẩm gỗ và gỗ kết 

hợp với các vật 

liệu khác 

5 

Công ty Cổ phần KD 

Công nông nghiệp 

Bình Định 

150.000.000.000 
  

Trồng cây cao su 
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4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu BCTC tổng hợp BCTC hợp nhất 

Tổng giá trị tài sản 360.936.302.293 424.903.800.150 

Doanh thu thuần 265.693.314.635 303.289.402.667 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 19.584.418.344 21.813.430.777 

Lợi nhuận khác 111.907 -347.910.816 

Lợi nhuận trước thuế 19.584.530.251 31.199.441.491 

Lợi nhuận sau thuế 18.231.245.489 25.910.324.975 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
  

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu BCTC tổng hợp BCTC hợp nhất 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
  

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 
  

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 1,74 2,13 

+ Hệ số thanh toán nhanh 
  

TSLĐ - Hàng tồn kho 

     Nợ ngắn hạn 
1,11 1,51 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
  

+ Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,19 0,20 

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 0,23 0,25 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
  

+ Vòng quay hàng tồn kho 
  

Giá vốn hàng bán 

     Hàng tồn kho bình quân 
5,99 6,21 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,74 0,71 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
  

+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần 0,07 0,09 

+ Hệ số LNST/vốn chủ sở hữu 0,06 0,08 

+ Hệ số LNST/tổng tài sản 0,05 0,06 

+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/doanh thu thuần 
0,07 0,07 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

5.1 Cổ phần:  

Tổng số 27.500.000 cổ phần, trong đó cổ phần được quyền chuyển 

nhượng tự do là 27.467.000 cổ phần, cổ phần hạn chế chuyển nhượng tại thời 

điểm hiện tại là 33.000 cổ phần. 
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5.2 Cơ cấu cổ đông: 

STT Cơ cấu cổ đông 
Số lượng cổ phần 

sở hữu (CP) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 
Nhà nước (Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình 

Định) 
23.877.000 86,82 

2 
Người lao động của Tổng công ty 

 (261 cổ đông) 
700.900 2,55 

3 
Cổ đông pháp nhân khác  

(01 cổ đông – Công ty TNHH TM Ánh Vy) 
2.750.000 10,00 

4 Cổ đông cá nhân khác (34 cổ đông) 172.100 0,63 

 Tổng cộng: 297 cổ đông  27.500.000 100,00 

5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sỡ hữu: không 

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: không 

5.5 Các chứng khoán khác: không 
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III – BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

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

Trong năm 2014, tình hình thị trường vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, 

thách thức, nhưng nhờ sự phấn đấu, nỗ lực và đóng góp của toàn thể các đơn vị 

trong hệ thống, nên về cơ bản Tổng Công ty đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy 

nhiên, kết quả đạt được giữa các đơn vị chưa đồng đều, vẫn còn 1 số đơn vị gặp 

khó khăn, không đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể: 

* 05 đơn vị hoạt động hiệu quả cao: 

- Xí nghiệp Chế biến lâm sản Xuất khẩu PISICO 

-  Xí nghiệp Lâm nghiệp 

- CTCP Chế biến gỗ nội thất PISICO 

- CTCP Chế biến gỗ PISICO – Đồng An 

- CTCP PISICO – Hà Thanh   

* 03 đơn vị đạt tương ứng các chỉ tiêu KH: 

- Cty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn 

-  Cty Dịch vụ Phát triển hạ tầng PBC 

- Cty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn 

* 04 đơn vị đạt thấp các chỉ tiêu KH 

- Xí nghiệp Kinh doanh & Phát triển hạ tầng PISICO 

- Chi nhánh PISICO TP.HCM 

- Cty Chế biến lâm sản PISICO – Quảng Nam 

- CTCP Chế biến Tinh bột sắn Bình Định 

* 01 đơn vị đang trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản 

- CTCP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định. 

