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CHU TICH..HOI DONG QUAN TRI. 

Kinh thU'a quy co dong, quy khclch hang, doi tac 
va ngU'Cti lao dQng 

Kinh te Vi~t Nam nam 2017 dien ra trong boi Ci3nh 
kinh te the giai tiep tl,lC da phl,lc hoi, cac nen kinh 
te Ion nhU' My, Trung Quoc, Nh~t Ban, Lien minh 
Chau Au d9t mLrC tang trU'ang kha quan. HO<;lt 
dong dau tU', thU'O'ng m<;li toan cau c6 xu hU'ang 
cai thi~n r6 r~t cung vai ni'em tin cua ngU'ai tieu 
dung tang len la cac yeu to t ..k dong tich Cl/C den 
san xuat trong nU'oc. Tuy nhien chat lU'qng tang 
trU'ang, nang suat lao dong va SLrC C9nh tranh 
thap, Sl/ Sl,lt giam cua nganh khai khoang, cung 
voi gia thit Iqn giam m9nh, thien tai, bao, 10 lien 
tiep xay ra tac dong tieu Cl/C tai san xuat nong 
nghi~p va thach thLrc ml,lC tieu tang trU'ang nam 
2017 cua ca nU'oc. Theo tong Cl,lC thong ke, tang 
trLt'ang GDP cua Vi~t Nam nam 2017 la 6,81% 
vU'qt chi tieu 6,7% ma Quoc hoi de ra. 

Nganh Bao v~ thl/c v~t cua Vi~t Nam trongnam 
2017 g~p nhieu kh6 khan do chiu anh hU'ang cua 
thai tiet bien doi bat thU'ang, bao, mU'a Ian gay 
ng~p ung, va de bao t9i mot so dja phU'O'ng phia 
B~c va hi~n tU'qng 10 som aDong bang song cCru 
Long anh hU'ang kha Ian den hi~u qua h09t dong 
san xuat kinh doanh cua cong tv. 

HU'ang Iqi tli xu hU'ong tot len chung cua nen kinh 
te quac gia, h09t dong san xuat kinh doanh cua 
ceng ty trong nam vlia qua cOng d<;lt dU'qc nhieu 
ket qua dang ghi nh~n: Doanh thu ban hang d<;lt 
hO'n 540,5 ty dong - mLrc cao nhat trong vong 5 
nam tra 19i day, tang trU'ang 12,5% so voi nam 
2016, vU'qt 15% ke hO<;lch dau nam da de ra. Theo 
do, Iqi nhu~n sau thue tang 3,94% so vai nam 
2016, d9t 11,07 ty dong va hoan thanh 110% ke 
h09Ch nam. 

CO' hoi va tU'O'ng lai dang vo cung rong ma trU'oc 
m~t, nhU'ng chung toi nh~n dinh di kem vai d6 la 
muon van thach thLrc trong nen kinh te dang thay 
doi khong ngling. Tuy nhien toi tin tU'ang vai kinh 
nghi~m va Sl/ no Il/c khong ngling cua ban lanh 
d90 cung doi ngO CBCNV, cong ty se tiep tl,lc g~p 
hai dU'qc nhCrng thanh cong moi trong nam 2018 
tai. 

Thay m~t lanh d90 Cong ty co phan Bao v~ thl/c 
v~t 1 Trung U'O'ng, xin gLri lai cam O'n chan thanh 
den quy khach hang, quy co dong da d6ng g6p 
tich Cl/C, ung ho va tin tU'ang Cong ty trong suot 
hO'n 30 nam qua. Trong thai gian tai, chung toi 
mong muon tiep tl,lc nh~n dU'qc nhCrng d6ng g6p, 
ho trq tich Cl/C tli quYvi. 

Xin chan thanh cam O'n! 

Thay m~t H£)QT _.... 

£)~NG VAN THONG 



www.psc1.com

Báo cáo thường niên 2017          3

VIẾT TẮT
BT1
Công ty
HĐQT
BKS
CBCNV
ĐHĐCĐ
LNST
BVTV

NN&PT-
NT

CTCP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
CTCP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Cán bộ công nhân viên
Đại hội đồng cổ đông
Lợi nhuận sau thuế
Bảo vệ thực vật
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4 THÔNG TIN CHUNG
 Thông tin khái quát
 Quá trình hình thành và phát triển
 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
 Cơ cấu bộ máy tổ chức
 Định hướng
 Rủi ro

15 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH  
 DOANH 2017
 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
 Tổ chức nhân sự
 Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án
 Tình hình tài chính
 Cơ cấu cổ đông

35 BÁO CÁO CỦA BAN
 TỔNG GIÁM ĐỐC
 Đặc điểm môi trường kinh doanh 2017
 Đánh giá của Ban Tổng giám đốc
 Tình hình tài chính 2017
 Đánh giá thành tựu, tiến bộ của công ty
 Kế hoạch kinh doanh năm 2018

44 BÁO CÁO CỦA HỘI
 ĐỒNG QUẢN TRỊ
 ĐánhĐánh giá chung của HĐQT
 Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty
 Đánh giá của HĐQT về hoạt động của BKS
 Định hướng năm 2018

49 BÁO CÁO QUẢN TRỊ
 Hội đồng quản trị
 Báo cáo và đánh giá của BKS
 Giao dịch, thù lao của HĐQT, BKS và BĐH

59 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN
 BỀN VỮNG
 Mục tiêu phát triển bền vững
 Đánh giá chỉ tiêu về phát triển bền vững

61 BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MỤC LỤC

Báo cáo thường niên 2017          3



www.psc1.com

THÔNG TIN CHUNG

Tên giao dịch   CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Giấy chứng nhận đăng ký Số 0100101611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

doanh nghiệp số  cấp lần đầu ngày 05 tháng 06 năm 2006 và thay đổi  

    lần thứ 4, ngày 07 tháng 7 năm 2016

Vốn điều lệ   52.500.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 52.500.000.000 đồng

Địa chỉ    145 Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, quận Đống Đa,

    TP Hà Nội

Số điện thoại   84.24.38572764

Số fax    84.24.38572751

Website   www.psc1.com

Mã cổ phiếu   BT1



www.psc1.com

Báo cáo thường niên 2017          5

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty vật tư 
Bảo vệ thực vật 
1 được thành lập 
theo Quyết định số 
403QĐ/BNN-TCCB 
ngày 26 tháng 10 
năm 1985 của Bộ 
Nông nghiệp.

Ngày 18/06/1992 Bộ 
Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn ra 
quyết định số 163/NN/
TCCB/QĐ tách Công 
ty vật tư Bảo vệ thực 
vật 1 thuộc Cục Bảo vệ 
thực vật về trực thuộc 
Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn.

Ngày 06 tháng 01 năm 1993 Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và CNTP (nay là Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
ban hành Quyết định số 08 NN - TCCB/
QĐ ngày 6/1/1993 thành lập doanh ng-
hiệp nhà nước: Công ty Vật tư Bảo vệ 
thực vật  1, Công ty có các Chi nhánh:
· Chi nhánh vật tư Bảo vệ thực vật 1 Đà 
Nẵng 
· Chi nhánh vật tư Bảo vệ thực vật 3 Hải 
Phòng 
· Chi nhánh  Công ty vật tư Bảo vệ thực 
vật 1 tại Thanh Hoá 
· Chi nhánh Công ty vật tư Bảo vệ thực 
vật 1 tại Hà Tĩnh 
· Chi nhánh Công ty vật tư Bảo vệ thực 
vật 1 tại TP. Hồ Chí Minh 
· Chi nhánh Công ty vật tư Bảo vệ thực 
vật 1 tại Hưng Yên.

Ngày 24/02/2004 Bộ Trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn có Quyết định 
số 415/QĐ/BNN-TCCB cho 
phép Công ty vật tư Bảo vệ 
thực vật 1 tiến hành cổ phần 
hoá doanh nghiệp theo Nghị 
định số 64/2002/NĐ-CP ngày 
10/06/2002 của Chính phủ về 
việc chuyển doanh nghiệp nhà 
nước thành công ty cổ phần.

Bộ trưởng Bộ NN & 
PTNT ban hành Quyết 
định số 3112 QĐ/BNN-
ĐMDN ngày 10 tháng 
11 năm 2005 về việc 
chuyển Công ty vật tư 
bảo vệ thực vật 1 thành 
Công ty cổ phần Bảo vệ 
thực vật 1 Trung ương.

Sau khi cổ phần hoá, 
Công ty cổ phần Bảo 
vệ thực vật 1 – Trung 
ương đã phát triển 
không ngừng. Hiện nay, 
với 08 Chi nhánh và 08 
Tổ bán hàng, Công ty 
đã thiết lập được Hệ 
thống phân phối trải 
dài khắp trên cả nước.

Năm 1985

Năm 1985

Năm 1993 Năm 2005

Năm 2004
Năm 

2006 đến nay
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Thành tích đạt được

Công ty đạt tiêu chuẩn quản lý sản xuất và cung ứng theo Hệ thống quản lý chất lượng – Môi trường:
ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004.

Và các giải thưởng tiêu biểu khác:
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Địa bàn kinh doanh:
Sau khi cổ phần hoá, Công ty cổ phần Bảo vệ 
thực vật 1 Trung ương đã phát triển không 
ngừng. Hiện nay, với 8 Chi nhánh và 8 Tổ bán 
hàng, Công ty đã thiết lập được Hệ thống phân 
phối trải dài khắp trên cả nước.
1. Chi nhánh Hải Phòng
2. Chi nhánh Phía Bắc 
3. Chi nhánh Thừa Thiên Huế 
4. Chi nhánh Đà Nẵng
5. Chi nhánh Nam Trung Bộ 
6. Chi nhánh Phú Yên
7. Chi nhánh Tây Nguyên
8. Chi nhánh Phía Nam
9. Tổ Bán hàng khu vực I 
10. Tổ Bán hàng khu vực II
11. Tổ Bán hàng khu vực III
12. Tổ Bán hàng khu vực IV
13. Tổ Bán hàng khu vực V 
14. Tổ Bán hàng khu vực VI
15. Tổ Bán hàng khu vực VII
16. Tổ Bán hàng khu vực VIII

Ngành nghề kinh doanh:
Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm:
 - Sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.
 - Xuất nhập khẩu vật tư bảo vệ thực vật, phân
   bón, nông sản.
 - Sản xuất kinh doanh giống cây trồng…

Các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh chính:
 - Thuốc trừ sâu
 - Thuốc trừ bệnh
 - Thuốc trừ cỏ
 - Thuốc trừ ốc bươu vàng
 - Thuốc ĐHST cây trồng
 - Phân bón lá
 - Giống cây trồng
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Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và 
bộ máy quản lý

Mô hình quản trị:
Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định 
pháp luật liên quan.

 Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, gồm tất cả các cổ đông có  
quyền biểu quyết. Quyết định những vấn đề được luật pháp và Điều lệ Công ty quy định, thông qua các 
báo cáo tài chính hàng năm và phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty cho các năm tiếp theo. 
Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên 
trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 Hội đồng quản trị: Gồm 5 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hội đồng quản trị là cơ 
quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh các cổ đông để quyết định mọi vấn đề liên quan đến 
mục đích và quyền lợi của Công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông quyết 
định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ là 5 năm và được bầu lại tại cuộc họp ĐHĐCĐ khi hết 
nhiệm kỳ. 
 Ban kiểm soát: Ban kiểm soát gồm 3 thành viên với nhiệm kỳ 5 năm do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban kiểm 
soát là tổ chức có chức năng và nhiệm vụ thay mặt cổ đông để giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản 
trị và điều hành của Công  ty.
 Ban Tổng giám đốc Công ty:
  -  Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu
  trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước Pháp luật và  Đại hội  đồng cổ đông về việc
  thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được
  yêu cầu.
  -  Phó Tổng Giám đốc là người giúp Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành các hoạt
  động của công ty theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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Cơ cấu tổ chức:

Công ty hiện không có các công ty con và công ty liên kết.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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www.psc1.com

Báo cáo thường niên 2017          11

	 “Cùng	với	nông	dân	cả	nước	phấn	đấu	vì	một	nền	nông	nghiệp	Việt
	 Nam	sạch	và	bền	vững,	vì	sự	ấm	no	và	hạnh	phúc	của	mọi	nhà”

Định hướng phát triển

Phương
châm

Định hướng chung

 Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương là một trong những doanh nghiệp hàng đầu, có 
bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, Công ty cổ phần Bảo vệ 
thực vật 1 Trung ương luôn là địa chỉ tin cậy của bà con nông dân, của các đối tác trong và ngoài nước, 
của Quý bạn hàng. Với phương châm “Cùng với nông dân cả nước phấn đấu vì một nền nông nghiệp Việt 
Nam xanh, sạch và bền vững, vì sự ấm no và hạnh phúc của mọi nhà” Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 
Trung ương đề ra các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

 •  Sản xuất, cung ứng các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón lá, điều hoà sinh trưởng cây
 trồng chất lượng cao, an toàn với con người, cây trồng và môi trường.
 •  Đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con nông dân, các đối tác và của Quý bạn hàng.
 •  Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, cải thiện điều kiện làm việc để đảm bảo sức khoẻ và an toàn
 cho người lao động, đảm bảo môi trường.
 •  Sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng có năng suất và hiệu quả cao.
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Xây dựng giá bán và chính sách và hỗ trợ bán 
hàng:
 - Xây dựng giá bán phù hợp, linh hoạt cho 
từng thời kỳ. Xây dựng chính sách bán hàng phù 
hợp để nâng cao doanh số, lợi nhuận, vị thế của 
Công ty,  tạo giá trị gia tăng cho khách hàng và 
người lao động, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.
 - Xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên 
truyền quảng cáo, giới thiệu sản phẩm phù hợp 
nhằm hỗ trợ tốt nhất cho công tác tiêu thụ sản 
phẩm, nâng cao thương hiệu của Công ty.

Xây dựng bộ máy:
 - Kiện toàn tổ chức, đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược kinh do-
anh của Công ty.

Định hướng chi tiết

Phát triển sản phẩm mới:
 - Tăng cường hợp tác với các Tập đoàn, 
Công ty nước ngoài chuyên sản xuất  nguyên 
liệu, phụ gia, thuốc bảo vệ thực vật để lựa chọn, 
phát triển các sản phẩm mới. Củng cố, nâng cao 
thương hiệu của Công ty trên cơ sở chất lượng 
sản phẩm và dịch vụ.
 - Nghiên cứu, đánh giá, đăng ký thêm các 
sản phẩm mới, nhất là những sản phẩm đem lại 
hiệu quả kinh doanh cao. Cải tiến sản phẩm sẵn 
có, cải tiến mẫu mã, bao bì để khai thác hết ưu 
thế của sản phẩm.

Phát triển thị trường:
 - Củng cố thị trường truyền thống và mở 
rộng thị trường tiềm năng.
 - Xác định vùng thị trường, tuổi thọ của 
sản phẩm, tạo giá trị gia tăng của sản phẩm.
 - Củng cố thương hiệu của Công ty tại các 
vùng thị trường, xây dựng mối quan hệ hợp tác 
trên cơ sở gắn kết lợi ích giữa Công ty và các tổ 
chức khác.
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Rủi ro
Rủi ro về kinh tế: 
 Kinh tế Việt Nam năm 2017 đạt được 
nhiều thành tựu như Tổng sản phẩm trong nước 
(GDP) tăng 6,81% so với năm 2016, vượt mục tiêu 
đề ra 6,7%; lãi suất huy động trong năm tương 
đối ổn định, phổ biến ở mức 5,3% - 6,5%/năm 
đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 
tháng. Tuy nhiên sản xuất nông nghiệp trong năm 
2017 gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của 
thời tiết biến đổi bất thường, bão, mưa lớn gây 
ngập úng, vỡ đê bao tại một số địa phương phía 
Bắc và hiện tượng lũ sớm ở Đồng bằng sông Cửu 
Long gây khó khăn cho người nông dân và là thách 
thức lớn cho phát triển kinh tế ngành nói chung 
và hoạt động kinh doanh của công ty nói riêng.

Rủi ro hoạt động: 
Dư địa thị trường thuốc bảo vệ thực vật ở trong 
nước hiện còn rất lớn, ngành nông nghiệp nhập và 
sử dụng từ 70.000 - 100.000 tấn mỗi năm. Ngoài 
ra, việc nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật đang áp 
thuế 0% cùng với biên lợi nhuận gộp của ngành 
này khá hấp dẫn nên thị trường thuốc bảo vệ thực 
vật luôn là mảnh đất màu mỡ để các DN lao vào 
cuộc tranh đua mở rộng thị phần, tăng doanh số.

Rủi ro tài chính: 
 Công ty chịu rủi ro về tỷ giá do có những 
khoản vay ngân hàng bằng đồng USD gây nên 
khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh 
trong năm. Về lãi suất, mặt bằng lãi suất năm 
2017 tương đối ổn định ở mức hợp lý. Tuy nhiên, 
lãi suất của Ngân hàng thương mại luôn có sự phụ 
thuộc rất lớn vào chính sách lãi suất của Ngân 
hàng Nhà nước nên rủi ro về lãi suất vẫn luôn tiềm 
ẩn, đòi hỏi công tác quản trị rủi ro phải được đề 
cao.

Rủi ro đặc thù ngành:
 Quy mô thị trường ngành ngày càng phình 
to trong khi diện tích đất nông nghiệp ngày càng 
bị bó hẹp. Ngoài ra các doanh nghiệp trong ngành 
khá bị động trong sản xuất kinh doanh do nguồn 
nguyên liệu có được chủ yếu thông qua nhập 
khẩu. Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, ước giá 
trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong 
5 tháng đầu năm 2017 đạt khoảng 400 triệu USD, 
tăng 41,1% so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn nhập 
khẩu chủ yếu là từ Trung Quốc chiếm tới 53,4% 
tổng giá trị của mặt hàng này. Ngoài ra, Việt Nam 
còn nhập khẩu của một số thị trường khác như 
Thái Lan, Hàn Quốc, Đức, Ấn Độ…
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Rủi ro tài chính: 

 Do đặc thù kinh doanh công ty phải nhập khẩu nguyên liệu nên tỷ giá hối đoái ảnh hưởng tương 
đối lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2017 vừa qua, Công ty gánh chịu khoản lỗ do 
chênh lệch tỷ giá hối đoái gây nên.  

 Về lãi suất, mặt bằng lãi suất năm 2017 tương đối ổn định ở mức hợp lý. Tuy nhiên, lãi suất của 
Ngân hàng thương mại luôn có sự phụ thuộc rất lớn vào chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước nên 
rủi ro về lãi suất vẫn luôn tiềm ẩn, đòi hỏi công tác quản trị rủi ro phải được đề cao.

Rủi ro pháp luật:

 Một số sản phẩm Công ty đang sản xuất, kinh doanh bị loại khỏi danh mục thuốc được phép sử 
dụng tại Việt Nam, gồm: Fansipan 200SL, Rada, Cavil…; loại bỏ một số đối tượng phòng trừ trong giấy 
chứng nhận đăng ký thuốc (Ricide 72WP, Tango, Ortus…). Ngoài ra, những quy đinh về điều kiện sản xuất 
đối với cơ sở sản xuất, về đăng ký thuốc đang ngày càng chặt chẽ hơn

Rủi ro môi trường: 

 Do thói quen sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón của người nông dân để nâng cao 
năng suất cây trồng, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch dẫn đến việc lạm dụng các loại thuốc này gây ảnh 
hưởng không nhỏ đến môi trường

Rủi ro khác:

 Rủi ro thiên tai như hạn hán, bão lũ; rủi ro biến động giá cả; rủi ro từ những biến động chính trị, 
xã hội trên thế giới, chiến tranh, bệnh dịch,…gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty hoặc làm cho các khách hàng truyền thống có thể bị giảm sút và các thị trường tiềm năng có thể 
mất ổn định. Những rủi ro này dù ít hay nhiều cũng sẽ có những tác động nhất định đến hoạt động kinh 
doanh của Công ty.
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Số TT Chỉ tiêu Thực hiện năm 
2016 Kế hoạch 2017 Thực hiện năm 

2017

TH 2017 
so TH 

2016 (%)

TH 2017 
so KH 

2017 (%)

1 Tổng doanh thu 482.400.081.085 468.888.000.000 545.508.171.435 113,08 116,34

2 Tổng chi phí 468.989.535.291 456.329.814.637 531.552.613.567 113,33 116,48

3 Tổng lợi nhuận trước 
thuế 13.410.545.794 12.558.185.363 13.955.557.868 104,06 111,12

4 Thuế TNDN 2.759.614.056 2.511.637.073 2.884.147.301 104,53 114,85

5 Nộp ngân sách 24.009.304.798 21.500.000.000 25.692.499.071 107,00 119,49

6 Lợi nhuận sau thuế 
TNDN 10.650.931.738 10.076.548.290 11.071.410.567 103,95 109,87

7 Lãi cơ bản trên cổ 
phiếu 2.029 1.913,6 2.109 103,95 110,21

8 Thu nhập bình quân/
người/tháng 10.615.165 10.466.250 11.013.253 103,74 105,22

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2017
Đơn vị tính: VNĐ

 Năm 2017 chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về kết quả kinh doanh của công ty, tổng doanh 
thu đạt 545,5 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 13,08% so với năm 2016, vượt 16,34% kế hoạch năm; lợi 
nhuận sau thuế đạt hơn 11 tỷ đồng, tăng 3,95% so với năm 2016 và vượt 10% kế hoạch đề ra hồi đầu 
năm. 

 Kết quả này đạt được là nhờ sự chỉ đạo sát sao và phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và 
Ban Tổng giám đốc, hơn thế nữa là những kinh nghiệm và nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên 
công ty trong năm vừa qua.

Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017

Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2017 TH năm 2017 TH 2017/KH 2017 (%)

Sản lượng Tấn 5.591  6.059  105,17

Doanh thu thuần từ hoạt 
động bán hàng và cung cấp 
dịch vụ

Triệu đồng 468.888 540.579 115,28

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 10.047 11.071 110,19

Cổ tức %/năm 16 16 (dự kiến) -
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Tổ chức và nhân sự
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Họ và Tên Chức vụ Số CP sở hữu
(CP phổ thông) Tỷ lệ sở hữu (%)

1 Đặng Văn Thông CT HĐQT 923.643 17,59

2 Đỗ Đức Cơ Phó CT HĐQT 130.714 2,49

3 Nguyễn Ngọc Long TV HĐQT 104.060 1,98

4 Vũ Thiện Giáo TV HĐQT 33.775 0,64

5 Phan Văn Tùng TV HĐQT 43.712 0,83
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Ông Đặng Văn Thông – Chủ tịch Hội đồng 
quản trị kiêm Tổng giám đốc

Năm sinh: 20/10/1964

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học, Thạc sỹ 
kinh tế

Số cổ phần nắm giữ: 923.643

Quá trình công tác:

- 6/1991 - 3/1993: Nhân viên Trung tâm kiểm định 
hóa chất bảo vệ thực vật, Cục Bảo vệ thực vật.
- 4/1993 - 6/1995: Nhân viên Phòng Kỹ thuật, 
Công ty Vật tư bảo vệ thực vật 1 
-  7/1995 - 8/1996: Kỹ sư, Phòng Kỹ thuật Côngty 
-  9/1996 - 5/1998: Phó Phòng Thị trường Công ty
- 6/1998 - 3/2002: Trưởng Phòng Tổ chức Hành 
chính Công ty
-  7/2003 - 6/2006: Quyền Giám đốc Công ty Vật 
tư bảo vệ thực vật 1 
-  7/2006 – nay: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 
Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.
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Ông Phan Văn Tùng - Thành viên Hội 
đồng quản trị

Năm sinh: 10/12/1977

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Bảo vệ thực vật

Số cổ phần nắm giữ: 43.712

Quá trình công tác: 

-  01/2001 - 6/2005: Cán bộ chi nhánh Hà Tĩnh 
– Công ty Vật tư bảo vệ thực vật 1 

- 07/2005 – 11/2008: Cán bộ phòng Phát triển 
sản phẩm Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 
Trung ương

-  12/2008 – 4/2016: Tổ trưởng Tổ bán hàng 
khu vực IV – Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 
Trung ương

-  5/2016 – Nay: Thành viên HĐQT, Tổ trưởng Tổ 
bán hàng khu vực IV – Công ty cổ phần Bảo vệ 
thực vật 1 Trung ương

Ông Đỗ Đức Cơ - Phó Chủ tịch Hội đồng 
quản trị

Năm sinh: 21/10/1962

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sinh học, Cử 
nhân kinh tế

Số cổ phần nắm giữ: 130.714

Quá trình công tác: 

-  8/1984 - 4/1993: Kỹ sư, Cục Bảo vệ thực vật 

-  5/1993- 6/1994: Kỹ sư Phòng Kỹ Thuật, Công 
ty Vật tư Bảo vệ thực vật 1 

-  7/1994 - 2/2002: Trưởng phòng Kỹ thuật Công 
ty Vật tư Bảo vệ thực vật 1 

-  3/2002- 6/2006: Phó Giám đốc Công ty Vật tư 
Bảo vệ thực vật 1.

-  7/2006 - 4/2016: Ủy viên thường trực HĐQT, 
Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BVTV 1 
Trung ương

-  5/2016 - nay: Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng 
giám đốc Công ty cổ phần BVTV 1 Trung ương

Báo cáo thường niên 2017          19



www.psc1.com

Báo cáo thường niên 2017          20

Ông Nguyễn Ngọc Long - Thành viên 
Hội đồng quản trị

Năm sinh: 28/06/1960

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sinh học

Số cổ phần nắm giữ: 104.060

Quá trình công tác:

-  1978 - 1980: Chiến sỹ thuộc P3 E95 F307 
Quân khu 5 
-  1980 - 1983: Học viên trường Sỹ Quan lục 
quân 1 (K39)
-  1983 - 1984:  Trung  úy,  đại  đội  phó  C3  D6  
E29  F345  Quân khu II
-  1984 - 1985: Trung úy, học viên tiểu đoàn 
Giáo viên Trường Sỹ quan Lục Quân I 
-  1985 - 1988: Thượng úy, Giáo viên khoa chiến 
thuật trường Sỹ quan Lục quân I 
-  1988 - 7/1993: Công nhân Xí nghiệp In Thông 
tấn Xã Việt Nam
-  8/1993 - 1/2004: Cán bộ Phòng Kỹ thuật Công 
ty Vật tư Bảo vệ thực vật 1 
-  2/2004 - 6/2006: Giám Đốc chi nhánh Công ty 
vật tư Bảo vệ thực vật 3 Hải Phòng
-  7/2006 - 3/2014: Ủy  viên  HĐQT,  Giám  Đốc  
chi  nhánh  Hải Phòng thuộc Công ty cổ phần 
Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
-  4/2014 - 7/2017: Ủy viên HĐQT, Trưởng Phòng 
Vật tư kiêm Giám đốc Chi nhánh Hải phòng, 
Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.
- T8/2017 - nay: Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng 
Vật tư Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung 
ương

Ông Vũ Thiện Giáo – Thành viên Hội 
đồng quản trị

Năm sinh: 08/07/1961

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa

Số cổ phần nắm giữ: 33.775

Quá trình công tác:

-  2/1986-3/1991: Cán bộ nghiên cứu nông 
dược Viện Hóa học Công Nghiệp
-  4/1991 - 7/1995: Cán bộ nghiên cứu Công ty 
Thuốc Sát Trùng Việt Nam
-  8/1995 - 3/1997: Phụ trách Phòng nghiên cứu 
tại Chi nhánh 1 Hà Nội, Công ty thuốc sát trùng 
Việt Nam
-  4/1995 - 8/1999: Phó Phòng nghiên cứu tại 
Chi nhánh 1 Hà Nội, Công ty thuốc sát trùng 
Việt Nam
-  9/1999 - 3/2002:  Phụ trách  nghiên  cứu  phát  
triển  sản  phẩm, Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi 
nhánh 1 Hà Nội, Công ty thuốc sát trùng Việt 
Nam
-  4/2002 - 12/2006: Quản lý kỹ thuật sản  xuất 
Chi nhánh 1 Hà Nội Công ty thuốc sát trùng Việt 
Nam
-  1/2007- 6/2009: Trưởng phòng Kế Hoạch Chi 
nhánh 1 Công ty thuốc sát trùng Việt Nam
-  7/2009 - nay: Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng 
Công nghệ Sản xuất, Công ty cổ phần Bảo vệ 
thực vật 1 Trung ương.
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THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Sơ yếu lý lịch của Ban Tổng giám đốc được trình bày tại mục Thành viên HĐQT)

STT Họ và Tên Chức vụ Số CP sở hữu
(CP phổ thông) Tỷ lệ sở hữu (%)

1 Đặng Văn Thông Tổng giám đốc 923.643 17,59

2 Đỗ Đức Cơ Phó Tổng giám đốc 130.714 2,49

STT Họ và Tên Chức vụ Số CP sở hữu
(CP phổ thông)

Tỷ lệ sở hữu 
(%)

1 Lê Ngọc Diệp Trưởng Ban kiểm soát 12.345 0,235

2 Trần Văn Biên Thành viên Ban kiểm soát 32.000 0,609

3 Vũ Thị Thanh Huyền Thành viên Ban kiểm soát 84.505 1,61
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Ông Lê Ngọc Diệp - Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 17/08/1986
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Số cổ phần nắm giữ: 12.345
Quá trình công tác: 

-  01/2010 - 8/2015: Cán bộ phòng Tài chính Kế 
toán Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung 
ương

-  9/2015 – 4/2016: Phó giám đốc kiêm Kế toán 
trưởng Chi nhánh Tây  Nguyên  thuộc  Công  ty  cổ 
phần  Bảo vệ thực  vật  1  Trung ương

-  5/2016 – đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công 
ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
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Ông Trần Văn Biên - Thành viên Ban 
kiểm soát

Năm sinh: 05/01/1954
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Số cổ phần nắm giữ: 32.000
Quá trình công tác: 
-  12/1970 – 8/1979: Bộ đội 
-  9/1979 – 5/1984: Sinh viên Học viện Tài chính 
Kế toán
-  6/1984 – 2/1996: Kế toán tổng hợp Liên hiệp 
Xí nghiệp gia cầm Việt Nam
-  3/1996 - 7/2003: Kiểm soát viên Tổng công ty  
chăn  nuôi Việt Nam
-  8/2003 – 3/2013: Chuyên viên chính Ban Đổi 
mới và quản lý doanh nghiệp (nay là Vụ doanh 
nghiệp) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn

Bà Vũ Thị Thanh Huyền - Thành viên 
Ban kiểm soát

Năm sinh: 22/8/1963
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Số cổ phần nắm giữ: 84.505
Quá trình công tác:
-  1/1981 – 5/1981: Công nhân Trại rau quả hữu 
nghị Gia Lâm, Hà Nội. 
-  6/1981-11/1985: Đi lao động nâng cao tay 
nghề tại Tiệp Khắc 
-  12/1985 - 11/1988: Nhân viên Phòng Vật tư, 
Cục Bảo vệ thực vật 
-  12/1988– 5/2006: Nhân viên Phòng Tài vụ, 
Công ty vật tư bảo vệ thực vật 1 
-  6/2006 - nay: Kế toán viên Phòng Tài chính Kế 
toán thuộc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 
TW, Thành viên BKS.

Những thay đổi về nhân sự trong năm 2017:

1. Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/2017-HĐQT/NKIII ngày 17/02/2017 và Quyết định số 107 QĐ/
BVTV.1-HĐQT ngày 28/02/2017 về việc bổ nhiệm bà Lương Thị Tú giữ chức Kế toán trưởng Công 
ty kể từ ngày 01/03/2017

2. Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2017-HĐQT/NKIII ngày 13/07/2017, Quyết định số 546 
QĐ/BVTV.1-HĐQT và Quyết định số 547 QĐ/BVTV.1-HĐQT ngày 14/8/2017 về việc bổ nhiệm 
ông Nguyễn Ngọc Thạch làm Quyền Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng kể từ ngày 14/8/2017; đồng 
thời miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Long thôi làm Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng kể từ ngày 
14/08/2017.
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Thống kê nhân sự
Thống kê nhân sự giai đoạn 2015 - 2017

Cơ cấu nhân sự

STT Tiêu chí
Số lượng 

2016 
(người)

Tỷ 
trọng

Số lượng 
2017 

(người)

Tỷ 
trọng

1 Theo trình độ lao động

- Trình độ Đại học và trên Đại học 118 35,1% 130 36,5%

- Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên 
nghiệp 37 11,0% 37 10,4%

- Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 9 2,7% 10 2,8%

- Lao động phổ thông 172 51,2% 179 50,3%

2 Theo đối tượng lao động

- Lao động trực tiếp 49 14,6% 56 15,7%

- Lao động gián tiếp 287 85,4% 300 84,3%

3 Theo giới tính

- Nam 261 77,7% 280 78,7%

- Nữ 75 22,3% 76 21,3%

Tổng cộng 336 100% 356 100%

315

336

356

290

300

310

320

330

340

350

360

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017

đv
t: 

ng
ườ

i
Thống kê nhân sự giai đoạn 2015-2017
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78,7%

21,3%
Tỷ lệ Nam/Nữ

Nam Nữ

15,7%

84,3%

Đối tượng lao động

Lao động trực tiếp Lao động gián tiếp

36,5%

10,4%

2,8%

50,3%

Trình độ lao động

Trình độ Đại học và  trên Đại 
học

Trình độ Cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp

Sơ cấp và  Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông
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Chính sách đối với người lao động

Chính sách đào tạo, tuyển dụng

 Trong môi trường kinh doanh ngày 
càng cạnh tranh và hội nhập, Công ty coi lực 
lượng lao động là nguồn lực thiết yếu, không 
thể thiếu trong quá trình phát triển. Doanh 
nghiệp cần lực lượng lao động phải đáp ứng 
được các tiêu chí như: Thái độ tích cực, đúng 
đắn trong công việc; các kiến thức nền tảng, 
kỹ năng cứng liên quan tới công việc chuyên 
ngành; kỹ năng mềm như giao tiếp, xử lý tình 
huống…

 Việc tuyển dụng, đào tạo và sử dụng 
cán bộ, nhân viên có hiệu quả cùng với công 
tác quy hoạch cán bộ theo cơ chế hiện đại để 
những người trẻ tuổi có điều kiện phát triển 
tố chất lãnh đạo. Đầu tư nâng cao năng lực 
đội ngũ quản lý, năng lực điều hành và trình 
độ chuyên môn. 
Tuyển dụng và giữ chân những nhân viên 
thích hợp, loại bỏ những nhân viên làm việc 
không hiệu quả và cung cấp cho các nhân viên 
những nguồn lực cần thiết để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao.

 Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của 
Công ty là thu hút người lao động có năng lực 
vào làm việc cho Công ty, đáp ứng nhu cầu 
mở rộng sản xuất kinh doanh. Tuỳ thuộc vào 
từng vị trí đảm nhận mà có những tiêu chuẩn 
quy định phù hợp. Chính  sách tuyển dụng 
của Công ty không phân biệt giới tính và địa 
vị, phù hợp với các quy định của Nhà nước.

 Đào tạo: Công ty chú trọng việc đẩy 
mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc 
biệt là nắm bắt các yêu cầu về kỹ năng tác 
nghiệp hoàn thành tốt công việc được giao. 

Chế độ làm việc

 Công ty thực hiện chế độ làm việc 44 
giờ/tuần và 8 giờ/ngày. Tuy nhiên, do đặc thù 
sản phẩm của Công ty phục vụ sản xuất nông 
nghiệp nên phải sản xuất theo đơn đặt hàng 
và phục vụ theo mùa vụ. Để kịp thời cung 
ứng các sản phẩm phục vụ bà con nông dân 
phòng trừ dịch hại, Công ty phải huy động 
các đơn vị sản xuất, bán hàng làm thêm phục 
vụ hoạt  động  sản  xuất  kinh doanh nhưng  
không  quá  04  giờ/ngày/người và 300 giờ/
năm/người (TT 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 
16/12/2015 của Bộ Lao động thương binh xã 
hội). Công ty và nhân viên có thể thoả thuận 
về việc làm thêm giờ. Công ty thực hiện chế 
độ làm việc theo đúng Bộ Luật lao động.

 Công ty luôn quan tâm và đảm bảo môi 
trường làm việc an toàn. Các nguyên tắc về 
an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt. 
Người lao động làm việc trực tiếp trong các 
xưởng sản xuất được trang bị đầy đủ bảo 
hộ lao động, được hưởng chế độ bồi dưỡng 
độc hại, được đào tạo về vệ sinh, an toàn lao 
động, phòng chống cháy nổ… 
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Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

 Công ty xây dựng thang bảng lương theo quy định của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 
14/5/2013 của Chính phủ và Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày của Chính phủ về Quy định mức lương 
tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2017; Tỷ lệ tiền lương năm 2017 so với năm 2016 tăng 8,5%, cụ thể:

STT Nội dung Năm 2016 Năm 2017 Tỉ lệ tăng (%)

1 Lương tối thiểu Vùng I 3.500.000 3.750.000 7,1

2 Lương tối thiểu Vùng II 3.100.000 3.320.000 7,1

3 Lương tối thiểu Vùng III 2.700.000 2.900.000 7,4

4 Tổng tiền lương chi cho Người lao 
động 1.565.716.000 1.648.445.000 5,3

5 Mức lương đóng bảo hiểm bình quân/ 
người/ tháng 4.700.000 5.100.000 8,5

6
Mức bình quân Công ty đóng BHXH, 
BHYT, TNNN, TN cho người lao động/
tháng (22%)

375.722.000 402.016.000 7,0

 Công ty thực hiện chính sách trả lương theo chức danh công việc cho  người lao động. Người lao 
động làm việc theo chức danh công việc gì thì hưởng lương theo chức danh công việc đó. Khi thay đổi 
công việc, thay  đổi chức vụ thì hưởng lương theo công việc mới, chức vụ mới.

 Quy định về xét tăng lương hàng năm cho người lao động đảm bảo tính minh bạch công khai.

 Công ty đã thực hiện khen thưởng hàng kỳ, đột xuất cho cá nhân, tập thể tiên tiến và xuất sắc.
Tiêu chuẩn để xét thi đua và khen thưởng căn cứ vào việc chấp hành nội quy quy chế của Công ty, thành 
tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, về phương pháp 
tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, có thành tích chống tiêu cực lãng phí. Thực hiện các chế 
độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo luật định và thỏa ước lao động tập thể. 

 Luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, có chế độ bồi 
dưỡng đối với các lao động làm việc trong điều kiện nắng nóng,nặng nhọc, có chế độ tham quan nghỉ 
mát hàng năm, quan tâm tới người lao động trong các ngày lễ tết.
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Thu nhập bình quân của người lao động/tháng
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11.013.253

10.400.000

10.500.000
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10.800.000
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Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

STT Hạng mục đầu tư ĐVT Số  
lượng

Số tiền đầu tư 
(đ)

Thời điểm 
đầu tư

Tiến độ 
dự án

    I        Đầu tư máy móc thiết bị sản xuất, phương tiện vận tải và công cụ dụng cụ khác

A Chi nhánh Hải Phòng      

1 Lắp đặt hệ thống camera 
giám sát sản xuất Cái 1 54.160.000 T1/2017 Đã thực 

hiện

2 Máy đóng gói ngang (trục vít) 
DXD-130C Cái 1 630.000.000 T5 - 12/2017 Đã thực 

hiện

3 Máy hút bụi Đức Sơn Cái 1 30.000.000 T5 - 12/2017 Đã thực 
hiện

4 Lập hồ sơ thiết kế hệ thống 
PCCC tự động 

Hạng 
mục 1 66.000.000 T5 - 6/2017 Đã thực 

hiện

5 Lắp đặt hệ thống PCCC tự 
động

Hạng 
mục 1 757.862.000 T9 - 12/2017 Đã thực 

hiện

6 Máy in phun Markem-Imaje 
9028 - 1.1G Cái 1 96.000.000 T11/2017 Đã thực 

hiện

B Chi nhánh Phía Nam

1 Mua xe nâng hàng Toyota, 
model: 62-8FD25 Xe 1 512.000.000 T4/2017 Đã thực 

hiện

2 Mua xe oto tải Isuzu NPR85K 
BKS: 51C-891.22 Xe 1 679.500.000 T4/2017 Đã thực 

hiện

3 Máy nén khí Piston Fusheng 
TA-100 Cái 1 40.000.000 T4/2017 Đã thực 

hiện

4 Mua xe ô tô 7 chỗ ngồi 
Toyota Fortuner 2.7V Cái 1 1.306.657.200 T7/2017 Đã thực 

hiện

5
Hệ thống máy chiết rót, xiết 
nắp chai, bồn cấp liệu, thiết 
bị phụ trợ

Bộ 01 761.000.000 T11/2017 Đã thực 
hiện

6

Sửa chữa hệ thống điện tại 
Văn phòng và Xưởng sản 
xuất, mua mới trang thiết bị 
vệ sinh và PCCC

Hạng 
mục 1 220.884.500 T12/2017 Đã thực 

hiện

7

Sửa chữa sân mương thoát 
nước bao gồm: Phá dỡ và đổ 
bê tông nền sân để hàng; đào 
mương thoát nước sân trước 
và hành lang phía sau Xưởng 
sản xuất

Hạng 
mục 1 123.390.000 T9/2017 Đã thực 

hiện
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STT Hạng mục đầu tư ĐVT Số  
lượng

Số tiền đầu tư 
(đ)

Thời điểm 
đầu tư

Tiến độ 
dự án

C Chi nhánh Nam Trung Bộ

1 Xe ô tô tải Thaco HD650-TK1 
tải trọng 6,4 tấn Cái 1 663.128.000 T9/2017 Đã thực 

hiện

D Tổ Bán Hàng Khu Vực I

1 Mua xe ô tô tải Hyundai 
HD65 - 2,5 tấn Xe 1 656.280.000 T4/2017 Đã thực 

hiện

E Chi nhánh Phía Bắc

1 Mua mới và lắp đặt máy điều 
hòa cho kho chứa hạt giống; Cái 04 109.790.000 T3/2017 Đã thực 

hiện

II Xây dựng cơ bản

Chi nhánh Đà Nẵng

1 Xây mới "bể dự trữ nước 
PCCC" 

Hạng 
mục 1 84.029.982 T3 - 6/2017 Đã thực 

hiện

2 Sửa chữa nhà chứa rác thải Hạng 
mục 1 51.338.290 T3 - 6/2017 Đã thực 

hiện

3 Xây mới "bể xử lý nước thải" Hạng 
mục 1 76.136.572 T3 - 6/2017 Đã thực 

hiện

4 Sửa chữa "bể xử lý nước 
thải" 

Hạng 
mục 1 52.852.212 T3 - 6/2017 Đã thực 

hiện

5
Sửa chữa nhà nghỉ trưa của 
công nhân văn phòng Chi 
nhánh Đà Nẵng

Hạng 
mục 1 28.410.870 T6 - 7/2017 Đã thực 

hiện

TỔNG CỘNG 6.999.419.626
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Tình hình tài chính

Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 Tăng/giảm (%)

Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 258.708 272.857 5,46

Doanh thu thuần từ hoạt động 
bán hàng và cung cấp dịch vụ Triệu đồng 480.278 540.579 12,55

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh Triệu đồng 13.077 12.267 -6,19

Lợi nhuận khác Triệu đồng 334 1.688 405,39

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 13.411 13.955 4,06

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 10.651 11.071 3,95

 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của công ty năm vừa qua đều có sự tăng trưởng tích cực, đặc biệt 
là chỉ tiêu doanh thu thuần, tăng 12,55% so với năm ngoái, chủ yếu do hoạt động bán hàng mang lại.

 - Tính đến 31/12/2017, Tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 272,85 tỷ đồng, tăng 5,46%.

 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 12 tỷ đồng, sụt giảm 6,19% so với năm 2016 chủ 
yếu do sự tăng lên đáng kể của các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

 - Lợi nhuận từ hoạt động khác mang lại là 1,688 tỷ đồng, tăng tới hơn 405,39% so với năm trước. 
Mức tăng này có được là do trong năm công ty đã tiến hành thanh lý một số máy móc thiết bị đã lỗi thời, 
lạc hậu.

 - Kết quả đạt được là mức lợi nhuận trước thuế đạt gần 14 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 11,071 
tỷ đồng, vượt kế hoạch năm và tăng trưởng 3,95% so với năm 2016.
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu ĐVT 2016 2017

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

 - Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1,41 1,39

 - Hệ số thanh toán nhanh lần 0,36 0,26

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  

 - Hệ số nợ/Tổng tài sản % 62,96 64,12

 - Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 169,98 178,67

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  

 - Vòng quay hàng tồn kho vòng 2,06 2,28

 - Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 1,85 1,98

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 2,22 2,05

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH % 11,11 11,31

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng TS % 4,12 4,06

 - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/Doanh thu thuần % 2,72 2,27

•	 Các hệ số thanh toán nói chung của công ty năm 2017 đều thể hiện sự sụt giảm. Tính đến 
31/12/2017, hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,39 lần, thấp hơn số 1,41 lần hồi đầu năm. Nguyên 
nhân là do tốc độ tăng của tài sản ngắn hạn chậm hơn tốc độ tăng của các khoản nợ ngắn hạn. 
Hệ số thanh toán nhanh của công ty tại ngày 31/12/2017 là 0,26 lần, thấp hơn nhiều mức 0,36 
lần ngày đầu năm do lượng hàng tồn kho đang chiếm tỷ trọng khá lớn (81,5%) trong cơ cấu tài 
sản ngắn hạn.

•	 Các tiêu chí về hệ số nợ trong cơ cấu vốn đang ở mức trung bình. Tuy nhiên công ty cần có các 
biện pháp để giảm dần các hệ số này nhằm đảm bảo mức độ an toàn tài chính

•	 Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động đều có sự tăng trưởng đáng kể. Cụ thể Vòng quay hàng tồn 
kho tăng từ 2,06 vòng năm 2016 lên 2,28 vòng năm 2017 cho thấy công tác quản trị hàng tồn kho 
của công ty đã được cải thiện và đẩy nhanh hơn tốc độ bán hàng, điều này được thể hiện rõ qua 
sản lượng tiêu thụ và doanh thu bán hàng của công ty năm 2017.

