
CÔNG TY CÔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘT MÌ BÌNH AN -  VINABOM I Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

BÁO CẬO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY c ổ  PHẦN BỘT MÌ BÌNH AN-vinabomi

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin khái quát
- Tên giao dịch: CÔNG TY c ổ  PHẦN BỘT MÌ BÌNH AN -VINABOM I

- Tên tiếng anh: VINABOMI-BINH AN FLOUR JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: VIN A BO M I JSC

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303862241. Đăng ký lần đầu 
ngày 29/06/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 10/01/2014.

- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Địa chỉ: 2623 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

- Số điện th o ạ i:+ 84.8.385 69 234

- Số fax: + 84.8.385 04 657

- Website:www.vinabomi.com.vn

2. Quá trình hình thành và p h á t triển
- Từ tháng 4 năm 2000 đến tháng 6 năm 2005 Doanh nghiệp 100% vốn nhà 

nước trực thuộc Tổng Công ty Lương Thực M iền N am  ( V inafood 2). Với tên 
gọi là “Công ty Bột Mì Bình An”

- Ngày 30 tháng 6 năm 2005: Doanh nghiệp chuyển sang cổ phần, với tên gọi là
“ Công ty Cổ phần Bột Mì Bình An-Vinabomi”

+ Vốn điều lệ của Công ty là 44.700.000.000 (bốn mươi bốn tỷ bảy trăm triệu 
đồng), trong đó vốn nhà nước chiếm 40.11%, còn lại là vốn của các cồ đông 
bên ngoài và người lao động trong Công ty.

- Năm 2011 Công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho cố đông hiện hữu. vốn
điều lệ của Công ty tăng từ 44.700.000.000 đồng lên 59.599.450.000 đồng.

- Ngày 31-12-2013 Công ty phát hành cố phiếu cho cổ đông chiến lược, vốn  
điều lệ của Công ty tăng từ 59.599.450.000 đ lên 120.000.000.000 đ

- Các sự kiện khác:

+ Ngày 01/06/2007: Công ty c ổ  Phần Bột Mì Bình An -V inabom i chính thức 
gửi hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng với ủ y  Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
- Sản xuất các loại bánh từ bột;

Sản xuất, mua bán bột mì, lúa mì, các sản phẩm từ nguyên liệu lúa mì, bột mì;
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- Khai thác cảng bến thủy nội địa, dịch vụ bốc dỡ hàng hóa. Kinh doanh vận 
chuyển hàng hóa bàng ô tô. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu, thóc, gạo, 
thực phẩm, thủy sản (không hoạt động tại trụ sở); phân bón. Bán lẻ lương 
thực, thực phẩm. Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản 
(không hoạt động tại trụ sở);

- Kinh doanh bất động sản. Nuôi trồng thủy sản nội địa. Sản xuất bao bì, sản 
phẩm từ plastic (không sản xuất tại trụ sở);

- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (không sản xuất tại trụ sở);
- Xay xát lương thực (không hoạt động tại trụ sở). Lưu giữ hàng hóa trong kho. 

Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy 
sản;

- Địa bàn kinh doanh: Địa bàn hoạt động kinh doanh chính của Công ty là 
Thành Phố Hồ Chí Minh, Các tỉnh Miền Tây và Miền Đông.

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

- Cơ cấu bộ máy quản lý.
+ Trụ sở chính của công ty đặt tại Thành Phố Hồ Chí Minh;
+ Chi Nhánh Công ty c ổ  Phần Bột Mì Bình An - Vinabomi -  Xưởng sản xuất, 
đặt tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An.