Trong điều kiện thị trường diễn biến phức tạp, còn nhiều rủi ro, thách 

thức; HĐQT, Ban điều hành, lãnh đạo các đơn vị thành viên, đã cố gắng hạn chế 

và khắc phục có hiệu quả những khó khăn, tận dụng tối đa những lợi thế khi có 
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cơ hội để ổn định và phát triển; nên kết thúc 2014, mặc dù một số chỉ tiêu chung 

toàn hệ thống chưa đạt kế hoạch. Nhưng chỉ tiêu chính và quan trọng nhất là chỉ 

tiêu doanh thu và lợi nhuận tại Công ty Mẹ (cơ sở chia cổ tức cho cổ đông) vẫn 

đảm bảo và có sự tăng trưởng, cụ thể: đầu tư ngoài doanh nghiệp đạt 13.233 

triệu đồng, tăng 20% KH, lợi nhuận tại công ty mẹ đạt trên 6.351 triệu đồng, 

tăng 35% kế hoạch được giao. Và đạt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của 

năm 2014 là củng cố, ổn định sau CPH. 

2. Tình hình tài chính 

2.1 Tình hình tài sản: 

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2014  :   424.903.800.150 đ. 

Trong đó:  

- Tài sản dài hạn     :   284.028.146.046 đ, gồm: 

 + Tài sản cố định    :     59.343.989.149 đ 

 + Bất động sản    :     49.672.946.615 đ 

 + Các khoản phải thu dài hạn  :       4.193.470.373 đ 

 + Đầu tư tài chính dài hạn  :   168.604.836.164 đ 

 + Tài sản dài hạn khác   :       2.212.903.745 đ 

- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn  :   140.875.654.104 đ 

2.2 Tình hình nợ phải trả: 

 - Nợ phải trả    : 84.741.098.597 đ, gồm:  

  + Nợ ngắn hạn   : 66.167.061.296 đ (không có nợ quá hạn) 

  + Nợ dài hạn   : 18.574.037.301 đ (không có nợ quá hạn) 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: không 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

a) Lĩnh vực chế biến gỗ xuất khẩu: Tập trung đầu tư và mở rộng quy mô 

hoạt động của Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu PISICO, tiến tới xây 

dựng Xí nghiệp là một trong những đơn vị mạnh của Tỉnh; Trong đó, chú trọng 

vào sản xuất sản phẩm đồ gỗ ngoài trời và từng bước tìm hiểu về công nghệ, 

thiết bị, thị trường tiêu thụ sản phẩm để dần chuyển sang sản xuất đồ gỗ nội thất 

nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm hàng hóa. 

b) Lĩnh vực trồng rừng: Tìm kiếm quỹ đất để đầu tư trồng rừng phục vụ 

chế biến gỗ; nhằm từng bước ổn định và đảm bảo nguyên liệu cho lĩnh vực chế 

biến gỗ và Dăm gỗ; với diện tích khoảng 1.500 ha đến 2.000ha ở trong và ngoài 

tỉnh Bình Định trong thời gian 3 năm từ 2014 đến 2016.   

c) Lĩnh vực chế biến Dăm gỗ: Định hướng thời gian tới sẽ là đơn vị đầu 

mối thu mua Dăm gỗ của các đơn vị cùng ngành nghề để bán trực tiếp cho các 

khách hàng nước ngoài. 
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d) Lĩnh vực hạ tầng Cụm công nghiệp: Tập trung tìm kiếm khách hàng; 

xây dựng các chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư, nâng cao tỷ lệ lấp đầy tại 02 

Cụm công nghiệp. 

đ) Lĩnh vực kinh doanh Truyền hình cáp: Chuyển dần từ công nghệ 

analog sang công nghệ kỹ thuật số theo lộ trình số hoá đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt. 

e) Ngoài ra, nghiên cứu mở rộng lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh 

nông sản, khoáng sản, dịch vụ du lịch nhằm phát huy thế mạnh, sử dụng tốt nhất 

tài nguyên thiên nhiên ưu đãi của tỉnh Bình Định. 

g) Định hướng triển khai đầu tư một số dự án tại Công ty mẹ như sau:  

- Dự án thứ 1: Đầu tư 01 nhà máy chế biến gỗ tổng hợp tại tỉnh Bình Định 

để di dời nhà xưởng sản xuất cơ sở 2 Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu 

với tổng công suất nhà máy khoảng 5.000m
3
 gỗ tinh trong năm. 