•	 Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản của công ty năm 2017 lần 
lượt là 11,31% và 4,06%, tăng nhẹ so với năm 2016. Tuy nhiên các chỉ tiêu về suất sinh lời trên 
doanh thu thuần và hệ số lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh đang cho thấy sự sụt giảm so 
với năm 2016, lần lượt đạt 2,05% và 2,27% năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí giá vốn 
hàng bán tăng lên nhanh làm bào mòn đi biên lợi nhuận hoạt động.

Báo cáo thường niên 2017          32



www.psc1.com

Báo cáo thường niên 2017          33

Cơ cấu cổ đông và thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Thông tin cổ phần:

Số cổ phần phổ thông:  5.250.000 cổ phần 
Số cổ phần ưu đãi:  0 cổ phần 
Số cổ phần đang lưu hành:  5.250.000 cổ phần 
Số cổ phiếu quỹ:  0 cổ phần 
Mệnh giá cổ phiếu:  10.000 VNĐ

Cơ cấu cổ đông:

STT Đối tượng Số lượng Cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu/VĐL

1 Cổ đông Nhà nước 0 0

2 Cổ đông sáng lập 0 0

3 Cổ đông lớn (sở hữu ≥ 5% vốn CP) 2.118.718 40,36

-  Trong nước 2.118.718 40,36

-  Nước ngoài 0 0

4 Cổ đông khác 3.131.282 59,64

TỔNG CỘNG 5.250.000 100

Danh sách cổ đông lớn:

Tên tổ chức/cá nhân Số CMND/Hộ 
chiếu/ĐKKD Địa chỉ Số lượng cổ 

phần Tỷ lệ/VĐL

Đặng Văn Thông 011773468 Số 21/104 Trung Liệt,
Đống Đa, Tp Hà Nội 923.643 17,59%

Đặng Quỳnh Trang 012729658
19/14 Trần Cao Vân, Phố

Huế, Hai Bà Trưng, Tp
Hà Nội i

557.841 10,63%

Đinh Văn Hoạt 012164313 Thôn Đào Thục, Thụy
Lâm, Đông Anh, Tp Hà Nộ 333.000 6,34%

Doãn Thị Hằng 012484485
Số 23 ngõ 516 đường
Láng, Đống Đa, Tp Hà

Nội
304.234 5,79%

(Nguồn: Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước chốt tại ngày 31/12/2017)
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Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ năm 2006 với số vốn điều lệ là 
35.000.000.000 đồng. Từ đó đến nay, công ty đã có 2 lần phát hành để tăng vốn điều lệ.

Lần

Thời gian 
hoàn 

thành đợt 
phát hành

Vốn điều lệ 
tăng thêm 

(1.000 VNĐ)

Vốn điều lệ 
sau phát hành 
(1.000 VNĐ)

Hình thức 
phát hành

Cơ sở pháp lý/Giấy 
CNĐKKD

1 2008 15.000.000 50.000.000

- Phát hành cho 
cổ đông và cán 
bộ công nhân 
viên là 791.057 
cổ phiếu
- Chào bán 
riêng lẻ cho đối 
tác chiến lược 
708.943 cổ 
phiếu

- NQ ĐHĐCĐ năm 2008 về 
việc phát hành cổ phiếu 
cho cổ  đông chiến lược và 
cho cổ đông hiện hữu.
-  Giấy  chứng  nhận  số 358/
UBCK-GCN ngày 09 tháng 
12 năm 2008
- Báo cáo kết quả chào bán 
cổ phiếu ra công chúng số 
97-BC/BVTV.1-HĐQT ngày
09 tháng 03 năm 2009.
- Giấy  CNĐKKD  số
0103012757 đăng ký lần 
đầu ngày 05/06/2006, đăng
ký thay đổi lần 1 ngày
18/05/2009

2 2011 2.500.000 52.500.000

Phát hành cho 
cán bộ công 
nhân viên 
trong công ty

- NQ ĐHĐCĐ thông qua việc 
phát hành cổ  phiếu theo 
chương trình lựa  chọn cho 
người lao động trong công 
ty năm 2011.
- Báo cáo kết quả chào bán 
cổ phiếu  theo  chương 
trình lựa chọn cho người 
lao động trong công ty ngày 
12 tháng 8 năm 2011.
- Giấy CNĐKKD 0100101611 
đăng ký lần đầu ngày
05/06/2006, Đăng ký 
thay đổi lần thứ 2 ngày 
04/11/2011
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Đặc điểm môi trường kinh doanh năm 2017

Tình hình sản xuất nông nghiệp

 Năm 2017 được ghi nhận là một năm có nhiều biến động về thời tiết với 16 cơn bão, 4 cơn áp 
thấp, cùng với đó là mưa lớn, lũ ống, lũ quét... xảy ra trên diện rộng ở khắp các vùng miền của cả nước. 
Ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, hạn hán, 
xâm nhập mặn kéo dài gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và các doanh 
nghiệp. Vượt lên tất cả những khó khăn, thách thức đó toàn ngành nông nghiệp đã đạt được những 
thành tựu rất đáng trân trọng: Tốc độ tăng trưởng ngành đạt 2,94%, vượt mục tiêu so với Chính phủ đề 
ra là 2,84%.

Tình hình dịch hại và bảo vệ thực vật

 Năm 2017 mặc dù các dịch hại lớn hay xảy ra trên lúa như sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, đạo ôn, khô 
vằn… có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, bệnh lùn sọc đen có nguy cơ bùng phát, gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho các tỉnh miền Bắc. Các quy luật về phát sinh sâu bệnh và dịch hại trên cây trồng theo mùa vụ 
thay đổi thất thường không còn tuân theo quy luật gây khó khăn cho công tác dự báo xây dựng kế hoạch 
mua nguyên liệu, bố trí sản xuất và kinh doanh. 

 Với sự phát triển của kỹ thuật canh tác và áp dụng tiến bộ của khoa học bảo vệ thực vật trong 
nông nghiệp, việc sử dụng thuốc trừ sâu, trừ bệnh cho cây trồng có xu hướng ngày càng giảm để đảm 
bảo vấn đề an toàn thực phẩm và nông sản xuất khẩu. Vì vậy, sự cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và 
giá cả đối với mặt hàng trong sản xuất kinh doanh thuốc BVTV ngày càng gay gắt.

Tình hình về môi trường tài chính và chính sách pháp luật đối với sản xuất và kinh doanh thuốc bảo 
vệ thực vật

 Kinh tế thế giới chịu nhiều rủi ro đan xen lẫn nhau, trong đó nổi lên là sự tăng trưởng của một số 
nền kinh tế lớn còn thiếu sự vững chắc, có khả năng giảm tăng trưởng trở lại do thắt chặt tiền tệ, rủi ro 
tái phát khủng hoảng nợ của EU,... Bên cạnh đó , sự điều chỉnh về chính sách khó lường của một số nền 
kinh tế lớn như Mỹ, Nga, tiến trình Anh rời bỏ EU, căng thẳng leo thang tại bán đảo Triều Tiên đã tạo ra 
nhiều rủi ro tiềm ẩn gây bất ổn kinh tế - tài chính trên toàn cầu.

 Ở trong nước, ngành thủy sản có mức tăng cao nhất trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy 
sản với 5,54% do sản xuất thủy sản năm 2017 có nhiều khởi sắc so với năm 2016, đóng góp 0,17 điểm 
phần trăm vào mức tăng chung. Ngành lâm nghiệp tăng 5,14%, do chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 
0,03 điểm phần trăm. Ngành nông nghiệp tăng 2,07% (năm 2016 tăng 0,72%), đóng góp 0,24 điểm phần 
trăm, cho thấy dấu hiệu phục hồi của ngành nông nghiệp sau những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai 
năm 2016, xu hướng chuyển đổi cơ cấu sản phẩm trong nội bộ ngành theo hướng đầu tư vào những sản 
phẩm có giá trị kinh tế cao đã mang lại hiệu quả.

 Về chính sách, quy định của nhà nước, một số sản phẩm Công ty đang sản xuất, kinh doanh bị loại 
khỏi danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam, gồm: Fansipan 200SL, Rada, Cavil…; loại bỏ một 
số đối tượng phòng trừ trong giấy chứng nhận đăng ký thuốc (Ricide 72WP, Tango, Ortus…). Ngoài ra, co 
những quy định chặt chẽ hơn về điều kiện sản xuất đối với cơ sở sản xuất và đăng ký thuốc.
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Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017
Chênh lệch

Số tiền %

1. Doanh thu bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 480.407.548.502 540.579.232.414 60.171.683.912 12,53

2. Doanh thu thuần bán 
hàng và cung cấp dịch vụ 480.277.869.402 540.579.232.414 60.301.363.012 12,56

3. Giá vốn hàng bán 371.061.341.096 419.714.393.954 48.653.052.858 13,11

4. Lợi nhuận gộp về bán 
hàng và ccdv 109.216.528.306 120.864.838.460 11.648.310.154 10,67

5. Doanh thu hoạt động tài 
chính 322.522.613 1.452.498.170 1.129.975.557 350,36

6. Chi phí tài chính 7.097.642.237 7.068.035.354 -29.606.883 -0,42

7. Chi phí bán hàng 47.998.690.604 56.081.643.850 8.082.953.246 16,84

8. Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 41.366.057.447 46.900.341.476 5.534.284.029 13,38

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh 13.076.660.631 12.267.315.950 -809.344.681 -6,19

10. Thu nhập khác 1.799.689.070 3.476.440.851 1.676.751.781 93,17

11. Chi phí khác 1.465.803.907 1.788.198.933 322.395.026 21,99

12. Lợi nhuận khác 333.885.163 1.688.241.918 1.354.356.755 405,64

13. Tổng lợi nhuận kế toán 
trước thuế 13.410.545.794 13.955.557.868 545.012.074 4,06

14. Lợi nhuận sau thuế thu 
nhập doanh nghiệp 10.650.931.738 11.071.410.567 420.478.829 3,95
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Tình hình tài chính
Tình hình tài sản         (đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu 31/12/2017 31/12/2016
Chênh lệch

Số tiên %

A. Tài sản ngắn hạn 242,694 228,582 14,112 6,17

I. Tiền và các khoản tương 
đương tiền 20,974 43,132 -22,157 -51,37

II. Các khoản đầu tư tài chính 
ngắn hạn - - - -

III. Các khoản phải thu ngắn 
hạn 18,241 12,069 6,172 51,13

IV. Hàng tồn kho 197,765 170,741 27,024 15,82

V. Tài sản ngắn hạn khác 5,713 2,640 3,073 116,40

B. Tài sản dài hạn 30,163 30,126 0,037 0,12

I. Các khoản phải thu dài hạn - - - -

II. Tài sản cố định 27,167 26,942 0,225 0,84

III. Bất động sản đầu tư - - - -

IV. Các khoản đầu tư tài chính 
dài hạn - - - -

V. Tài sản dài hạn khác 2,996 3,150 -0,153 -4,89

Tổng cộng tài sản 272,857 258,708 14,149 5,47

 Tính đến hết 31/12/2017, tổng tài sản của công ty đạt 272,857 tỷ đồng, tăng hơn 14 tỷ đồng, 
tương đương mức tăng 5,47% so với đầu năm. Mức tăng này chủ yếu đến từ tài sản ngắn hạn. Cụ thể, tại 
31/12/2017 tài sản ngắn hạn của công ty là 242,7 tỷ đồng, chiếm 88,9% tổng tài sản, tăng 14,11 tỷ đồng 
tương ứng với mức tăng 6,17% so với đầu năm.

 Về hiệu quả sử dụng tài sản, năm 2017 tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản của công ty là 4,17%, nó 
cho biết 1 đồng tài sản khi đưa vào sản xuất kinh doanh thì tạo ra được 0,0417 đồng lợi nhuận ròng, số 
này tăng nhẹ so với năm 2016.

 Cuối năm 2017, công ty có lượng hàng tồn kho tương đối lớn, 197,76 tỷ đồng chiếm gần 75% 
tài sản ngắn hạn, đồng thời lượng hàng tồn kho này cũng đã tăng 15,8% từ đầu năm. Hàng tồn kho của 
công ty chủ yếu là Nguyên liệu vật liệu (63,21%) và Thành phẩm (31,02%). Ngoài ra các khoản phải thu 
của công ty đến hết 31/12/2017 là 18,2 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần so với hồi đầu năm.
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Tài sản dài hạn của công ty chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu Tổng tài sản, trong đó chủ yếu là Tài sản cố 
định hữu hình, bao gồm nhà cửa, vật kiến trúc; phương tiện vận tải; máy móc thiết bị... Cụ thể tại thời 
điểm 31/12/2016, giá trị tài sản cố định là 26,9 tỷ đồng và tăng lên 27,2 tỷ đồng tại 31/12/2017.

Cơ cấu tài sản dài hạn

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

Tài  sản dài hạn Tài  sản cố định Tài  sản dài hạn khác

đv
t: 

VN
Đ

31/12/2016 31/12/2017

Báo cáo thường niên 2017          40



www.psc1.com

Báo cáo thường niên 2017          41

Tình hình Nợ phải trả

Chỉ tiêu 31/12/2016 Tỷ trọng 31/12/2017 Tỷ trọng Tăng giảm 
2017/2016 (%)

Nợ phải trả 162.882.876.930 100% 174.943.149.938 100% 7,40

Nợ ngắn hạn 162.187.190.189 99,57% 174.507.740.992 99,75% 7,60

Nợ dài hạn 695.686.741 0,43% 435.408.946 0,25% -37,41
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 Nợ ngắn hạn của công ty cuối năm 2017 là 174,5 tỷ đồng, tăng 12,32 tỷ đồng tương đương mức 
tăng 7,6% so với ngày đầu năm. Nợ ngắn hạn tăng chủ yếu là sự tăng lên của các khoản phải trả cho 
người lao động và nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn, mức tăng lần lượt là 11,87 tỷ và 11,01 tỷ đồng so 
với đầu năm. Các khoản vay này chủ yếu là Công ty đi vay ngắn hạn tại các Ngân hàng TMCP nhằm bổ 
sung nguồn vốn lưu động đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất.

 Sự tăng lên của khoản Phải trả người lao động là do trong năm 2017, công ty có sự thay đổi trong 
chính sách lương thưởng đối với người lao động, tuân thủ đúng quy định của Chính phủ về tăng lương 
tối thiểu vùng. Khoản phải trả người lao động tại ngày 31/12/2017 là 22,8 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so 
với đầu năm.

 Ngoài ra, trong năm 2017 công ty cũng đã tiết giảm được khoản phải trả ngắn hạn khác từ gần 14 
tỷ đồng xuống còn 6,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 53,68% do đã trả được một phần hàng vay tạm từ hàng 
dự trữ quốc gia.

Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh của công ty

 Liên quan đến ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái, trong năm 2017 công ty chịu lỗ gần 1,5 tỷ đồng do 
chênh lệch tỷ giá. Đây là rủi ro chung mà các doanh nghiệp trong ngành phải gánh chịu khi không thể tự 
chủ được nguồn nguyên liệu mà phải nhập khẩu hầu hết từ nước ngoài.

Báo cáo thường niên 2017          41



www.psc1.com

Báo cáo thường niên 2017          42

Những tiến bộ về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

-  Chất lượng sản phẩm là tiêu chí hàng đầu mà Công ty đặc biệt quan tâm. Vì thế, các sản phẩm đều 
được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng trước khi xuất 
xưởng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và nhắc nhở người lao động thực hiện đúng quy định 
trong sản xuất. Tất cả công nhân viên trực tiếp sản xuất đều được kiểm tra, khám sức khoẻ định kỳ hàng 
năm theo quy định.

-  Đầu tư, thêm mới máy móc thiết bị phục vụ 
sản xuất và sắp xếp, bố trí giờ làm việc phù hợp 
để tăng năng suất lao động, khai thác tối đa công 
suất của máy móc thiết bị

-  Xây mới thêm các công trình, hạng mục nhằm 
đáp ứng nhu cầu sản xuất, bán hàng tại một số 
chi nhánh

-  Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện các 
quy trình sản xuất để công nhân mới hiểu biết, 
nắm bắt, nâng cao ý thức, kỷ luật về vệ sinh môi 
trường trong dây chuyền sản xuất.

-  Máy móc thiết bị được bảo trì bảo dưỡng tốt 
nên không có tình trạng hư hỏng khi đang vận hành trong sản xuất

-  Tiếp tục xây dựng, duy trì mạng lưới hoạt động trên phạm vi cả nước, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp 
thời cho bà con nông dân

-  Thường xuyên khảo sát, tìm hiểu, phân tích 
thị trường, tích cực khai thác thêm khách 
hàng và thị trường mới.

-  Tăng lương thưởng cho người lao động 
theo quy định mới của Chính phủ, chính sách 
phúc lợi lớn hơn, qua đó kích thích bán hàng, 
tăng năng suất làm việc của họ.
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Kế hoạch hoạt động năm 2018

Chỉ tiêu TH 2017 KH 2018 KH 2018/TH2017

Sản lượng (tấn) 6.059 5.177 85%

Tổng doanh thu (VNĐ) 545.508.171.435 468.888.000.000 86%

Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) 13.955.557.868 12.558.185.363 90%

Cổ tức (%/năm) 16% (dự kiến) 16% (dự kiến) -

Một số công tác chủ yếu và giải pháp thực hiện

 - Xây dựng văn hoá doanh nghiệp từ thái độ, tác phong làm việc, chấp hành các quy chế, quy 
định, chính sách, nội quy Công ty đến văn hoá giao tiếp, ứng xử;

 - Tổ chức xây dựng và lập mục tiêu cụ thể của từng chi nhánh, đánh giá sự phối hợp giữa các 
phòng ban/bộ phận chức năng, mức độ hoàn thành công việc của CBCNV, theo dõi tiến độ thực hiện 
công việc được giao theo thời hạn hoàn thành;

 - Tổ chức đánh giá năng lực cán bộ nhân viên định kỳ, tiến hành đánh giá hiệu suất lao động;

 - Tăng cường công tác cập nhật các cơ chế, chính sách mới tác động đến quá trình thực hiện 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các chế độ chính sách mới ban hành và sửa đổi bổ sung cho 
phù hợp;

 - Xây dựng quy định khen thưởng - kỷ luật cá nhân, đơn vị theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ;

 - Triển khai mục tiêu doanh số của từng thành viên trong đội ngũ bán hàng;

 - Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và chăm sóc khách hàng; 

 - Đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng, phát triển mạng lưới phân phối, đẩy mạnh hơn nữa các 
hoạt động bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng công tác thị trường, quảng bá thương hiệu.
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Đánh giá của HĐQT về mọi mặt hoạt động của công ty
Đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, ngành

   Năm 2017, tình hình phát triển kinh tế 
trong nước có nhiều khởi sắc, tăng trưởng quý 
sau luôn cao hơn quý trước ở hầu hết các ngành, 
lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế cả năm đạt mức 
6,81%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế 
tạo và xuất khẩu có bước đột phá; chuyển đổi cơ 
cấu nông, lâm nghiệp và thuỷ sản bước đầu phát 
huy hiệu quả; nền kinh tế ổn định, lạm phát được 
kiểm soát ở mức hợp lý. Năm 2017, khu vực nông, 
lâm nghiệp và thuỷ sản tăng trưởng 2,90% cao 
hơn nhiều so với mức tăng trưởng của năm 2016. 
Trong đó, ngành nông nghiệp tăng 2,07% cho thấy 
dầu hiệu phục hồi sau những ảnh hưởng nặng nề 
của thiên tai năm 2016, xu hướng chuyển đổi cơ 
cấu sản phẩm trong nội bộ ngành theo hướng đầu 
tư vào những sản phẩm có giá trị kinh tế cao đã 
mang lại hiệu quả.

 Ngành nông nghiệp nói chung và thuốc 
bảo vệ thực vật nói riêng gặp nhiều khó khăn do 
biến đổi khí hậu hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài, 
sự cố môi trường, bão, lũ lụt đã liên tiếp xảy ra 
tại các tỉnh miền Trung gây ảnh hưởng đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của người dân và các 
doanh nghiệp.

 Thuốc bảo vệ thực vật phổ biến nhất ở 
Đồng bằng sông Cửu Long vì nông dân chuộng 
biện pháp cấp tốc và trồng tập trung một loại 
cây nhất định. Theo Bộ NN & PTNT, 5 tháng đầu 
năm thuốc bảo vệ thực vật và nguyên liệu nhập 
khẩu gần 9.000 tỷ đồng, tăng 41,1% so với cùng 
kỳ năm 2016. Việc nhập khẩu nguyên liệu thuốc 
trừ sâu đang áp thuế ở mức 0% và quy mô ngành 
đang có xu hướng tăng lên đáng kể, cho thấy tiềm 
năng phát triển của ngành vẫn còn rất khả quan. 
Tuy vậy, ngành thuốc trừ sâu phải đối mặt với các 
vấn đề như độ đảm bảo của thuốc, việc lạm dụng 
thuốc, và xu hướng giảm diện tích canh tác.
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Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu KH 2017
Thực hiện Tăng trưởng (%)

2017 2016 So với KH So với 
2016

Doanh thu thuần từ hoạt động 
bán hàng và cung cấp dịch vụ
(tỷ đồng)

468,888 540,579 480,278 15,29 12,56

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 10,047 11,071 10,651 10,19 3,94

Cổ tức (%/năm) 16 16 (dự kiến) 16 0 0

 Năm 2017  tất cả các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra: Doanh thu thuần đạt 540,28 tỷ đồng, tăng 
trưởng 12,56% so với năm 2016 và vượt 15,29% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11 tỷ đồng, 
vượt 10,19% kế hoạch năm. Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (dự kiến) là 16%, bằng 100% so với kế hoạch

 Tuy nhiên trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn một số tồn tại, hạn chế 
sau: Chi phí tăng cao do nguyên vật liệu đầu vào tăng, trong khi giá bán một số mặt hàng không tăng do 
sự cạnh tranh khốc liệt về giá giữa các Công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; Công tác quản lý hàng 
gửi bán có lúc chưa chặt chẽ; Hàng hóa, vật tư không phù hợp còn nhiều; tốn nhiều chi phí để xử lý, tiêu 
hủy; Chất lượng vật tư chưa đảm bảo, nhất là bao bì carton; Chưa xử lý dứt điểm có một số khoản nợ 
khó đòi.

Đánh giá các mặt hoạt động khác 
của công ty
 Hoạt động đầu tư được đẩy 
mạnh trong năm 2017 với các trang 
thiết bị được lắp đặt, mua mới đảm 
bảo phục vụ cho nhu cầu sản xuất, 
vận hành nhằm nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm; đảm bảo cung 
ứng tương đối đủ, kịp thời theo yêu 
cầu của thị trường. Tổng giá trị đầu 
tư trong năm là gần 7 tỷ đồng cho tất 
cả các hạng mục từ máy móc thiết bị, 
phương tiện vận tải đến xây dựng cơ 
bản,…
 Về nhân sự, năm 2017 Công 
ty thực hiện tạm ngừng hoạt động 
đối với Chi nhánh Quảng Ngãi và 
giao cho Tổ Bán hàng Khu vực VI 
quản lý toàn bộ thị trường Quảng 
Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng. Đồng 
thời, sắp xếp lại nhân sự của đơn vị, 
tăng cán bộ làm công tác thị trường bán hàng, giảm lao động gián tiếp.

