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THÔNG ĐIỆP 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Kính thưa quý cổ đông, quý khách hàng và đối 
tác  

Năm 2018 nền kinh tế nước ta diễn ra trong 
bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm 
lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại 
toàn cầu tăng chậm hơn dự báo, cuộc chiến 
tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn 
biến phức tạp.  
Ngành Bảo vệ thực vật của Việt Nam trong 
năm 2018 gặp rất nhiều khó khăn. Tình hình 
cạnh tranh trên thị trường giữa các doanh 
nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ 
thực vật, giống cây trồng ngày càng gay gắt 
và luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Xu hướng sản 
xuất và kinh doanh các sản phẩm nông 
nghiệp sạch, chất lượng cao phục vụ xuất 
khẩu và tiêu dùng trong nước đã gây áp lực 
rất lớn cho các doanh nghiệp trong ngành. 
Bên cạnh đó Nhà ước liên tục ban hành các 
thông tư loại bỏ một số hoạt chất ra khỏi 
danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép 
sử dụng tại Việt Nam, trong khi đó vẫn đang 
hạn chế cho đăng ký mới các sản phẩm trên 
một số đối tượng cây trồng; Việc này đã gây 
rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi 
chịu tổn thất về doanh thu và lợi nhuận. 
Năm 2018 qua đi với kết quả chưa đạt chỉ 
tiêu về doanh thu, khi chỉ tiêu doanh thu chỉ 
đạt 96,02% so với kế hoạch đề ra và chỉ đạt 
82,53% so với thực hiện năm 2017. Tuy 
nhiên chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế vượt kế 
hoạch 10,13% và tương đương với thực 
hiện năm 2017. Đạt được thành tích này một 
phần do sự tập trung lãnh đạo từ Hội đồng 
quản trị, Ban Tổng Giám đốc, sự chủ động 
của các đơn vị cũng như sự nỗ lực của từng 
cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty. 

 

 
 

 
Năm 2019 được dự báo sẽ tiếp tục là một 
năm khó khăn, thách thức đối với ngành Bảo 
vệ thực vật nói chung và Công ty cổ phần 
Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nói riêng. 
Chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, tiếp tục 
thực hiện lộ trình của chiến lược phát triển 
trung và dài hạn, việc nâng cao và giữ vững 
chất lượng sản phẩm cùng với việc xây 
dựng chính sách bán hàng phù hợp sẽ đảm 
bảo các chỉ tiêu về tài chính được duy trì ổn 
định. 
Bên cạnh đó Công ty sẽ tiếp tục đào tạo và 
bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, đủ đức, đủ tài 
để kế thừa và bổ sung vào nguồn nhân lực 
quản trị điều hành. Đồng thời Công ty sẽ tiếp 
tục đầu tư máy móc thiết bị hiện đại cho sản 
xuất kinh doanh và đẩy mạnh công tác 
nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới.  

Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám 
đốc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung 
ương, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý cổ 
đông, quý khách hàng và đối tác đã luôn tin 
tưởng và đồng hành cùng PSC.1 trong suốt 
hơn 30 năm xây dựng và phát triển, hướng 
đến tương lai bền vững và thịnh vượng. 
Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp 
tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của 
quý vị. 
Xin chân thành cám ơn! 
              CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 
   ĐẶNG VĂN THÔNG 
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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 Số 145 phố   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 
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Năm 1985 

 
Năm 2004 

Năm 
2006 đến nay 

 
 

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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 

   
 

 

 

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 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. 

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. 
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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 9001:2015 và ISO 14001:2015. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

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… 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 

Các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh chính: 
- Thuốc trừ sâu 
- Thuốc trừ bệnh 
- Thuốc trừ cỏ 
- Thuốc trừ ốc  
- Thuốc ĐHST cây trồng 
- Phân bón  
- Giống cây trồng 
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

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. 
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Cơ cấu tổ chức: 
 
 

 
Công ty hiện không có các công ty con và công ty liên kết. 
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Định hướng phát triển 
 

 
 

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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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. 

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. 
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Rủi ro 
 

Rủi ro về kinh tế: 
Kinh tế Việt Nam năm 2018 đạt được 

nhiều thành tựu như Tổng sản phẩm trong 
nước (GDP) tăng 7,08% so với năm 2017, 
vượt mục tiêu đề ra 6,7%; là kết quả sự điều 
hành quyết liệt của chính phủ, thủ tướng 
chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, 
địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và 
nhân dân cả nước. Trong mức tăng trưởng 
của toàn nền kinh tế năm 2018, khu vực 
nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,76%, 
đóng góp 8,7% vào mức tăng trưởng chung, 
đạt mức cao nhất trong bảy năm gần đây, 
giá trị sản xuất tăng 3,86%. 

 

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 2018 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 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 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 2018 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 2018 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 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 pháp luật: 

Nhà nước tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật theo xu hướng loại bỏ dần những 
hoạt chất hóa học có độc tính cao, gây nguy hiểm cho con người và môi trường; khuyến khích 
đăng ký và sử dụng thuốc sinh học. 

- Trong năm 2018, một số hoạt chất thuốc BVTV đã hoặc sẽ bị cấm sử dụng trong năm 
tới, gồm: Trichlorfon, Fipronil, Chlorpyrifos ethyl… Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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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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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2018   
Đơn vị tính: VNĐ 

 

 
Số TT 

 
Chỉ tiêu Thực hiện năm 

2017 
 

Kế hoạch 2018 Thực hiện năm 
2018 

TH 2018 
so TH 

2017 (%) 

TH 2018 
so KH 

2018 (%) 
 

1 
 
Tổng doanh thu 

 
545.508.171.435 

 
468.888.000.000 

 
450.213.460.553 82,53 96,02 

 
2 

 
Tổng chi phí 

 
531.552.613.567 

 
456.329.814.637 

 
436.189.620.038 82,06 95,59 

 
3 Tổng lợi nhuận trước 

thuế 
 

13.955.557.868 
 

12.558.185.363 
 

14.023.840.515 100,49 111,67 

 
4 

 
Thuế TNDN 

 
2.884.147.301 

 
2.511.637.073 

 
2.959.331.485 102,61 117,84 

 
5 

 
Nộp ngân sách 

 
25.692.499.071 

 
21.500.000.000 

 
20.174.851.668 78,52 93,83 

 
6 Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 

 
11.071.410.567 

 
10.046.548.290 

 
11.064.509.030 99,94 110,13 

 
7 Lãi cơ bản trên cổ 

phiếu 
 

2.109 
 

1.913,6 
 

2.108 99,95 110,16 

 
8 Thu nhập bình quân/ 

người/tháng 

 
11.013.253 

 
10.466.250 

 
11.727.818 106,48 112,05 

 
 

Doanh thu năm 2018 chỉ đạt 96,02% so với kế hoạch đề ra; đạt 82,53% so với thực 
hiện năm 2017. Tuy nhiên chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế Công ty vẫn vượt so với kế hoạch đề 
ra, tương đương với mức lợi nhuận đạt được của năm 2017. Thu nhập của người lao động 
tăng 6,48% so với thực hiện năm 2017. 

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 2018 

 

Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2018 TH năm 2018 TH 2018/KH 2018 (%) 

Sản lượng Tấn 5.177 4.901  
Doanh thu thuần từ hoạt 
động bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 

 
Triệu đồng 

 
468.888 

 
449.803 

 
95,93 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 10.047 11.065 110,13 

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 

 
Chủ tịch HĐQT 

 
943.643 

 
17,99 

 
2 

 
Đỗ Đức Cơ 

 
Phó CT HĐQT 

 
130.714 

 
2,49 

 
3 

 
Nguyễn Ngọc Long 

 
TV HĐQT 

 
108.480 

 
2,07 

 
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: 943.643 

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 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 – T3/2018: Phó chủ tịch HĐQT, 
Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BVTV 
1 Trung ương 
- T4/2018 đến nay: Phó chủ tịch HĐQT, 
Phó Tổng giám đốc kiêm trưởng Ban 
PTGCT Công ty cổ phần BVTV 1 Trung 
ương 

 

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 

 

 
 
 
 

 
 

Báo cáo thường niên 2018 19 



www.psc1.com 

 

 
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: 108.480 

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 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 0,235 

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 
 
 

THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 
STT 

 
Họ và Tên 

 
Chức vụ Số CP sở hữu 

(CP phổ thông) 
 

Tỷ lệ sở hữu (%) 

1 Đặng Văn Thông Tổng giám đốc 943.643 17,99 

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

(Sơ yếu lý lịch của Ban Tổng giám đốc được trình bày tại mục Thành viên HĐQT) 
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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 – 8/2018: Kế toán viên Phòng Tài 
chính Kế toán thuộc Công ty cổ phần Bảo 
vệ thực vật 1 TW, Thành viên BKS. 
- 9/2018 đến nay: Thành viên BKS Công ty 
cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
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Những thay đổi về nhân sự trong năm 2018: 
 

1. Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2018-HĐQT/NKIII ngày 03/4/2018 và Quyết định số 306 QĐ/ 
BVTV.1-HĐQT ngày 17/4/2018 về việc giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Đức Cơ, phó Tổng Giám 
đốc Công ty kiêm nhiệm thêm chức Trưởng Ban Phát triển Giống cây trồng. 

2. Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2018-HĐQT/NKIII ngày 03/4/2018, Quyết định số 308 
QĐ/BVTV.1-HĐQT ngày 17/4/2018 về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Phát triển sản phẩm 
Công ty đối với Ông Nguyễn Việt Hùng và Quyết định số 309 QĐ/BVTV.1-HĐQT ngày 17/4/2018 
về việc điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Đức Tú phó trưởng Ban dự án chiến lược giữ chức vụ 
Phó phòng phụ trách phòng Phát triển sản phẩm Công ty. 
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Thống kê nhân sự 

 
Cơ cấu nhân sự 

 

 
STT 

 
Tiêu chí 

Số lượng 
2017 

(người) 

 
Tỷ 

trọng 

Số lượng 
2018 

(người) 

 
Tỷ 

trọng 

1 Theo trình độ lao động 
    

- Trình độ Đại học và trên Đại học 130 36,5% 131 39,6% 

 
- Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp 

 
37 

 
10,4% 

 
42 

 
12,7% 

- Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 10 2,8% 10 3,0% 

- Lao động phổ thông 179 50,3% 148 44,7% 

2 Theo đối tượng lao động 
    

- Lao động trực tiếp 110 30,9% 104 31,4% 

- Lao động gián tiếp 246 69,1% 227 68,6% 

3 Theo giới tính 
    

- Nam 280 78,7% 256 77,3% 

- Nữ 76 21,3% 75 22,7% 

Tổng cộng 
 

356 100% 331 100% 

 
Trình độ lao động 

Trình độ Đại học và trên Đại
học

Trình đô cao đẳng và Trung
cấp

Sơ cấp và công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông
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77,3% 

 
 

Đối tượng lao động 

Lao động trực
tiếp

Lao động gián
tiếp

 
 

 
 
 
 
 

22,7% 
Tỷ lệ Nam/Nữ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nam Nữ 
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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 141/2017/NĐ-CP 
ngày  07/12/2017 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu vùng có hiệu lực thi hành từ 
25/01/2018; Tỷ lệ tiền lương năm 2018 so với năm 2017 tăng 6,5%, cụ thể: 

 

STT Nội dung Năm 2017 Năm 2018 Tỉ lệ tăng (%) 

1 Lương tối thiểu Vùng I 3.750.000 3.980.000 6,1 

2 Lương tối thiểu Vùng II 3.320.000 3.530.000 5,8 

3 Lương tối thiểu Vùng III 2.900.000 3.090.000 6,6 

4 Tổng tiền lương chi cho Người lao 
động 1.648.445.000 1.829.020.000 11 

5 Mức lương đóng bảo hiểm bình quân/ 
người/ tháng 5.100.000 5.411.302 6,1 

 
6 

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

 
402.016.000 

 
429.819.700 

 
6,9 

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. 

 

 

 

 

 
Báo cáo thường niên 2018 27 



www.psc1.com 
 

 

Thu nhập bình quân của người lao động/tháng 

10600000

10800000

11000000

11200000

11400000

11600000

11800000

Năm 2017 Năm 2018

 
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 Máy đóng gói tự động 

trục vít 

 
Cái 

 
1 

 
660.000.000 

 
T1/2018 Đã thực 

hiện 

2 Mua xe tải SUZUKI, Model 
NQR75LE4 Cái 1 741.818.182 T6/2018 Đã thực 

hiện 

3 Sữa chữa nhà bán mái 
112m2 

Hạng 
mục 

1 192.483.300 T9/2018 Đã thực 
hiện 

B Chi nhánh Đà Nẵng      

 
1 Mua tài sản trên đất tại 

kho xưởng chi nhánh 

 
Hạng 
mục 

 
1 

 
509.090.909 

 
T9/2018 Đã thực 

hiện 

2 Mua xe ô tô 7 chỗ ngồi 
Toyota Fortuner V (4x2) Xe 1 1.277.758.101 T12/2018 Đã thực 

hiện 

C Văn phòng Công ty      

1 Mua tủ bảo quản mẫu 
Model LR-130W 
 

Cái 1 54.815.000 T10/2018 Đã thực 
hiện 

2 Mua xe ô tô 7 chỗ ngồi 
Toyota Fortuner  V (4x4) Cái 1 1.493.532.647 T12/2018 Đã thực 

hiện 

3 Mua hệ thống máy sắc ký 
khí, lỏng Bộ 1 1.518.019.000 T12/2018 Đã thực 

hiện 

4 

5 

Mua xe ô tô SUZUKI 
CARR TRUCK  
Các tài sản khác 

TỔNG CỘNG: 

Cái 1 260.860.000 

169.552.689 

6.877.929.828 

T11/2018 Đã thực 
hiện 

Đã thực 
hiện 
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Tình hình tài chính    

Chỉ tiêu Đơn vị 2017 2018 Tăng/giảm (%) 

Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 272.857 284.785 4,37 

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

 
Triệu đồng 

 
540.579 449.563 

 
-16,84 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh 

 
Triệu đồng 

 
12.267 13.887 

 
13,21 

Lợi nhuận khác Triệu đồng 1.688 137 -91,88 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 13.955 14.024 0,49 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 11.071 11.065 -0,05 

- Doanh thu thuần năm 2018 giảm 16,84%. 
- Tính đến 31/12/2018, Tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 284,79  tỷ đồng, tăng 4,37%. 
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 13 tỷ đồng, tăng 13,21% so với năm 2017 chủ 

yếu do Công ty đã tiết giảm được chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 
- Lợi nhuận từ hoạt động khác mang lại là 137 triệu đồng, giảm tới 91,88% so với năm 

trước. Do trong năm Công ty . 
- Kết quả đạt được là mức lợi nhuận trước thuế đạt hơn 14 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 

11,065 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm và giảm nhẹ 0,05% so với năm 2017. 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

 

Các chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

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

- Hệ số thanh toán nhanh lần 0,26 0,19 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

- Hệ số nợ/Tổng tài sản % 64,12 64,89 

- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu %     178,67 184,84 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

- Vòng quay hàng tồn kho Vòng 2,28 1,64 

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 2,03 1,61 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 2,05 2,46 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH % 11,31 11,07 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng TS % 4,06 3,89 

- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/Doanh thu thuần % 2,27 3,09 
 

 Công ty đảm bảo khả năng thanh toán trong ngắn hạn khi hệ số qua các năm đều lớn 
hơn 1. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho đang chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu tài sản ngắn 
hạn (hơn 80%) khiến cho hệ số thanh toán nhanh đang ở mức khá thấp (<0,2). 

 Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn: Hệ số nợ năm 2018 tăng nhẹ so với năm 2016, chủ yếu 
do các khoản vay ngắn hạn tăng 17,6%. 

 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: các chỉ tiêu về vòng quay hàng tồn kho và hệ số doanh 
thu thuần/tổng tài sản giảm, Nguyên nhân là do doanh thu năm 2018 giảm và lượng 
hàng tồn kho tăng. 

 Về các chỉ tiêu hiệu quả: Tuy doanh thu giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế Công ty 
vẫn duy trì ổn định, tỷ suất ROA, ROE của công ty được duy trì ổn định so với năm 
2017 (năm 2018 lần lượt là 3,89% và 11,07%). Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2018 là: 
2.108 đồng/cổ phiếu trong khi năm 2017 là: 2.108 đồng/cổ phiếu. 
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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) 2.139.718 40,76 

 - Trong nước 2.139.718 40,76 

 - Nước ngoài 0 0 

4 Cổ đông khác 3.110.282 59,24 

 TỔNG CỘNG 5.250.000 100 
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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 

 
944.643 

 
17,99% 

 
Đặng Quỳnh Trang 

 
012729658 

19/14 Trần Cao Vân, Phố 
Huế, Hai Bà Trưng, Tp Hà 

Nội  

 
557.841 

 
10,63% 

 
Đinh Văn Hoạt 

 
012164313 

 
Thôn Đào Thục, Thụy Lâm, 
Đông Anh, Tp Hà Nội 

 
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 31/12/2018) 
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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 2018 
 

Tình hình sản xuất nông nghiệp 
Sản xuất nông nghiệp năm 2018 phát triển ổn định và có mức tăng trưởng khá do điều 

kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, chuyển dịch cơ cấu 
cây trồng theo hướng tích cực, giống lúa mới chất lượng cao đang dần thay thế giống lúa 
truyền thống, phát triển mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap cho giá trị kinh tế cao. 

Diện tích lúa cả năm ước đạt 7,57 triệu ha, giảm 134,8 ngàn ha so với năm trước; năng 
suất ước đạt 58,1 tạ/ha, tăng 2,6 tạ/ha. Mặc dù diện tách giảm nhưng năng suất tăng cao nên 
sản lượng lúa cả năm 2018 ước đạt 43,98 triệu tấn, tăng 1,24 triệu tấn so với năm 2017. 

 
 

Tình hình dịch hại và bảo vệ thực vật 
Tình hình dịch hại xuất hiện bất quy luật, bệnh lùn sọc đen có nguy cơ bùng phát trở lại 

ở các tỉnh phía Bắc; một số dịch hại khác xuất hiện, gây hại cục bộ. 
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. 

- Nhà nước tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật theo xu hướng loại bỏ dần 
những hoạt chất hóa học có độc tính cao, gây nguy hiểm cho con người và môi trường; 
khuyến khích đăng ký và sử dụng thuốc sinh học. 

- Trong năm 2018, một số hoạt chất thuốc BVTV đã và sẽ bị cấm sử dụng trong năm 
tới, gồm: Trichlorfon, Fipronil, Chlorpyrifos ethyl… Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 
 
            Đơn vị tính: triệu đồng 

Số 
TT Chỉ tiêu Thực hiện 

năm 2018 
Thực hiện 
năm 2017 

Tăng 
giảm so 
với cùng 

kỳ  

 Tăng giảm 
so với cùng 

kỳ (%) 

(A) (B) (1) (2) (3) (4)=3/2 

1 Doanh thu thuần về BH 
và cung cấp DV 449.563 540.579 -91.016 -16,84 

2 Giá vốn hàng bán 342.844 419.714 -76.870 -18,31 

3 Lợi nhuận gộp 106.719 120.865 -14.146 -11,70 

4 Doanh thu HĐ tài chính 486 1.453 -967 -66,55 

5 Chi phí HĐ tài chính 8.903 7.068 1.835 25,96 

 Trong đó: Chi phí lãi 
vay 7.280 5.539 1.741 31,43 

6 Chi phí bán hàng 47.819 56.082 -8.263 -14,73 

7 Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 36.597 46.900 -10.303 -21,97 

8 Lợi nhuận thuần từ 
HĐKD 13.886 12.267 1.619 13,21 

9 Thu nhập khác 164 3.476 -3.312 -95,28 

10 Chi phí khác 27 1.788 -1.761 98,49 

11 Lợi nhuận khác 137 1.688 -1.551 91,88 

12 Lợi nhuận sau thuế 
TNDN 11.065 11.071 -6 -0,05 
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Tình hình tài chính 
Tình hình tài sản                                                                                             (đơn vị tính: triệu đồng) 

 

 
Chỉ tiêu 

 
31/12/2018 

 
31/12/2017 

Chênh lệch 
Số tiền % 

A. Tài sản ngắn hạn 253.858 242.694 11.164 4,6 

I. Tiền và các khoản tương 
đương tiền 

 
6.779 

 
20.974 

 
- 14.195 

 
-67,68 

II. Các khoản đầu tư tài chính 
ngắn hạn 

 
- 

 
-  

 
- 

III. Các khoản phải thu ngắn 
hạn 

20.000 18.241 1.759 9,64 

IV. Hàng tồn kho 219.801 197.765 22.036 11,14 

V. Tài sản ngắn hạn khác 7.277 5.713 1.564 27,38 

B. Tài sản dài hạn 30.927 30.163 764 2,53 

I. Các khoản phải thu dài hạn 
- -  - 

II. Tài sản cố định 28.363 27.167 1.196 4,4 

III. Bất động sản đầu tư - -  - 

IV. Các khoản đầu tư tài chính 
dài hạn 

 

- 
 

-  
 

- 

V. Tài sản dài hạn khác 2.564 2.996 - 432       - 14,42 

Tổng cộng tài sản 284.785 272.857 11.928 4,37 

 
Tính đến hết 31/12/2018, tổng tài sản của công ty đạt gần 284,8 tỷ đồng, tăng gần 12 

tỷ đồng, tương đương mức tăng 4,37% so với đầu năm. Mức tăng này chủ yếu đến từ tài sản 
ngắn hạn. Cụ thể, tại 31/12/2018 tài sản ngắn hạn của công ty là 253,86 tỷ đồng, chiếm 
89,14% tổng tài sản, tăng 11,1 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 4,6% so với đầu năm. 

Về hiệu quả sử dụng tài sản, năm 2018 tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản của công ty là 
3,89%, nó cho biết 1 đồng tài sản khi đưa vào sản xuất kinh doanh thì tạo ra được 0,0389 
đồng lợi nhuận ròng, số này giảm nhẹ so với năm 2017. 

Cuối năm 2018, công ty có lượng hàng tồn kho tương đối lớn là 219,8 tỷ đồng chiếm 
86,58% tài sản ngắn hạn, đồng thời lượng hàng tồn kho này cũng đã tăng 11,14% từ đầu 
năm.  
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Hàng tồn kho của công ty chủ yếu là Nguyên liệu vật liệu (60,7%), Thành phẩm 

(30,59%) và Hàng gửi bán (8,46%). 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. 
Cơ cấu tài sản dài hạn 

 
35.000.000.000 

 
30.000.000.000 

 
25.000.000.000 

 
20.000.000.000 

 
15.000.000.000 

 
10.000.000.000 

 
5.000.000.000 

 
0 

Tài sản dàihạn Tài sản cố định Tài sản dàihạn khác 
 

31/12/2017 31/12/2018 
 

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 31/12/2017, giá trị tài sản cố định là 27,2 tỷ đồng và tăng 
lên 28,4 tỷ đồng tại 31/12/2018. 
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Tình hình Nợ phải trả 
 

Chỉ tiêu 31/12/2017 Tỷ trọng 31/12/2018 Tỷ trọng Tăng giảm 
2018/2017 (%) 

Nợ phải trả 174.943.149.938 100% 184.805.274.012 100% 5,64 

Nợ ngắn hạn 174.507.740.992 99,75% 183.012.403.612 99,03% 4,87 

Nợ dài hạn 435.408.946 0,25% 1.792.870.400 0,97% 311,77 
 
 
 

Nợ ngắn hạn của công ty cuối năm 2018 là 183 tỷ đồng, tăng 8,5 tỷ đồng tương đương 
mức tăng 4,87% so với ngày đầu năm. Nợ ngắn hạn tăng chủ yếu là sự tăng lên của các 
khoản nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn, mức tăng hơn19 tỷ đồng so với đầu năm. Các 
khoản vay này chủ yếu là Công ty đi vay ngắn hạn tại các Ngân hàng TMCP và vay cá nhân 
nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất và trả cho các nhà 
cung ứng. 

 
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 2018 công ty chịu lỗ hơn 1,6  
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 chính mà phải nhập khẩu hầu hết từ nước 
ngoài. 
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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 2019 
 

Chỉ tiêu TH 2018 KH 2019 KH 2019/TH2018 

Sản lượng (tấn) 4.901 4.320 88% 

Tổng doanh thu (VNĐ) 450.453.807.881 398.888.000.000 88% 

Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) 14.023.840.515 13.219.391.307 94% 

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 2018, Kinh tế xã hội nước ta 
diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại 
và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại 
toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những 
thay đổi trong chính sách thương mại Mỹ, 
chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày 
càng diễn biến phức tạp. Lạm phát toàn cầu 
có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, căng thẳng 
thương mại giữa các nước lớn cùng với xu 
hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch 
có tác động đến sản xuất, xuất khẩu của Việt 
Nam và các nước trong khu vực. Ở trong 
nước bên cạnh những yếu tố thuận lợi, nền 
kinh tế nước ta cũng đối mặt với tình hình 
thời tiết diễn biến phức tạp, tác động đến giá 
lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng đến mục 
tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân vốn đầu tư 
công đạt thấp. 

Sản xuất Nông nghiệp năm 2018 phát 
triển ổn định và có mức tăng trưởng khá do 
điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho 
cây trồng sinh trưởng và phát triển, chuyển 
dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tích cực, 
giống lúa mới chất lượng cao đang dần thay 
thế giống lúa truyền thống, phát triển mô 
hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. 

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. 

Nhà nước tăng cường quản lý thuốc 
bảo vệ thực vật theo xu hướng loại bỏ dần 
những hoạt chất hóa học có độc tính cao, 
gây nguy hiểm cho con người và môi 
trường; nhà nước khuyến khích đăng ký và 
sử dụng các dòng thuốc sinh học, thân thiện 
với môi trường. 

Trong năm 2018 một số hoạt chất 
thuốc BVTV đã và sẽ bị cấm như Trichlorfon, 
Fipronil, Chlorpyrifos ethyl… Điều này đã 
ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty. 
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Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

Chỉ tiêu KH 2018 
Thực hiện Tăng trưởng (%) 

2018 2017 So với KH So với 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Năm 2018 chỉ tiêu về Doanh thu thuần đạt 449,562 tỷ đồng, giảm 16,84% so với thực 
hiện năm 2017 và giảm 4,12% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11 tỷ đồng, vượt 
10,12% kế hoạch năm. Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (dự kiến) là 16%, bằng 100% so với kế hoạch. 

Năm 2018 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; 
theo quy định của nhà nước nhiều sản phẩm của Công ty bị loại ra khỏi danh mục thuốc 
BVTV được sử dụng tại Việt Nam; 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 2018 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 2018 Công ty thực hiện giải thể 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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Doanh thu thuần từ hoạt động 

    2017 

bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(tỷ đồng) 

468,888 449,562 540,579 -4,12 -16,84 

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 10,047 11,064 11,071 10,12 -0,05 

Cổ tức (%/năm) 16 16 (dự kiến)         16 0 0 
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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 triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung 
trong Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản 
trị. 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. Tuy nhiên còn một số nội dung chưa thực hiện 
xong như: đầu tư hệ thống phần mềm quản lý, đầu tư 
xây dựng văn phòng CN Nam Trung Bộ, đầu tư hệ 
thống xử lý khí, bụi của xưởng Đà Nẵng. 

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 và các Nghị quyết của Hội 
đồng quản trị. 
Hai là, tập trung nguồn lực để mở rộng thị trường nhằm phát triển doanh số; Quản lý tiền 
hàng chặt chẽ; Sử dụng tài sản hiện có của Công ty một cách hiệu quả; Thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị, kịp thời xử lý các phát sinh nhằm 
thực hiện đúng các quy định của nhà nước, của Công ty. 
Ba là, cung ứng đủ, kịp thời sản phẩm đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của thị trường. 
Bốn là, thực hiện đầu tư theo Nghị quyết của HĐQT, ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực sản xuất. 
Năm là, quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng để giảm thiểu rủi ro 
và có hiệu quả cao. 