5. Định hướng phát triển
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Không ngừng phát triển các hoạt động sản 

xuất kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận, nâng cao gía trị công ty và không 
ngừng cải thiện đời sống- điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động, 
đồng thời làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.
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- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
+ Công ty sẽ di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư vào Khu công nghiệp Vĩnh 

Lộc 2, Ben Lức, Long An.
+ Đầu tư mới dây chuyền sản xuất 150tấn/ngày, hiện đại để sản xuất bột mì có 

chất lượng cao. Nâng cấp dây chuyền hiện có để tăng công suất và chất lượng.
+ Phát triển thêm ngành hàng mới, mở rộng thị trường kinh doanh theo hướng 

xuất khẩu.
+ Tùy theo nhu cầu phát triển kinh doanh, Công ty sẽ tiếp tục phát hành cổ 
phiếu tăng vốn Điều lệ.

6. Các rủi ro:
- Giá nguyên liệu không on định ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thị trường tiệu thụ “cung” vượt “cầu” dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt giữa các 

nhà máy.
- Tỉ giá đồng USD biến động gây ra không ít khó khăn và rủi ro cho Doanh 

nghiệp do nguyên liệu nhập khẩu 100%.
II. TINH HÌNH HỌAT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tỉnh hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Một số chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra cụ thể như sau:

STT Chỉ tiêu ĐVT K H 2015 TH năm 2015 Tỷ lệ %  so vói 
KH

1 Mua vào lúa mì Tấn 55.000 43.160 78,47

2 Mua vào Bột mì Tấn 10.000 8.792 87,92

3 Mua vào mặt hàng khác Tấn 5.000

4 Sản xuất bột mì Tấn 45.000 40.850 90,78

5 Bán ra Tấn

- Lúa mì u 5.000 27.174 543,48

- Bột mì 55.000 42.102 76,55

6 Doanh thu Tr/đồng 710.000 461.296 64,97

7 Lãi Tr/đồng 5.000 (43.042) (860,84) 1

8 Nộp ngân sách Tr/đồng 60.000 16.564 27,61

9 Thu nhập NLĐ Tr/đồng 8,290 6,738 81.28
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2. Tổ chức và nhân sự
2.1 Danh sách Ban điều hành:
- Ông Lê M inh Nam: Chủ tịch Hội đồng quản trị;

+ Ngày sinh: 26/8/1956
+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 
+ Chức vụ hiện tại: Tổng Giám Đốc điều hành

- Ông Nguyễn Thanh Hùng 
+ Ngày sinh: 17/12/1957
+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất 
+ Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám Đốc

2.2 Số lương cán bô, nhân viên vả chính sách đối với người lao đông:
Tính đến ngày 31/12/2015 tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là 103 

người:
+ Lao động có trình độ từ Đại học trở lên: 38 
+ Lao động có trình độ cao đẳng: 03 
+ Lao động có trình độ trung cấp: 10 
+ Công nhân kỹ thuật: 19

- + Lao động phổ thông: 33
- Thu nhập bình quân CBCVN năm 2015: 6,738 triệu đồng/ người/ tháng
- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của 

Nhà nưó'c
- Chính sách đào tạo: Công ty cử CBCNV đi học các lóp bồi dưỡng nghiệp vụ 

theo từng lĩnh vực chuyên môn nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ 
nhân viên có tính chuyên môn, nghiệp vụ cao.

- Chế độ khen thưcmg:
+ Thưởng cho CBCNV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2015.
+ Thưởng cho CBCNV trong các dịp Lễ, Tết

- Chế độ khác: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBCNV Công
ty. Ngoài ra Công ty phối họp với Công đoàn thực hiện các chế độ phúc lợi
khác như trợ cẩp khó khăn, chế độ cho lao động nữ, nghỉ mát cho CB CNV
v.v...

3. Tinh hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
Chủ yếu thực hiện các hạng mục công trình tại Chi Nhánh Công ty c ổ  Phần 

Bột Mì Bình An - Vinabomi -  Xưởng sản xuất, đặt tại khu công nghiệp Long Hiệp 2, 
Ben Lức, Long.

Nhìn chung, việc thực hiện các công trình được tiến hành đúng trình tự, thủ 
tục. Sử dụng đúng nguồn vốn. Thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, xong công trình 
nghiệm thu, quyết toán và đưa vào sử dụng.