 Công tác Đảng, đoàn thể được thực hiện đúng quy định. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; 
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của người lao động và của cổ đông.
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Đánh giá của HĐQT về hoạt động 
của Ban Tổng giám đốc
 Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công 
ty  đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và tổ chức triển khai, 
thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Hội 
đồng quản trị đánh giá cao hoạt động của Ban Tổng giám 
đốc vì có sự thống nhất chặt chẽ, phân bổ nhiệm vụ rõ 
ràng cho từng vị trí, tiếp tục giữ vững và duy trì tinh thần 
đoàn kết nội bộ trong toàn Công ty. Việc phối hợp giữa các 
thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc được thực hiện 
chặt chẽ, đạt hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo, và thực 
hiện nghị quyết của HĐQT.

Các kế hoạch và định hướng của HĐQT
Phương hướng, nhiệm vụ

Ngoài nhiệm vụ chung, HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tập trung thực hiện một số việc 
chủ yếu sau:

Một là, thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hai là, đầu tư xây dựng và đưa vào áp dụng phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025; triển khai 
áp dụng công nghệ thông tin để quản trị doanh nghiệp.

Ba là, tăng cường công tác quản lý tiền hàng, tài sản của Công ty; thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí. Đẩy mạnh công tác kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện quy định của nhà nước, của Công ty.

Bốn là, đảm bảo chất lượng sản phẩm, nhất là đối với giống cây trồng.

Năm là, đăng ký thêm một số sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật mới, ưu tiên sản phẩm sinh học; sản 
xuất kinh doanh thuốc trừ côn trùng y tế; triển khai sản xuất, kinh doanh một số giống cây trồng, 
gồm: giống lúa thuần, giống rau màu.

Chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

 Trong năm 2018 tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về thương hiệu, về con người và 
công nghệ, mở rộng phát triển thị trường, đảm bảo sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; tập 
trung đầu tư, liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng quy mô sản xuất 
và ngành nghề kinh doanh.

Chỉ tiêu TH 2017 KH 2018 KH 2018/TH2017

Sản lượng (tấn) 6.059 5.177 85%

Tổng doanh thu (VNĐ) 545.508.171.435 468.888.000.000 86%

Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) 13.955.557.868 12.558.185.363 90%
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Các giải pháp

• Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên lành nghề 
 Trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và hội nhập, nhiều Công ty coi lực lượng lao 
động là nguồn lực thiết yếu, không thể thiếu trong quá trình phát triển. Doanh nghiệp cần  lực lượng lao 
động phải đáp ứng được các tiêu chí như: Thái độ tích 
cực, đúng đắn trong công việc; các kiến thức nền tảng, 
kỹ năng cứng liên quan tới công việc chuyên ngành; 
kỹ năng mềm như giao tiếp, xử lí tình huống...Nhưng 
trong thực tế không có trường đại học nào có thể cung 
cấp hết tất cả các kỹ năng này cho người lao động. 
Vì vậy, công tác phát triển và đào tạo nguồn nhân lực 
luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. 
 Việc tuyển dụng, đào tạo và sử dụng cán bộ, 
nhân viên có hiệu quả cùng với công tác quy hoạch 
cán bộ theo cơ chế hiện đại để những người trẻ tuổi 
có điều kiện phát triển tố chất lãnh đạo. Đầu tư nâng 
cao năng lực đội ngũ quản lý, năng lực điều hành và 
trình độ chuyên môn. Tuyển dụng và giữ chân những nhân viên thích hợp, loại bỏ những nhân viên làm 
việc không hiệu quả và cung cấp cho các nhân viên những nguồn lực cần thiết để hoàn thànhtốt nhiệm 
vụ được giao.
 Xây dựng văn hoá công ty: Công ty là một cấu trúc phối kết hợp các kiến thức cá nhân, niềm 
tin và gắn kết mọi người trong một đơn vị, giữa các 
đơn vị với nhau; Xây dựng văn hóa học hỏi và chuyển  
tiếp  những  kiến  thức, kinh nghiệm chuyên môn; Định 
hướng các hành vi nội bộ nhằm đảm bảo sự thành 
công cho doanh nghiệp.

• Cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, quan 
tâm chăm sóc khách hàng

 Xây dựng các quy trình kinh doanh, quy trình 
quản lý nhằm gia tăng hiệu suất hoạt động và giảm 
thiểu chi phí để phản ứng nhanh chóng hơn với những 
thay đổi của thị trường trong khi vẫn cung cấp dịch vụ 
tốt hơn cho các khách hàng.

• Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý
 Bao gồm các kế hoạch tài chính, phương pháp tiếp thị và chiến lược sản phẩm.

• Sử dụng công nghệ thông tin
 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát 
triển thương hiệu của Công ty

• Xây dựng quy trình quản lý hàng gửi bán
• Quản lý, kiểm soát tốt công nợ, hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn
• Tiếp tục triển khai chiến lược tăng năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động

 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược về tài chính để hỗ trợ, bổ sung 
nguồn vồn lưu động và phục vụ cho công tác đầu tư - xây dựng cơ bản
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Hội đồng quản trị
Thành viên hội đồng quản trị

STT Họ và Tên Chức vụ Số CP sở hữu
(CP phổ thông)

Tỷ lệ sở 
hữu (%) Ghi chú

1 Đặng Văn Thông CT HĐQT 923,643 17.59 TV điều hành

2 Đỗ Đức Cơ Phó CT HĐQT 130,714 2.49 TV điều hành

3 Nguyễn Ngọc Long TV HĐQT 104,060 1.98 TV điều hành

4 Vũ Thiện Giáo TV HĐQT 33,775 0.64 TV điều hành

5 Phan Văn Tùng TV HĐQT 43,712 0.83 TV điều hành

Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị: Công ty hiện không có tiểu ban trực thuộc

Hoạt động của Hội đồng quản trị
 HĐQT họp thường kỳ và đột xuất, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp để chỉ đạo Ban Tổng giám 
đốc tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và xử lý các vấn đề phát sinh đúng quy 
định.
 Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện đúng quy định; nội dung cuộc họp đều được thư ký 
HĐQT ghi chép đầy đủ trong Sổ biên bản họp của HĐQT; Nghị quyết các cuộc họp HĐQT được ban hành 
kịp thời. Tại các cuộc họp, tất cả các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ.

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự Tỷ lệ (%) Lý do không 

tham dự

1 Ông Đặng văn Thông Chủ tịch 5/5 100

2 Ông Đỗ Đức Cơ Phó Chủ tịch 5/5 100

3 Ông Phan Văn Tùng Ủy viên 5/5 100

4 Ông Vũ Thiện Giáo Ủy viên 5/5 100

5 Ông Nguyễn Ngọc Long Ủy viên 5/5 100
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Trong năm 2017 HĐQT Công ty đã họp 05 lần; biểu quyết và ban hành Nghị quyết của HĐQT. Cụ thể như 
sau:

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 01/BVTV.1- 
HĐQT/NKIII 17/02/2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung 
ương họp ngày 17/02/2017 đã thảo luận và nhất trí thông 
qua các nội dung sau đây:

1.  Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 
năm 2017 tại  thời điểm 15/3/2017, dự kiến ngày tổ chức 
Đại hội đồng cổ đông là ngày 12/4/2017.

2.	Thống nhất chủ trương chỉ đạo công tác sản xuất kinh 
doanh, tập trung nhân lực, vật lực cho công tác sản xuất, 
bán hàng, thực hiện công tác tuyên truyền quảng cáo.

3. Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nguyên liệu, vật tư, tiền 
vốn, hàng hóa, công nợ tại các đơn vị. Thực hiện kế hoạch 
sản xuất kinh doanh vụ Xuân năm 2017.

4. Nhất trí bổ nhiệm bà Lương Thị Tú, Phó Phòng Tài chính 
– Kế toán, Phụ trách kế toán Công ty giữ chức vụ Kế toán 
trưởng Công ty; và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng, Phó 
Phòng PTSP Công ty giữ chức vụ Trưởng Phòng Phát triển 
sản phẩm Công ty.

5. Nhất trí đầu tư mua xe nâng hàng, xe tải cho Chi nhánh 
Phía Nam, xe tải cho Tổ Bán hàng Khu vực I. Dự trù kinh phí 
đầu tư khoảng 1,8 tỷ đồng.

6. HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị chức 
năng tính toán, dự trù kinh phí bồi thường, di dời ba gia đình 
đang ở tại khu vực đất kho Ngọc Hồi của Công ty và bố trí 
gặp, thỏa thuận với họ để giải quyết, hiện nay việc cấp lại sổ 
đỏ không thực hiện được nếu họ còn sống ở đó.

7. Tiếp tục cập nhật thông tin, hồ sơ, tài liệu để thực hiện gia 
hạn đăng ký các sản phẩm và đăng ký sản phẩm mới.

Giao cho các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc căn cứ nhiệm 
vụ được giao và các nội dung đã thống nhất trong cuộc họp, 
tổ chức thực hiện chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh vụ 
Xuân 2017 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2017.
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2 0 2 / B V T V . 1 - 
HĐQT/NKIII 28/3/2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung 
ương họp ngày 28/3/2017 đã thảo luận và nhất trí thông 
qua các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh 
phục vụ vụ Xuân 2017, công tác quản lý và bảo vệ môi trường 
tại các xưởng sản xuất. Công tác đầu tư máy móc thiết bị 
tăng cường năng lực sản xuất, cung ứng kịp thời hàng hóa 
ra thị trường

2. Đầu tư mua mới máy đóng gói cho Chi nhánh Hải Phòng 
kinh phí dự trù khoảng 650 triệu đồng; Giao cho ông Long, 
ông Giáo liên hệ tìm nhà cung ứng và kiểm tra xem xét kỹ 
nguyên lý hoạt động của máy phù hợp với tình hình sản xuất 
của Công ty.
3. Giao cho Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu Ban thực hiện 
các nhiệm vụ soạn thảo báo cáo, chuẩn bị công tác lễ tân, 
khánh tiết và phục vụ để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2017.
4. Giao cho ông Đỗ Đức Cơ và bà Nguyễn Thị Kim Xuân rà 
soát lại toàn bộ các báo cáo trước khi trình Chủ tịch HĐQT 
phê duyệt gửi cho cổ đông. 
5. Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám 
đốc Công ty căn cứ vào các nội dung cuộc họp triển khai 
thực hiện nhiệm vụ.

3 03/BVTV.1-
HĐQT/NKIII 28/4/2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung 
ương họp ngày 28/4/2017 đã thảo luận và nhất trí thông 
qua các nội dung sau đây:

1. Đầu tư mua mới 01 xe TOYOTA FORTUNER nhập khẩu 
nguyên chiếc cho Chi nhánh Phía Nam.
2. Tổng Giám đốc Công ty tạm thời phụ trách Phòng Kinh 
doanh cho đến khi có nhân sự  bổ nhiệm chức vụ Trưởng 
Phòng; Giao cho Phó Phòng Kinh doanh tiếp nhận bàn giao 
hồ sơ, tài liệu từ ông Nguyễn Mạnh Cường.
3. Sắp xếp lại cán bộ của Tổ Bán hàng Khu vực III cho phù hợp 
với tình hình thực tế của đơn vị.
4. Giao cho ông Đỗ Đức Cơ và bà Nguyễn Thị Kim Xuân lên 
phương án sắp xếp lại Chi nhánh Quảng Ngãi về cả tổ chức 
bộ máy và con người, báo cáo Hội đồng quản trị.
Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 
Công ty, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao triển khai 
thực hiện các nội dung nêu trên.
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4 04/BVTV.1-
HĐQT/NKIII 13/7/2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung 
ương họp ngày 13/7/2017 đã thảo luận và nhất trí thông 
qua các nội dung sau đây:
1. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự của Chi nhánh Quảng 
Ngãi, tạm ngừng hoạt động Chi nhánh, giao cho Tổ Bán hàng 
Khu vực VI quản lý thị trường Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà 
Nẵng. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn 
vị liên quan triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến 
Thuế, BHXH, chính sách chế độ của người lao động, bàn giao 
thị trường, hàng hóa, công nợ
2. Ông Nguyễn Ngọc Long, Trưởng Phòng Vật tư Công ty thôi 
kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng.
3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó giám đốc Chi 
nhánh Hải Phòng giữ  chức: Quyền Giám đốc Chi nhánh Hải 
Phòng.
4.  Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, cụng cụ cho phòng 
thử nghiệm tại Văn phòng Công ty thực hiện ISO/IEC 17025: 
2007; kinh phí dự kiến: 2,5 tỷ đồng.
5. Đầu tư lắp đặt hệ thống báo cháy tự động tại kho của Chi 
nhánh Hải Phòng, kinh phí dự kiến: 750 triệu đồng.
6. Đầu tư kinh phí xây dựng, cải tạo hệ thống bể xử lý nước 
thải, lắp đặt máy móc xử lý nước thải. Lắp đặt hệ thống thu 
gom và xử lý bụi, mùi tại xưởng sản xuất tại Đà Nẵng. Giao 
cho BĐH chỉ đạo các đơn vị lập thiết kế và dự toán kinh phí 
trình HĐQT
7.  Đầu tư kinh phí xây dựng văn phòng làm việc cho Chi 
nhánh Nam Trung Bộ; Giao cho BĐH chỉ đạo các đơn vị liên 
quan lập thiết kế và dự toán kinh phí trình HĐQT.
Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 
Công ty, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao triển khai 
thực hiện Nghị quyết này.
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5 05/BVTV.1-
HĐQT/NKIII 2/11/2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung 
ương họp ngày 02/11/2017 đã thảo luận và nhất trí thông 
qua các nội dung sau đây:
1. Nhất trí triển khai thực hiện đầu tư máy móc, trang thiết 
bị cho Phòng Thử nghiệm và Triển khai áp dụng hệ thống 
quản lý Phòng Thử Nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) 
ISO 17025:2007 tại trụ sở Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 
Trung ương và đầu tư nâng cấp Phòng Kiểm tra chất lượng 
tại các Xưởng sản xuất. Tổng mức kinh phí đầu tư khoảng 2,5 
tỷ đồng. Giao cho ông Cơ và ông Giáo tổ chức chỉ đạo, thực 
hiện các công việc liên quan. Ban hành Quyết định thành lập 
Ban chỉ đạo ISO 17025. Lựa chọn nhà cung ứng máy móc 
thiết bị, tổ chức tư vấn, tổ chức đánh giá trình HĐQT, Ban 
Tổng giám đốc Công ty phê duyệt và ban hành quyết định 
đầu tư. 
2. Giao cho Tổng Giám đốc, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo hoạt 
động sản xuất kinh doanh vụ Đông Xuân 2017 – 2018 và xây 
dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Rà soát, đánh 
giá công tác đầu tư phát triển sản xuất tại các xưởng, công 
tác môi trường, phòng cháy chữa cháy v.v...

3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị thực 
hiện công tác quản lý hồ sơ đất đai, làm thủ tục xin cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu Văn phòng, kho, 
xưởng sản xuất Chi nhánh Hải Phòng.
Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 
Công ty, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao triển khai 
thực hiện Nghị quyết này.
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Báo cáo và đánh giá của Ban kiểm soát
Thành viên Ban kiểm soát

STT Họ và Tên Chức vụ Số CP sở hữu
(CP phổ thông)

Tỷ lệ sở hữu 
(%)

1 Lê Ngọc Diệp Trưởng Ban kiểm soát 12.345 0,24

2 Trần Văn Biên Thành viên Ban kiểm soát 32.000 0,61

3 Vũ Thị Thanh Huyền Thành viên Ban kiểm soát 84.505 1,61

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và 
Ban Giám đốc

 Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp 
của HĐQT và giám sát việc thực hiện các nghị 
quyết của HĐQT. Ban kiểm soát đã kiểm soát các 
hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng giám 
đốc, đã kiểm tra việc ghi chép hạch toán sổ sách 
kế toán và lập Báo cáo tài chính của Công ty. Ban 
kiểm soát đã xem xét kết quả báo cáo tài chính và 
hệ thống số sách kế toán năm 2017 của Công ty.

 

Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của 
HĐQT và Ban Giám đốc

 Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, 
Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với 
HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức hoạt 
động kiểm tra, giám sát. HĐQT và Ban Tổng giám 
đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát 
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia 
các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của 
Công ty và các cuộc họp khác, cung cấp đầy đủ các 
thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của 
Công ty.

 Tất cả các báo cáo của Ban kiểm soát đều 
được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Ban 
kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng giám 
đốc việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban 
kiểm soát.
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Giao dịch và thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc

Thù lao của HĐQT và BKS

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 % Số tiền (VNĐ)

Kế hoạch (Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016: 
Mức thù lao cho HĐQT và BKS/Lợi nhuận còn lại để phân phối, 
trích lập các quỹ và chia cổ tức)

1,20 127.811.181

Thực tế chi trả 1,198 127.690.000

2. Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

Kế hoạch (Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017: 
Mức thù lao cho HĐQT và BKS là 1,2%/Lợi nhuận còn lại để phân 
phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức)

1,20 132.856.927

Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 1,199 132.729.800

 Năm 2018, tổng số tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường 
niên 2018 biểu quyết thông qua, HĐQT thực hiện và báo cáo cụ thể trong báo cáo năm sau.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

Tên người nội bộ/
người liên quan Chức vụ Hình 

thức
Số 

lượng Ngày
Số CP 
trước 

GD

Số CP 
sau GD

Tỷ lệ 
sau 
GD

Đặng Văn Thông Chủ tịch HĐQT Mua 15.000 07/07/2017 886.075 901.075 17,16

Đặng Văn Thông Chủ tịch HĐQT Mua 3.000 27/07/2017 901.075 904.075 17,22

Đặng Văn Thông Chủ tịch HĐQT Mua 1.500 28/08/2017 904.075 905.575 17,25

Đặng Văn Thông Chủ tịch HĐQT Mua 18.068 25/09/2017 905.575 923.643 17,59

Nguyễn Ngọc Long Ủy viên HĐQT Mua 6.200 26/09/2017 96.860 104.060 1,98

Vũ Thị Thanh Huyền Thành viên BKS Mua 10.000 10/05/2017 74.505 84.505 1,61
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Tuân thủ quy định về quản trị công ty

Từ khi tham gia thị trường chứng khoán đến nay, Công ty luôn chủ động nắm bắt các quy định pháp luật 
có liên quan và cập nhật kịp thời như:

−	 Tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng 
đối với Công ty đại chúng và tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định tại TT 
155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán

−	 Định kỳ tổ chức Đại hội đồng cổ đông

−	 Xây dựng Điều lệ, Quy chế quản trị bán sát theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Quy chế nội bộ quản 
trị về quản trị Công ty.

Những việc trên một mặt nâng cao hiệu quả quản lý, mặt khác thúc đẩy sự công bằng, minh bạch trong 
quá trình xử lý sự cố và những sai sót phát sinh. Qua đó giúp ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh cho Công ty.

Tăng cường hiệu quả quản trị công ty

Tiêu chí quản trị Giải pháp tăng cường hiệu quả

Kế hoạch đào tạo/học tập về 
quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, BKS và BGĐ lên kế hoạch để tham gia đầy đủ 
các khóa học/ tập huấn về quản trị công ty do UBCKNN/ HNX tổ chức

Quan hệ nhà đầu tư Cập nhật Quy trình công bố thông tin theo Quy chế Công bố thông tin 
của Sở GDCK TP Hà Nội

Quản trị tài chính - kế toán Nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm kế toán trong quản trị tài chính 
– kế toán

Quản trị nhân sự
Nâng cao hiệu quả quá trình quản trị nhân sự. Đồng thời Công ty 
nghiên cứu ứng dụng phần mềm trong quản lý nhân sự thay cho hệ 
thống Excel
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Mục tiêu phát triển bền vững
 Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh thuốc bảo vệ thực vật, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương luôn là địa chỉ tin cậy của bà 
con nông dân, của các đối tác trong và ngoài nước, của Quý bạn hàng. Với phương châm “Cùng với nông 
dân cả nước phấn đấu vì một nền nông nghiệp Việt Nam xanh, sạch và bền vững, vì sự ấm no và hạnh 
phúc của mọi nhà” Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương đề ra các mục tiêu đối với môi trường, 
xã hội và cộng đồng của Công ty:

- Sản xuất, cung ứng các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón lá, điều hoà sinh trưởng cây 
trồng chất lượng cao, an toàn với con người, cây trồng và môi trường.

- Đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con nông dân, các đối tác và của Quý bạn hàng.
- Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, cải thiện điều kiện làm việc để đảm bảo sức khoẻ và an toàn 

cho người lao động, đảm bảo môi trường.

Chi tiết các chỉ tiêu phát triển bền vững
Đánh giá các hoạt động liên quan đến môi 
trường
 Công ty luôn chú trọng đến phát triển 
bền vững. Hoạt động kinh doanh phải gắn liền 
với đảm bảo môi trường xanh – sạch. Văn phòng 
làm việc của Công ty được bố trí hài hòa cây xanh 
và đảm bảo giữ vệ sinh. Mỗi cán bộ công nhân 
viên của Công ty luôn được nhắc nhở về các vấn 
đề đảm bảo vệ sinh môi trường làm việc. 

Đánh giá các hoạt động liên quan đến người lao 
động
 Hiện nay, trong điều kiện xã hội đang 
chuyển dần sang nền kinh tế tri thức, nguồn 
chất xám của con người đóng vai trò ngày càng 
quan trọng, Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật I 
Trung ương cũng nhận thức được vấn đề trên 
và chú trọng vào yếu tố con người. Đối với công 
ty, người lao động luôn là trí tuệ, là tài sản quan 
trọng nhất. Do vậy, Công ty luôn chú trọng công 
tác huấn luyện, tổ chức các buổi đào tạo nhằm 
tạo điều kiện cho CBCNV công ty vừa phát huy 
năng lực bản thân vừa nâng cao trình độ trình độ 
tay nghề.

Đánh giá các hoạt động liên quan đến cộng 
đồng – xã hội
 Trong năm, công ty thường xuyên tổ 
chức các hoạt động thiện nguyện như chương 
trình chăm lo Tết cho người nghèo và hỗ trợ xoá 
đói giảm nghèo tại địa phương nơi Công ty đặt 
trụ sở, vận động quyên góp toàn Công ty ủng hộ 
đồng bào miền Trung bị lũ lụt,…
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Cong ty cA phh Bao v~ Thgc v~t 1 Trung {fo'ng 

145 H6 D~c Di - PhuOng Quang Trung - Qu~n Dfmg Da - Ha NQi 

BAo eAo eVA BAN TONG GIAM Doe 

Ban T6ng Giam d6c Cong ty C6 ph~n Bao v~ Thl,J'c v~t 1 Trung Vong (sau day gQi t~t la "Cong ty") trinh bay Bao cao 
cua minh va Bao cao tai chinh cua Cong ty cho nlim tai chinh k~t thUc ngay 31112/2017. 

~ .. C 
.:...