Chỉ tiêu kế hoạch cơ bản 
Trong năm 2019 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 2018 KH 2019 KH 2019/TH2018 

Sản lượng (tấn) 4.901 4.320 88% 

Tổng doanh thu (VNĐ) 450.453.807.881 398.888.000.000 88% 

Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) 14.023.840.515 13.219.391.307 94% 

Cổ tức (%/năm) 16% (dự kiến) 16% (dự kiến) - 
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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 943,643 17.99 TV điều hành 

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

3 Nguyễn Ngọc Long TV HĐQT 108,480 2.07 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 6/6 100 
 

2 Ông Đỗ Đức Cơ Phó Chủ tịch 6/6 100 
 

3 Ông Phan Văn Tùng Ủy viên 6/6 100 
 

4 Ông Vũ Thiện Giáo Ủy viên 6/6 100 
 

5 Ông Nguyễn Ngọc Long Ủy viên 6/6 100 
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Trong năm 2018 HĐQT Công ty đã họp 06 lần; biểu quyết và ban hành Nghị quyết của HĐQT. Cụ thể như 
sau: 

S
T
T 

Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01/BVTV.1- HĐQT/NKIII 08/01/2018 1. Triển khai thực hiện ISO 17025 cho Phòng Thử 
nghiệm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. 
2. Phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp máy móc, thiết 
bị: Công ty TNHH tư vấn thương mại và dịch vụ khoa 
học kỹ thuật T.R.A.N.S.M.E.D. 
3. Phê duyệt tổng mức kinh phí đầu tư máy móc thiết bị 
cho cho Phòng Thử nghiệm và đánh giá cấp chứng 
nhận ISO 17025 khoảng 2,1 tỷ đồng. 
4. HĐQT nhất trí phê duyệt Thang Bảng lương áp dụng 
theo lương tối thiểu vùng năm 2018. 
5. Điều động và bổ nhiệm ông Bùi Đình Tráng, cán bộ 
Phòng Phát triển sản phẩm về Phòng Tổ chức – Hành 
chính giữ chức vụ: Phó Phòng. 
6. Giao nhiệm vụ chỉ đạo, phụ trách Ban phát triển giống 
cây trồng cho ông Đỗ Đức Cơ, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó 
Tổng Giám đốc Công ty. 

2 02/BVTV.1- HĐQT/NKIII 21/3/2018 1. Tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo sản xuất kinh 
doanh phục vụ vụ Xuân 2018, công tác quản lý hàng 
hóa, công nợ, tiền vốn, kiểm tra, kiểm kê định kỳ. 
2. Phê duyệt Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm 
soát năm 2017, Trình đại hội đồng cổ đông thông qua.  
3. Giao cho các thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm 
soát tiếp tục chỉ đạo công tác tổ chức, phục vụ Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2018 trang trọng, chu 
đáo. 

3 03/BVTV.1- HĐQT/NKIII 03/4/2018 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2017 của 
HĐQT Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ 
đạo đơn vị chức năng công bố thông tin theo quy định. 
2. Thông qua các nội dung bổ sung sửa đổi đối với Dự 
thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 
3. Thông qua danh sách nhân sự điều hành Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2018. 
4. Giao cho các thành viên HĐQT soát xét toàn bộ nội 
dung các báo cáo trình Đại hội và xây dựng phương án 
chi trả thù lao HĐQT năm 2017. 
5. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Phòng PTSP đối với ông 
Nguyễn Việt Hùng. 
6. Điều động ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Ban phát triển 
Giống cây trồng về Phòng PSTP giữ chức vụ: Phó 
Phòng. 
7. Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm quản lý và điều hành 
Phòng Kinh doanh cho Tổng giám đốc. 



www.psc1.com 
 

8. Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm quản lý và điều hành Ban 
phát triển giống cây trồng cho Phó tổng giám đốc. 
9. Điều động ông Đỗ Đức Tú, Phó Ban dự án chiến lược 
về Phòng PTSP giữ chức vụ: Phó Phòng phụ trách. 
10. 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. 

 

4 04/BVTV.1- HĐQT/NKIII 10/4/2018 1. Tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo sản xuất kinh 
doanh phục vụ vụ Xuân 2018, công tác quản lý hàng 
hóa, công nợ, tiền vốn.  
2. Đầu tư kinh phí mua sắm phương tiện vận tải phục vụ 
chuyên chở hàng hóa, giá trị đầu tư khoảng 830 triệu 
đồng. 
3. Triển khai phương án áp dụng công nghệ thông tin 
trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp. Đầu tư 
kinh phí thuê viết phần mềm quản lý toàn bộ các hoạt 
động liên quan, quản lý mua hàng, bán hàng, quản lý 
sản xuất, quản lý tài sản, quản lý tài chính, tiền lương 
v.v... Giao cho các thành viên HĐQT phối hợp chỉ đạo 
các đơn vị lựa chọn đơn vị đủ năng lực thực hiện khảo 
sát và xây dựng phần mềm. 
4.  Phê duyệt nội dung Chương trình, danh mục tài liệu, 
báo cáo trình Đại hội và ngày tổ chức Đại hội: 
19/4/2018. 
Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 4, trụ sở 
Công ty. 
5. Giao cho các thành viên HĐQT triển khai lập báo cáo, 
dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị theo sự 
phân công của Chủ tịch HĐQT. 
6. 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 2018. 
7. Giao cho ông Đỗ Đức Cơ và bà Nguyễn Thị Kim 
Xuân hoàn thiện hồ sơ triệu tập đại hội, gửi thông báo 
cho cổ đông và rà soát lại toàn bộ dự thảo Điều lệ, Quy 
chế trước khi công bố trên Website của Công ty theo 
quy định. Các báo cáo khác sẽ được HĐQT soát xét 
trong phiên họp đầu tháng 4/2018. 
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5 05/BVTV.1- HĐQT/NKIII 10/8/2018 1. Thực hiện chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh 
Quảng Ngãi. 
2. Thực hiện giảm kho đối với 64,347 tấn ngô giống 
PSC-102 và 1,3772 tấn ngô giống PSC-747 không đảm 
bảo chất lượng để kinh doanh, giá trị giảm kho khoảng 
3,1 (ba phẩy một) tỷ đồng. 
3. Triển khai thực hiện hoạt động của Phòng thử nghiệm 
theo ISO 17025, lựa chọn tổ chức đánh giá ISO 17025 
cho Phòng Thử nghiệm theo quy định của nhà nước. 
4. Thống nhất chủ trương xây dựng Văn phòng làm việc 
cho Chi nhánh Nam Trung Bộ tại Quy Nhơn. 
5. Phê duyệt đầu tư:  
- 02 ô tô con 7 chỗ Fortuner nhập khẩu nguyên chiếc và 
01 xe tải nhỏ để phục vụ sản xuất kinh doanh. Kinh phí 
đầu tư khoảng 3 (ba) tỷ đồng. 
- Xây dựng hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp, 
áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý các hoạt động 
của toàn Công ty, giá trị đầu tư khoảng 1 (một) tỷ đồng. 
 6. Giao cho anh Cơ, anh Giáo rà soát lại các điều kiện 
cần và đủ để thực hiện xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất của ba xưởng, công tác môi trường, 
PCCC, máy móc thiết bị, con người v.v... Đồng thời chỉ 
đạo các đơn vị thực hiện các công việc. 
7. Rà soát, sắp xếp lại bộ máy, nhân sự. Tuyển dụng, 
đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực quản 
lý để thay thế cán bộ làm việc không hiệu quả.  
8. Xây dựng quy chế phối hợp, giải quyết công việc, 
khoán quỹ lương cho đơn vị; quy chế chi tiêu nội bộ của 
Công ty. 
9. Giao cho anh Giáo rà soát kiểm tra môi trường của 3 
xưởng sản xuất. Đề xuất phương án, biện pháp bảo vệ 
môi trường, cải tiến công nghệ trong sản xuất. 

 

6 06/BVTV.1- HĐQT/NKIII 25/12/2018 1. Thực hiện sáp nhập Phòng Vật tư vào Phòng CNSX, 
bổ nhiệm ông Vũ Thiện Giáo giữ chức vụ Trưởng 
Phòng. 
2. Điều động ông Nguyễn Ngọc Long từ thành viên 
HĐQT kiêm nhiệm sang thành viên HĐQT chuyên trách, 
thôi giữ chức vụ Trưởng Phòng Vật tư chuyển sang làm 
nhiệm vụ quản lý đầu tư máy móc thiết bị, môi trường 
và điều kiện sản xuất, hưởng lương chuyên trách. 
3. Chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thạch giữ 
chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng và ông Nguyễn 
Văn Thứ giữ chức vụ Xưởng trưởng Xưởng sản xuất, 
Chi nhánh Hải Phòng. 
4. Bổ nhiệm ông Lê Thành Dương, cán bộ Ban phát 
triển giống cây trồng giữ chức vụ Phó Ban phát triển 
giống cây trồng. 
5. Bổ nhiệm ông Bùi Đình Tráng, Phó phòng TCHC giữ 



www.psc1.com 
 

chức vụ Phó Phòng phụ trách Phòng TCHC. 
6. Đổi tên các Tổ bán hàng Khu vực thành Đơn vị bán 
hàng Khu vực và chuyển đổi chức danh Tổ trưởng Tổ 
bán hàng thành Giám đốc bán hàng khu vực. 
7. Đầu tư kinh phí lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa 
cháy tự động đối với kho chứa vật tư bao bì, nguyên 
liệu, phụ gia, thuốc thành phẩm tại Chi nhánh Đà Nẵng 
theo thiết kế được cơ quan chức năng phê duyệt. Kinh 
phí dự kiến là: 1.043.608.337đ. 
8. Đầu tư kinh phí chế tạo hệ thống thu gom và lắp đặt 
máy móc thiết bị xử lý khí thải khu vực xưởng chế biến, 
đóng gói thuốc nước; Lắp đặt máy móc thiết bị xử lý 
nước thải tại Xưởng sản xuất Chi nhánh Đà Nẵng, kinh 
phí dự kiến: 687.500.000đ. 

9. Đầu tư đối với Xưởng sản xuất Chi nhánh Phía Nam: 

- 01 máy đóng gói thuốc bột dạng túi có sẵn, kích thước 
cỡ túi, trọng lượng đóng gói do Chi nhánh Phía Nam lựa 
chọn phù hợp đáp ứng yêu cầu của thị trường. Kinh phí 
dự kiến: 46.000 USD tương đương 1.071.800.000 đồng. 
- 01 dây chuyền chiết rót thuốc nước 12 vòi tự động. Chi 
nhánh Phía Nam lựa chọn nhà cung cấp, báo cáo 
HĐQT về dự toán kinh phí đầu tư. 
- Giao cho ông Nguyễn Ngọc Long chịu trách nhiệm đôn 
đốc, phối hợp với ông Vũ Thiện Giáo và Giám đốc Chi 
nhánh Phía Nam lựa chọn máy móc, báo cáo dự toán 
kinh phí, lựa chọn nhà cung cấp, trình phương án để 
HĐQT phê duyệt. 
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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 2018 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 2017 % Số tiền (VNĐ) 

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

 
1,2 

 
132.856.927 

Thực tế chi trả 1,199 132.729.800 

2. Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018   

Kế hoạch (Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 
năm 2018: 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) 

 
1,2 

 
132.661.404 

Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 1,2 132.662.000 

Năm 2018, tổng số tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 2019 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 

 
21.000 

 
Từ 

23/11/2018 
đến 

26/11/2018 

 
923.643 

 
944.643 

 
17,99 

Nguyễn Ngọc Long Ủy viên HĐQT Mua 4.420 Từ 
28/6/2018 

đến 
29/6/2018 

104.060 108.480 2,07 
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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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BỀN VỮNG 
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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. 
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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 1 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 C6 ph§n Bao v~ Thl!c v~t 1 Trung tnrog 

145 H6 DAc Di - PhuOng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i 

BAo cAo eVA BAN TONG GIAM DOC 


Ban T6ng Giam d6c Cong ty C6 ph§n Bao v~ Th,!c v~t 1 Trung uang (sau day ggi tAt la "COng ty") trinh bay BaD cao 
cua minh va Bao cao tai chinh eua Cong ty cho nam tai chinh k~t tMc ngay 31 / 12/20 18. 

CONGTY 

Cong ty C6 ph§.n Bao v~ Th,!c v~t I Trung uang tiSn than la Cong ty V~t tu Bao v~ Th,!c v~t 1 Trung uong tT\Te tbu~e 
B9 Nong nghi~p va Phat tri€n Nong thon, duQ'c chuy€n d6i tir doanh nghi~p Nha nuoc thee Quy~t diM s6 
31 12/QDIB1\TN-DMDN ngay lOll 112005 va s6 678/QD/BNN-DMDN ngay 10/3/2006 cila B(> truc'mg BQ Nong nghi~p 
va Phat tri€n Nong thon. Cong ty c6 ph§n Bao v~ Th,!c v~t 1 Trung uang chinh thuc di vao hO{lt d~ng thee Lu~t doanll 
nghi~p k€ ill ngay 05/612006 thee Gi~y ChUng nh~n dang IcY kinh doanh s6 01030 12757 nay la Giay chUng nh~ dang 
ky doanh nghi~p s6 010010 1611 do So K~ hO<;lch va D§u tu thanh ph6 Ha N9i dp ngay 4111120 11, dang IcY tbay dbi 
IAn 4 ngay 07 thang 07 nam 2016 . 

TI1,l so chinh cua Cong ty dugc d?t 1<;Ii: 145 H6 D~c Di - PhuOng Quang Trung - Qu~ Dang Da· Ha N(>i. 

HOI DONG QUAN TRf, BAN TONG GlAM DOC vA BAN KIEM SOAT 

CAc thanh vien cua H9i Mmg Quan tri trong nfun va t<;li ngay l~p bao cao nay bao g6m: 

Dog D~ng Van Thong Chu tich 

Dng D6 Due Ca Pho Chu tich 

Dng va Thi~n G iao Uyvien 

Gog Nguy~n NgQc Long Thanh vien 

Dng Phan Van TUng Thanh vien 

Cae thanh vien cua Ban T6ng Giam d6c da diSu hAnh Cong ty trong nam va t<;ll ngay J~p bao cao nay bao gOm: 

Gng D~g Van ThOng T6ng Giam d6c 

Gng D6 Due Ca Pho T6ng Giam d6c 

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

Gng Le Ng9c Di~p Truc'mg ban 

Gng Trcln Van Bien Thanh vien 

Ba va 'l1ti Thanh Huy~n Thanh vien 

KIEM ToAN VIEN 

COng ty TNHH Hang Ki€m toan AASC da: tlwc hi~n kit~m toan cac BaDcflO tai cbInh cho Cong ty. 