4. Tỉnh hình tài chỉnh
4.1 Tình hình tài chính:

Đơn vị tỉnh: triệu đồng

Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 % tăng / giảm

Tổng giá trị tài sản 393.041 242.000 (38%)
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Doanh thu thuần 709.125 474.730 (33%)

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh

(57.126) (54.093) 5%

Lợi nhuận khác 20.229 1.040 (95%)

Lợi nhuận trước thuế (36.897) (53.053) (144%)

Lợi nhuận sau thuế (37.794) (53.053) (140%)

Tỷ lệ lợi nhuận trả cô tức

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Ghi chú

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 0,86 0,58

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

+ Hệ số thanh toán nhanh: 0,39 0,27

TSLĐ - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn

2. Chỉ tiêu về Cữ cấu vốn

+ Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,92 1,09

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 11,36 (12,31)

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán /Hàng tồn kho bình quân 3,14 3,99

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 1,8 1,96

4. Chi tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần

(0,05) (0,11)

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở 
hữu

(0,31) 2,48

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
(0,1) (0,22)
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+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh (0,08) (0,11)
doanh/Doanh thu thuân

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

Diễn giải
Tổng số 
cổ phần 

đang lưu hành

Trong đó

Số CP được 
chuyển nhượng 

tư do

Sô CP bị hạn 
chế chuyển 

nhưọìig 
theo qui định

Loại cổ phiếu phổ thông 12.000.000 5.959.945 6.040.055

Loại cô phiêu ưu đãi Không có

5.2. Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 31/12/2015:

Cơ cấu vốn Số lượng cổ phần Tỷ lê
(%)

1. Cô đông trong nước 12.000.000 100%
a. Tô chức 11.469.042 95,58%
b. Cá nhân 530.958 4,42%
2. Cô đông nưó'c ngoài Không có
a. Pháp nhân
b. Cá nhân

5.3. Thông tin chi tiết về cồ đông lớn:

Tên Công ty Địa chỉ Số lượng 
CP sỏ’ hữu

Tỷ lệ 
CP 

sở hữu
(%)

Ngành
nghề

Công ty CP đâu tư khu đô 
thị mới Sài Gòn

77 An Dương Vương, 
p An Lạc A,Quận 
Bình Tân, TPHCM.

7.369.777 61,41
Bât động 
sản

Công ty TNHH MTV - 
Tổng Công ty Lương Thực 
Miền Nam

42 Chu Mạnh Trinh, 
p. Bến Nghé, Q l, TP 
HCM

2.390.333 19,92
Xuât 
khẩu gạo

Công ty CP Bảo Hiêm 80 Võ Văn Tân, P6, Bảo hiêm
Viễn Đông Q3, TP HCM 655.600 5,46

5.4. Tình hình thay đồi vốn đầu tư của chủ sơ hữu:

Năm 2015
+ Vôn chủ sở hữu đâu năm 120.000.000.000
+ Tăng vôn cô phân trong năm
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- Phát hành cô phiêu riêng lẻ cho 
cô đông chiên lược

+ Vôn chủ sở hữu cuôi năm 120.000.000.000

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2015, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn 
do nguyên liệu tồn kho có giá cao, giá bán bột mì không tăng và có chiều hướng 
giảm. Bên cạnh đó, Công ty gặp khó khăn về vay vốn, Công ty phải tận dụng các cơ 
hội đế khắc phục khó khăn bằng việc nhập ủy thác, gia công xay lúa mì, thực hiện 
tiết kiệm điện, tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí nhân công, quay nhanh vòng vốn và 
khai thác thêm các m ặt hàng mới để tăng doanh thu, m ua bột có giá tốt nhằm giữ 
khách hàng và giảm lỗ.