- Dự án thứ 2: Đầu tư nhà liền phố với diện tích mặt 14.392,5 m
2
, tại địa 

chỉ đất nhà xưởng sản xuất cơ sở 2 thuộc Xí nghiệp chế biến Lâm sản Xuất 

khẩu, địa chỉ 588 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định. 

- Dự án thứ 3: Đầu tư trồng rừng trong và ngoài Tỉnh từ 1.500 đến 

5.000ha. Trước mắt, trong 3 năm từ 2014 đến 2016 sẽ tiến hành đầu tư trồng 

khoảng 1.500 đến 2.000ha. 

5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không 
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IV - ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT 

ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty 

Năm 2014, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, hoạt động chủ 

yếu của Tổng công ty là ổn định hoạt động sản xuất trong năm đầu tiên sau cổ 

phần hóa, nhưng các chỉ tiêu kinh tế tại Tổng công ty đều đạt kế hoạch đã đề ra. 

Tuy tốc độ tăng trưởng chưa cao nhưng kết quả đạt được rất đáng ghi nhận. 

Trong năm tới sẽ tiếp tục phát huy ưu thế, thành quả đạt được; khắc phục khó 

khăn; triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, đột phá của Tổng công ty để phát 

triển phù hợp với quy mô của đơn vị trong tình hình mới. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

công ty 

5.1 Ưu điểm: 

- Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các phó Tổng giám 

đốc và định kỳ tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và 

giao kế hoạch công việc kỳ tới; 

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp 

với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân 

thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;  

- Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Tổng 

công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh 

doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm 

kiểm soát có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của TCty; Thực hiện tốt 

vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ tại TCty. 

5.2 Tồn tại, hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2014 Tổng công ty vẫn 

còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục; Cụ thể, Tổng giám đốc cần tiếp tục 

chỉ đạo các phòng ban/đơn vị trực thuộc: 

- Tập trung sự chỉ đạo và rà soát nguồn nhân lực tại các bộ phận nghiên 

cứu phát triển, đầu tư xây dựng, kinh doanh xuất nhập khẩu nhằm thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2015 và những năm tiếp theo.    

- Điều hành còn mang tính tập thể, chưa có đột phá trong công tác đầu tư 

phát triển dự án mới, đặc biệt là những dự án trọng điểm có thế mạnh của 

PISICO như chế biến gỗ, trồng rừng… 
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3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Năm 2015 là năm thứ 2 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Bên 

cạnh việc thực hiện nhiều mục tiêu mà ĐHĐCĐ thành lập đã thống nhất, chúng 

ta cần phải tăng cường công tác đầu tư, đẩy mạnh các biện pháp hữu hiệu nhằm 

tăng tốc độ tăng trưởng phù hợp với quy mô và thế mạnh hiện tại của PISICO. 

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế quốc tế, nền kinh tế của Việt Nam 

tuy đang có dấu hiệu phục hồi, nhưng năm 2015 vẫn còn rất nhiều khó khăn như 

lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao, đặc biệt là lãi suất trung dài hạn, tăng trưởng 

tín dụng chậm, …. Đối với PISICO, năm 2015, cũng là năm thực sự khó khăn và 

thách thức, khi mà một số tồn tại cũ vẫn chưa giải quyết dứt điểm, trong khi đó, 

nguy cơ rủi ro mới đã xuất hiện như bất động sản đầu tư chưa phát huy hiệu quả 

do công tác thu hút mời gọi đầu tư chưa tốt, nhà đầu tư thứ cấp hạn chế, điều 

kiện hạ tầng chưa đồng bộ…. Trước những khó khăn thách thức đó, Hội đồng 

quản trị sẽ cùng với Ban điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong 

công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm 

vụ ĐHĐCĐ giao năm 2015, với kế hoạch, định hướng sau: 

- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 

do ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm hợp lý.  