CONG B6 TRAcH NHJ:¥M CUA BAN T6NG GlAM D6c DOl V<1I BAo cAo T AI CHINH 

Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhi~m v~ vi~c l~p Bao CaD tai chinh phan anh trung th\Ic. hQ'P 1y tinh hlnh tai 
ehinh, k~t qua hO<;lt d(>ng kinh doanh va tinh hinh lUll chuy€n tiAn t~ Clla Cong ty trong nam. Trong qua trinh l~p Bao 
cao tai chinh, Ban Tbng Giam dec Cong ty cam ket <ta: tuan tbu cae yeu c§u sau: 

X§y d1,Il1g va duy trl ki€m soat DQi b~ rna Ban T6ng GiAm d6c va Ban quan tri Cong ty xac dinh If! cAn thi~t de 
dam bao cho vi~c I~p va trlnh bay Bao cao tai chinh khong con sai s6t trQng y~u do gian I~ ho~c do nhfun I!n; 

L\Ia ch9n cae chinh sach k8 toan thieh hQ'P va ap d\illg cac chinh sach nay m9t cach nh~t quan; 

Dua ra cae danb gia va d,! doan hQ'P Iy va th~n trQng; 
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Cong ty C6 phA n Bao ve T blfC v~t 1 Trung trO'llg 

145 H6 Diic Di - PhuOng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(>i 

Neu r5 cae Chu5.n m!!c k~ toan dugc ap dvng c6 duge tuan tM hay khong, co nhUng c\p d\lllg sai I ~eh trQng yeu 
d~n mue dn pbai eong b6 va giai thich trong Bao eao tai ehinh hay khong; 


L~p va trinb bay cae Bao eao tai ehinh tren CC1 SO' tuan tM cae ChuAn m!!e k~ toan, ChS oQ k~ toan doanh nghi~p 

Vi~t Nam va cae quy d!nh phap ly c6 lien quan d~n vi~e I~p va trinh bay bao cao tai eh inh; 


L~p cae Bao eao tai ehinh d!!a tren CC1 SO' hO<;1t dQng kinh doanh lien t1,Je, trir wOng hQ"P khong the eho rang Cong 

ty se ti~p t1,Je hO<;1t d(>ng kinh doanb. 


Ban T6ng Giam d6e Cong ty dam bao r~ng cac s6 k~ toan duge luu gift d~ phan anh tinh hinh tai ehlnh eua COng ty, 
vai muc d(> trung th!!e, hgp Iy t~i b~t eu thai di~m "'10 va dam bao r~ng Bao eao tai ehinh tuan thti cae quy dinh hi~n 
hfmh ctia Nha mIac. D6ng thai co trach nhi~m trong vi~e bao dam an toan tai san cua Cong ty va th\le hi~n cae bi~n 
phap thich hgp d~ ngi11l ch~n, phat hi~n cae hanh vi gian l~ va cac vi ph~ khae. 

Ban T6ng Giam d6e Cong ty cam k~t rang Bao e{lO tai ehinh da: phan {mh trung th!!c va hQ"P ly tlnh hinh tai ehinh etia 
C6ng ty t<;1i thOi di~m ngay 31112/20 18, k~t qua hO<;1t d(>ng kinb doanb va tinh hinh luu chuyen ti€ n te cho n~ ta.i ehinh 
k~t tbuc cung ngay, phu hgp vai ChuAn In!!C k~ toan, Ch~ dQ k~ toan doanh nghi~p Vi~t Narn va tucID thu cae quy djnh 
plulp Iy co lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh. 

\~3 

Cam k~t khac 

Ban TAng Giam d6e cam k~t rang tong ty tuan thti Nghi djnh 71 /20 17IND-CP ngay 06/06/2 017 huang d~ v€ quan trj 
eong ty ap d\ll1g d6i vai cong ty d<;1i chung va Cong ty khong vi ph~m ngh'ia Vl,I t ong b6 thong tin theo quy c1inh qU 
Thong tu s6 155/20 15 /TT-BTC ngay 06/10/2015 eua B(> Tai chinh huang d~n cong b6 thong tin tren Tbi trubng ebUng 
khoan. 

D~ng Viin Thong 
T6ng Gieim d6e 

HiI Noi, ngiIy 11 thang 3 niim 2019 
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S6: 14031 9.0 J I /BCTC.KT3 

BAo cAo KIEM ToAN DOC L~P 
Kinh gU·i: 	 Quy C6 dong, HQi dAng Quan trj va Ban T6ng Giam d6c 


Cong ty C6phiin Bao v~ Th\l·c v~t 1 Trung u·ong 


Chung t6i da ki~m tmin Baa cao tAi chlnh kern thea clla C6ng ty C6 ph~n Baa v~ Thl!c v~t 1 Trung uang dUQ"c I~p 
ngay II th{mg 3 nlim 2019, ill trang 05 d~n trang 35 , baa g6m: Bang din d6i k~ toan t~i ngay 31 tM ng 12 na.m 

2018, Baa cao k~t qua ho~t d(>ng kinh doanh, Baa cao luu chuy~n ti~n t~ cho nam tai chinh k~t thuc cung ngay va 

Ban Thuy~t minh Baa cao tAi ehinh. 

Trach nhi~m cua Ban T6ng Giam d6c 

Ban T6ng Giam d6e C6ng ty ch iu trach nhi~m v~ vi~c l~p va trlnh bay trung thl!e va hqp Iy Bao cao ti i chinh clla 

C6ng ty thea Chu§n ml!c k~toan, Ch~ d(> k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va eac quy diOO phap Iy co lien quan 

d~n vi~c l~p va trinh bay baa cao tai chinh va ehiu traeh nhi~m v~ ki~m saM n"i be;, rna Ban Tang Giam d6c xac 

dinh la cAn thi~t d~ dam baa cho vi~c I ~p va trlnh bay Baa cao tai chinh kh6ng c6 sai s6t trQng y8u do gian I~n 
ho~c nhAm I~n. 

Trach nhi~m cua Ki~m toan vien 

Trach nhi~m ella chung t6i la dua ra y ki~n v~ Baa cao tai chinh dl!a tren ket qua clla cu"c ki~m toanoChung t6i 

da ti~n hanh ki~m toan thea eac Chu§n ml!e ki~m toan Vi~t Narn. Cae chu§n ml!C nay yeu d u chung t6i tuan thu 

ehu§n ml!c va cae quy dinh v~ d~o due ngh~ nghi~p, l~p k~ ho;;teh va thl,Te hi~n cu{le ki~m toan dS d;;tt duQ'c SI! 

dilln bao hqp ly v~ vi~c Ii~u Baa cao tai chinh clla C6ng ty co con sai s6t trong y~u hay khong. 

C6ng vi~e ki~m tOlln baa g6m thl!C hi~n cac thll U)e nhim thu th~p cae bAng chlmg ki~m toan v€ cac s6 Ii~u va 

thuy~t minh tren Baa cao tAi chlnh . Cac thll U)c ki~m toan dUQ"C il,Ta ch<;>n dl!a tren xct doao clla k i~m toan vien, 

baa g6m danh gia rui ro c6 sai s6t trong y~u trong Baa cao tai chinh do gian I~n ho~c nh Am Ian. Khi th\l'C hi~n 
danh gia cae rlli ro nay, ki~m toan vien da xem xct ki~m saM n{li be;, clla C6ng ty lien quan d~n v i~c I~p va trlnh 

bay Baa cao tai ehinh trung thl!C, hqp Iy nh~m thi~t k~ cac thll tl,lC ki~m toan phu hqp v6i Hnh h100 th\l'c t~, tuy 

nhien kh6ng nh~m ml,lC dich dua ra '1 ki~n v~ hi~u qua cua ki~m soat ne;,i b(> clla C6ng ty . C6ng vi~c kiSm toan 
cung baa g6m danh gia tinh thich hqp clla cac chinh sach k~ toan dUQ"C ap dl,lng va Hob hqp Iy cua cac uoc tinh k8 

toan clla Ban T6ng Giam d6c cling nhu danh gia vi~c trlnh bay t6ng th~ Baa cao tai ch inh. 

Chung t6i tin tuang r~ng cac b~ng chung ki~m to an rna chung t6i da thu th~p dUQ"c la d§y elu va thlch hqp lfun Cel 

sa cho y ki~n ki~m toan cua chung t6i. 

y ki~n cua Kiim toa n vien 

Thea '1 ki~n cua chung t6i, Baa cao tai chinh da philO anh trung th\l'c va hqp 1'1, tren cac khfa qinh trQng y~u tlnh 
hinh tai chinh clla C6ng ty C6 ph§n Baa v~ Thl,Tc v~t I Trung uang t\li ngay 3 I thang 12 nlim 2018, cling nhu k~t 
qua ho~t d(>ng kinh doanh va tinh hlnh Iuu chuy~n ti~n t~ trong nam tai chiOO k~t thuc cung ngay, phu hQ'P voi 

Chuin ml,Tc k~ toan, Ch~ d(> k~ to an doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy c6 lien quan d~n vi~c I~p va 