CONGTY 

C6ng ty C6 ph~n Bao v~ Thl,J'c v~t 1 Trung uoog tiSn than la Cong ty V~t tu Bao v~ Thl,J'c v~t 1 Trung ucmg tn,rc thu¢c 
BQ Nong nghi~p va Phat tri~n Nong thon, auqc chuy~n d6i tu doanh nghi~p Nha nu6c theo Quy~t dinh s6 
3112/QDIBNN-DMDN ngay 1011112005 va s6 678/QDIBNN-DMDN ngay 10/3/2006 cua BQ tru'ang BQ N6ng nghi~p 
va Phat tri~n Nong thon. Cong ty C6 phan Bao v~ Tht,rc v~t 1 Trung uong chinh thuc di vao ho~t d¢ng theo Lu~t doanh 
nghi~p k~ tu ngay 05/6/2006 theo Gi1ly Chung nh~n dling kY kinh doanb s6 0103012757 nay la Gi1ly chu'ng nh~n dling 
kY doanh nghi~p s6 0100101611 do Sa K~ ho~ch va D~u tu thanh ph6 Ha NQi ciip ngay 4111/2011, dllng icy thay d6i 
I~n 4 ngay 07 thang 07 nlim 2016. 

TIl,l sa chinh cua C6ng ty duqc d~t t\li: 145 H6 D~c Di - PhuOng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi. 

HOI DONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM DOC vA BAN KIEM SOAT 

Cac thanh vien cua HQi d6ng Qw'm tri trong nlim va t\li ngay I~p bao cao nay bao g6m: 

Gng D~ng Vlin Thong Chu tich 

Gng D6 Duc CO' Pho CM tich 

Gng Vu Thi~n Giao Uy vien 

Gng Nguy€n NgQc Long Thanh vien 

Gng Phan Vlin TUng Thanh vien 

Cac thanh vien cua Ban T6ng Giam d6c da diSu hanh Cong ty trong n11m va t~i ngay I~p bao cao nay bao g6m: 

Gng D~ng Vlin Th6ng T6ng Giam d6c 

Gng D6 Duc CO' Pho T6ng Giam d6c 

Cac thanh vien cua Ban Ki~m soat bao g6m: 

Gng Le Ng9c Di~p Truong ban 

Gng Tr~n Vlin Bien Thanh vien 

Ba VU Thi Thanh HuySn Thanh vien 

KIEM TOAN V[EN 

C6ng ty TNHH Hang Ki~m toan AASC da tht,rc hi~n ki~m toan cac Bao cao tai chinh cho Cong ty. 

CONG BO TRAcH NHI~M CVA BAN TONG GIAM DOC DOl v61 BAo cAo TAl CHiNH 

Ban T6ng Giam d6c C6ng ty chiu trach nbi~m vS vi~c I~p Bao cao tai chinh ph1tn anh trung tht,rc, hqp ly tinh hlnh tai 
chinh, k~t qua ho~t dQng kinh doanh va tinh hinh luu chuyen tiSn t~ cua Cong ty trong nlim, Trong qua trinh I~p Bao 

cao tai chinh, Ban T6ng Giam d6c C6ng ty cam k~t da tuan thu cac yeu du sau: 

Xay dl!t1g va duy trl ki€m soat nQi b(\ rna Ban T6ng Giam d6c va Ban quan tri Cong ty xac dinh la dn thi~t d€ 

dam bao cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh khong con sai sot tr9ng y~u do gian l(in ho~c do nh~m I~n; 

Lila ch9n ca.c chinh sach k~ toan thich h9P va ap dt,mg cac chinh sach nay m(\t cach nh§t quan; 


Dua ra cac danh gia va dt,r do an hqp Iy va th~n tr9ng; 
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Neu r5 cac Chu~n m\!c k€ toan dugc ap d\lng co dugc tWIn thu hay khong, co nhung ap d\lng sai l~ch tr9ng y€u 
d€n muc dn phai cong b6 va giai thich trong Bao cao tai chinh hay khong; 

L~p va trinh bay cac Bao cao tai chinh tren cO' sa tuan thu cac Chu~n m\l'c k€ toan, Ch€ d9 kS toan doanh nghi~p 
Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy co lien quan dSn vi~c l~p va trinh bay BtlO cao tili chinh; 

L~p cac Bao cao tai chinh dlJa tren cO' sa hO<;lt d9ng kinh doanh lien tvc, trir tWOng hgp khong th~ cho r~ng Cong 
ty s1: tiSp tvc hO<;it d9ng kinh doanh. 

Ban T6ng Giam d6c Cong ty dam bao r~ng cac s6 kS toan dugc luu giu dS phan anh tinh hinh tai chinh cua Cong ty, 
vai mlfc d9 trung thlJc, hgp ly t<;ii b,lt cu thai diem nao va dam bao r&ng Bao cao tili chinh tuan thu cac quy dinh hi~n 
hanh cua Nha nuac. D6ng thai co trach nhi~m trong vi~c bao dam an toan tai san cua Cong ty va thlJc hi~n cac bi~n 
phap thich hgp dS ngan cMn, phat hi~n cac hanh vi gian I~n va cac vi ph<;im khac. 

Ban T6ng Giam d6c Cong ty cam kSt r&ng Bao cao taj chinh da phan anh trung thlJc va hgp Iy tinh hinh tai chinh cua 
Cong ty t<;li thai diSm ngay 31112/2017, k€t qua hO<;it d9ng kinh doanh va tinh hinh lUll chuy~n ti€n t~ cho nam tai chinh 
kSt thuc cling ngay, phli hgp vai Chu~n mlJc k€ toan, Ch€ d9 kS toan doanh nghi~p Vi~t Nam va tuan thu cac quy djnh 
phap Iy co lien quan d€n vi~c I~p va trlnh bay Bao cao tai chinh. 

Co.... 

Cam kSt khac 

Ban T6ng Giam d6c cam kSt r&ng Cong ty tuan thu Nghi dinh 71120 17!ND-CP ngay 06/06/2017 hu6ng d§n v€ quan trj 
cong ty ap d\mg d6i vai cong ty d<;li chung va Cong ty khong vi ph<;im nghia Y\I cong b6 thong tin thee quy djnh t<;li 
ThOng tu s6 155/2015 /TT-BTC ngay 06110/2015 cua B9 Tai chinh hu6ng d§n cong b6 thong tin tren Thj tmang chung 
khoan. 

T6ng Giam d6c 

Ha N(Ji, ngay 02 thimg 03 niim 2018 
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aasc 

slncel99l 

s6: 070318 .0 19/BCTC.KT3 

BAo cAo KIEM ToAN DOC L~P 
Kinh giH: 	 Quy C6 dong, Hili d6ng Quan tr! va Ban T6ng Giam d6e 

Cong ty C6 phAn Biio v~ Tht.J·e v~t 1 Trung Ifo'ng 

Chung t6i d1! ki~m toan Bao cao tai chinh kern thea cua C6ng ty c6 pheln Bao v~ Thl;l'c v~t 1 Trung Vang duQ'c 
I~p ngay 02 thang 03 nam 2018, ill trang 05 d@n trang 30, bao g6m: Bang can d6i k@ toan t~i ngay 31 thang 12 

nam 2017, Bao cao k@t qua ho~t d9ng kinh doanh, Bao cao luu chuy~n ti~n t~ cho nam tai chinh k@t thuc cimg 
ngay va Ban Thuy@t minh Bao cao tai chinh. 

Traeh nhi~m eua Ban TAng Giam d6e 

Ban T6ng Giam d6c C6ng ty chiu trach nhi~m v€ vi~c I~p va trinh bay trung thl,l'c va hqp Iy Bao cao tai chinh cua 
C6ng ty theo Chu§n ml,l'c k@ toan, Che d9 k@ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy co lien quan 
d~n vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh va chiu trach nhi~m v~ ki@m soat n9i bi;> rna Ban T6ng Giam d6c xac 
dinh la dn thi~t d~ dam bao cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh kb6ng co sai sot tn;mg y@u do gian I~n 
ho~c nhim Iftn . 

Traeh nhi~m ella Ki~m toan vien 

Trach nhi~m cua chung t6i la dua ra y ki€n v~ Bao cao tai chinh dl,l'a tren k€t qua Clla cui;>c ki~m toano Chung t6i 
d1! ti€n hanh ki@m toan thea cac Chu§n ml,l'C ki@m toan Vi~t Nam. Cac chu§n ml,l'C nay yeu diu chUng t6i tuan thu 
chu§n ml,l'c va cac quy dinh v~ d~o duc ngh~ nghi~p , I ~p k€ ho~ch va thl,l'c hi~n cu9c ki@m toan d@ d~t duQ'c Sl,l· 
dam bao hqp Iy v~ vi~c li~u Bao cao tai chinh cua C6ng ty co con sai sot trQng y@u hay kb6ng. 

C6ng vi~c ki@m toan bao g6m thl,l'c hi~n cae thu tl,Ic nh:lm thu th~p cac b:lng ch(mg ki@m toan v~ cac s6 li~u va 
thuy~t minh tren Bao cao tai chinh. Cac thu tl,Ic ki@m toan duQ'c h,ra chQn dl,l'a tren xet doan cua ki~m toan vien, 
bao g6m danh gia rui ro c6 sai sot trQng yeu trong Bao cao tai chinh do gian I~n ho~c nhelm Iftn. Khi thl,l'c hi~n 
danh gia cac rili ro nay, ki@m toan vien d1! xem xet ki@m soat n<)i b9 cua C6ng ty lien quan d~n vi~c I~p va trinh 
bay Bao cao tai chinh trung thl,l'c, hqp Iy nh:1m thi~t k€ cac thu tl,Ic ki@m toan phil hQ'P v6i tinh hinh thl,l'c t€, tuy 
nhien kh6ng nh:lm m~lc dich dua ra y ki€n v€ hi~u qua Clla ki@m soat n<)i b9 cua C6ng ty. C6ng vi~c ki@m toan 
cling bao g6m danh gia tinh thich hQ'p cua cac chinh sach k€ toan duQ'c ap dl,lng va tinh hqp Iy cua cac u6c tinh 
k€ toan cua Ban T6ng Giam d6c cling nhu danh gia vi~c trinh bay t6ng th@ Bao cao tai chinh. 

Chung t6i tin tu6ng r:lng cae b:lng chung ki@m toan rna chung t6i d1! thu th~p duQ'c la delY du va thich hqp lam CO' 

s6' cho y ki€n ki@m toan cua chung t6i . 

y ki~n ella Ki~m toan vien 

Theo y ki~n clla chung t6i, Bao cao tai chinh d1! phan anh trung thl,l'c va hqp Iy, tren cac khia c~nh trQng y€u tinh 
hinh tai chLnh clla C6ng ty c6 ph§.n Bao v~ Thl,l'c v~t 1 Trung VO'TIg t~i ngay 31 thang 12 nam 20 17, cling nhu k€ t 
qua ho~t d(lng kinh doanh va Hnh hinh luu chuy@n ti~n t~ trong nam tai chinh k€t thuc cling ngay, phil hQ'P v6i 
Chu§n ml,l'c k~ toan, Ch€ d(l k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy co lien quan d€n vj~c l~p va 
trlnh bay Bao cao tai chinh. 

~~'i'!:.w'HISilMll\ng Ki~m toan AASC 
.. ~ 

Vii Xuan Bi~n Nguy~n Thl Nhan 

Ph6 T6ng Giam d6c Ki@m toan vien 

Gi~y chung nh~n dang ky hanh ngh~ ki@m toan Gi~y chung nh~n dang ky hanh ngh~ ki@m toan 

s6: 0743-2018-002-1 s6: 2959-2016-002-1 

Ha N6i, ngay 07 thimg 03 nam 2018 
T: (84) 438241990 I F: (84) 4 38253973 1 Le Ph ung Hieu, Hanoi. Vietnam A member of n Inturnallonal 

aasc.com.vn HANG KJEM ToAN AASC 
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Cong ty C6 ph§n Bao v~ Thl}'c v~t 1 Trung U'O1lg Bao cao tai chinh 

145 H6 D~c Di - PhuOng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 1/12/2017 

BANG CAN DOl KE ToAN.,. 
TfJi ngay 31 tll(ing 12 niim 2017 

Mil TAl SAN Thuy~t 3111212017 0110112017 
s6 minh VND VND 

100 A. T AI SAN NGAN H~N 242.694.411.265 228.582.032.539 

110 r. Ti~n va cac khoan tU'o'ng dU'O'ng ti~n 3 20.974.357.001 43.131.683.954 

III 1. Ti€n 20.974.357.001 43.131.683.954 

130 III. Cac khoan phai thu ng~n h:.ln 18.241.423.187 12.069.268.412 

131 1. Phai thu ng~n h':1n cua kMch hang 4 17.244.182 .239 10.907.343.616 

132 2. Tra truac cho nguai ban ng~n h~n 5 577.006.269 428.028.570 

136 3. Phai thu ng~n h~n kMc 6 1.753.501.095 2.068.935.393 

137 4. Dt,r phong phai thu ng~n h~n kh6 ooi (1.333.266.416) (1.335.039.167) 

140 IV. Hang t6n kho 8 197.765.157.757 170.740.914.396 -= j · e141 1. Hang t6n kho 205.549.359.898 170.740 .914.3 96 

149 2. Dt,r phong giam gia hang t6n kho (7.784.202.141) • "i-( 
. ~ ~ 
~'...~. 

"150 V. Tai san ng~n h:}n khac 5.713.473.320 2.640.165.777 ,. ~~ 
J151 1. Chi phi tnl truac ng~n h~n 11 714.379 .707 828.125.979 
~J>152 2. Thu~ GTGT oUQ'c khfru tnl 4.991.445.853 1.810.978.413 

153 3. Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha nu6c 15 7.647.760 1.061.385 ··N\ 

200 B. TAl SAN DAI H~N 30.162.968.008 30.125.897.438 

220 n. Tili san c5 djnh 27.167.190.733 26.941.750.807 

221 2. Ui san c6 oirth hiiu hlnh 9 22.874.796 .733 21.809.356.807 

222 Nguyen giil 59.522.901.608 56.327. 709. 271 

223 Giil tri hao man luy ki (36.648. 104.875) (34.5 18. 352.464) 

227 4. Ui san c6 oirth vo hlnh 10 4.292.394.000 5.132.394.000 

228 - Nguyen giil 6.392.394.000 6.392.394.000 

229 - Giil tri hao man luy M (2.100.000.000) (1.260.000.000) 

240 IV. Hi san dO- dang dai h:.tn 34.392.728 

242 1. Chi phi xay dt,rng cO' ban dO' dang 34.392.728 

260 VI. Hi san dai h:.tn khac 2.995.777.275 3.149.753.903 

261 1. Chi phi tra tru6c dai h,,1n 11 2.995.777.275 3.149.753.903 

270 TONG C<)NG TAl SAN 272.857.379.273 258.707.929.977 

-

-
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Cong ty C6 ph§n Bao v~ Thl}'c v~t 1 Trung Ifo'ng Bao cao tai chinh 

145 H6 D~c Di - Phucmg Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 ]/12/2017 

BANG CAN DOl KE ToAN 
Tflj ngay 31 thang 12 nom 2017 

(ti€p theo) 

Mil NGUONVON Thuy~t 3111212017 0110112017 
sb minh VND VND 

300 c. N<}PHA.ITRA. 174.943.149.938 162.882.876.930 

310 I. NQ' ng~n hli\n 174.507.740.992 162.187.190.189 

311 I. Phai tra nguai ban ng~n hC;ln 13 27.940.037.000 26.805.552.767 

312 2. Nguai mua tra tien tnrac ng~n hC;ln 14 5.451.899 .190 9.147.606.131 

313 3. Thu~ va cac khoan phi'li nop Nha nuac 15 1.982 .018.096 2.222.342.849 

314 4. Phai tra nguai lao dong 22.827.776.325 10.953.124.043 

315 5. Chi phi phai tra ng~n hC;ln 16 456.818.956 769.540.446 

319 6. Phi'li tra ng~n hC;ln khac 17 6.4 74.387 .617 13.977.668.590 

320 7. Yay va nq thue tai chinh ng~n hC;ln 12 108.210.687.508 97.194.735.650 

322 8. Quy khen thu6ng phuc lqi 1.164.116.300 1.116.619.713 

330 II. NQ' dai hli\n 435.408.946 695.686.741 

338 1. Yay va nq thue tai chinh dai hC;ln 12 435.408.946 695 .686.741 

400 D. VON CHiT SO' Hiru 97.914.229.335 

410 I. Vbn chil sa hfru 18 97.914.229.335 

411 I. V6n g6p cua chu sa hau 52.500.000.000 

411a - C6 phdu ph6 thong co quy€n bdu quyi t 52.500.000.000 

412 2. Th~ng du v6n c6 philn 4.726.360.000 

414 3. V6n khac cua cM sa hau 14.923.968.895 

418 4. Quy dilu ill pbat tri~n 9.825.662.267 

421 6. Lqi nhu~n sau thu~ chua phan ph6i 15.938.238.173 

421a - LNST chua phdn ph6i lUy ki tlin cu6i nam truac 4.866.82 7. 606 

421b - LNST chua phdn ph6i nam nay 11.071 .410.567 

440 TONG CQNG NGUON VON 272.857.379.273 258.707.929.977 

8.760 .569.093 

14.914.155.059 

4.263.223.321 

10.650.931.738 

Lrrong Thj Ttl Lrrong T hj Ttl 

Nguai I~p bi~u K~ toan tnr6ng 

Ha Ni)i. ngay 02 thCmg 03 nam 2018 
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Cong ty C6 phfin Bao v~ Thl)'c v~t 1 Trung VO'ng Bao cao tili chinh 

145 H6 Dll.e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nam tai ehinh k~t thue ngay 31/12/2017 

BAo cAo KET QuA HO~T DQNG KINH DOANH 
Niim 2017 

Mil CHiTIEU Thuy~t Nilm 2017 Nam 2016 
s5 minh 

VND VND 

01 1. Doanh thu ban hilng vii cung dp djch vI) 20 540.579.232.414 480.407.548.502 

02 2. Cae khoan giam tril' doanh thu 129.679.100 

10 3. Doanh thu thu§n ban hang va cung dp djch vI) 540.579.232.414 480.277.869.402 

11 4. Gia v5n hang ban 21 419.714.393.954 371.061.341.096 

20 5. LQi nhu~n gQP v~ ban hang va cung dp djch VI) 120.864.838.460 109.216.528.306 

21 6. Doanh thu ho~t d<;'mg Uti ehinh 22 1.452.498.170 322.522.613 

22 7. Chi phi tai ehinh 23 7.068.035 .354 7.097.642.237 

23 Trong do: Chi phi [iii yay 5.538.601.544 5.276.627.584 

25 8. Chi phi ban hl'mg 24 56.081.643.850 47 .998.690.604 

26 9. Chi ph! quan 19 doanh nghi~p 25 46.900.341.476 41.366.057.447 


30 10. LQi nhu~n thu§n til' ho~t dQng kinh doanh 12.267.315.950 13.076.660.631 


31 11. Thu nh~p khae 26 3.4 76.440.851 1.799.689.070 


32 12. Chi ph! khae 27 1.788.198.933 1.465 .803.907 


40 13. LQ'i nhu~n khac 1.688.241.918 333.885.163 


50 14. T6ng lQi nhu~n k~ toan tm6'c thu~ 13.955.557.868 13.410.545.794 


~ 
~51 15. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi ~n hanh 28 2.884.147.301 2.759.614.056 
. ,,"t ,

52 16. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan l~i . ~..~~~ 
:,~.. ",,~ 

60 17. LQ'i nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p 11.071.410.567 10.650.931.738 " ~~ (' 
~"S i 

70 18. Liii cO' ban tren c6 phi~u 29 2.109 2.029 --4..~ 

LU'o'ng Thj Til LU'O'ng Thj Tu 

Nguai I~p bi€u K~ toan tru<'rng T6ng Giam d6e 

Ha N(Ji, ngay 02 thang 03 niim 20 18 
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Cong ty ca phftn Bao v~ Thl}'c v~t 1 Trung tJ01lg Bao CliO tai chinh 

145 H5 Dic Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n11m tai chinh k~t thuc ngay 31112/2017 

BAo cAo LUU CHUVEN TIEN T¢ 
Niim 2017 

(Theo phU'U11g phap tr{rc tiip) 

Ma CHiTIEU Thuy~t Nam 2017 Nam 2016 
s6 minh 

VND VND 

I. LtJU CHUYEN TIEN TV' HO~T D<)NG KlNH DOANH 

01 	 I. Ti~n thu tir ban hang, cung dp dich V\l va doanh 576.425.292.016 522.439.361.698 
thu khac 

02 2. 	 Ti~n chi tra cho nguoi cung dp hang h6a va dich V\l (543.341.970.926) (399 .146.734.543 ) 

03 3. 	 Ti~n chi tra cho nguoi lao d9ng (43.415 .794.896) (34.660.159.294 ) 

04 4. 	 Ti~n liii vay dii tra (5.393.903.224) (5.571.529.796) 

05 5. 	 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dll n9P (3.175.496.420) (3.134.584.751) 

06 6. 	 Ti~n thu khac tir hO\lt d9ng kinh doanh 1.194.542.000 9.343.420.030 

07 7. Ti~n chi kMc cho hO\lt d9ng kinh doanh (3 .589.906.671) (25.684.3\8.250) 

20 LU'u chuyin tiin thudn til' hO(lt d~ng kinh doanh (21.297.238.121) 63.585.455.094 

II. LUU CHUYEN TIEN TU HO~T D<)NG DAu TV 

21 	 1. Ti~n chi d~ mua sim, xay d\rng tai san c6 dinh va (5.178.834.760) (4.108.033.728) 
cac tai san dai h\ln khac 

22 	 2. Ti~n thu tir thanh 1y, nhuQllg ban tai san c6 d[nh 589.729 .778 

va cac tai san dai h\ln kMc 


27 3. Ti~n thu 1iii cho vay, eli ruc va lO'i nhu~n duO'c chia 1.398.516.236 85.137.729 

30 LU'u chuyin tiin thudn til' hO(lt d~ng ddu til' (3.190.588.746) (4.022.8 95. 999) 

III. LUU CHUYEN TIEN Ti.J' HO~T D<)NG TAl CHINH 

33 I. Ti€n thu tir di vay 347.172.576.492 302.775.895.765 

34 2. 	 Ti~n tra nO' g6c vay (336.416.902.429) (348 .184.613.766) 

36 3. C6 ruc, lO'i nhu~n dii tra cho cM sa huu 


40 LU'u chuyin tiin thudn til' hO(lt d~ng tai chinh 


50 Lu'u chuy~n ti~n thuh trong nam 

60 Ti~n va tU'o'ng dU'O'ng ti~n dh nam 

61 Anh huo'ng eua thay d6i tY gia h6i doai quy d6i ngo<;\i t~ 

70 Ti~n va tU'01lg duo'ng ti~n cuBi nam 	 3 

LU'O'ng Thi Tu 


Ngm'ri I~p bi~u K~ totm tnriJng 


Ha Nc5i, ngay 02 thimg 03 nam 2018 

(8.421.436.720) 

2.334.237.343 

(22.153.589.524) 

43.131.683.954 

(3.737.429) 

43.131.683.954 

D~ng Van Thong 

T6ng Giam d6e 
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Cong ty c6 phh Bao v~ Th1!c v~t 1 Trung U'o'ng Bao cao tai chinh 

145 H6 D~c Di - Phuemg Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nllm tai chinh k~t thlic ngay 31/12/2017 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH 
Nom 2017 

1. f)~C f>IEM HO~T I><)NG eVA DOANH NGHI~P 

Hinh thu'C sO' hii'u van 

C6ng ty C6 ph§n Bao v~ Th\!,c v~t I Trung uong ti~n than la C6ng ty V~t ill Bao v~ Thvc v~t I Trung uong tr\!,c thuQc Bo 
N6ng nghi~p va Phar tri € n N6ng th6n, duqc chuy€n d6i ill doanh nghi~p Nha nu6c thea Quy~t dinh s6 3112/QDIBNN
DMDN ngay 10111/2005 va s6 678/QDIBNN-DMDN ngay 10/3 /2006 cua BQ tru6ng BQ N6ng nghi~p va Ph,lt tri~n N6ng 
th6n. C6ng ty C6 ph§n Bao v~ Th\fc v~t I Trung uong chinh thuc di vao ho~t dQng thea Lu~t doanh nghi~p k~ ill ngay 
05/6/2006 thea Gifry ChUng nh~n dllng ky kinh doanh s6 0103012757 nay la GifrY chUng nh~n dllng ky doanh nghi~p s6 
0100101611do SO' K~ ho~ch va D§u ill thanh ph6 Ha NQi dp ngay 4/ 1112011, dllng ky thay d6i l§n 4 ngay 07 thang 07 
nllm2016 . 