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT 

về: công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất; Đào tạo và luân chuyển cán bộ 

phù hợp với năng lực, sở trường và định hướng phát triển, đáp ứng kịp thời với 

xu thế cạnh tranh ở quy mô và tốc độ phát triển của Đơn vị; Giám sát hiệu quả 

đầu tư, kiểm soát nội bộ, sản xuất, quản lý điều hành kinh doanh thương mại, tài 

chính kế toán và kiểm tra giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

- Tiếp tục chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình, 

hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có tại PISICO cho phù hợp với tình 

hình thực tế. 

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục để thoái vốn nhà nước theo chỉ đạo của 

UBND Tỉnh. 

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện công tác sắp xếp, tái cấu trúc theo định 

hướng và kế hoạch đã đề ra; Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các công tác lập quy 

hoạch, kế hoạch 05 năm và chiến lược phát triển của Tổng công ty, các đơn vị 

thành viên.  

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, trong đó tập trung vào các 

dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực sản xuất chế biến gỗ, trồng rừng, chế biến đá 

xây dựng, hạ tầng giao thông, kinh doanh thương mại gỗ…. để thực hiện chiến 

lươc̣ phát triển đa dạng hoá sản phẩm. 
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V – QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 

1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên, trong đó 03 thành viên Hội đồng 

quản trị không điều hành và 02 thành viên Hội đồng quản trị điều hành, không 

có thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Cụ thể:  

- Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành:  

+ Ông: Nguyễn Đức Huyện, đại điện vốn Nhà nước sở hữu 30% vốn điều 

lệ, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, 

+ Ông: Lê Trung Hậu, đại điện vốn Nhà nước sở hữu 15% vốn điều lệ, giữ 

chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, 

+ Bà: Đồng Thị Ánh, đại diện cổ đông Công ty TNHH TM Ánh Vy sở hữu 

10% vốn điều lệ. 

- Thành viên Hội đồng quản trị điều hành:  

+ Ông: Nguyễn Tấn Binh, đại điện vốn Nhà nước sở hữu 25% vốn điều lệ, 

giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. 

+ Ông: Phùng Văn Nguyên, đại điện vốn Nhà nước sở hữu 16,82% vốn 

điều lệ, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc. 

1.2  Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không 

1.3  Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc: 

Trong năm qua, HĐQT với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực 

hiện vai trò, nhiệm vụ quản trị của công ty cổ phần. HĐQT được tổ chức hoạt 

động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn.  

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc 

kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua: 

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, 

văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT. 

- Trực tiếp chỉ đạo và có ý kiến đối với Ban điều hành trong một số vấn 

đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD. 

Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị: 

Trong năm qua, HĐQT đã có 9 phiên họp và nhiều lần lấy ý kiến các 

thành viên bằng văn bản, quyết định những nội dung quan trọng cụ thể sau đây: 

 - Phiên hop̣ ngày 26/01/2014 về viêc̣ bầu Chủ tic̣h HĐQT, bổ nhiêṃ Tổng 

Giám đốc, 1 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty. 
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 - Phiên hop̣ ngày 10/02/2014 để triển khai nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

 - Phiên hop̣ ngày 18/02/2014 thông qua đề án triển khai sản xuất kinh 

doanh 3 năm sau CPH. 

 - Phiên họp ngày 25/2/2014 để triển khai các giải pháp và nhiệm vụ sản 

xuất kinh doanh sau CPH. 

 - Phiên hop̣ ngày 17/04/2014 để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh theo điṇh kỳ, giải quyết khó khăn vướng mắc và sắp xếp nhân sự. 

 - Phiên hop̣ ngày 22/07/2014 để đánh giá kết quả hoạt  đôṇg sản xuất kinh 

doanh theo điṇh kỳ, giải quyết bổ sung ngành nghề kinh doanh. 

 - Phiên hop̣ ngày 28/01/2015 để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2014 và triển khai kế hoạch 2015. 