trln~ao tai chinh. 
~~~C'~ 

s~n~ D.'J(fWIKIt~g Ki~m toan AASC 
0, I ".'11' "I \ ~ 
~~( l~r'. 'I'~";, r'; , 17" \':I. 
.., HANG V,ltl'JlliI 
"' \ . UlJ/U! 
~ 

Vii Xuiin Biin Phl,lm Thj Xuiin T hu 

Ph6 T6ng Giam d6c Ki~m toan vien 

Gi§y chung OO~n dling ky hanh ngh~ ki~m to an Gi<1Y chung nh~n dang kY hanh ngh~ ki8mtoan 

s6: 0743-20 18-002-1 s6: 1462-2018-002-1 

Ha N9i, ngay 14 (han g 3 niim 2019 

T (84) 24 3824 1990 IF: (84) 24 3825 3973 1 Le Phung Hieu. Hanoi , Vietnam A member 01 !IIlntemlJtional 

aasc.com.vn HANG KJ€M ToAN AASC ' 4 



Cong ty ca phh Bao v~ Thl,.I"c v~t 1 Trung If()'Og Bao cao tai cbinh 

145 H6 D~c Di - Phubng Quang Trung - Qu?n D5ng Da - Ha N(ii Cho nllln tili chinh k~t thuc ngay 31112/20 18 

BANG CAN DOl KE ToAN 
T(li ngay 31 tilting 12 niim 2018 

Mll 
so 

TAl SAN Thuy~t 
minh 

31112/2018 -
VND 

01101 /2018 

VND 

100 A. TAl sAN NGAN ~N 253.857.623.877 242.694.41 1.265 

110 

III 

I. Ti~n va cac khoan hro'ng d l1O'ng ti~n 
I. Ti€n 

3 6.779.311.266 

6.779.31 \.266 

20.974.357.001 

20.974 .357.001 

130 

131 

132 

136 

137 

III. Cac khoan phai thu nglin h~n 
1. Phai thu ngl1n h~n clla kMch hang 

2. TrA tru&c cho nguai ban ngiln h~n 

3. Phai thu ngful h~n khac 

4 . Dl! phong phai thu nglin h~n kh6 doi 

4 

5 

6 

20.000.071 .089 

18.279 .717.067 

952.652.134 

1.801.841.477 

(1.034.139.589) 

18.241.423.187 

17.244 . 182.239 

577.006.269 

1.753 .501.095 

(1.333.266.4 16) 

140 

141 

149 

IV. Hang tan kho 

1. Hang t6n kho 

Himg mua aang ai auang 

Nguy en h¢u, v(it li¢u 

Cong q/, dlmg ell 

Chi phi scm xudt kinh doanh da dang 

Thanhphdm 

Himg hoa (kh6ng bao g6m hang hoa BfJS) 

Himg gui aj ban 

Himg hoa kho bao thui 

Hang hoa bJt a{mg san 

2. D\I phOng giam gia hang t6n kho 

8 219.800.816.159 

223.718.885 .4 11 

396.600.000 

133.412. 132.300 

475.835. 807 

(0) 

67.234.442.914 

3.609.175.104 

/8.590.699.286 

(3 .9 18.069.252) 

197.765.157.757 

205 .549.359.898 

129.928.026. 164 

776.418.388 

63.745.598.959 

1. 260.406.272 

9.838.91 0.115 

(7 .784.202.141) 

150 

15 1 

152 

153 

V. 

1. 

2. 

3. 

ra j sa n ng~n h~n khac 

Chi phf tra tru&c ngl1n h~n 

ThuB GTGT duQ'c kh~utrir 

Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha nu&c 

11 

15 

7.277.425.363 

730 .871.944 

6.544.531.61 4 

2.021.805 

5.713.473.320 

7 14.379.707 

4.991.445.853 

7.647.760 

200 B. TAl SAN DAI H~N 30.927.294.715 30.162.968.008 

220 

22 1 

222 

223 

227 

228 

229 

II. Tai san cA djnh 

2. Ti'li san c5 d jnh hfru hinh 

Nguyen gia 

Gia tri hao man {uy ki 
4. Ti'li san c5 dinh vo hlnh 

Nguyen gia 

Gia tri hao man luy ki 

9 

10 

28.363.613.619 

24 .9 11.219.619 

64.365.042.62 7 

(39.453. 823.008) 

3.452.394 .000 

6.392.394. 000 

(2. 940.000.000) 

27.167.190.733 

22.874.796.733 

59.522.901.608 

(36.648.104.875) 

4.292.394.000 

6.392.394.000 

(2. 100.000.000) 

260 

26 1 

VI. T ii i san diii h~n khac 

I. Chi phi tra truac dai h~ I 1 

2.563.681.096 

2.563.68 1.096 

2.995.777.275 

2.995.777.275 

270 TONG C Q NG T Al sAN 284.784.918.592 272.857.379.273 
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BANG CAN DOl KE ToAN 
T{li ngay 31 tltang 12 niim 2018 

(tiip theo) 

Mil NGUONVON Thuy~t 31112/201 8 OliOl/20 18 
sa minh VND VND 

300 C. NO pHAI TRA. 184.805.274.012 174.943.149.938 

310 I. NQ' ngA n h~n 183.012.403.612 174.507.740.992 

311 I. Phai tnl nguai ban ngin h\in 13 19.142.363.622 27 .940.037.000 

312 2. Nguai mua tra ti~n truae ngin h\in 14 4.733.375.52 1 5.451.899.190 

313 3. Thu~ va cae khoan phai nop Nha nuae 15 2 .780.202 .520 1.982.0 18.096 

314 4. Phcii tra nguai lao dong 17.442.823.810 22 .827.776.325 

315 5. Chi phi phai tra ng~n h\in 16 724.020.283 456.818.956 

319 6. Phai tra ng~n h\in khae 17 9.660.31 4.677 6.4 74 .387.6 17 

320 7. Yay va nQ' thue tai ehinh ng~n h\in 12 127.258.292 .351 108.210.687.508 

322 8. Quy khen thuemg phue IQ'i 1.27 1.010.828 1.1 64.1 16.300 

330 II. NQ' d ai h~n 1.792.870.400 435.408.946 
33 8 1. Yay va n9' thue tai ehinh did h\in 12 1.792.870.400 435 .408 .946 

400 D. VON cm) sa HUu 99.979.644.580 97.914.229.335 

410 I. V8n ch ii so' hfru 18 99.979.644.580 97.914.229.335 
411 1. V 6n gop eua ehu sa hllu 52.500.000.000 52.500.000.000 

411a - c6 phiiu ph6 thOng co quyin bi€u quyit 52.500.000.000 52.500.000.000 
412 2. Th(l.ng du v6n e6 ph~n 4.726.360.000 4.726.360.000 

414 3. V 6n khac eua chu sa hfru 14.923.968.895 14.923.968.895 

41 8 4. Quy d~u tu ph<it tri~n 10.931. 751.325 9.825.662.267 

42 1 6. Lgi nhu~n sau thu~ chua phan ph6i 16.897.564 .360 15.938.238.173 

421a - LNST chua phdn ph6i 1l7y ki di n cu6i nam tru6'c 5.833.055.330 4.866. 82 7.606 
421b - LNST Chlta phdn ph6i nam nay 11.064.509.030 11.071.410.567 

440 T ONG CQNG NGUON VON 272.857.379.273 

Ltrong T hj Til LtrO'ng Thl Tu D~ng Va n T hO ng 

Nguai I~p biSu K€ toan tnr6ng T5ng Giam d6c 

HiJ N9i, ngay 11 thang 3 nam 2019 

" I 
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Cong ty C6 ph§n Bao v~ Th,!c v~t 1 Trung U"(mg Bao cao tai ch inh 

145 H6 Dk D i - Phuemg Quang Trung - Qu~ D6ng Da - Ha NQi Cho nrun tai chtnh kat thue ngay 31112/20 18 

BAo cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH 
Ndm 2018 

M~ 
I. 

so 
cHi TIEU Thuy~t 

min h 
Nam 2018 

VND 

Nlim 2017 

VND 

01 1. Doanh thu ban hang va cung dp d jch V\l 20 449.803.231.590 540.579.232.414 

02 2. Cae khoim giam trir doanh thu 21 240.347.3 28 

10 3. Doanh thu thuftn ban hang va cung clip djch V\I 449.562.884.262 540.579.232.414 

11 4. Gia van hang ban 22 342.843.56S.068 419.714.393.954 

20 5. LQ·j nhu~n gQP v~ ban hang va cung dp djch VI! 106.71 9.3 19.194 UO.864.838.460 

21 

22 
'1' ... J 

25 

26 

6. Doanh thu ho~t d(mg taiehinh 

7. Chi phi tai chinh 

Trang d6: Chi phi Iai vay 

8. Chi phi ban hang 

9. Chi phi quan Iy doanh nghi~p 

23 

24 

25 

26 

486 .280 .073 

8.902.791.8 10 

7.279.559. J39 

47.818.813 .626 

36.597.395.5 78 

1.452.498.170 

7.068.035 .354 

5.538.601.544 

56.081 .643 .850 

46.900.3 41.476 

30 10. LQ'i nhu~n thu§n tic ho~t dQng kinb doanb 13.886.598.253 12.267.315.950 

31 

32 

II. Thu nh~p khae 

12. Chi phi khae 

27 

28 

164.296.218 

27 .053.956 

3.476.440.851 

1.788.198.933 

40 13. LQi nhu~ n khac 137.242.262 1.688.241.918 

SO 14. T6ng IQ·j nhu~n k~ toa n trtr6'c thu~ 14.023.840.515 13.955.557.868 

51 15. Chi phi thuS thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 29 2.959.331.485 2.884.1 47.301 

60 17. L'li nhu~n sau thu~ thti n h~p doan h nghi~p 11.064.509.030 11.071.410.567 

70 18. U i i cO" ba n tren c6 pbi~u 30 2.108 2.109 

D~ng Van ThOng 

Ttmg Gh~m d6e 

Lu()'ltg Tbj T tl 

Nguoi I~p b i ~u 

LU'Ollg Thj T tl 


K~ tooo truOng 


HiJ N6i. ngay 1 J thang 3 nam 2019 
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Cong ty ca philo Bao v~ Th,!c v~t 1 Trung uong Bao caotai cbfnb 
145 H6 Dac Di - PhuOng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nl1m tai chfnh k~t thuc ngay 31112/201 8 

BAo cAo LUU CHUYEN TrEN T¢ 
Nom 2018 


(Theo phuO'ng p/uip trlfc tiip) 


M il CHiTIE U Thuy~t Nam 20 ] 8 Niim 2017 
so J. minb 

VND VND 

I. LU'U CHUYEN TIEN TU HO~T BONG KINH DOANH 
01 	 I. Ti~n thu ill ban hang, cung dp dich V\l va doanh 469.223.307.288 576.425.292.016 

thu kbac 
02 2. 	 TiSn chi tra cho nguai cung dp hang h6a va dich V\l (423.663.192.230) (543.34 1.970.926) 

03 3. 	 Ti~n chi tni cho nguai lao d9ng (53 .002.544.000) (43.4 15.794.896) 

04 4. 	 Ti~n Hii vay dil tra (7.144 .7 11.612) (5.393.903.224 ) 

05 5. 	 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p ail nQP (2. 825.928.561 ) (3. 175.496.420) 

06 6. 	 Ti~n thu khac ill hO<;lt oQng kinh doanh 1.895.454.223 1. J94.542.000 

07 7. Ti~n chi khac cho hO<;lt o9ng kinh doanh (5 .11 5.180. 124) (3.5 89.906.671) 

20 Lim ch uyln tidn thuOn t~ hO(Jt arng kinh doanh (20.632. 795.016) (21.29 7.238.121) 

II. urn CHUYEN TIEN TUHO~T BONG BAu TU' 
21 	 1. Ti~n chi o~ mua slim, x§y dlJI1g tai san c6 oinh va (6.877 .929.828) (5.178.834.760) 

cae tai sfm dai h<;lO khae 
22 	 2 . Ti€n thu ill thanh 1y, nhuQ1lg ban tai san e6 dinh 800.830.000 589.729.778 

va cae tai san dai h<;ln khac 
27 3. Ti€n thu !iii cho vay, e6 nrc va Iqi nhu~n duqc chia 453.107.712 1.398.516.236 

30 Lim chuyi ll tid" t/,ulin tir hO(Jt apng aliu tu (5. 623.992.116) (3.190.588.746) 

III. LU'U CHUYEN TIEN TU HO~T BQNG TAl CHINH 
33 1. 	 Ti€n thu ill oi vay 31 3.628.278.649 347. 172.576.492 

34 2. 	 Ti€n tra nq g6c vay (293 .223 .212.3 52) (336.416.902.429) 

36 3. C6 ruc, lqi nhu~n ail tra cho chu sa hihl (8 .343.324.900) (8.421 .436.720) 

40 Lim chuyln ti;n thulin t~ "09t dpng tili chinh 12.061. 741.397 2.334.237.343 

50 LUll chuy~o ti~n thuftn trong nam 	 (1 4.1 95.045.735) (22.153.589.524) 

60 Ti~n va tuong duong ti~n dftu nam 	 20.974.357.001 43.131.683.954 

61 Anh huong eua thay d6i 1)' gia h6i dmii quy o6i ngo<;li t~ 	 (3.737.429) 

70 Ti~n va t UO'Ilg duo'ng ti~n cu6i nam 	 3 ~~l'ii266 20.974.357.001 

l7C 
Luong Tbj T tl LU'Ollg Thi Til D~ng VAn ThOng 
Nguai I~p bi~u K8 toan truang T6ng Giam d6e 
Ha N(Ji, ngay I I thimg 3 niim 2019 
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Cong ty ca phh Bao v~ Thl}'-c v~t 1 Trung u'ong Bao cio tsi chinh 

145 H6 D~c Di - Phuemg Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N<)i Cho ni'm till chinh k€t thuc ngay 31112120 18 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHi NH 
Niim 2018 

1. D~C DIEM HO~T DONG CVA DOANH NGHIE:P 

Hlnh th ti'c sa hfru van 
C6ng ty C6 phfrn Bao v~ Thvc v?,t 1 Trung uong tien tMn la C6ng ty V?,t tu Bao v~ Thvc v?t 1 Trung lIong trvc thuQc Be;, 
N6ng nghj~p va PM t tri~n N6ng thOn, duqc chuy~n d6i ill doanh nghi~p Nha nu6c thee Quy~t djnh s6 3 11 2/QDfBNN
DMDN ngay 10/1112005 va s6 678/QD/BNN-DMDN ngay 10/3/2006 clla Bo truang BQ Nang nghi~p va Phat tri€ n N6ng 
thOn. C6ng ty C6 phfrn Bao v~ Thvc v~t I Trung uong chinh thuc di vao hO<;lt dong thea Lu?t doanh nghi~p kB ill ngay 
05/6/2006 thea Gifiy ChUng nh~n dang ky kinh doanh s6 0103012757 nay la Gifiy chUng nh~ dang kY doanh nghj~p s6 
0100 I01611 do S6 K€ hO<;lch va D~u tu thanh ph6 Ha Ni;>i clip ngay 4/11120 II, diIDg IcY thay c16i IAn 4 ngay 07 tbang 07 

nam 2016. 

Tt'\! s6 chinh Clla Cong ty duqc d(l.t t<;li: 145 H6 Dac Di - PhuOng Quang Trung - Qu~n Dang Da - Ha NQi. 

V6n diEu I~ clla Cong ty thea dang IcY la 52.500.000.000 d6ng, v6n diEu I~ th\Ic gop d~n ngay 31 thang 12 nam 20 18 la 
52.500.000.000 d6ng; wong duong 5.250.000 c6 ph~n, m~nh gia mQt c6 philn la 10.000 dAng. 