Tn,! SO' ch!nh clla C6ng ty duqc d~t ~i: 145 H6 D~c Di - Phuemg Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi. 

V6n di~u l~ cua C6ng ty thea dllng IcY la 52.500.000 .000 d6ng, v6n di~u l~ th\fc gop d~n ngay 31 thang 12 nllm 2017 la 

52 .500.000 .000 d6ng; tuong DUong 5.250 .000 c6 ph§n, m~nh gia mQt c6 ph§n la 10.000 d6ng. 

Linh vl)'c kinh doanh 


Ho~t dong chinh clla C6ng ty la: san xu~h va mua ban h6a ch§.t, phan bon h6a h9C, phan b6n la, phan b6n hGu co sinh h9C, 

thu6c bao v~ th\!'c v~t, thu6c di~t chuQt, ru6i, mu6i, ki~n, gian, thu6c kfch thich sinh tru6ng cay tr6ng, gi6ng cay tr6ng .... 


f)~c di~m ho~t di)ng cua doanh nghi~p trong nlim tai chinh c6 anh hmmg d~n Bao cao tai chinh 


C6ng ty dang th\!'c hi~n khai thac them vi~c kinh doanh gi6ng cay tr6ng d~ rna rQng ho~t dQng san xufrt kinh doanh. 


Cllu truc doanh nghi~p 
Cong ty co cac don vi tr1!c thui)c sau: 

Ten dO'n vi f)ia chi Hinh thu'c Ho~t di)ng kinh doanh 
chinh 

Cac chi nMnh 

Chi nhanh Hai Phong Krn 9 V~t each, Quan Toan, Hai 
Phong 

H~ch toan bao s6 Nhu C6ng ty 

Chi nhanh Phia B~c Thi tdn Vuong, huy~n Tien Lfr, H~ch toan ph\! Nhu C6ng ty 

Hung Yen thuQc 

Chi nhanh Phia Nam Qu~n 3, tbanh ph6 H6 Chi Minh H~ch toan ph\! Nhu' C6ng ty 

thu9C 

Chi nhanh Da N~ng Xa Hoa Khuong, huy~n Hoa Yang, H~ch toan ph\! Nhu C6ng ty 
.s .~ 
-~ 

Chi nhanh Thua Thien 
Hu~ 

Chi nhanh Quang Ngai 

Da N~ng 

Huong Thuy, Thlra Thien Hu~ 

Tu Nghia, Quang Ngai 

thu9c 

H~ch to an ph\! 
thuQc 

H~ch to an ph\! 
thuQc 

Nhu Cong ty 

Nhu C6ng ty 

-'r'4 ~ 
" 't.~,~,~'t.~1l " 
" ~~"O~{., C 
p..S 

.-.A 
;~ 

Chi nhanh Nam Trung Tuy Phu6'c, Binh Dinh H<;lch toan ph\! Nhu C6ng ty 

BQ thuQc 

Chi nMnh Phli Yen Tuy Hoa, Phu Yen H<;lch toan bao s6 Nhu Cong ty 
Chi nhanh Nam 

Trung Bo 
Chi nhanh Tiiy Nguyen Thanh ph6 Buon Ma ThuQt, tinh H~ch toan ph\! Nhu Cong ty 

DlIklllk thuQc 
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Cong ty C6 ph§n Bao v~ Thl)'c v~t 1 Trung IfO11g Bao cao tai chinh 

145 H6 D~c Di - PhuOng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2017 

2. CHE eo vA CHiNH SACH KE ToAN Ap Dl)NG T ~I CONG TY 

2.1. Ky k~ toan, don vi ti~n t~ sir dl)ng trong k~ toan 

Ky k~ t01m nam clla Cong ty theo nam duO'ng lich b~t d§u tir ngay 01101 va k~t thuc vao ngay 31112 hang nam. 

Don vi ti€n t~ su d\mg trong ghi chep k~ toan la D6ng Vi~t Nam (VND). 

2.2. Chu§n mvc va Ch~ dQ k~ toan ap dl)ng 

chi d(; ki toan ap dl,mg 


Cong ty ap d\mg Ch~ do K€ toan doanh nghi~p ban hanh theo Thong tu s6 200/20 14/TT-BTC ngay 22/12/2014 clla BO Tai 

chinh va Thong tu s6 53/20 16/TT-BTC ngay 21103 /2016 clla BO Tai chinh v€ vi~c sua d6i , b6 sung mot s6 di€u clla Thong 

tu s6 200/2014/TT-BTC. 


Tuyen b6 vJ vi¢c tUlin thit Chudn m1!C ki toan va chi d(; ki toan 


Cong ty da ap dl,lI1g cac Chu§n mvc k€ toan Vi~t Nam va cac van b~m huang d~n Chuiin mllc do Nha nuac da ban hanh. 

Cac Bao cao tai chinh duQ'c I~p va trinh bay theo dUng mQi quy dinh clla rung chU§n mvc, thOng tu huang d~n th\fC hi~n 


Chu§n mvc va Ch~ do k~ toan doanh nghi~p hi~n hanh dang ap d\mg. 


2.3. CO' so' I~p Bao do tai cbinh 

Bao cao tai chinh duQ'c trinh bay theo nguyen t~c gia g6c. 

Bao cao tai chinh clla Cong ty duQ'c I~p tren cO' sa t6ng hQ'P cac nghi~p VI,l , giao dich phat sinh va duQ'C ghi s6 k~ toan t~i 


cae dan vi thanh vien h~ch toan phl,l thuoc va t~i Van phong Cong ty bao g6m: 


Van phOng Cong ty (bao g6m ca s6 h~ch toan bao s5 clla Chi nhanh Hai Phong) 

Chi nhanh Phia B~c 


Chi nhanh Phia Nam 

Chi nhanh Da N~ng 


Chi nhanh Thira Thien Hu~ 


Chi nhanh Quang Ngai (t~m dung ho~t dong ru ngay 01 /09/2017) 


Chi nhanh Nam Trung BO (bao g6m ca s6 h~ch toan bao s5 clla Chi nhanh Phu Yen) 


:::::0::~,~::: cua Cong ty, do ngh i~p "" giao dich noi b6 Y' s6 do nQ; bQ cu lien quan d~n "i san, ngubn y ' 	:~
va cong nQ' phai thu, phai tra noi bO chua duQ'c lo~i tru' toan bi;> . 	 ~l\~~~;~

~ \ ~r.."G 
2.4. Cong cl) tai cbinh 	 Io~ PI 

~~ 
Ghi nh9n ban ddu 	 °411J ~ 
Tai san tai chinh 


Tai san tai chinh clla Cong ty bao g6m ti~n va cae khoan tuong dUO'llg ti~n, cac khoan phai thu khach hang va phai th 

khac. T~i thai di~m ghi nh?n ban d§u, tai san tai chinh duqc xac dtnh thea gia mua/chi phi phat hanh c(mg cac chi phi phAti 


sinh ~~c lie~ .qu~ntrvc ti~p d€n vi~c mua, philt hanh tai san tai chinh do. )',; . 


NQ' phal tra tal chlnh 	 JI' 
NQ' phai tra, tai chinh cll~ Co~g ty bao g6m cac khoan vay, cac khoan phai tra nguai ban va phai tn1 khac, chi phi phai tra? 

T~i thai diem ghi nh~n Ian dau, cac khoan nq phai tra tai chinh duQ'c xac dinh thea gia phat hanh cQng cac chi phi phat sinn 

lien quan trl,l'C ti~p d€n vj~c pMt hanh nq phai tra tai chinh do. 


Gia trj sau ghi nh9n ban ddu 

Hi~n t~i chua c6 cac quy dinh v€ danh gia I~i cong Cl,l tai chjnh sau ghi nh~n ban d§u. 
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Cong ty C6 ph§n Bao v~ Th\l'c v~t 1 Trung U'011g Bao cao tai chinh 

145 H6 D~c Di - PhuOng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nlim tai chinh k~t thlic ngay 31112/2017 

2.5. Cac nghi~p VI) bhg ngo~i t~ 

Cac giao dich bing ng09i t~ trong nlim tai chinh duqc quy dbi ra d6ng Vi~t Nam thee tY gia thl,l'C t~ t~i ngay giao dich . TY 
gia giao dich thl!C t~ nay duqc xac dinh thee nguyen t~c sau: 

- Khi ghi nh~n nq phai thu: la tY gia mua clla ngan hang thuong m~i noi Cong ty chi dinh khach hang thanh toan t9i thai 
diSm giao dich phat sinh; 

- Khi ghi nh~n nq phai tra: la tY gia ban clla ngan hang thuong m9i noi Cong ty dl! ki€n giao dich t~i thai diSm giao dich 
phat sinh; 

TY gia giao dich thl!c t€ khi danh gia 19i cac khoan ml,lc ti~n t~ c6 g6c ngo~i t~ t9i thai diSm I~p Bao cao tai chfnh duqc xac 
dinh thee nguyen t~c: 
- D6i vai khoan ml,lC phan 109i ia tai san: ap d\lDg tY gia mua ng09i t~ clla ngan hang thuong m~i noi C6ng ty thuang 

xuyen c6 giao dich; 

- D6i vai ti~n gui ngo~i t~: ap d\lDg tY gia mua clla chinh ngan hang noi Cong ty ma tai kho{m ngo~i t~ ; 
D6i vai khoan m\lc phan lo~i la nq phai tra: ap dl,lng tY gia ban ngo~i t~ clla ngan hang thuong m~i noi Cong ty thuOng 
xuyen c6 giao dich. 

Tftt ca cac khoan chenh l~ch ty gia thl!C t~ phat sinh trong n[tm va chenh l~ch do danh gia I~i s6 du cac khoan m\lc ti~n t~ 
c6 g6c ngo~i t~ t~i thai diSm l~p Bao cao tai chinh duqc h~ch toan vao k~t qua ho~t di)ng kinh doanh clla nam tai chinh. 
Trong d6 liii chenh l~ch tY gia do danh gia 19i s6 du cU6i nlim clla cac khoim m\lC ti~n t~ c6 g6c ngo~i t~ khong duqc Sll 
d\ll1g d~ phan ph6i lqi nhu~n ho~c chia c6 ruc. 

2.6. Ti~n va cac khoan tuo'ng du'o'ng ti~n 

Ti~n bao g6m ti~n m~t ~i quy, ti~n gui ngan hang khong ky h~n . 

2.7. Cac khoiin ng ph~li thu 

Cac khoan phai thu duqc thee doi chi ti~t thee Icy h~n phai thu, d6i tuqng phai thu, lo~i nguyen t~ phai thu, va cac y~u t6 
khac thee nhu cAu quan Iy clla C6ng ty. 

Dl! phong nq phai thu kh6 doi duqc trich l~p cho cac khoan: nq phai thu qua h9n thanh toan ghi trong hqp d6ng kinh t€, 
cac kh€ uac vay nq, cam k€t hqp d6ng ho~c cam k€t nq va nq phai thu chua d€n h~n thanh toan nhu'ng kh6 c6 kha nl'ing thu 
h6i. Trong d6, vi~c trich l~p dl! phong nq phai thu qua h~n thanh toan duqc cl'in Clr vao thai gian tra nQ' g6c thee hqp d6ng 
mua ban ban d~u, khong tilili d€n vi~c gia h~n nq gifra cac ben va nq phai thu chu'a d~n h~n thanh toan nhung khach nq da: 
him vao tinh tr~ng pha san ho~c dang lam thll tl,Ic giai thS, mftt tich, b6 tr6n. 

~ 
2.8. Hang t6n kho ~ 

~ 1'( 

Hang t6n kho duqc ghi nh~n ban d~u thee gia g6c bao g6m: chi phi mua, chi phi ch€ bi~n va cac chi phi lien quan trvc ti€P,:,~\I~U' 
khac phat sinh dS c6 duqc hang t6n kho adia diSm va tr9ng thai t9i thai di~m ghi nh~n ban d§u. Sau ghi nh~n ban d§u, t9jlEtA TO 
thai di~m I~p Bao cao taj chinh n€u gia tri thu~n c6 th~ th\l'c hi~n duqc clla hang t6n kho thftp hon gia g6c thl hang t6n kho~sC 
duqc ghi nh~n theo gia tri thu~n c6 th~ th\l'c hi~n duqc. A 

~ 
Gia tri hang t6n kho duqc xac dinh theo phuong phap binh quan gia quy~n . 

Hang t6n kho duqc h~ch to an thee phuong phap ke khai thUOng xuyen. 

D\l' phong giam gia hang t6n kho duqc I~p vao thai di~m cu6i nam 1(\ s6 chenh I~ch gifra gia g6c clla hang t6n kho Ian hon 

gia tri thufin c6 th€ thl!C hi~n duqc. 

2.9. Tai san c6 djnh 

Tai san c6 djnh hiIu hinh, tai san c6 dinh vo hinh duqc ghi nh~n ban dfiu theo gia g6c. Trong qua trinh siI dl,lng, tai san c6 

dinh hiIu hlnh, tai san c6 djnh vo hinh dugc ghi nh~n thea nguyen gia, hao mon luy k€ va gia tri con 19i . 
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Cong ty ca phAn Bao y~ Thl,l'C y~t 1 Trung IfO'ng Oao cao tai chinh 

145 H6 D~c Di - PhuOng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - m. N9i Cho n11m tai chinh k@t thuc ngay 31112/2017 

Kh~u hao tai san c6 dtnh duqc trich thea phU'ong phap dUOng thing, vo-i thai gian kh~u hao duqc uo-c tinh nhu sau: 

- NM cua, v~t ki@n truc 05 - 30 

- May moc, thi€t bi 05 - 10 

Phuong ti~n v~n tai, truy€n d§n 06 - 10 

Thi€t bi, d\lng C\l quan Iy 03 - 05 

- Tai san c6 dtnh khac 03 - 05 

- Quy€n su d\lng d~t Kh6ng kh~u hao 

Ban quy€n gi6ng diy tr6ng 05 nam 

2.10. Chi phi tra tnro'c 

Cac chi phi da phat sinh lien quan d€n k€t qua hO':lt dQng san xuih kinh doanh cua nhi€u ky k€ toan duqc h':lch toan vao chi 
phi tra truo-c d€ phan b6 d§n vao k€t qua hO':lt dQng kinh doanh trong cac ky k€ toan sau. 

Vi~c tinh va phan b6 chi phi tra truo-c dai h':ln vao chi phi san xu~t kinh doanh tung ky k€ to{m duqc din cli vao tinh ch~t, 
muc d9 tUng 10':li chi phi d€ Iva ch<;>n phuong phap va tieu thuc phan b6 hqp IY. Chi phi tra truo-c dU'qc phan b6 d§n vao chi 
phi san xu~t kinh doanh thea phuong phap dUOng thing. 

2.11. Cac khoan nQ' phai tra 

Cac khoan nq phai tra duqc thea d5i theo kY h':ln phai tra, d6i tuqng phai tra, IO':li nguyen t~ phai tra va cac y€u t6 khac 
thea nhu du quan Iy cua C6ng ty. 

2.12. Cac khoan yay 

Cac khoan yay duqc thea d5i thea tUng d6i tuqng cho yay, tung kh€ uo-c yay nq va ky h':ln phai tra cua cac khoan yay. 
TruOng hqp yay b~ng ngo':li t~ thl thvc hi~n theo d5i chi ti€t thea nguyen t~ . 

2.13. Chi phi di yay 

Chi phi di yay duqc ghi nh~n vao chi phi san xu~t, kinh doanh trong n11m khi phat sinh, tm chi phi di yay lien quan trvc 
ti€p d€n vi~c d§u tu xay d\TI1g ho~c san xu~t tai san do dang dU'qc tinh vao gia tri cua tai san d6 (duqc v6n hoa) khi co du 
cac di€u ki~n quy dinh trong Chu§n mvc K€ toan Vi~t Nam s6 16 "Chi phi di vay". Ngoai ra, d6i vo-i khoan yay rieng ph\lc 
Y\I vi~c xay d\TI1g tai san c6 dinh, b~t dQng san d§u tu, lai yay duqc v6n h6a k€ ca khi thai gian xay d\mg dU'o-i 12 thang. 

2.14. Chi phi phai tra 

Cac khoan phai tra cho hang h6a dich Y\I da nh~n duqc tlr ngU'ai ban ho~c da duqc cung dp cho ngU'oi mua trong nam bao 
cao nhung th\l'c t€ chua chi tra va cac khoan pMi tra khac nhu ti€n luO'ng ngh! phep, chi phi trong thai gian ngung san xu~tJ'..:. 

theo mO" ,,", chi phil" tiin v'y ph" trL. doge ghi nh~ v'o chi phi ,'" xu;', kinh doonh eu' n'm b'o e'o. 

Vi~c ghi nh~n cac khoan chi phi phai tra vflO chi phi san xu~t, kinh doanh trong nam dugc thvc hi~n thea nguyen t~c phU.; 
hgp giu'a doanh thu va chi phi phat sinh trong nam. Cac khoan chi phi phai tra se duqc quy@t toan vai s6 chi phi thvc t@; 

phat sinh. s6 chenh I~ch gifra s6 trich truo-c va chi phi thvc t@ duqc hm\n nh?p. 

2.15. Van chu so' huu 

V6n d§u tu cua chu sa hfru duqc ghi nMn theo s6 v6n thvc g6p cua chu sa hfru. 

Th~ng du v6n c6 ph§n phan anh chenh I~ch gifra m~nh gia, chi phi tn,rc ti@p lien quan d@n vi~c phat hanh c6 phi@u va gia 
phat hanh c6 phi€u (k€ ca cac trU'Ong hqp tai phat hanh c6 phi€u quy) va co th€ la tMng du duO'ng (n€u gia phat hanh cao 
hon m~nh gia va chi phi trvc ti€p lien quan d€n vi~c phat hanh c6 phi@u) ho~c thilng du am (n@u gia phat hanh th~p hO'n 
m~nh gia va chi phi trvc ti@p lien quan d@n vi~c phat hanh c6 phi@u). 

V6n khac thuQc V6n chu sa hfru phan anh s6 v6n kinh doanh dugc hinh thanh do b6 sung tlr k@t qua hO':lt d9ng kinh doanh 
ho~c do dugc t~ng, bi@u, tai trg, danh gia l':li tai san (n@u dugc phep ghi t1lng, gicim Vbn d§u tU' cua chu sa hfru) . 
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LQ"i nhu~n sau thu~ chua philn ph6i ph~m anh k~t qua kinh doanh (iai, 16) sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p va tinh hinh philn 
chia IQ"i nhu~n ho~c xir ly 16 Clla Cong ty. Tnrcmg hqp tra c6 tirc, IQ"i nhu~n cho Chll so huu qua mirc s6 IQ"i nhu~n sau thu~ 

~chua philn ph6i dUQ"c ghi nh~n nhu tnrOng hqp giam v6n g6p. LQ"i nhu~n sau thu~ chua philn ph6i c6 the dUQ"C chia cho cac 
nha d~u tu d\fa tren tY I~ g6p v6n sau khi dUQ"c D~i h9i d6ng c6 dong phe duy~t va sau khi da trich J~p cac quy theo Di€u J~ -cr.! 

Cong ty va cae quy diM clla phap lu~t Vi~t Nam. 

C6 tirc phai tra cho cac c6 dong dUQ"c ghi nh~n la khoan phai tra tren Bang Can d6i k~ toan Clla Cong ty sau khi c6 thong 
bao chia c6 tirc clla H9i d6ng Quan tri Cong ty va thong bao ngay ch6t quy€n nh~n c6 tirc Clla Trung tam LUll kY chu'ng 
khoan Vi~t Nam. 

• -.1. HO 
::::.2.16. Doanh thu 

Doanh thu bim himg 

Doanh thu ban hang dUQ"c ghi nh~n khi d6ng thai th6a man cac di€u ki~n sau: 
Ph§n IOn rili ro va IQ"i feh g~n li€n v6i quy€n s6 hfru san ph§m ho~c hang h6a da dUQ"c chuy€n giao cho nguai mua; 

Cong ty khong con n~m giG' quy€n quan Iy hang h6a nhu nguai s6 hfru hang h6a ho~c quy€n kiem soat hang h6a; 
- Doanh thu dUQ"c xac dinh tuong d6i ch~c ch~n; 


- Cong ty da thu dUQ"c ho~c se thu dUQ"c IQ"i ich kinh t~ tlr giao dich ban hang; 


- Xac dinh dUQ"c chi phi lien quan d~n giao dich ban hang. 


Doanh thu cung c6p djch v¥ 

Doanh thu cung dp dich V\l dUQ"c ghi nh~n khi d6ng thai th6a man cac di€u ki~n sau: 

- Doanh thu dUQ"c xae dinh tuong d6i ch~c ch~n ; 


- C6 kha n{tng thu dUQ"c IQ"i fch kinh t€ tlr giao dich cung dp dich V\l d6; 


- Xac dinh dUQ"c ph~n cong vi~c da hoan thanh vao ngay I~p B1mg can dbi k€ toan; 

- Xac dinh dUQ"c chi phi phM sinh cho giao dich va chi phi d€ hoan thanh giao dich cung dp dich V\l d6. 


Ph~n cong vi~c cung dp dich V\l da hoan thanh duQ'c xac dinh theo phuong phap danh gia cong vi~c hoan thanh. 

Doanh thu hO(lt a6ng tiIi chinh 

Doanh thu phat sinh tlr ti@n lai , ti€n ban quy@n, c6 tirc, IQ"i nhu~n duQ'c chia va cac khoan doanh thu ho~t d9ng tai chinh 

khac duQ'c ghi nh~n khi th6a man d6ng thai hai (2) di€u ki~n sau: 

- C6 kha n{tng thu duQ'c IQ'i feh kinh t~ tlr giao dich d6; 

- Doanh thu duQ'c xae diM tuong dbi ch~c ch~n. 


