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TỔNG CTY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 63 /BC-LTBĐ  Qui Nhơn, ngày 27  tháng  04 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tổng công ty Lương thực Miền Nam;
- Quý Cổ đông công ty.

I. Thông tin chung:
1.Thông tin khái quát:
- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 557-559, đường Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định
- Điện thoại: 056-3822456 Fax: 056-3825242
- E-mail: bidifood@vnn.vn Website: www.bidifood.vn

- Quá trình hình thành và phát triển:
- Thành lập năm 1975, trực thuộc UBND tỉnh Bình Định
- Năm 1995, là thành viên trực thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Nam
- Năm 2005, chuyển sang mô hình hoạt động Công ty TNHH Nhà nước một thành viên,

đổi tên gọi là Công ty TNHH Lương thực Bình Định
- Năm 2008, chuyển sang mô hình hoạt động Công ty cổ phần do Nhà nước giữ 51% vố n

điều lệ, đổi tên gọi là Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
- Kinh doanh, chế biến mặt hàng lương thực và nông sản phục vụ cho xuất khẩu và nội địa

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chứ c kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Công ty con, Công ty liên kết: Không có.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC CHI NHÁNH, ĐƠN VỊ

1. Chi nhánh An Giang
2. Chi nhánh Gia Lai
3. Xí nghiệp CBLTXK Hòa Bình
4. Xí nghiệp LT Quy Nhơn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

1. Phòng Kinh doanh
2. Phòng TC-KT
3. Phòng TC-HC
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4. Định hướng phát triển:
- Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, đảm bảo lợi ích của chủ sở hửu, cổ đông, người lao

động, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao.
5. Các rủi ro:
- Rủi ro đặc thù ngành như thu hoạch theo mùa vụ chịu ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai,

dịch bệnh ..
- Xuất khẩu gạo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện
II. Tình hình hoạt động trong năm 2015:
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế
hoạch

Thực
hiện

% so
kế hoạch

% so
2014

1 Sản lượng mua vào Tấn 115.000 101.616 88,36 113,69

- Lúa gạo Tấn 75.000 43.503 58,00 84,28

- Sắn lát Tấn 40.000 58.113 145,28 153,88

2 Sản lượng bán ra Tấn 110.000 98.921 89,93 115,76

- Lúa gạo Tấn 70.000 41.481 59,26 82,23

- Sắn lát Tấn 40.000 57.440 143,6 164,09

3 Tổng doanh thu Tỷ đồng 920,00 695,90 75,64 96,03

4 Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 40,00 26,80 66,99 91,41

5 Nộp ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 4,91 57,31

6 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 20,00 28,03 140,17 109,54

7 Tỷ suất LN/Vốn điều lệ % 50,00 70,08 140,17 109,54

8 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 23,32 101,16

8 Lãi cơ bản trên cổ phiếu đồng/cổ phần 5.830 101,16

2. Tổ chức và nhân sự:
- Ban điều hành: 05 người

Cổ phần sở hữu
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ

Số lượng Tỷ lệ %
1 Phạm Văn Nam 1959 Tổng giám đốc 33.200 0,830

2 Nguyễn Phan Quang 1967 Phó TGĐ 117.400 2,935

3 Huỳnh Văn Chót 1958 Phó TGĐ 21.200 0,530

4 Hà Thanh Đính 1963 Phó TGĐ 21.000 0,525

5 Võ Hoàng Yến 1969 Kế toán trưởng 57.660 1,442
- Người lao động: 80 người
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3. Tình hình đầu tư, hình thức thực hiện  các dự án
a. Các khoản đầu tư lớn:
b. Công ty con, Công ty liên kết: Không có:

4. Tình hình tài chính:
a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2014 +/- (%)
1. Tổng giá trị tài sản 173.633.709.684 161.743.596.050 7,35
2. Doanh thu thuần 690.135.832.551 722.654.904.870 -4,50
3. Lợi nhuận thuần từ HĐKD 25.237.278.207 25.345.096.431 -0,43
4. Lợi nhuận khác 2.796.599.433 247.146.476 1.031,56
5. Lợi nhuận trước thuế 28.033.877.640 25.592.242.907 9,54
6. Lợi nhuận sau thuế 23.319.059.773 23.050.498.059 1,16
7. Tỷ lệ trả cổ tức 22% 22% -12,00

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2014

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

3,475 5,676

+ Hệ số thanh toán nhanh
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

2,126 3,233

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,099 0,104

+  Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,110 0,117

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân

13,538 16,895

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 3,975 4,468

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần 0,034 0,032

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu 0,149 0,159

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản 0,134 0,143

+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần 0,037 0,035

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
a. Cổ phần:
- Tổng  số cổ phần: 4.000.000  (mệnh giá: 10.000 đồng)
Trong đó: cổ phần phổ thông: 4.000.000
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng  tự do: 1.960.000
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b. Cơ cấu cổ đông:
Cổ phần sở hữu

TT Họ và tên
Số lượng Tỷ lệ %

Phân loại theo cổ đông lớn, cổ đông nhỏ
1 Cổ đông lớn (từ 5% trở lên) 2.040.000 51,00
2 Cổ đông nhỏ 1.960.000 49,00

Phân loại theo cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân
1 Cổ đông tổ chức 2.064.200 51,61
2 Cổ đông cá nhân 1.935.800 48,39

Phân loại theo cổ đông Nhà nước, cổ đông khác
1 Cổ đông Nhà nước 2.040.000 51,00
2 Cổ đông khác 1.960.000 49,00

Phân loại theo cổ đông trong nước, cổ đông nước n goài
1 Cổ đông trong  nước 4.000.000 100,00
2 Cổ đông nước ngoài 0 0
d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
e. Các chứng khoán khác:
III. Đánh giá của Ban giám đốc:
Hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục phát triển và mang tính bền vững, đảm bảo lợi ích

của chủ sở hửu, cổ đông, người lao động, thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao.
Đời sống người lao động được nâng cao, chính sách phúc lợi tốt, các chế độ quyền lợi được thực
hiện đúng và cao hơn luật quy định.

2. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu Năm 2015
(đồng)

Năm 2014
(đồng)

+/-
(%)

1. Tổng giá trị tài sản 173.633.709.684 161.743.596.050 7,35

-Tài sản ngắn hạn 110.252.948.162 96.340.146.039 14,44

- Tài sản dài hạn 63.380.761.522 65.403.450.011 -3,09

2. Tổng nguồn vốn 173.633.709.684 161.743.596.050 7,35

- Nợ phải trả 17.202.522.593 16.972.418.926 1,36

- Vốn chủ sở hữu 156.431.187.091 144.771.177.124 8,05

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:
- Cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa.
- Hoàn thiện các Qui chế quản lý trong Công ty, công tác giáo dục CB-CNV được chú

trọng
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp  của cổ đông, phát huy sự ủng hộ, đồng thuận của

đại hội đồng cổ đông

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:
- Mở rộng thị trường kinh doanh, đa dạng hóa mặt hàng, ngành nghề, từng bước đầu tư

sang một số ngành nghề khác trong lĩnh vực nông nghiệp
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IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh:
- Hiệu quả kinh doanh cao, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra
- Công tác quản lý tài chính tốt, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện theo đúng chế

độ, chính sách quy định của Nhà nước.
- Công tác Đảng, đoàn thể được thực h iện tốt. Người lao động có việc làm đầy đủ, thu

nhập cao, chế độ chính sách được thực hiện đúng và cao hơn luật.
- Quyền lợi của cổ đông được đảm bảo, tỷ  lệ chi trả cổ tức cao, đạt 22% vốn điều lệ, đảm

bảo hài hòa lợi ích của chủ sở hửu, cổ đông và người lao động,

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:
- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty, đã có

những giải pháp điều hành đúng đắn, kịp thời . Trong bối cảnh kinh tế cực kỳ khó khăn vẫn duy
trì được tốc độ phát triển, kết quả sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao , các mặt công tác khác
đều thực hiện tốt

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các định
hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật
doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản tr ị:
- Tiếp tục định hướng Công ty theo sát thị trường, mở rộng thị trường kinh doanh, đa  dạng

hóa mặt hàng, ngành nghề.
- Đảm bảo việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập
- Đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, tham gia

thực hiện tốt các chính sách xã hội.