Linh v\Ie kinh doanh clla C6ng ty la: sim xufit va mua ban hoa chfit, gi6ng ciiy trAng.... 

Ngilllh nghi kiuh d oa nh 
HO<;lt dQng chinh eua C6ng ty la: 

- San xui t hoa chfit C(J ban 
Chi ti€ t: San xufit va mua ban hoa chfit; 

- San xuAt philn bon va hqp chAt ni to' 
Chi ti€t: San xu§t va mua ban phiin hoa hoc, phiin bon la, philn b6n hfru C(J sinh hQc; 

- San xu.it thu6c, hoa duqc va duqc li~u 
Chi ti€t: San xu fit va mua ban thu6c khu trling cho nu6i tr6ng thuy san, thu6c khfr trimg va lam dich V1,I khli tning cho 
hang hoa xufit nh~p kh§u va kho tang; San xufit va mua ban hoa ch§t, philn b6n hoa hoc, phfrn b6n hi, phlin b6n hfru cO' 
sinh hoc, thu6c bao v~ thvc v?,t, thu6c di~t chuQt, ru6i, mu6i, ki€n, gian, thuac kich thich sinh tnrOng cay trbng; 

- Hoc;tt dQng dich V\l tr6ng trot 
Chi ti th : San xuit va mua ban gi6ng ciiy tr6ng; 

D~c tii~m ho =.t t tiQng cua doanh nghi~p trong nAm ts i chinh c6 iinh hU'on g d~n Bao cao tal chfnb 


C6ng ty dang thl,lc hi~n khai thac them vi~c kinh doanh gi6ng cily tr6ng d~ rna ri,)ng hOi,lt dong san xuat k.inh doanh. 


C§u tnle doa nh nghi~p 


Cong ty c6 cac dO'Il vi tn•.I'c thuQc sau: 


Ten C hi nha nh Dia chi Hlnh thti'c ghl 
sA 

HOl;!t dOng klnh doanh 

Chi nMnh Hai Phong Km 9 V~t Cach, Quan Toan, Hai H<;Ich toan bao sf, Kinh doanh thu6c bao v~ 
Phong thllc v~t 

Chi nhanh Phia Bac Thi trk Vuong, huy~n Tien Ut, H<;Ich toan ph\! Kinh doanh thu6c bao v~ 
Hung Yen thuQc th\!'c v~t 

Chi nhanh Phia N am Qu~n 3, thanh ph6 H6 Chi Minh H<;Ich toan ph\! thuoc Kinh doanh thuOc bao v~ 
thvc v~t 

Chi nhanh Da N[ng Xi! Boa Klmong, buy~n Hoa Yang, H<;Ich toan ph\! Kinh doanh thuOc bao ve 
Dil Ning thui,)c th\l'c v~ 

Chi nMnh Thira Thien Huong Thuy, Thira Thien HuB H<;Ich toan ph\! Kinh doanh thu6c bao v~ 
Hu€ thuQc thvc v?,t 

Chi nhanh Nam Trung Tuy Phu6c, Blnh Djnh H<;Ich toan ph\! Klnh doanh thu6c bao v~ 
BQ thuQc t1l\1'Cv?,t 

9 



Cong ty c6 phAn Baovf Th',re v~t 1 Trung Ifong Bao cao tai ehinh 

145 H6 Dic Di - Ph tr<mg Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh k~t thilc ngay 31/ 12/20 18 

Chi nMnh Phil Yen Tuy Hoa, Phu Yen H<;lch toan bao Kinh doanh thu6c bao v~ 
s6 Chi nhanh th1,l'e v~t 
Nam Trung B{l 

Chi nhanh Tay Nguyen Thanh ph6 Buon Ma ThuQt, tinh H<;lch toan ph\) Kinh doanh thude bao ve 
DakJak thuQc th1,l'e v~t 

2. CRE 1)<) v A CHiNH sAcH KE ToAN Ap Dl,ING T ~I CONG TY 

2.1. Ky k~ toan, daD vi ti~n tf si'r d',tng trong k~ toan 

Ky k~ toan n1Un eua Cong ty theo nam duong lich bit d~u tlr ngay 01/01 va k~t thile vao ngay 31/12 hang nAm. 

Don vi ti~n t~ sir dvng trong ghi cbep k~ toan la D6ng Vi~t Nam (VND). 

2.2. Chu§ n m,!e va Ch~ dQ k~ toan ap dl}ng 

Chi d(; ki loan ap dl;lng 

Cong ty ap d\1ng Ch~ dQ K~ toan doanh nghi~p ban hanh theo Thong ill s6 200/201 4/TT-BTC ngay 22/12/201 4 eua BQ 
Tai chinh va Thong ill s6 53/20 16/TT-BTC ngay 21103 /2016 clla Bi) Hi chinh v~ vi~e sua ddi, b6 sung IDQt s6 di~u Clla 
Thong tu s6 200120 14ITT-BTC. 

Tuyen b6 vi vi¢c luan thil Chudn mlfC ki loan va chi d(; ki loan 

Cong ty da ap dl)ng cac Chu§n ll1!C k~ toan Vi~t Nam va cae v~ ban hu6ng d§n Chu§.n ll1!C do Nbil nl16'c da ban banh. 
Cae Bao cao Uti chinh duQ'c I~p va trinh bay thea dUng mQi quy dinh cua tUng chufut m1,l'C, thong ill hu6ng dfrn tht,re hi~n 
Chucln m1,l'c va Ch~ dQ k~ toan doanh nghi~p hi~n harm dang ap d\lflg. 

2.3. Or so' I~p Bao cao tili ehinh 

Bao cao tai chinh duQ'c trinh bay theo nguyen tAc gia g6c. 

Bao cao tai chinh eua Cong ty du<),c I~p tren ca s6 t6ng hgp cac nghi~p Y\l, giao dich phat sinh va duQ'c ghi s6 k~ toan t<;li 
cac dan vi tl1anb vieu h<;lch toan phl,l thuQc va t<;li Van phong Cang ty bao g6m: 

Van phong Cang ty (bao g6m ca s6 h<;lch toan bao s6 clla Chi nbanh Hci.i Phong) 

Chi nhauh Phla mk 
Chi nh3nh Phia Naill 
Chi nhanh Da Nling 

Chi nhaub Thira Thien Hu~ 

Chi nhanh Naill Trung Bi) (bao g6m cci. s6 h<;lch toan bao s6 cua Chi nhanh PM Yen) 

Chi nbanh Tay Nguyen 

Trong Bao caa tili chinh clla Cang ty, cac nghi~p Vl,l giao djch n9i bQ va s6 du nQi bQ co lien quan d~n tai san, ngu6n v6n 
va cong nq phili thu, phai tra nQi bQ dii duQ'c IO<;li tm . 
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Cong ty C6 phftn Bao Vf Th1!c v~t 1 Trung U'ong Bao cao tai chinh 

145 H6 D~c Di - PhuOng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nl\m tili ch1nh k€t thuc ngay 3111 2/20 18 

2.4. Cling CI,l tai ehfnb 

Ghi nhtin ban ttdu 
Hi san tai ehinh 

Hi san tili chlnh eua C6ng ty bao g6m ti~n, cae khoan phai thu khach hang va phai thu khac. n.i thm diSm gill nh~n ban 

d~u, tai san tai chinh duqc xac djnh thea gia mua/chi phi phat hanh cQng cac chi phi phat sinh kMe lien quan t:rIJc ti~p den 

vi~c mua, phat hanh tai san tili chinh d6. 


Nq phoii tni tili chfnh 


Nq phai tra tai chinh cua C6ng ty bao g6m cac khoan yay, cac khoan phai tra ngub'i ban va phai tra kbac, chi phi phai tnl. 

T~i thai di~m ghi nh~ I~n d~u, cac khoan nQ' phai tra tili ehfnh duqc xac dinh theo gia phat hanh cQng cac chi phi phat 

sinh lien quan trvc ti€p dSn vi~c phat hanh nq phai tra tili ehinh d6. 


Gia tri sau ghi nlujn ban adu 
Hi~n t\l i chua c6 cac quy dinh v~ danh gia I~i c6ng C\l tili chinh sau ghi nh~ ban d~u . 

2.5. Cae nghi~p Vt.I b~ng ngo~i t~ 

Cae giao dich bing ngo~i t~ trong nl\m tili chfnh duqc quy d6i ra d6ng Viet Nam the<> tY gia thllc t~ t~i ngay giao dich. TY 
gia giao djch tlll,fc te nay duqc xac dinh theo nguyen t~c sau: 

- Khi ghi nh~n ng phai thu: lit tY gia mua cua ngan hang thuang m\li nai C6ng ty chi dinh kbach hang thanh toan t\li thai 
diem giao dich phat sinh; 

Khi ghi nh~ ng phai tra: Ia tY gia ban cua ngan hang thuang m~i nai C6ng ty dl,T ki€n giao dich ~i tho; diem giao djch 
phat sinh. 

TY gia giao djch thllC tS khi danh gia I,;li cac khoan nwc ti~n t~ c6 g6c ngo~i t~ t\li tMi dj~m I~p Bao eao tai chInh dugc xac 
dinh thea nguyen t~c: 
- D6i v6i khoan ml,lc phan IO\li la tili sim: ap dl,l11g tY gia mua ngo\li t~ cua ngan h~mg thuang m~i nm C6ng ty tbuemg 

xuyen c6 gi ao d jch; . 

- D6i v6i ti@n gui ngo~i t~: ap d\lng tY gia mua cua chinh ngan hang nai C6ng ty rna tai lebOM ngo~i te; 

D6i v6i khoan ml,lc ph an IO\li la ng phai tra:ap d\lng tY gia ban ngo\li t~ cua ngan hang thucmg m\li nm Cong ty thuemg 

xuyen co giao dich, I~ 

T§t ~a cac khoan chenh I~~h tY gia thllC tS phat sinh trong nll.m va ehenh I~ch do danh gia h;li 56 du cac khOM IDl,IC ti~n t~ ~ 
c6 g6c ngo~i t~ t~i thai diem I~p Bao cao tai chinh dugc h~ch toan vao ket qua ho~t dQng kinh doanh Clla nl\m tai chlnh. ' 
Trong d6 !iii chenh l~ch tY gia do danh gia I\li s6 du cu6i nrun cua cac khoan ml,lc ti~n t~ e6 g6c ngo~ t~ kh6ng dlIc;rC su 
dl,lIlg de phan ph6i Igi nhu~ ho~c chia e6 tlrc. 

2.6. Ti~n 

Ti~n bao gbm t i~n m~t t\li quy, ti~n gui ngan hang kh6ng kY h~n. 

2.7. Cae kho3n nq phiii thu 

Cae khoan phai thu duQ'c thea del i chi tiSt theo ky h\lll phai thu, d6i tuqng phai thu, IO\li nguyen te phai tllU, va cae y~u t6 
khac tlleo nhu cau qufm Iy ella C6ng ty. 

Dll phbng ng pMi thu kh6 dbi du c;rc trfch I~p cho cae khoan: ng phai thu qua h<;lll thanh toan ghi trong hQ"P d6ng kinh tS, 
cac khS u6c vay ng, cam ket hqp d6ng ho~c carn k~t nc;r va nc;r phai thu chua d€ n h~n thanh toan nhung kh6 c6 kha nl\ng 

thu h6i. Trong d6, vi~c trich I~p dll phbng nc;r phai thu qua h\ID thanh toan dugc cl\n cli vao thO; gian tra nq g6c thea hgp 
d6ng mua ban ban dAu, kh6ng tinh d~n vi~c gia ~ nQ" gitta cac ben va nq phai thu chua d€n h<;ill thanh toan nhung kbach 
ng dll: lam vao tinh tr\lng pha san ho~c dang lam thn t\lc giai th~, m§t tich, be tr6n. 

. I 

;0:; ' 
, 
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Cong ty ca ph§n Bao v~ Thl}"c v~t 1 Trung mmg Bao cao tai chinh 

145 H6 Dic Di - PhuOng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nllm tai chinh k~t thuc ngay 31112/20 18 

2.S. Hang t8n kho 

Hang t6n kho dUQ'c ghi nh~n ban d~u thea gia g6c bao g6m: chi phi mua, chi phi ch@ bi€n va cac chi phi lien quan trv'c ti~p 
khac phat sinh de co dugc hang t6n kho adja di€m va trl}.ng thai tl}.i thai di€m ghi nh~ ban dAu. Sau ghi nh~n ban dau, tll i 
thai di~m I~p Bao cao tai chinh n@u gia tri thu~n c6 th€ th1,l'c hi~n duqc cua hang t6n kho thAp hun gift g6c thi hang t6n kho 
duQ'c ghi nh~n thea gia tri thu~n co th€ thl,J'c hi~n dugc. 

Gia tri hang t6n khO dugc xac djnh thea phuang phap binh quan gia quy~n. 

Hang t6n kho dugc hl}.ch toan thea phuung phap ke khai thuOng xuyen. 

Dl,I phong giam gia hang t6n kho dugc I~p VflO thai di€m cu6i nllln la s5 chenh I~cb gifra gja g6e eua hang t6n kho IOn han 
gia tri tbu~n co th€ thl,J'c hi~n duqc. 

2.9. Ta i san cB dinh 

H i san cb dinh hihJ hlnh, tai san c6 djnh vo hinh duqc ghi nh~n ban d~u thea gia g6c. Trong qua trlnh sli d\Ulg, taj san c6 
dinh bihJ hinh, tili san c6 djnh vo hinh duqc ghi nh~n thea nguyen gift, hao mon luy k~ va gia trj con Il}. i. 

Kbftu hao t;\ i san c6 dinh duqc trichtheo phuang phap dUOng th~ng, v6i thai gian khelu hao dUQc u6c tinh nhu sau: 

- Nha clra, v~t ki~n trUc 05 - 30 nllm 
- May moc, thi@t bi 05 - 10 nllm ) " 

-- .: 
- Pbuong t i~n v~n t;\i, truy~n d§n 06 - 10 nrun 
- Thi~t bi, d\lng C\l quan Iy 03 - 05 nllm 'I 

nam tt.'~ - Hi san c6 djnh khac 03 - 05 
- Quy€n sli d~mg delt Khong kh!u hao , C 

Ban quy80 gi6ng cay tr6ng 05 rWn ~o: ... 

2.10. Thue ho~ t di}ng 
'? 

I 
Thue hOllt d9ng la 10l}. i hinh thue tai san c6 dinh ma ph~n 16TI rlii ro va Igi lch g~ li8n vOi quy€n sa hihJ eua tai san tbuQc 
v€ ben cho thue. Khoan thanh toan du6i hinh thtrc thue hOl}.t d(>ng duqc hl}.ch tm'm vao bao cao k6t qua ho~t d(>ng kinh i 
doanh thea phuung phap DUOng th~ng d1,l'a tren thai h\lU thue hO<;lt d9ng. 

2.11. Chi phi tnt t m 6'c 

Cae chi phi da: phat sinh lien quan d~n k~t qua hO\lt d(lng san xu!t kinh doanh cua nhi~u IcY k~ toan duqc h\lch toan vao chi 
phi tra truae d€ phfu1 b6 d~n vilO k@t qua hO<;lt dQng kinh doanh trong cac ky k~ toan sau, 

Vi~c tinh va phiin b5 chi phi tra tru6c dai h<;lll vao chi ph! san xu§t kinh doanh timg kY k~ toan dUQ'e clln err vao tinh cMt, 
mtrc d(> tung 10lii chi phi d€ Il,J'a eh911 phuong phap va tieu thtrC ph§n b6 hqp lY. Chi phi tra tru6c duQ'c phan b5 dan vao 
chi phi san xUc1t kinh doanh theo phuong phap duang thfuIg. 

2.12. Cae kboan DQ' phiii tn\ 

Cac khoan nQ' phai tra duqc thea d5i theo kY h\lU phai tra, d6i tuqng phai tra, 10<;li nguyen t~ phai tra va cac y~u t6 khac 
thea nhu du quan ly cua Cong ty. 

2.13. Cac khoao yay 

Cac khoc'm vay dugc thea d5i thee timg (I<~i tuc;rng eho yay, timg kh~ u6c vay nq va IcY h\ln phai trei cua eac khoan yay. 