2.17. Gia van hang ban 

Gia vbn hang ban trong n{tm dUQ'c ghi nh~n phil hqp v6i doanh thu phM sinh trong nam va dam bao tuan thu nguyen t~c 


th~n trQng. Cac tnrOng hqp hao h\lt v~t tu hang h6a vuqt dinh muc, chi phi vuqt muc blnh thuOng, hang t6n kho bj m~t mat 

sau khi da trlr di ph~n traeh nhi~m cua t~p the, ca nhan c6 lien quan, .. . duQ'c ghi nh~n d~y du, kip thai vao gia vbn hang 

ban trong n{tm. 


2.18. Chi phi tai chinh 

Cac khoan chi phi duQ'c ghi nh~n vao chi phi tai chinh g6m: 

- Chi phi di vay vbn; 


- L6 tY gia hbi doai. 


Cac khoan tren dUQ"c ghi nh~n theo t6ng s6 phat sinh trong n{tm, khong bil trir vai doanh thu hO\it d9ng tai chinh. 
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2.19. Thu~ thu nh~p doanh nghi~p 

Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh dUQ'e xae dinh tren ca sa thu nh~p ehiu thu~ trong nam va thu~ suit thu€ TNDN trong nam 
tai ehinh hi~n hanh. 

2.20. Cac ben lien quan 

Cae ben dUQ'e eoi 1a lien quan n€u ben d6 e6 kha nang kiem soat ho~e e6 anh huang dang ke d6i vai ben kia trong vi~e ra 
quy~t dinh v~ cae ehinh sach Uti ehinh va ho;;tt dong. Cae ben lien quan eua Cong ty bao g6m: 

Cae doanh nghi~p tr\fc ti€p hay gian ti€p qua mot ho~e nhi~u trung gian e6 quy~n kiem soat Cong ty ho~e ehju Sl,!' ki~m 
soat eua Cong ty, ho~e cling chung S\f kiem soat vai Cong ty, bao g6m ea eong ty m~, eong ty con va eong ty lien k€t; 

- Cae ea nhan tillc ti€p ho~e gian ti€p n~m quy~n bieu quy~t cua Cong ty rna c6 anh huang dang ke d6i vai Cong ty, 
nhfrng nhan S\f quan 1y ehu eh6t eua Cang ty, nhfrng thanh vien m~t thi~t trong gia dinh eua cae ea nhan nay; 

- Cae doanh nghi~p do cae ea nhan neu tren n~m tllle ti€p ho~e gian ti€p ph§n quan trong quy~n bieu quy€t ho~e e6 anh 
huang dang ke tai cae doanh nghi~p nay. 

Trong vi~e xem xet tUng m6i quan h~ eua cae ben lien quan de ph\lC V\l eho vi~e l~p va trinh bay Bao cao tai ehinh, Cong 
ty ehu y tai ban chit eua m6i quan h~ hon la hinh thue phap 1y eua cae quan h~ d6. 

3. TIEN vA cAc KHOA.N THONG aHONG TIEN 
31112 /2017 01 /0112017 

VND VND 

- Ti~n m~t 1.530.357.811 1.697.281.571 

- Ti~n gui ngan hang khang ky h;;tn 19.443.999.190 41.434.402.383 

20.974.357.001 43.131.683.954 

4. PHA.I THU NGAN H~N CVA KHAcH HANG 
31112 /2017 01101 /2 017 

VND VND 

Phai thu ci1a khach hang chi ti~t theo khach hang c6 s6 dO' 16'n 

- Cong ty TNHH D;;ti Ngan CHEMICAL 322.067.600 

- Cua hang Dich V\l V~t tu Nang nghi~p Thu6e Bao v~ Th\fe v~t x1i Giao Y€n 139.955 .517 225.509.217 

- Nguyen Ngoe Hung 667.330.539 550.491.229 

- Le Thi Banh 105.796.124 215.133.807 

- Mai Thanh Nga 322.687.272 296.329 .977 

- L;;ti Van Hoai 216.807.432 307.707 .152 

- Nguyen Chi Th~ng 194.521.805 195.399.913 

- Nguyen Ba Tuin 252.626 .321 387.754.642 

Cong ty C6 ph~n Minh Son 509.351.020 509.351.020 

Nguyen Trong Anh 349.771.654 

- Le Ba NgOe 237.894.168 

- Tr;;tm Khuy~n nang cAm ThUy 221.605 .000 

- Nguy6n Ti€n LU9l1g 330.759.998 185.162.598 

- Tr~m Tr6ng trot va Bao v~ Th\fC v~t Qu~ Phong 460.789.986 85.984.670 

- Cang ty C6 ph~n gi5ng Cay tr6ng Ngh~ An 407.680 .000 

- Cang ty TNHH MTV V~t tu Bao v~ Th\fc v~t Thanh Phat 324.801.382 

- Bui Ngoe Son -Can b9 Trung tam Kon tum 2.627 .858.294 

- Cong ty C6 ph§n N6ng nghi~p Qu6e t€ Hoang Anh Gia Lai 790.944 .000 

- Le Thi My Phu9l1g 1.898.177.213 48.723.167 

- C6ng ty TNHH Nang dUQ'e Binh Dinh 1.033.460.359 1.069 .349.854 

- Cae khoan phai thu khaeh hang khae 6.151.364.155 6.508.378 .770 

17.244.182.239 10.907.343.616 
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5. TRA. TRVOC CHO NCV01 BAN NcAN H~N 

- Xu6ng CO' khi Minh San 

- Trung tam Tu v~n va H6 trq Ky thu~t v~ M6i truOng 
- C6ng ty C6 ph§n Dia ehinh Sao Vi~t 
- C6ng ty TNHH VIFI Vi~t Na 

- Trung tam Ki~m dlnh va Khao nghi~m thu6e BVTV Phia Nam 
- C6ng ty TNHH San xu~t va Thu01lg m<;li Due S01l 

- C6ng ty C6 ph§n D§u tu San xu~t va Dieh Y\I Gia CUOng 
- Cae khoan tra tru6e eho nguoi ban khae 

6. PHAI THU NCA.N H~N KHAc 

31112/2017 

Blio clio tai chinh 

Cho nam tili ehinh k~t thue ngay 31/12/2017 

31112/2017 01 /01/2017 

VND 

35.337.500 

81.000.000 

66.000.000 

53 .000 .000 

123 .673.000 

101.444.400 

116.551.369 

VND 

228.300.000 

29 .129.870 

81.000.000 

89.598.700 

577.006.269 428.028.570 

0110112017 

Gia tri Dl,T phong Gia tri Dl! phong 
VND VND VND VND 

- Phai thu v~ bao hi~m xii h9i 5.425 .280 

- Phai thu v€ bao hi~m y t~ 1.017.240 
- Phai thu v~ bao hi~m th§t 678 .160 

nghi~p 

- T<;Im Ung 405.948.342 574.462.431 

- Ky cuqe, kY quy 30.853 .120 30.853 .120 

- Phi bao quan hang dl! trfr 745.773.957 734.591.289 

- Phi xu~t hang dl! trfr qu6e 10.909.091 

- FMG (ASIA) LIMITED 473 .500.000 
phai thu ti€n phi huy hang 

- C6ng ty TNHH S01l Thanh 216.299.600 (216.299.600) 216 .299.600 
phai thu ti~n phi huy hang 

- Hoang Van Th~t 130.021.612 (130.021.612) 

- C6ng ty TNHH MTV Trimg 65.571.587 
DU01lg 

- TUng Uim 117.775.492 (117 .775.492) 

- Phai thu kMe 41.257.385 21.199.182 

1.753.501.095 (464.096.704) 2.068.935.393 

7. NQ'xAu 

31/12/2017 01101 /2017 

Gia g6e Gia tri co th~ Gia g6e Gia tri co th€ 
thu h6i thu h6i 

VND VND VND VND 

T6ng gia tri cae khoan phai thu, eho yay qua h<;ln thanh toan 

- C6ng ty C6 ph§n Minh S01l 509.351 .020 509.351.020 

- Hoang Van Th~t 130.021.612 196.207.720 

- TUngUm 117 .775.492 171.545.672 

- Phan Thi NgQc Bleh 240.190 .900 

- C6ng ty TNHH S01l Thanh 216.299 .600 

- Cac khofm khac 595.316.808 235.498.116 316.179.793 98.435.938 

1.568.764.532 235.498.116 1.433.475.105 98.435.938 
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8. HANG n)N KHO 

3111212017 01 /0112017 

Gia g6c Dl,l' ph6ng Gia g6c Dl,l' ph6ng 

VND VND VND VND 

- Nguyen Ii~u, v~t li~u 129.928.026.163 (1.794.299 .929) 77 .132.543 .127 

- Cong cv, dVng cv 776.418.388 440.471.100 
- Thanh phiim 63.757 .631.661 (3 .610 .504 .659) 73.227 .487.016 
- Hang hoa 1.248.373.571 (191.238.000) 4 .850.437 .150 
- Hang gui di bim 9.838.910.115 (2.188 .159.553) 15.089.976.003 

205.549.359.898 (7.784.202.141) 170.740.914.396 

9. TAr SAN co DJNH HUU HiNH 
(Chi tiet t~i Phvlvc 01 trang 29) 

-:::::: 
10. TAl SAN CO DJNH VO HiNH ? 

Quy~n su Bim quy~n, C(lng . ~~<. 
dvng diit (*) b~ng sang ch€ (,0 ~~ 

. ~ 
----V-N-D-'\.~. ~ VND VND ~~~ 


Nguyen gia .~
S6 du d§u nilm 2.192.394.000 4.200.000 .000 6.392.394 .000 ~~ 

S5 du cu5i nam 2.192.394.000 4.200.000.000 6.392.394.000 

Gill trj hao mon liiy k~ 
S6 du d§u nilm 1.260.000.000 1.260.000.000 

- Khiiu hao trong nilm 840 .000.000 840 .000.000 

s6 duo cu5i nam 2.100.000.000 2.100.000.000 

Gia trj con I~i 
T~i ngay d§u nilm 2.192 .394.000 2 .940.000.000 5.132.394.000 

T~i ngay cu5i nam 2.192.394.000 2.100.000.000 4.292.394.000 

(*) Tai sim c6 diM vo hlnh la gia tri quy~n su d\1I1g diit cua Cong ty bao g6m Quy~n su dvng diit khong thai h~n t~i 48A 
D~i IQ Nguy~n Tiit Thanh, phuong 2, thanh ph6 Tuy H6a tinh Phu Yen v6i t&ng di~n tich 149,83 m2 dang du<)'c suo dVng 

lam viln ph6ng cua Chi nhanh PM Yen v6i nguyen gia la 831.624.000 VND, va t~i thj triin Dieu Tri, huy~n Tuy Phu6c, 

tinh Elnh Dinh v6i t&ng di~n tich 213, II m2 dang du<)'c su dvng lam viln ph6ng cua Chi nhanh Nam Trung B9 v6i nguyen 
gia la 1.360.770.000 VND. 

11. CHI PHi TRA TRU'6c 

a) Ng~n h~n 
- Chi phi thue dia diSm 

- Chi phf mua bao hi~m 

- Cong C\l dvng CI,I xuiit dung 

- Chi phf tra tm6c ng~n h~n khac 

31112/2017 

VND 

83.000.000 

168.829.336 

307.257.369 

155.293.002 

0 110112017 

VND 

83.000.000 

161.824.951 

350.841.506 

232.459.522 

b) Dai h~n 

- Chi phf Sua chua 

- Cong C\l d\mg C\l xuiit dung 

- Chi phf tra tru6c dai h~n khac 

714.379.707 

1.155.582.881 

1.777.885 .257 

62.309.137 

828.125.979 

1.367.420.883 

1.686.733 .977 

95.599.043 

2.995.777.275 3.149.753.903 
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12. VAYVANQTHUETAICHiNH 
01 /01 /2017 Trongnam 31 /1212017 

Gia tri S6 c6 kha nang tra Tang Giam Gia tri S6 c6 kha nang tra ng 
ng 

VND VND VND VND VND VND 

a) Yay ng~n b~n 
Vayng~n h(ln 96.095 .066.486 96.095.066.486 347.172.576.492 335.056.955.470 108.210.687.508 108.210.687.508 

Yay va nq dai h(ln d~n h(ln tra 1.099.669.164 1.099.669.164 1.099.669.164 

97.194.735.650 97.194.735.650 347.172.576.492 336.156.624.634 108.210.687.508 108.210.687.508 

b) Yay diU h~n 

Yay dai h(ln 1.795.355.905 1.795.355.905 1.359.946.959 435.408.946 435.408.946 

1.795.355.905 1.795.355.905 1.359.946.959 435.408.946 435.408.946 

Khoan d~n h,:!n tra trong vang 12 thang (1.099.669.164) (1.099.669.164 ) 

Khoan d~n h':!n tra sau 12 thimg 695.686.741 695 .686.741 435.408.946 435.408.946 

Thong tin chi ti~t lien quan d~n kboan yay ng~n h~n 
LO,:!i ti~n Uii su~t nam Hinh thu·c dam bao 31112/2017 01 /0112017 

VND VND 

Ngan hang TMCP Xu~t nh~p kh~u Vi~t Nam - Chi nhanh Long Bien VND 5,8% d~n 6,5% Tin ch~p 31.034.352.700 

Ngan hang TNHH Mot thanh vien HSBC - Chi nhanh Ha Noi VND Theo timg l~n nh?n Quy~n sfr dl,mg d~t 12.012.086.500 3.647.520 .000 
nq (*) 

Ngan hang TNHH Mot thanh vien HSBC - Chi nhanh Hit Noi USD Theo tlrng l~n nh?n Tin ch~p 2.083.693 .500 
ng 

Ngan hang TMCP Ngo':!i thuang Vi~t Nam - Chi nhanh Ha ray VND Theo tUng l~n nh?O Quy~o sfr d\mg d~t 43.046.948.108 6.838.595 .300 
ng (**) 

Ngan hang TMCP Ngo':!i thuang Vi~t Nam - Chi nhanh Ha ray USD Theo tUng l~n nh?O Quy~o sfr dvog d~t 44.228.609.975 
og 
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Ngan hang Nang nghi~p va Phat tri€n Nong thon - Chi nhanh Tiiy 
HaNQi 

Ngan hang TMCP Qu6c t~ - Chi nhanh Ba Dinh 

Ngan hang TMCP Cong thuang Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang 
Long 
Yay ca nhiin 

LO(li ti~n 

VND 

VND 

VND 

VND 

Uli su~t nam 

Theo rung I~n nh~ 
n9' 

Theo rung I~n nh~n 
n9' 

Theo tting I~n nh~n 
nq 

0,5%lthang 

Hinh thu'c dam bao 

Quy~n sti d\lllg d~t 

Hang t6n kho 

Tfn ch~p 

Tfn ch~p 

31 11 2/2017 

VND 

19.229.300.200 

2.888 .000.000 

0 110112017 

VND 

8.703.404.711 

16.170.000.000 

13.232.393.000 

1.190.850.000 

Yay va n9' dai h<;m d~n h(ln tra 1.099.669. 164 

108.210.687.508 97.194.735.650 

(*) Quy~n sti d1,l1lg d~t s6 VHN 1118461L t(li Khu cong nghi~p Le Minh Xuan, huy~n Binh Chanh, thanh ph6 H6 Chi Minh. 

(**) Gi~y chting nh~n quy~n sti d\lllg d~t s6 AD 493580 s6 145 H6 D~c Di, phuOng Quang Trung, qu~ D6ng Da, Ha NQi. 

Thong tin chi ti~t Iit!n quan d~n khoan yay dili h~n 

Ngan hang TMCP Quan dQi - Sa giao dich 

Ngan hang TMCP Dong Nam A - Chi 
nhanh D6ng Da 

LO(li ti~n 

VND 

VND 

Uli su~t nam 

T(li thO'i di€m giai 
ngan 

T(li thai di€m giai 
ngan 

Nam dao h(ln 

2018 

2017 

Hinh thtic dam bao 

Tfn ch~p 

Tfn ch~p 

31112 /2017 

VND 

435.408.946 

0110112017 

VND 

884.944.455 

910.411.450 

Khoan d~n h(ln tra trong vang 12 thang 

Khoan d~n h~n tra sau 12 thing 

435.408 .946 

435.408.946 

1.795 .355.905 

l.795.355.905 
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13. PHAI TRA. NGUOl BAN NGAN H';'N 

31112/2017 01 /0112017 
Gia tri S6 c6 kha nang tra Gia tri S6 c6 kM nl'ing tra 

nq na 
VND VND VND VND 

a) Phai tra ngm'ri ban chi ti~t 
theo nha cung dp co sa dU' 
- Cong ty TNHH Hung Hing 1.265.332.806 1.265.332 .806 791.421.002 791.421.002 
- Cong ty ITOCHU 3.196.858 .500 3.196.858.500 
- EASTCHEM CO ..L TD 11.494.890.160 11.494.890.160 13.308 .258.350 13.308 .258.350 
- Shanghai Agro-Chemical 4.728 .340.000 4.728.340.000 

Industry Co..Ltd 
- FH Agrochemical 3.272.151.713 3.272.151.713 

International Trade Pte Ltd 

- Cong ty TNHH NICHINO 5.4 72.689.670 5.472.689.670 
Vi~tNam 

- Chi nhanh Cong ty c6 ph§n 1.019.612.845 1.019.612 .845 642.966.543 642.966.543 
Nhva Tan PM t~i Long An 

- Ph~li tra cac d6i tuQ11g khac 5.415.359.806 5.415 .359.806 4.137.708.372 4.137.708.372 

27.940.037.000 27.940.037.000 26.805.552.767 26.805.552.767 

b) Phai tra ngU'oi ban lit cac 1.265.332.806 1.265.332.806 791.421.002 791.421.002 
ben lien quan 

(Xem thong tin chi ti~t t~i Thuy~t minh 35) 

14. NGU'(n MUA TAA TIEN TRUOC NGAN H';'N 

31 / 12/2017 

VND 
- Nguy~n Thanh TUng 

- D6 Dll'C Khuang 

- Nguy€n Van Truong 1.955 
- Nguy€n Thi Thuy~t 

- Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na NgVU 766 .952 .210 
- D6 Thi NghTa 865.715.573 
- Ph~m Thi Lan Phuong 

- C6ng ty TNHH MTV Gi6ng V~t tu Nang nghi~p Tay B~c 4.057.405 
- Le Thi Loan 1.866.243.200 
- Nguy€n Vl'in Dofm 193.426.210 
- Nguy€n Thj Tuy~t Mai 285 .340.061 

- C6ng ty TNHH MTV Binh Duong Son La 217.885.464 37.114.164 

- Tr~n Thi Huong 815.526.481 

Nguaj mua tni tj~n tru6c ngftn h~n kM.c 915 .516.902 1.547.670.120 

5.451.899.190 9.147.606.131 
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15. THUE vA. cAc KHoAN PHAI NOP NHA. NU'OC 
S6 phai thu dfru nam S6 phai nop dfru nam S6 phai nop trong sf> da th\Ic nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phfli nop cu6i nam 

nam nam 

VND VND VND VND VND VND 

ThuS Gia trj gia mng 125.000 165.095.553 2.702.268.711 2.792.826 .618 74.412.646 

ThuS Xu~t khAu, Nh~p khAu 647.730.140 647.730.140 

Thu~ Thu nh~p doanh nghi~p 1.748.658.656 2.933.834.993 3.175.496.420 \.506.997.229 

ThuS Thu nh~p ca nhan 308.588.640 1.286.952.206 1.201.350.580 6.417.955 400.608.221 

ThuS rai nguyen 936.385 2.706.580 3.000.000 1.229.805 

ThuS Nhfl d~t, TiSn thue d~t 471.202.002 471.202.002 

1.061.385 2.222.342.849 8.044.694.632 8.291.605.760 7.647.760 1.982.018.096 

Quy~t to{m thu~ cua Cong ty se chiu S\I ki~m tra cua CO' quan thuS. Do vi~c ap d\lilg lu~t va cac qui djnh vS thu~ d6i v6i nhiSu loc;ti giao dich khac nhau c6 thS duqc gifli thich thee nhiSu 
cach khac nhau, s6 thuS duqc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 th~ bi thay d6i thee quySt djnh cua CO' quan thuS. 
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16, CHI PHi PHAI TRA NcAN H~N 

- Chi phi lai yay 

- Chi phi phai tra khac (chi phi h9i nghj khach hang, mua hang .. . ) 

B:io do tai chinh 

Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31112 /2017 

31112/2017 

VND 
265.576.788 

191.242.168 

01 10112017 

VND 

120.878.468 

648.661 .978 

456.818.956 769.540.446 

17. PHAI TRA NcAN H~N KHAc 

31112 /2017 01 /01/2017 

VND VND 
- Kinh phi cong doan 309.792.538 48.166 .104 

- Bao hi~m xiI h9i 3.731.175 

- Phai tra Dang phi 1.673.500 15 .907.820 

- Nh~n ky guy, kY cugc ng~n h,;m 122 .990.000 122.990 .000 

- C6 w·c, 10'i nhu~n phai tra 73.266.500 94.703 .220 

- H6 trq khach hang, khuy€n m<;li phai tra khach hang 2 .200.939 .062 872.086 .947 
- Phai tra hang h6a dl,l" trfr qu6c gia gifr h9 (*) 3.083.932.512 11.938.817.285 

- Cac khoan phai tra, phai n9P khac 678.062.330 884.997.214 

6.474.387.617 13.977.668.590 

(*): Dily la gia trj hang t<;lm yay tiT hang dV trfr gu6c gia t<;Ii thai di~m 31 / 12/2017 (m9t phfin hang gil1 h9 tren thuy€t minh 
s6 19). 

18. VON CHU SO HUu 

a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu so' hfru 

(Chi ti€t t<;li Phl,l ll,lc 02 trang 30) 

Theo Nghj quy€t cua D<;Ii H9i d6ng c6 dong ngay 25 th{mg 04 nam 2017, Cong ty cong b6 Yi~c philn ph6i Iqi nhu~n nam 
2016 nhu sau: 

Tyl~ S6 ti ~n 
(%) VND 

K€t qua kinh doanh sau thu€ 100,00% 10.650.931.738 

Trich Quy dfiu tu phM tri~n 10,00% 1.065.093 .174 

Trich Quy khen thuOng, phuc Iqi 5,00% 532 .546.587 

Chi tra c6 tuc (bing 16% Y6n di~u l~) 78,87% 8.400 .000.000 

LQ'i nhu~n cac nam tru6c con l~i chua philn ph6i 4.263.223.321 

LQ'i nhu?n chua philn ph6i t~i ngay 3 1112/2017 4.916.515.2.9- ' ''1.. ", 
'4 '-s. 