Trước tình hình bất lợi Công ty đã đưa ra các biện pháp để khắc phục như thực 
hành tiết kiệm  chi phí để giảm giá thành, khai thác các m ặt hàng mới để tăng doanh thu, 
tăng cường m ua bột có giá thấp hơn để bán, sản xuất theo nhu cầu để giữ khách hàng 
truyền thống.

2. Tình hình tài chỉnh
2.1 .Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu
2015 2014

Sô tiên Sô tiền

A - Tài sản ngăn hạn 147.877 299.069

I.Tiên và các khoản tương đương tiên 25.860 18.036

II.Các khoản đâu tư tài chính ngăn hạn 29.500 74.900

III.Các khoản phải thu ngăn hạn 13.255 40.650

IV.Hàng tôn kho 78.500 164.970

V.Tài sản ngăn hạn khác 761 512

B - Tài sản dài hạn 94.124 93.973

I. Các khoản phải thu dài hạn 50

II.Tài sản cô định 14.301 18.065

III. Bất động sản đầu tư
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IV. Các khoản đâu tư tài chính dài hạn 1.252 1.276

V. Tài sản dài hạn khác 71.855 74.633

Tông cộng tài sản 242.000 393.042

2.2 Tình hỉnh nơ phải trả

Chỉ tiêu 2015 2014

Nọ' ngăn hạn 256.194 346.220

1. Vay và nợ ngăn hạn 189.380 293.412

2. Phải trả người bán 39.736 31.672

3. Người mua trả tiên trước 8.460 15.340

4. Thuê và các khoản phải nộp nhà 
nước 2.716 2.534

5. Phải trả khác 15.181 3.261

Nọ' dài hạn 7.200 15.170

1. Phải trả dài hạn khác 30

2. Vay và nợ dài hạn 7.170 15.170

Vôn chủ sỏ' hữu (21.394) 31.653

Tông cộng nguôn vôn 242.000 393.042

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
- Điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế quản lý Doanh nghiệp;
- Tăng cường công tác quản lý nhân sự, tài chính, kỹ thuật;
- Tăng cưcmg tiếp thị, tìm kiếm thị trường mới nhiều tiềm năng kinh tế hơn;
- Giảm chí phí, tiết kiệm điện trong sản xuất;

Đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn và quản lý.
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của năm 2015 đã đạt được, theo 
dự báo về tình hình khả năng cung, cầu và tình hình diễn biến giá cả lúa mì trên Thế 
Giới. Căn cứ vào năng lực hiện có của Công ty, Công ty xây dựng phương hướng 
nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, với các chỉ tiêu CO' bản, như sau:
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STT Chí tiêu ĐVT KH 2016

1 Mua vào lúa mì Tấn 50.000

2 M ua vào Bột mì Tấn 12.000

3 Mặt hàng khác Tấn 2.000

4 Sản xuất bột mì Tấn 30.000

5 Bán ra

- Lúa mì Tấn 18.000

-B ột mì Tấn 36.000

-M ặt hàng khác Tấn 2.000

6 Doanh thu Tr/đồng 470.000

7 Lãi Tr/đồng 216

8 Nộp ngân sách Tr/đồng 24.367

9 Thu nhập NLĐ Tr/đồng 10,399

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÈ IIOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. Đánh giá của H ội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Trong năm 2015 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó 
khăn do nguyên liệu tồn kho có giá cao, giá bán bột mì giảm (giá bán bột trên thị 
trường thấp hơn giá thành), doanh thu không đạt kế hoạch làm cho chi phí tài chính 
tăng. Bên canh đó Công ty gặp khó khăn về vay vốn, Công ty phải tận dụng các cơ 
hội để khắc phục khó khăn bằng việc thực hiện nhập ủy thác, gia công xay lúa mì, 
thực hiện tiết kiệm điện, tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí nhân công, quay nhanh 
vòng vốn vay. Công ty cũng đã khai thác thêm các mặt hàng mới để tăng doanh thu, 
mua bột có giá tốt để bán nhằm giữ khách hàng và giảm lỗ.