TruOng hqp vay bkg ngol}.i te thl thl,J'c hi~n thee d5i chi ti~t thea nguyen t~. 
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Cong ty CB ph5n Bao v~ Thl{c v~t 1 Trung rro'ng Bao cao tili chinh 

145 H6 D~c Di - PhuOng Qua~~ Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2018 

2.1 4. Chi phi di Yay 

Chi phi ai vay allQ'c ghi nh~n vao chi phi san xu~t, kinh doanh trong nllm khi phat sinh, trir chi phI di vay lien quan tIVc 
ti@p aSn viec ddu tu xay d\ITlg ho~c san xu~t tai san da dang duQ'c Hnh vao gia tri cua tai san d6 (duQ'c v6n hoa) khi co du 
cac di~u ki~n quy d~nh trong Chu§n mllC KS toan Vi~t Nam s6 16 "Chi phi di vay". Ngoai ra, d6i va j khoan vay rieng phl)c 
VI) vi~c xay dt,mg tai san c6 ajnh, b~t dong san d§.u tu, liii vay duQ'c v6n hoa kS ca khi thai giandy d\lIlg duai 12 thang. " 
2.15. Chi phI phai tra ;( 

.. 

Cae khoan phai tra cho hang hoa dich VI) dil nh~n duQ'c ill nguoi ban ho~c da duc,rc cung d p cho ngum mua trong nIDl bao 
cao nhung th\1c tS chua chi tra va cac khoan phai tra khac nhu chi phi h9i nghj, chi phi lai ti~n yay phai tra... dugc ghi 
nh~n vao chi phi san xuAt, kinh doanh cua nlim bao cao. 

Vi~c gbi nh~n cac khoan chi phI phai tra vao chi phi san xu~t, kinh doanh trong nlim dU!7c th\fc hi~n thea nguyen tic phu 
hqp gifra doanh thu va chi phi phat sinh trong nrun. Cac khoan chi phi phai tra se duQ'c quy€t toan vai s6 chi phi tbllc t~ 
phat sinh. S6 chenh I~ch giiia s6 tnch truac va chi phi thl,lc tS auQ'c hoan nh~p . 

2.1 6. v An chu SO' hfru 

v an a~u tu cua chu sa hiiu duQ'c ghi nh~n thea s6 v6n th\1c gop cua chu sa huu. 

Th~g du v6n c6 phdn phan anh chenh I~ch giua m~nh gia, chi phi trlJc tiSp lien quan d~n vi~c phat hanh c6 phi€u va gia 
pMt hanh c6 phiSu (kS ea cac truOng hc,rp tai phat hanh c6 phiSu quy) va co th~ la th~g drr dU01lg (n~u gia pMt hanh cao I~ 

.{ 

hoo m~llh gia va chi phi trlJc tiSp lien quan dSn vi~c phat hanh c6 phiSu) ho~c th~g du fun (neu gia phat hanh !hlp han o 
m~nh gia va chi phi trlJc ti~p lien quan dSn vi~c phat hanh c6 phi~u). 

"PI 
" 

V 6n khac thu9c V 6n chu sa hiiu phan anh s6 vEln kinh doanh duqc hinh thanh do bd sung tir kSt qua ho~t d9ng kinh doanb ..J ~o 
ho~c do (luQ'c ~ng, biSu, Uli trQ', danh gia Illi tai s{m (n~u duQ'c phep ghi tling, gifun V6n d§u tu clla chu sa hOU). AC 

, -. 't. '" LQ'i nhu~ sau thu~ chua phan ph6i phan anh k~t qua kinh doanh (Iai , 16) sau thu~ tim nh~p doanb nghi~p va tmb hiM ph§n 
chia IQ"i nhu~ ho~c xU Iy 16 cua Cong ty. TruOng hqp tra c6 tirc, Iqi nhu~n cho chli sa hlhl qua muc s6 II,Ti nhu~ sau thu~ 

~ 

chua phan ph6i dUQ"c ghi nh~n nhu truOng hqp gifun vdn gop. LQi nhu~n sau thu~ chua phao pb6i c6 th~ dllQ"C chia cho cae f 
nha d~u tu dlla treo tY I~ gop v6n sau khi duQ'c D~i hQi d6ng c6 dong phe duy~t va sau khi 011 trich I~p cac quy theo DiBu 
I~ Cong ty va cac quy ainh cua phap lu~t Vi~t Nam. ·r 
Cd tirc phai tni cho cac cd dong auQ'c ghi nh~n la khoan phili tra tren Bang Can d6i kS toan eua Cong ty sau kill co thong 
bao chia c6 tuc cua HQi d6ng Quan trj Cong ty va thong bao ngay ch6t quy€n nh~ cd tirc eua Trung tam Ltru IcY chUng 
khoan Vi~t Nam. 
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Cong ty C6 phin Bao v~ T b,!c v~t 1 Trung uong 

145 H6 D~c Di - PhuOng Quang Trung - Qu~ D6ng Da - Ha NQi 

Bao cao ta i chl nh 

Cho nltm tai chinh k € t thuc ngay 31112/2018 

2.17. Doanh thu 

Doanh thu bOn hang 

Doanh thu ban hang dugc ghi nh?n khi d6ng thai th6a man cac dieu ki~n sau: 

- Ph~n Ian rui TO va Iqi ich g~n li~n vai quyen sa hfru san phAm ho~c hang hoa d11 dm;rc chuy€n giao cho nguai mua; 


- C6ng ty kh6ng con n~m giil' quyen quan Iy hang h6a nhu nguai sa hil'u hang h6a ho~c quyen kiem soat hang h6a; 


- Doanh thu duqc xac dinh ruang d6i chic chin; 


- C6ng ty d11 thu duqc ho~c se thu dugc lqi ich kinh t€ ill giao dich ban hang; 


- Xac dinh dugc chi phi lien quan d€n giao aich ban hang. 


Doanh thu cllng cdp dich VlJ 

Doanh thu cung dp dich Vl,l duqc ghi nh~ khi d6ng thai thoa miln cac dieu Id~n sau: 


- Doanh thu dugc xac dinh ruang d6i chic chin; 


- C6 kha n~g thu duqc Iqi ich kinh t€ ill giao dich cung dp dich Vl,l d6; 


- Xac dinh duqc phAn c6ng vi~c dil hoan thanh vao ngay I?p Bang can d6i k~ toan; 


- Xac dinh dugc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi d~ hoan thanh giao dich cung dp d jch Vl,l d6. 


Ph§n eong vi~c cung cAp dich V1,I d11 hOlm thanh duqc xae dinh thea phuang phap d3nh gia cong vi~e hoan tht!mh. 

Doanh thu hoc;zt G6ng tiJi chinh 

Doanh thu phat sinh ill tieD lili, tien ban quyen, c6 tUc, lqi nhu~ duqc chia va cac khmin doanh thu ho~t dQng tai chinh 

kMc duqc ghi nh~n khi thoa man d6ng thai hai (2) di~u ki~n sau: 


- Co kha nang thu duqc Iqi feh kinh t€ ill giao dich d6 ; 


- Doanh thu augc xac dinh ruang d6i chic ch~n . 


2.18. C ac khoan giamtr lr doa n h thu 

Cae khofm giam trir doanh thu ban hang, cung dp dich Vl,l phat sinh trong nl'im la giam gia hang ban. 

Cac khoan giam gia hang ban phat sinh cling ky tieu thV sc!m ph~m, hfmg h6a dich Vl,l duqe di€ u ehinh giam doanh thu eua 

kY phat sinh. TruOng hqp san ph~m, hang hoa, dich Vl,l dil tieu thv ill cac kY truac, d~n Icy sau mm phat s inh cae khoan 
giam trir doanh thu thl C6ng ty ghi giam doanh thu thea nguyen tic: n~u phat sinh truac thai diEm pbat hlmh Bao cao rai 
chinh thl C6ng ty ghi giam doanh thu tren Bao cao tai chinh cua Icy I~p bao cao (IcY truac), va n~u phat sinh sau thoi di€m 
phat hanh Bao cao titi chinh thl C6ng ty ghi giam doanh thu cua ky phat sinh (ky sau). 

2.19. Gia van hang ban 

Gia v6n hang ban trong nltm duqc ghi nh~ phil hQP vCri doanh thu phat sinh trong nl'im va dam bao tuan thti nguyen tAc 
th~ trQng. Cae trubng hqp hao hvt V?t ru hang h6a vuqt dinh muc, chi phi vuqt mue blnh thubng, hang tAn kho bi mAt 
mat sau khi aa: trir di ph~n tnieh nhi~m cua t?P thS, ca nhan c6 lien quan, ... duqc gill nh~ d~y du, kip thOi vao gia v6n 
hang ban trong nltm. 

2.20. Chi phf til i ch inh 

Cae khoan chi phi duqc ghi nb?n vao chi phi tai cWnh g6m: 


- Chi phi di vay v6n; 


- L6 tY gia h6i doai. 


Cae khoan trt'!n duqc ghi nh~n thea tbng s6 phat sinh trong nam, kh6ng bil trir vai doanh thu ho~t d(>ng tai chinh. 
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Cong ty C3 pb fln Bao vf Thl!c v$t 1 Trung uOO'ng Bao cao tlii chinh 

145 H6 Di e Di - PhuOng Quang Trung - Qu~ Dfmg Da - Ha N9i Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 112/2018 

2.21. T hu€ thu nh~p doanh nghi~p 

a) Chi phi thu~ TNDN hi~n h1mb 
Chi phi tl1U~ TNDN hi~n hal1b duqc xac d[nh tren ca sa thu nh~p chiu thu~ trong nam va thu~ su~t thu~ TNDN trong nam 
tai chinh hi~n himh. 

b) Thu~ suAt thu€ TNDN nam hi~n hanb A 
Cong ty hi~n dang ap d\lng muc thu~ suAt thu~ TNDN la 20% d6i vai hO\lt d¢ng san xuAt kinh doanh eho nam tai chinh k~t . t-J( 
thuengay31J1212018 . [I;' 

2.22. C ae ben lien quan 

Cae ben dugc coi la lien quan n~u ben do c6 kha nang ki~m soM ho~e co anh huang dang k@ dOi v6i ben kia trong vi~e ra 
quy€t dinh v~ cae ehinh sikh tai ehinh va hO\lt d9ng. Cae ben lien quan eua Cong ty bao gam: 

- Cae doanh nghi~p trve ti~p hay gian ti€p qua m9t ho~e nhi~u trung gian e6 quy~n ki@m soat Cling ty ho~e ehiu S\l' ki~m 
soM eua Cong ty, ho~e eimg chung Sll ki~m soat v6i Cong ty, bao g6rn ca eong ty m~, cong ty con va c6ng ty lien ket; 

- Cae ea nhan t1Ve ti€p ho~c gian ti~p n~m quy~n bi~u quy~t ella Cong ty rna c6 8nh huang dang k€ d6i vO'i C6ng ty, 
nMng nhan Sll quan Iy chll eh6t ella Cong ty, nhfrng thanh vien m~t thi~t trong gia dinh ella cae ca nban nay; 

- Cae doanh nghi~p do cae ea nhan neu tren n~m t1Ve ti~p ho~c gian ti~p phfu, quan tr~mg quy~n bi6u quy~t ho~e c6 anh 
huang dang k~ tai cae doanh nghi~p nay. 

Trong vi~c xem xet timg mai quan h~ ella eac ben lien quan d@ ph\le VI) eho vi~e I~p va trinh bay Bao cao tai chinh, Cong 
ty chu )' tai ban ch~t ella rn6i quan h~ han la hinh thuc philp ly ella cae quan h~ d6. 

~ 

2.23. Lili co' ban tren c3 phi~u 

Uli cO' ban tren e6 phi€u duge tlnh bing each ehia Iqi nhu~n ho~c 16 sau thu~ phan b6 eho c6 dong 56 hihJ e6 phi€u ph6 .() 
thong Clla Cong ty (sau \chi da di~u ehinh cho vi~c trieh I~p Quy Khen thuang, phUc Iqi va Quy khen thu6ng Ban di8u r. 
hanh) eho s6 Jm;mg binh quan gia quy~n ella s6 e6 phieu ph6 thong dang luu hanh trong nam. J ... 

A 
~ . 

2.23. ThOng ti n bQ ph~n 
#' 
./ ,j: 

HOllt d('mg kinh doanb chinh clla Cong ty la SilO xu§.t va kinh doanb hoa chAt, thu6c bao v~ tht,rc v~t va eM ySu dien ra Ireo'c ' 

lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty kMng trinb bay Bao cao b{l ph~n thea linh Vl!Ckinh doanh va khu V\fc dia IY. ~'..~· I -- , ~1*,
\ ~ 
~~ 
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Cong ty C6 ph~n Bao v~ Th\l'c v~t 1 Trung u'o'l1g 

145 H6 D~1c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D5ng Ba - Ha NQi 

Bao cao tai chinh 

Cho nam tai ch'ioh k€t thuc ngay 3 II 12/2018 

3. TIEN V A cAc KHOAN THONG f)HONG TIEN 

- Ti€n m~t 
- Ti€:n gui ngan hang khang ky hc;m 

31112120 18 
VND 

1.938.869.1 53 

4,840.442,113 

0110112018 

VNO 

1.530.357.8 11 

19 .443.999 ,190 

6.779.31 1.266 20.974.357.001 

4. PHAI THU NGAN H';'N CVA KRACH HANG 

31112/2018 0110112018 

Gia tri Ov phong Gia tri DV phong 

VND VND VND VND 

Phiii thu cua khach hang chi ti~t theo khsch hang c6 sO duo \6'11 

- C6ng ty TNHH D\li Ngan 74,140,100 

- NgUY~D NgQc Hung 695.440.457 667,330,539 

- Nguy~n Ba Twin 338,325,296 252,626,321 

- Nguy~n T;h Hoang 882.480,276 

- Le Phu Cuong 928.708.330 

- Nguy~n Thi Ki€u Anh 1.219,300,\83 

- L\li Van Hoai 201.817,510 216,807.432 

- Nguy~n Chi Th~ng 248,728,949 194.521.805 

- Nguy~n na Tuftn 338,325,296 252,626,321 

- Nguy~n Tr<)ng Anh 90.374,836 349 ,771.654 

- Tr\l1l1 Khuy~n nang C~m 176,525,000 221.605,000 

Thuy 

- Nguy~n Ti~n Lu'<)'ng 157,826.298 330,759,998 

- TrC;ltn Tr6ng tr<)t va Bao v~ 169,817,362 460,789,986 

Th\fc v~t QU€ Phong 

- Bui Ng<)c Son -Can b9 1.100,000,000 2,627,858,294 

Trung tam Kon tum 

- Le Thi My PlmQ11g 1.784,720,785 1,898.177,213 

- Cang ty TNHH Nang dugc 2,753,572,238 1.033.460,359 

Binh Binh 

- Cang ty c6 ph~n Minh SO'n 509,35 1.020 (509,351,020) 509,351.020 (509,351.02 0) 

- Nguy~n Vrtn Giang 38.465.466 (38.465.466) 38.465.466 (26,925 .826) 

- Nang Binh Sach 101.528,800 (18,698,640) 

- Cac khoan phai tl1U khach 6.4 70.268,865 (55,253,344) 8.190.030.831 (233.735 .478) 

hang khac 

18.279.717.067 (621.768.470) 17.244.1 82.239 (770.0J 2.324) 
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C ong ty cA phin Bao v~ Th\rc v~t 1 Trung u'o'ng 