V. Quản trị Công ty:
1. Hội đồng quản trị:
a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

Cổ phần sở hữu
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ

Số lượng Tỷ lệ %
Thành viên không điều hành

1 Đặng Văn Lạc 1956 Chủ tịch 0 0

Thành viên điều hành

2 Phạm Văn Nam 1959 Ủy viên 33.200 0,830

3 Nguyễn Phan Quang 1967 Ủy viên 117.400 2,935

4 Huỳnh Văn Chót 1958 Ủy viên 21.200 0,530

5 Hà Thanh Đính 1963 Ủy viên 21.000 0,525
b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy chế làm

việc của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch công tác, chương trình làm
việc cụ thể, hoạch định chiến lược phát triển công ty theo từng giai đoạn. Định kỳ mỗi quý họp 1
lần, các phiên họp có sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám
đốc và đại diện Ban kiểm soát. Tại từng phiên họp, Hội đồng quản trị đã xem xét kiểm điểm,
đánh giá và có những quyết định chỉ đạo sản xuất kinh doanh sát với tình hình thực tế, phù hợp
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với chiến lược phát triển của công ty. Ngoài ra, các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên
trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Hội đồng quản trị công ty thực hiện tốt vai trò quản trị và giám sát toàn diện công tác
điều hành của Ban giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, kiểm tra giám sát về
việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng
cổ đông, của Hội đồng quản trị.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:
- Hội đồng quản trị Công ty có 1 thành viên độc lập không điều hành, t ham dự trực tiếp

đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị
e. Hoạt động của tiểu ban trong Hội đồng quản trị: (không thành lập)

2. Ban kiểm soát:
a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Cổ phần sở hữu
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ

Số lượng Tỷ lệ %
1 Trần Anh Vương 1980 Trưởng ban 10.320 0,258

2 Nguyễn Thị Hoài Thanh 1974 Ủy viên 15.000 0,375
b. Hoạt động của Ban kiểm soát:
- Ban kiểm soát được tạo điều kiện cử đại diện tham dự các cuộc họp của Ban Tổng giám

đốc, Hội đồng quản trị Công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn được
quy định trong Điều lệ của Công ty: giám sát, kiểm tra, thẩm tra báo cáo tài chính và các hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm bảo đảm tính chính xác, trung thực về báo cáo hoạt
động của Công ty và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

- Hàng năm, Ban kiểm soát có báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình
tài chính, hoạt động đầu tư của Công ty, đồng thời đưa ra những kiến nghị đối với Hội đồng quản
trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, quyết định.

- Tháng 8/2015, bà Võ Thị Minh Thư, ủy viên BKS, từ nhiệm vì lý do riêng cá nhân.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban kiểm sát:
a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:
- Chủ tịch HĐQT 5.000.000 đ/tháng
- Ủy viên HĐQT 4.000.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát 3.000.000 đ/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát 2.000.000 đ/tháng
b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:
c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:
d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:
Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị Công ty theo của Luật doanh nghiệp và

các quy định khác của Nhà nước.

VI. Báo cáo tài chính:
- Ý kiến kiểm toán/báo cáo tài chính kiểm toán: toàn văn đăng tải tại trang thông tin điện

tử: www.bidifood.vn, chuyên mục Cổ đông

XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC
- Như trên; (Đã ký và đóng dấu)
- Lưu: VT.

Phạm Văn Nam