'\ ~... '. 
b) Chi ti~t vbn diu ttl' cua chu so' hfi'u '}.~~ "" . ,~,~~

31112/2017 Ty Ie 0110112017 
VND (%) VND ~~Tj~~ 

Ba Doan Thj H~ng 3.042.340.000 5,79% 3.042.340 .000 5,79% . \,, :f 
Gng D~ng Van Thong 9.236.430.000 17,59% 8,860.750.000 16 8 8~Jti~ , =!!9_-' 

Gng Dinh Van Ho~t 3.330.000.000 6,34% 3.330 ,000,000 6,34% 

Ba D~ng Quynh Trang 5.578.410.000 10,63% 5.578.410.000 10,63% 

Cac c6 dong khac 31.312.820.000 59,64% 31.688.500.000 60,36% 

52.500.000.000 100% 52.500.000.000 100% 
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c) Cac giao dich v~ vBn v6'i cac chu sO- hfru va phan phBi c5 hl'c, chia lQ·j nhu~n 

Nam2017 N~m 2016 
VND VND 

v5n dau tu cua chu s6 huu 

- V6n gop ddu nom 52.500.000.000 52.500.000.000 

- V 6n gop cu6i nom 52.500.000.000 52.500.000.000 

C6 tuc, Iqi nhu~n dil chia 8.400.000.000 8.400 .000.000 

- cd tuc, l\li nhUljn chia tren 19'i nhu4n nom tru'6 c 8.400.000.000 8. 400. 000. 000 

d) C5 phi~u 

31112/2017 0110112017 

s6 luqng c6 phi~u dang leY phat hanh 5.250.000 5.250 .000 

s6 luqng c6 phi~u dll ban ra cong chung 5.250.000 5.250.000 

- c6 phidu ph6 thong 5.250.000 5.250.000 

s6 luqng c6 phi~u dang luu hanh 5.250 .000 5.250 .000 

- c6 phiiu phd thong 5.250.000 5.250.000 

M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10.000 10.000 

e) Cac quy Cong ty 

31112/2017 01/0 1/20 17 

VND VND 

- Quy d§u tu ph<it tri€n 9.825 .662 .267 8.760.569 .093 

9.825.662.267 8.760.569.093 

19. CAC KHoAN MT,JC NGoAI BANG CAN DOl Kt TOAN 

a)T3isannh~ngjfrhQ 31/12/2017 01 /01 /2017 

S61uqng Gia tri S61uQng Gia trj 

- Katana 20SC - Chai 480ml 28.900 6.131.101.187 28.900 

- Tango 800WG - Thung 2.500 4.391.875.000 2.500 
- Victory 300EC - Phuy 13 .730 2.627 .194.310 13 .730 

- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44.865 3.621.607.144 44.865 

- Katana 20SC - Phuy 7.516 3.291 .206.000 7.516 

- Bassa 50EC - Chai 450ml 271.642 16.373.507.932 271.642 

- Tango 800WG - G6i 1 gram 399.800 845.600 .000 399.800 

768.953 37.282.091.573 768.953 

b) Ngo~i tf cac lo~i 

USD 

20. TONG DOANH THV BAN HANG vA CUNG cAp DJCH VT,J 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu cung cAp djch Y\l 

31112/2017 

2254,06 

Nam 2017 
VND 

539.769.359.748 

809.872 .666 

540.579.232.414 

01101/2017 

425.666, 

VND 

479.352.497.579 

1.055.050.923 

480.407.548.502 
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21. GIA VON HANG BAN 

Gia v6n eua hang h6a da ban 

Gia v6n eua dieh V1l da eung c§p 

DI! phong giam gia hang t6n kho 

22. DOANH THU HO~T DQNG TAl CHINH 

Lai ti~n gtii, Hii eho yay 

Lai ehenh 1~eh tY gia phat sinh trong nllm 

23. CHI PHi TAl CHiNH 

Lai ti~n yay 

Chi@t kh&u thanh toan, 1ai ban hang tn} eMm 

L6 ehenh I~eh tY gia phat sinh trong nllm 

L6 ehenh I~eh tY gia do danh gia l~i s6 du eu6i nllm 

24. CHI PHI BAN HANG 

Chi phi nguyen li~u, v~t li~u 

Chi phi nhan eong 

Chi phi kh~u hao tai san e6 dinh 

Chi phi dieh V\l mua ngoai 

Chi phi khae b~ng ti~n 

25. CHI PHI QUAN LY DOANH NGHI~P 

Chi phi nguyen li~u, V?t li~u 


Chi phi nhiin eong 


Chi phi kh~u hao tai san e6 dinh 


Chi phi dl! phonglhoan nh?p dl! phong 


Thu@, phi, l~ phi 


Chi phi dieh V\l mua ngoai 


Chi phi khae b~ng ti~n 
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Cho nl'im tai ehinh k6t thue ngay 3 1112/2017 

Narn 2016 
VND 

370.614.295.416 

447 .045.680 

371.061.341.096 

-

Bao cao tai chinh 

NlIm 2017 

VND 

411.446.195 .111 

483 .996.702 

7.784 .202.141 

419.714.393.954 

Narn 2017 
VND 

1.3 98.516 .236 

53.981.934 

1.452.498.170 

Narn 2017 
VND 

5.538 .601.544 

1.525.736.745 

3.697 .065 

7.068.035.354 

Narn2017 
VND 

7.988.757.850 

15 .647.289.764 

2.259 .860 .761 

10.806.882.743 

19.378.852.732 

56.081.643.850 

NlIm 2017 

VND 
1.390.720.540 

37.412.368.334 

1.542.300.276 

79.884.259 

1.985.069.342 

1.384.760.481 

3.105 .238.244 

46.900.341.476 

Narn2016 
VND 

5.276.627.584 

19.164.653 

l.801 .850.000 

7.097.642.237 

NlIm 2016 
VND 

7.696.429.212 

13.301.518.898 

47.998.690.6 

NlIm 2016 

VND 

1.256.044.030 

30 .290.911.3 55 

1.401.856.702 

(763.658.715) 

2.030.866.523 

3.862.840.209 

3.287.197.343 

41.366.057.447 



26. THU NH~P KHAc 

Thu nh~p tU nhuqng ban, thanh ly tai san c6 diM (*) 

Thu6c nh~p thira do san xw1t 
Ti~n di~n cho thue kho 
Thu nh~p khac 

Cong ty cA phftn Bao v~ Th,!c v~t 1 Trung lfong Bao cao tai chinh 
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sfm c6 diM thanh ly (s6 ti€n : 56.713 .800 d6ng). 

27. CHI PHi KHAc 

Ti~n di~n cho thue kho 
Cac khoan bj ph<;lt 
Chi phi khac 

28. CHI PHi TRUE THU NH~P DOANH NGHIJ!:P HIJ!:N HANH 

T6ng 19i nhu~n k~ to<in truac thu~ TNDN 
Cac khoan di~u chinh tilng 
- Chi phi khOng h9'[J l¢ 

Thu nh~p chiu thu~ TNDN 

Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 

Cac khofm di~u chinh thu~ TNDN clla cac nilm truac vao chi phi thu~ thu 
nh~p doanh nghi~p hi~n hanh nam nay 
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p phai nop d~u nam 
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dil: n9P trong nam 

Thu~ TNDN phai ni)p cuBi nlim 

29. LAI CO BAN TREN co PHIEU 

Nilm 2017 Nam 2016 
VND VND 

503 .925.069 

944.801.250 

1.475 .774.844 1.417.938.983 

551.939.688 381.750.087 

3.476.440.851 1.799.689.070 

(*) Ph~n chenh l~ch gifra khoan thu v~ thanh ly tai san c6 diM (s6 ti~n: 560.638 .869 d6ng) cao hon gia tri con l<;li clla tai 

Nilm 2017 
VND 

1'.475.774.844 

50.724.077 

261.700.012 

1.788.198.933 

Nilm 2017 
VND 

13.955.557.868 

465.178.637 

465.178.637 

14.420 .736 .505 

2.884.147.301 

49.687.692 

1.748.658.656 

(3.175.496.420) 

1.506.997.229 

::::! 
C.T.I-Nilm 2016 \~ • 

Nam 2016 
VND 

13.410.545.794 

387.524.488 

387.524.488 

13.798.070.282 

2.759.614.056 

VND .&~ 

1.381.688.186 ;~.~~ 
~ ,

84.000.756 \~ " 
114.965 t-

70.640 .711 

2.052.988.640 

(3.134.584 .751) 

1.748.658.656 

Vi~c tinh toan liii CO' ban tren c6 phi€u c6 th€ phiin ph6i cho cac c5 dong s6 hihl c6 ph§n ph6 thong Clla Cong ty dugc thl,fc 
hi~n d\Ia tren cac s6 li~u sau: 

Lgi nhu~n thu~n sau thuS 

Lgi nhu~n phan b6 cho c6 phi~u ph6 thong 
c6 phi~u ph6 thong luu hanh binh quan trong nam 

Ui co' ban tren c8 phi~u 

Nilm 2017 Nilm 2016 

VND VND 

11.071.410.567 10.650.931.738 

11.071.410.567 10.650.931.738 

5.250.000 5.250 .000 

2.109 2.029 

Cong ty chua c6 d\I tinh trich Quy khen thmmg, phuc 19i tren LQ'i nhu~n sau thu€ t(;li thai di~m l~p Bao cao titi chinh hang 
nam. 
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30. CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO 

Chi phi nguyen 1i~u, v~t li~u 

Chi phi nhan cong 

Chi phi kh~u hao tai san cb diM 

Chi phi dich Vl,l mua ngoai 

Chi phi khae b~ng tien 

31. CONG Cl) TAl CHiNH 

Cae 10\li cong C\l tai chinh cua Cong ty bao g6m: 


Nam 2017 
VND 

492 .611 .844.301 

55.290.447.178 

4.867.590 .125 

12.403.629.382 

25.117.663 .911 

Nam 2016 
VND 

427 .060.110.323 

42.446.377.388 

5.147.664.687 

24.048.390.299 

25.871.141.675 

590.291.174.897 524.573.684.372 

Gia tri s6 k~ toan 

31112/2017 01 /01 /2017 

Hi san Uli chfnh 

Tien va cae kho<'m tuong 
duong ti~n 
Phai thu khach hang, phai thu 
khac 

Gia gbc 

VND 

20.974.357.001 

18.997.683.334 

DlJ phong 

VND 

(1.333.266.416) 

Gia g5c 

VND 

43.131.683.954 

12.976.279.009 

D\!' phOng 

VND 

(1.335.039.167) 

39.972.040.335 (1.333.266.416) 56.107.962.963 (1.335.039.167) 

Nil phiii tril tai chfnh 

Yay va nO' 

Phai tra nguai ban, phai tra khac 

Chi phi phai tra 

Gia tri s5 k~ toan 

31112/2017 

VND 

108.646.096.454 

34.414.424.617 

456.818.956 

01 /0112017 

VND 

97.890.422.391 

40.783.221.357 

769.540.446 

143.517 .340.027 139.443.184.194 

Tai san tai chfnh va nO' phai tra tai chinh chua duO'c danh gia I\li theo gia tri hqp Iy t\li ngay k~t thuc ky k~ toan nam do 
TMng tu 210/2009/TT-BTC va cae quy diM hi~n hanh yeu du trlnh bay Bao cao tai chinh va thuy~t minh thong tin d5i 

vai cong C\l tai chinh nhung kh6ng dua ra cac huang d§n tuang duong cho vi~c danh gia va ghi nh~n gia tri hqp Iy cua cac 

tai san tai chinh va nO' phai tra tai chinh, ngo\li trlr cac khoan trich I~p d\!, phong nO' phai thu kh6 doi dil duO'c neu chi ti~t t\li 
cac Thuy~t minh lien quan. 

Quan 15' rili ro tai chinh 

Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thj truOng, rui ro tin d\lng va rui ro thanh khoan. Cong ty dil xay d\!'ng h~ thbng 
kiem soat nh~m dam bao s\!' can b~g & muc hqp Iy gifra chi phi rui ro phat sinh va chi phi quan Iy rui roo Ban T6ng Giam 

d6c C6ng ty c6 trach nhi~m theo doi quy trinh quan Iy rui ro de dam bao s\!' can b~ng hqp Iy gifra rui ro va kiem soat rili roo 

Rui TO thi tn.fing 

HO\lt dQng kinh doanh ctia C6ng ty se chu y~u chiu rtii ro khi c6 SlJ thay d6i v~ tY gia h6i doai va lili su~t. 
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Rui ro v~ tY gia h6i doai: 

Cong ty chiu rui ro v€ tY gia do gia tri hgp ly cua cac lu6ng ti€n trong tuang lai cua mQt cong C\l tai chinh se bi€n d"ng 
theo nhUng thay d6i cua tY gia ngo\li t~ khi cac khm'm vay, doanh thu va chi phi cua Cong ty dugc thl,l'c hi~n b~ng dan vi 
ti€n t~ kMc vai d6ng Vi~t Nam. 

Rui ro v~ liii su§t: 

Cong ty chiu rui ro v€ Hii su§t do gia tri hgp Iy cua cac lu6ng ti€n trong tuang lai cua m9t cong C\l tai chinh se bi€n d9ng 
theo nhUng thay d6i cua liii su§t thi truOng khi Cong ty c6 phM sinh cac khoan ti€n gui c6 ho~c khong co ky h\ln, cac khmin 
vay va ng chiu liii su§t tha n6i. Cong ty quan ly rui ro liii su§t bkg cilch phan tich tinh hinh C\lnh tranh tren thi truOng d@ c6 
dugc cac lai su§t c6 Igi cho m1,lc dich cua Cong ty. 

Riii ro t(n dlJng 

Rui ro tin d\lng la rui ro rna m9t ben tham gia trong mQt cong C\l tai chinh ho~c hgp d6ng khong c6 kha nling th\fc hi~n 
duQ'c nghTa V\l cua minh d~n dSn t6n th§t v€ tai chinh cho Cong ty. Cong ty co cac rui ro tin d1,lTIg tiT hO\lt d"ng san xu§t 
kinh doanh (chu y€u dbi vai cac khoan phai thu kMch hang) va hO\lt d9ng tai chinh (bao g6m ti€n gui ngan hang, cho vay 
va cac cong C1,l tai chinh· khac). 

Tl.Ii ngay 3111212017 

Ti€n va cac khoan tuang 
duang ti€n 
Phili thu khach hang, phili thu 
khac 

TIT 1 nlim 
tr6' xuong 

VND 

20.974.357.001 

17 .664.416.918 

Tren 1 nam 
d€n 5 nlim 

VND 

Tren 5 nam 

VND 

C9ng 

38.638.773.919 

Tl.Ii ngay 0110112017 

Ti€n va cac khofm tuang 
duang ti~n 
Phai thu khach hang, phai thu 
khac 

43 .131.683.954 

11.641.239.842 

54.772.923.796 54.772.923.796 

Riii ro thanh kholm 

Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thl,l'c hi~n cac nghja V\l Uti chinh do thi€u v6n. Rui ro thanh khoan 
cua Cong ty chu ySu phat sinh tiT vi~c cac tai san tai chinh va nq phai tril tai chinh co cac thai di€m dao h\ln khac nhau . 

Thai h?n thanh toan cua cac khoan nQ' phili tril tai chinh d\fa tren cac khoan thanh toan dl,I kiSn theo hgp d6ng (tren ccy sa 
dong ti€n cua cac khoan g6c) nhu sau: 

43.131.683.954 

11.641.239.842 

Tl.Ii ngay 31112/2017 

Yay va nq 

Phili tra nguai ban, phai tril 

Chi phi phili tril 

TIT 1 nlim 
tr6' xuong 

VND 

108.210.687.508 

34.414.424.617 

456.818.956 

143.081.931.081 

Tren 1 nlim 
d~n 5 nlim 

VND 

435.408.946 

435.408.946 

Tren 5 nlim 

VND 

Concr . b 

VND 

108.646.096.454 

34.414.424.617 

456.818 .956 

143.517.340.027 
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Tir 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C9ng 
tra xu6ng d~n 5 nam 

VND VND VND VND 
T~i ngay 0110112017 
Yay va nQ' 97.194 .735.650 695 .686.741 97.890.422.391 

Phai tra nguai ban, phai tra 40.783.221.357 40.783.221.357 
ChiphipMitra 769.540.446 769.540.446 

138.747.497.453 695.686.741 139.443.184.194 

Cong ty cho ring muc dQ t~p trung rui ro d6i v6'i vi~c tni nQ' la c6 th~ ki~m soM duQ'c. Cong ty c6 kM nang thanh toan cac 
kh01ln n9' d~n h9-n tlr dong ti~n tlr ho~t dong kinh doanh va ti~n thu tlr cac tai san tai chinh dao h,;m. 

32. THONG TIN BO SUNG CHa cAc KHaAN Ml)C TRINH BAy TRaNG BAa cAa LlfU CHUYEN TIEN T~ 

Nam 2017 Nam 2016 
VND VND 

a) sa ti~n di Yay thl!c tbu trong nam 

Ti~n thu tlr di vay thea kh~ uac thOng thuOng; 347.172.576.492 302.775.895.765 

b) Sa ti~n da thl!C tra gac Yay trong nam 

Ti~n tra n9' g6c vay thea kh~ u6'c thOng thuOng; 336.416.902.429 348.184.613 .766 

33. NHUNG Sl/KItN PHAT SINH SAU NGA.y KET THUC NAM TAl CHiNH 

Khong c6 S\f ki~n tr<;>ng y~u nao xily ra sau ngay k§t tMc nam tai chinh doi hOi phili dUQ'c d i~u chinh hay cong b6 tren Bao 
cao tai chinh nay. 

~, .c.;:,
34. BAa cAa BO PH~N 

~ 
~'\~ 

Ho~t dong kinh doanh chinh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t, thu6c bao v~ th\fc v~t va chu y§u dien ra trei~, ~\~ 
Hinh th6 Vi~t Nam nen C6ng ty khong trinh bay Bao cao bo pMn thea lInh V\fC kinh doanh va khu Y\I'Cdia IY· ~'~~\~ ( 

, t-""~ 
35. NGHI~P Vl) vA s6 DV VOl cAc BEN LIEN QUAN .~ 

~? 
Cong ty c6 cac giao dich phat sinh trong nam va s6 du t9-i ngay k~t tMc kY k~ toan nam v6'i cac ben lien quan nhu sau: 

Giao djch phat sinh trong nam: 

M6i quan M Nam 2017 Nam 2016 
VND VND 


Thue kho 


Cong ty TNHH Hung Hing C6 dong 109.090 .910 109.090.910 


Mua hang h6a 

Cong ty TNHH Hung Hing C6 dong 17.870.240.120 15.148 .038.780 


S6 du t9-i ngay k~t thuc nam tai chinh 


M6i quan M 31112/2017 01/01 /2017 


VND VND 


Phai tra ngum ban 

Cong ty TNHH Hung Hing C6 dong 1.265.3 32.806 791.421.002 
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Giao dieh vai cae ben lien quan khae nhu sau: 

Thu nh?P eua Ban T6ng Giam abc va H9i a6ng Quan tri 

Trang do : Thu nh{zp cua T6ng Giam i16c 

36. s6 LIt::U SO SANH 

Nl!.m2017 
VND 

2.426.952.086 

690.402.439 

Nl!.m 2016 
VND 

1.993.270.766 

635.634.956 

Luong Thj Tu Luong Thi Ttl I>~ng Viin ThOng 
NguOi l?p bi€u K~ toan truang T6ng Giam abc 

Hi! N(Ji, ngay 02 thang 03 nam 2018 
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PHI) LI)C 01: TAl SAN CO DJNH Hifu HiNH 

Nguyen gia 

S6 du d~u nam 

- Mua trong nam 

- Thanh ly, nhugng ban 

S6 drr cu6i nam 

Nha elra, v~t ki~n 
true 

VND 

23.589.125.608 

742.783.637 

24.331.909.245 

May moe, thi~t bi 

VND 

9.861.870.502 

893.363.636 

(214.090.909) 

10.541.143.229 

Phuong ti~n v~ tai, 
truySn d§n 

VND 

21.824.965.522 

3.488.527.487 

(1.651.538.714) 

23.661.954.295 

Thi~t bi, dl,mg ev 
quan ly 

VND 

274.733.368 

54.160.000 

(ll8.012.800) 

210.880.568 

TSCf)kMe 

VND 

777.014.271 

777.014.271 

C9ng 

VND 

56.327.709.271 

5.178.834.760 

(1.983.642.423) 

59.522.901.608 

Gia trj hao mon lily k~ 
S6 du d~u nam 

- Khftu hao trong nam 

- Thanh ly, nhugng ban 

S6 duo cu5i nam 

14.185.687.693 

956.666.250 

15.142.353.943 

7.646.634.346 

868.988 .159 

(185.000.000) 

8.330.622.505 

11.747.138.393 

2.145.599.358 

( 1.594.824.914) 

12.297.912.837 

274.733.368 

16.548.884 

(118.012.800) 

173.269.452 

664 .158.664 

39.787.474 

703.946.138 

34.518.352.464 

4.027 .590.125 

(1.897.837.714) 

36.648.104.875 

Gia trj con I~i 

T?i ngay d~u nam 

T~i ngay cU6i nam 

9.403.437.915 

9.189.555.302 

2.215 .236.156 

2.210.520.724 

10.077.827.129 

11.364.041.458 37.611.116 

112.855.607 

73.068.133 

21.809.356.807 

22.874.796.733 

Trong do: 

Nguyen gia TSCf) eu6i nam da: khftu hao h~t nhung v§n con SU dVng: 15.643.193.585 d6ng 
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Ph", I",c 02: Bang d6i chi~u bi~n di)ng cua v6n chu SCI' hu'u 

V6n d~u tu cua chu 
sa hCiu 

VND 

Thi;ing du v6n c6 
ph~n 

VND 

V6n kMc cua 
chu s6 hCiu 

VND 

Quy dh tu phM 
tri~n 

VND 

Lqi nhu~ chua philn 
ph6i 

VND 

Ci)ng 

VND 

s6 dlC d~u nam tm6'c 

Uii trong nam tru6c 

Ph§.n ph6i 19i nhu~n theo nghi quy€t 
D?i hQi d6ng c6 dong 

Tang quy D~u tu phM tri~n tuang 
ling vai thu~ duqc mi€n giam 

Di~u chinh theo bien ban quy€t toan 
thu~ 2015 

s6 dlC cu6i nam tm6'c 

52.500.000.000 

52.500.000.000 

4.726.360.000 

4.726.360.000 

14.923.968.895 

14.923.968.895 

7.544.417.473 

977.846.252 

238.305.368 

8.760.569.093 

14.438.938.779 

10.650.931.738 

(9.866.769.378) 

(238.305.368) 

(70.640.712) 

14.914.155.059 

94.133.685.147 

10.650.931.738 

(8.888.923.126) 

(70.640.712) 

95.825.053.047 

s6 dlC d§u nam nay 

Uii trong nam nay 

Ph§.n ph6i 19i nhu~n 
Di~u chinh theo bien ban ki~m tra 
thu€ 2016 

s6 dlC cu6i nam nay 

52.500.000.000 

52.500.000.000 

4.726.360.000 

4.726.360.000 

14.923.968.895 

14.923.968.895 

8.760.569.093 

1.065.093.174 

9.825.662.267 

14.914.155.059 

11.071.410.567 

(9.997.639.761 ) 

(49.687.692) 

15.938.238.173 

95.825.053.047 

11.071.410.567 

(8.932.546.587) 

(49.687.692) 

97.914.229.335 
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