Công ty tiếp tục duy trì hợp tác và hỗ trợ các lò bánh mì liên kết với các đơn 
vị là thành viên của Tổng Công ty LT Miền Nam, góp phần tiêu thụ bột mì, bình ổn 
giá và quảng bá thương hiệu bột mì Bình An.

Sản xuất ổn định theo nhu cầu thị trường. Tiết kiệm chi phí trong vận chuyển,
bốc xếp, giao nhận lúa mì.
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Thường xuyên theo dõi thông tin thị trưcmg lúa mì trong và ngoài nước để có
kế hoạch nhập khẩu phù họp, đảm bảo cho nhu cầu sản xuất của Công ty. Do tình
hình giá cả không thuận lợi nên Công ty đã hạn chế nhập khẩu lúa mì trong các tháng 
cuối năm.

v ề  công tác đầu tư xây dựng CO' bản: chỉ thực hiện những công trình vừa và 
nhỏ phục vụ cho công tác nhập khẩu và chứa lúa, đồng thòi giảm bót chi phí thuê 
kho ngoài.

Mặc dù Công ty đã cố gắng thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm lỗ nhưng 
lợi nhuận năm 2015 lỗ (-) 43,042 tỷ đồng.

2. Đánh giá của H ội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành Công ty:
Ban điều hành đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Nghị quyết của hội

đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông
Trong năm qua luôn có sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà máy sản xuất do 

giá lúa mì thế giói tăng giảm thất thưcmg. Hội đồng quản trị đã nghe báo cáo của 
Tổng Giám Đốc tại các kỳ họp về việc nhập lúa và điều chỉnh giá bột bán ra.

Qua quá trình giám sát Hội đồng quản trị nhận thấy trong năm 2015 Ban điều 
hành đã thực hiện nhiệm vụ tuân thủ theo Điều lệ và Nghị quyết của Hội đồng quản 
trị, xin ý kiến đối vói các vấn đề vưọt thẩm quyền. Thực hiện việc báo cáo, cung cấp 
thông tin đầy đủ, kịp thòi theo yêu cầu của Hội đồng quản trị. Tổ chức, điều hành 
hoạt độne SXKD tại Công ty.

Cố gắng duy trì hoạt động sản suất kinh doanh trong giai đoạn khó khăn hiện 
nay để tạo việc làm và ổn định thu nhập cho cán bộ công nhân viên Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:
Giám sát chặc chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành Công 

ty, đặc biệt là đưa ra các giải pháp phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty.

Giữ vững thương hiệu đối với các sản phẩm truyền thống, tăng cường bán bột 
mì và lúa mì, kinh doanh thêm các mặt hàng khác có lãi để tăng doanh thu và lợi 
nhuận.

Giám sát và chỉ đạo thực hiện việc di dời nhà máy về khu công nghiệp Long 
Hiệp 2, Ben Lức, Long An.

Phát triển và tìm kiếm thị trưò'ng mói nhiều tiềm năng.
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đòng quản trị:
Thành viên và cơ cấu của Hội done quản trị: 05 người gồm có : 01 chủ tịch, 

01 phó chủ tịch, 03 thành viên. Trong đó có 01 thành viên giữ chức vụ Chủ tịch Hội 
đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đổc điều hành Công ty.

- Ông Lê M inh Nam -  Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc 
+ Ngày sinh: 26/8/1956 
+ Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế

Ông Nguyễn Hữu Thịnh — Phó chủ tịch HĐQT
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+ Ngày sinh: 01/06/1958
+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

- Bà Nguyễn Xuân Lan - Thành viên HĐQT
+ Ngày sinh: 26/10/1951 
+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Ông Hồ Kim T rư ờng  - Thành viên HĐQT
+ Ngày sinh: 10/6/1949 
+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân chính trị

- Ông Võ Công H oàng - Thành viên HĐQT
+ Ngày sinh: 30/07/1977 
+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã có 04 phiên họp thường kỳ nhằm giải 

quyết kịp thời tình hình kinh doanh của Công ty. Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả 
kinh doanh, báo cáo quyết toán từng quý, cả năm 2015 và đề xuất các biện pháp phát 
triến thị trường, định hướng kinh doanh được Hội đồng quản trị thống nhất chủ 
trương, giải pháp.