 - Phiên hop̣ ngày 25/02/2015 để thông qua phương án đầu tư mở rộng quy 

mô, nâng cao năng lực sản xuất chế biến gỗ của TCTy PISICO. 

 - Phiên hop̣ ngày 24/03/2015 để thông qua một số nội dung, chương trình, 

báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. 

 03 lần ra Nghi ̣ quyết thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để thống nhất 

giải quyết một số nội dung phù hợp với hoạt động của đơn vị: 

 - Ngày 06/11/2014 thống nhất viêc̣ sử duṇg con dấu giao dic̣h thoái vốn 

nhà nước và thông qua ban hành quy chế quản lý nơ ̣taị Tổng công ty. 

 - Ngày 19/11/2014 thống nhất lưạ choṇ Công ty TNHH Kiểm toán FAC - 

chi nhánh Nha Trang là đơn vị kiểm toán 2014 tại PISICO. 

 - Ngày 26/12/2014 thống nhất giá bán và phương thức chuyển nhượng cổ 

phần tại Công ty CP Du lịch SG-QN do PISICO sở hữu. 

1.4  Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: 

không 

1.5  Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không 

2. Ban kiểm soát 

2.1  Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần được 

Đại hội cổ đông thành lập Tổng công ty bầu ngày 26 tháng 01 năm 2014 gồm có 

03 thành viên: 

Họ và tên Chức vụ Cổ phần sở hữu (%) 

Nguyễn Trọng Phước Trưởng BKS 0 
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Nguyễn Tấn Bảo Toàn Thành viên 0,0182 

Nguyễn Thị Như Ý Thành viên 0 

2.2  Hoạt động của Ban kiểm soát: 

BKS đã thực hiện theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ Tổng công ty, các Nghị quyết của HĐQT, kiểm soát việc tuân thủ hoạt 

động SXKD, việc ban hành và thực hiện Quy chế quản lý tài chính và các quy 

chế khác của HĐQT và Ban điều hành Tổng công ty theo quy định của pháp 

luật, cụ thể như sau: 

           - Thống nhất phân công nhiệm vụ từng thành viên và triển khai chương 

trình công tác năm 2014. 

- Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát sau khi đã  

được HĐQT và Ban điều hành có ý kiến tham gia. 

- Thực hiện công tác kiểm tra báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 và 

giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Tổng công ty 8 tháng đầu năm 

2014. 

           - Thực hiện công tác thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo 

đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng công ty năm 2014 của HĐQT và Ban 

điều hành để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. 

Ngoài ra, Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT và tham gia góp 

ý, vào các nội dung nêu ra trong các cuộc họp của HĐQT. 

           Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ 

trợ của HĐQT, Ban điều hành cũng như các Phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực 

thuộc để Ban kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng giám đốc và Ban kiểm soát 

3.1  Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (ứng 80% theo quy định) 

 

Stt Họ và Tên Chức danh 
Lương, thưởng, thù lao, 

các khoản lợi ích (/năm) 
Ghi chú 

1 Nguyễn Đức Huyện CT HĐQT 356.400.000 
 

2 Nguyễn Tấn Binh 
TGĐ, TV 

HĐQT 
360.800.000 

 

3 Phùng Văn Nguyên 
P.TGĐ, TV 

HĐQT 
321.200.000 
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4 Lê Trung Hậu TV HĐQT 22.000.000 100% 

5 Đồng Thị Ánh TV HĐQT 17.600.000 
 

6 Phan Hữu Bạn P.TGĐ 303.600.000 
 

7 Nguyễn Thị Ngọc Anh P.TGĐ 303.600.000 
 

8 Nguyễn Trọng Phước Trưởng BKS 158.400.000 
 

9 Nguyễn Tấn Bảo Toàn TV BKS 8.800.000 
 

10 Nguyễn Thị Như Ý TV BKS 8.800.000 
 

 

3.2  Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không 

3.3  Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không 

3.4  Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: không có nội dung 

chưa thực hiện được. 
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VI - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Ý kiến kiểm toán 
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2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 
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