Hôi đồng quản tri cũng đã có Nghi quyết cho các vấn đề sau\

- Các nội dung tổ chức Đ H Đ CĐ  năm  2015.

- Các quyết định điều hành Công ty theo Nghị quyết Đ H Đ C Đ  năm  2015.

- Q uyết định kế hoạch SX K D  năm  2015.

- Thông qua kết quả hoạt động SX K D  và báo cáo tài chính từng quý và 
năm  2015.

- G iải quyết các vấn đề về vay vốn cho hoạt động SX K D  của C ông ty, ủy 
quyền cho Tống G iám  đốc ký các họp đồng tín dụng với N gân hàng.

- L ựa chọn C ông ty kiếm  toán Sao V iệt thực hiện k iểm  toán báo cáo tài 
chính năm  2015.

- Phê duyệt quỹ tiền lương theo kế hoạch đã trình ra Đ H Đ C Đ  năm  2015.

3. Ban Kiểm soát:
3.1 Thảnh viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên: 01 trưởng ban kiểm soát và 02 
thành viên
- Bà Nguyễn Thị Cúc -  Trưởng ban kiểm soát

+ Ngày sinh: 10/11/1974 
+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

- Bà Tống Tú Anh -  Thành viên
+ Ngày sinh: 30/04/1975 
+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính



- ông  Nguyễn Ngọc Tuẩn -  Thành viên 
+ Ngày sinh: 19/08/1958
+ Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính kế toán

3.2 Hoat đông của Ban kiểm soát:
Trong năm 2015, Ban Kiểm soát hoạt động một cách chủ động theo quy định 

của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, cụ thể:

Tham gia các cuộc họp cùng Hội đồng quản trị và Ban Tổns Giám đốc. Thực 
hiện giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quản trị và điều hành 
Công ty.

Tổ chức các cuộc họp Ban kiểm soát, thực hiện kiểm tra tính họp lý, họp 
pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, diều hành kinh doanh, trong 
tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; kiểm tra các báo cáo tài 
chính trưó'c khi trình Hội đồng quản trị.

Trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn đưọ'c 
Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ. Các ý kiến của Ban Kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị, Ban Tổng 
Giám Đốc phản hồi và giải đáp thỏa đáng.

4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban 
giám đốc và Ban kiếm soát

4.1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015: 222 triệu đồng.
4.2. Tỷ lệ sỡ hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần cùa

thảnh viên Hội đồng quản trị.____________________________________________

STT Họ tên Chúc vụ Tỷ lệ CP sở hữu 
hiện tại (%)

1 One Lê Minh Nam Chủ tịch HĐQT 20,13
2 Ong Neuyên Hữu Thịnh Phó chủ tịch HĐQT 50,33
3 Bà Nguyên Xuân Lan Thành viên 0,17
4 Ong Võ Công Hoàng Thành viên 11,08
5 Ong Hô Kim Truủng Thành viên o o

Tông cộng 82,01

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ỷ kiến kiểm toán :
Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và họp lý trên các khía cạnh trọng 

yêu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015, cũng như kêt quả kinh 
doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù họp 
vói chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy 
định pháp lý có liên quan (đính kèm thư kiểm toán).
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Báo cáo tài chỉnh được kiếm /oán: (đỉnh kèm 04 biêu bảo cáo tài chính)
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

ĐẠI DIỆỈLTHEO p h á p  l u ậ t  c ủ a  c ô n g  ty  
^ õÌậiĩ^ỐỊÍG GIÁM ĐỐC