145 H6 D~e Di - Phu-o'ng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i 

Bao do tai chinh 

ChO' nam tai ehinh k~t thue ngay 3 1/ 12/20 18 

5. TRA T R UOC CHO NGu'i)l BAN NGAN H~N 
31112/2018 01 /01 /2018 

- Trung tam Tu vfi n va H6 trq 

Ky thu~t v~ M6i tmu'ng 

C6ng ty C6 ph fi n Dja chinh 

Sao Vi~ t 

- Cong ty C6 ph5n Tlmang 
m~i Phu'ong Thuy 

- Trung tam Ki ~m djnh va 

Khao nghi ~m thu6e BVTV 

Phla Nam 
- Cong ty TNHH San xufit va 

ThuO"ng m~i DUT San 

- Cong ty cll phlin Dfiu tu 
San xufit va Djch V1) Gia 
CU'ong 

- HTXDVNN KDTH D~i 

Hi~p 

- Cae khO'{m tni tmae ehO' 

nguo'i ban khae 

Gia trj DV phong 

VND VND 

23.480.000 

189.000.000 

153.448 .500 

22 .000 .000 

101.444.400 

193.000.000 

270.279.234 

952.652.134 

Gia trj 

VND 

35.337.500 

8 1.000 .000 

53.000 .000 

123.673.000 

101.444.400 

130.000.000 

52.55 l.369 

577.006.269 

DV phong 

VND 

6. PHAI THU NGAN H~N KHAC 

31112/2018 0110112018 

Gia trj Dv phong Gia trj DV phung 

VND VND VND VND 

- Tam (rna 418 .146.232 405.948.342 . b 

- Ky wqe, ky quy 30.853.120 30.853 . 120 

- Phi baO' quiin hang dv trfr 937.689 .30 I 745 .773 .957 

qu6e gia 

- Phili thu C6ng ty TNHH 216.299.600 (2 16 .299.600) 216 .299 .600 (151 .409.720) 

San Thanh ti~n phi huy hang 

- HO'ang Van Thfit 130.021.612 (130 .021.612) 130.021.612 ( \3 0.021.6 12) 

- C6ng ty TNHH MTV Trung 55.571.587 (55 .571.587) 65 .57 1.587 (65.57 1.587) 

DUO"ng 

- Tung Lam 117.775.492 (117.775 .492) 

- Phai thu kh.ic 13 .260 .025 (10.478.320) 41.257.385 (98.475 .68 I ) 

1.801.841.477 (412.371.1 192 1. i 53.501 .095 (563.254.092) 
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Cong ty ca ph~n Bao Vf Th,!c.v~t 1 Trung U"Ol1g Dao cao tai chinh 

145 H6 D5c Di - Phuimg Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho n1'irn tai chinh k~t thuc ngay 3 11 1212018 

7. NQXAU 

31 / 12/2018 01 /01 /2018 

Gia g6c Gia tr! c6 th~ thu Gia g6c Gia tr! co th~ 
h6i thu h6i 

VND VNO VND VND 

T6ng gia tr! cac kho an phai thu, cho vay qua h"m thanh to<1n 
~ 

- Cong ty C6 philn Minh Son 509 .351.020 509.351.020 ,\1-
- Nguy@n V1'in Giang 38.465.466 38.465.466 11 .53 9.640 

Nong Dlnh Sach 101.528 .800 82.830.160 

- Phai thu Cong ty TNHH SO'n Thanh 216.299.600 216.299.600 64.889.880 
ti ~n phi huy hang 

- Hoang Van Th~t 130.021.612 130.021.612 

- Cong ty TNHH MTV Trung Ouang 55 .571.587 65.57\.587 

- Tung Lam 117.775.492 

- Cac kl1oi'm khac 381.970.285 316 .238.621 491.279.755 159.068.596 

1.433.208.370 399.068.781 1.568.764.532 235.498.116 

8. HANG TON KHO 
31 / 12/2018 0 110112018 

Gia g6c OIl phong Gia gbc O\f phong 
VNO VNO VNO VND 

- Hang mua dang di QUang 396.600.000 

- Nguyen li~lJ , v~t li~u 133.412.132.300 (465.981.090) 129.928.026.164 ( 1.794.299.929) 

- Cong Cl,!, dl,!ng Cl,! 475.835.807 (12 .530.759) 776.418.3 88 

- Thanh ph§m 67.234.442.914 (3.439.557.403) 63 .745.598.959 (3.610.504.659) 

- Hang hoa 3.609.175.104 1.260.406.272 ( 191.238.000) 

- Hang gui di ban 18.590.699.286 9.838 .910.115 (2 .188. 159.553) 

223.718.885.411 (3.918.069.2521 205.549.359.898 (7.784.202.1 41) 

- Cae Iy do d~n d~n hoan nh~p dl,!' phong giarn gia hang t6n kho: Trong nam Cong ty cia tieu thl,! luqng hang t6n kho duQ'c 
trich I~p dl,l' phong giarn gia hang t6n kho tlr clilu n1'irn, chu y~u la cae gi6ng diy tr6ng kern ph5m ch~t, do do hoim nh~p 
dll phong hang t6n kho d6i v6'i cac rn~t h;'mg nay. 
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Cong ty ca ph~n Bao v~ Thl!c v{it 1 Trung uO'ng Bao cao ta i chinh 

145 H6 D~e Di - Phuang Quang Trung - gu~n DAng J)a - Hit N9i Cho nam tai ehinh k€t thUe ngay 3111 2/20 18 

9. TAl SAN CO DJNH Hiru HiNH 

Nha clra, v~t kien 
true 

VND 

May m6c, thl€t hi 

VND 

Phuong ti~n v~ Uti, 
truy~n dan 

VND 

Thi~t hi, dl,mg Cl) 

quan Iy 
VND 

TSCD kMe 

VND 

CQDg 

VND 
Nguyen gia 

sA du d§u nam 

- Mua trong nlim 

- Thanh ly, nhugng ban 
Sa du cuai Dam 

24.331.909.245 

854.806.898 

25.186.716.143 

10.54 1.143.229 

2.232.834.000 

(122.782.200) 

12.651.1 95.029 

23 .661.954.295 

3.790.288.930 

(1.913.006.609) 

25.539.236.616 

210.880.568 

210.880.568 

777.014.271 

777.014.271 

59.522.901.608 

6.877 .929 .828 

(2 .035.788.809) 

64.365.042.627 

Gia trj hao mOD liiy k~ 
Sa du dAu nrun 

- KhAu bao trong nam 
- Hao mon trong nIDn 

- Thanh Ly, nhuQ11g ban 

Sa du coai Dam 

15.1 42.353 .943 

1.002.650.431 

35 .232.608 

16.180.236.982 

8.330.622.505 

849.061.325 

(1 22.782.200) 

9.056.901.630 

12.297.912.837 

2.141.108.654 

( 1.1 47 .84 1.105) 

13.291.180.386 

173.269.452 

18.053 .328 

191.322.780 

703.946. I3 8 

30.235 .092 

734.181.230 

36.648.104.875 

4.041.108.830 

35.232.608 

(1.270.623.305) 

39.453.823.008 

Gia tri con Il}i 

T<}.i ngay dAunl!.m 9.189.555.302 2.210.520.724 11.364.041.458 37.61 I.l16 73.068.133 22.874.796.733 

T l}i ngay cuai nam 9.006.479.161 3.594.293.399 12.248.056.230 19.557.788 42.833.041 24.911.219.619 

Trang do: 

Nguyen gill TSCD cudi nl!.m dll khiu haa h€t nhung van con sir dl,lllg: 18.073.553.737 dang. 
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Cong ty c6 ph§D Bao v~ Thl}'c v~t 1 Trung U'01lg Bao d o tc\i chinh 

145 H6 Dae Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho n~ll1 tii ehioh k~t thue ngay 311 12120 18 

10. TAl SAN CO DINH VO HINll 
Quy~n su Ban quy€n, 

dl,mg ctfit (*) bAng sang eh~ 

VND VND 

Nguyen gill 

S6 dud~u nam 2.192.3 94.000 4.200.000.000 

Sa dll cu8i Dam 2.192.394.000 4.200.000.000 

Gia tri hao moo liiy k~ 
S6 dud~u nam 2.100 .000.000 

- Kh~u hao trong nam 840.000.000 

S8 dll cU6i Dam 2.940.000.000 

Gia tri con l~i 

T<;li ngay d~u nl!.m 2.192 .394.000 2.100.000.000 

T~i ngay cu8i Da m 2.192.394.000 1.260.000.000 

CQng 

VND 

6.392.394.000 

6.392.394.000 

2.1 00.000.000 

840.000.000 

2.940.000.000 

:? 
4.292.394.000 

3.452.394.00 

(* ) Tai sfm e6 dinh vo hinh 1(\ gia tri quy~n su dl,mg dAt eua Cong ty bao g6m Quyb su dl,lllg dfit khong thOi h~ ~i 48A 
2D<;li IQ Nguy~n Tfit Thanh, phuOng 2, thanh ph6 Tuy Hba tinh Phu Yen vai t6ng di~n Hch 149,83 m dang dUQ'c SI! d\mg 

lam van phOng eua Chi nhanh Phil Yen vOi nguyen gia la 831.624.000 VND, va ~i thi trAn Dieu Trl, huy~n Tuy Phucrc, 

tlnh Binh Dinh vcri tbng di~n Heh 213,1 m 2 dang dmlc su dl,mg lam van ph6ng eua Chi nbaob Nam Tn.mg B¢ v<'ri nguyen 
gia ia 1.360.770.000 VND. 

11. CHI PHi TRA. TRUOC 

a) NgA n hl;lD 

- Chi phi thue dia diEm 
Chi phi mua bao hiEm 

C6ng Cl,I dl,lIlg Cl,I xu~t dung 

- Chi phi tra tru6c ngan h<;ln kMc 

b) Dai bl;l D 

- Chi phi sua chua 

- C6ng C1,l dl,lIlg c1,l xu~t dung 

- Chi ph! tra trucrc dai h<;ln khac 

31/12/2018 Ol iO 1120 18 

VND VND 

83 .000.000 83.000.000 :c 
248.028 .115 168.829.336 

260.3 13 .7 14 307.257.369 

139.530.115 155.293.002 

730.871.944 714.379.707 -
'.1 

811.5 17.394 1.1 55.582.881 

1.709.9 10.146 1.777.885.257 

42.253.556 62.309.13 7 

2.563.681.096 2.995.777.275 

20 

I 

http:3.452.394.00


Cong ty ea phftn Bao v~ Thl}'c v~t 1 T rung u01lg Bao clio tili ch inh 
145 H6 Die Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~ D&ng Da - Ha. NQi Cho nam tAi ehloh k@t thue ngay 3111 2/20 18 

12. cAc KHoAN VA Y 

01/0112018 

GiA trl 

VND 

a) Vay ng~n h~n 
Yay ngin h,;ln 108.210 .687.508 

Yay va nQ' dai h~D d~n h~ tra 

108.210.687.508 

b) Vay dai h~n 

Yay dai h~n 435.408.946 

435.408.946 

KhoAn den h\lll tra trong vong 12 thang 

Khoan dSn b\ln tra sau 12 tMng 435.408.946 

ThOng tin chi tiSt lien quan d~n kho3n yay Dg~D h~n 

Ngan hang TMCP Xuat nh~p khau Vj~t Nam - Chi nhanh Long Bien 

Ngan hang TNHH MQt thanh vien HSBC - Chi nhanb Ha N('>i 

Ngan hang TMCP Ngo~ thuang Vi~t Nam - Chi nbanh HA By 

Ngan hang TMCP Cong thuang V i~t Nam - Chi nhAnh Bic TMng 

Long 
Yay ca nhan 

s6 e6 kM n~g tra 

nq 

VND 

108.210.687.508 

108.2 ] 0.687.508 

435.408.946 

435.408.946 

435.408.946 

Lo~i ti~1l 

VND 
VND 
VND 

VND 

VND 

Trong nam 

nng 

VND 

311.3 87.190.649 

448.217.600 

311.835.408.249 

2.241.088.000 

2.241.088.000 

(448.217.600) 

UIi suftt nffill 

5,8% d~n 6,5% 

Theo timg 1ftn nh~n nQ' 

Theo tung 1§n nb~ nQ' 

Theo tirng IAn nh~ nQ' 

6% d~n 11,4% 

Giam 

VND 

292.787.803.406 

292.787.803.406 

435.408.946 

435.408.946 

Hinh thue dam bao 

Tin ch§p 


Quy~n sli dl,mg d§t (01<) 


Quy~n sli dl,mg d~t (..) 


T in chAp 


Tin chftp 

31112/2018 

Gia tr j Sa e6 kba nang tra 
nQ' 

VND VND 

126.810.074.751 126.810.074.751 

448.217.600 448.217.600 

127.258.292.351 127.258.292.351 

2.241 .088.000 2.241.088.000 

2.241.088.000 2.241.088.000 

(448.217.600) (448.217.600) 

-
1.792.870.400 1. 792.870.400 

31112/2018 0110112018 

VND VND 
31 .034.352.700 

23.915.900.800 12.012.086.500 

85.497.97 1.720 43.046.948.108 

2.927.402.231 19.229.3 00.200 

14.468.800.000 2.888.000.000 

126.8 10.074.751 108.210.687.508 

C*) Quy~n su dVng dfit 56 VHN 1 1 1 846/L t~ i Khu C6ng nghi~p Le Minh xuan, xil U Minh Xuan, huy~n Blnh ChAnh, thanh ph6 He, Chi Minh. 
C....) Gi~y chUng nMn quy8n sli dl,lTIg dc1t 56 AD 493580 S6 145, H6 Dae Di, phuemg Quang Trung, qu~ DBng Da, thanh phB Ha NQL 
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ThOng t in chi ti~t lien quan d~n kho3n yay dai htl" 
Lo~ i tj~n ill suAt nam Nam dao h~ll Hlnh thuc dam bao 31/ 12/2018 01 /01 /201 8 

VND VND 
Ngan hang TMCP Quan dQi - Sa giao djch VND n i thai di~m giai 2018 Tin chfrp 435.408.946 

ngan 

Ngan hang TMCP Quiin dQi - Chi nMnh VND T~j thai di~m giai 2023 Tai san hlnh thanh tiI 2.241.088.000 

Thang Long ngan vbn yay (xe 0 to) 

2.24 \.08 8.000 43 5.408.946 
- ,

Khoan den h~n tratrong vong 12 
-

thang 448.217.600 

Kbo3n d@n btlD tra sau 12 than g 1.792.870.400 435.408.946 
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Cong ty ca phh sao v~ Thl}'c v~t 1 Trung u'o'ng 

145 H6 DUe Di - Plnr(JIlg Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i 

13. PHAI TRA NGU'Ol BAN NGAN H~N 
31112 /2018 

Sao cao tili chinh 

Cho n1tm tai chinh k~t thlie ngay 3 1/12/2018 

Gia tr! S6 c6 kha nang tra 

nO' 

VND VND 

a) Phai tni ngll'()'i ban chi ti~t theo nhil cung dp c6 s5 dU'16'n 

Cong ty TNHH HU'ng Hing 

- SUMMIT AGRO 
INTERNAT10NNA LTD 

- EASTCHEM CO.,LTD 

- KING ELONG GROUP 
LIMITED 

- FH Agrochemical 

International Trade Pte Ltd 

- Cong ty TNHH NICHINO 

Vi~t Nam 

- Chi nhanh Cong ty c6 phlin 
Nh~ra Tan Phli t\li Long An 

- Phai tra cac d6i tUQ'ng khac 

943.945.049 

1.061 .340.000 

1.672.760.479 

3.264.868.750 

5.041.852.200 

1.160.263.593 

5.997.333.55 I 

. 19.142.363.622 

943.945.049 

1.06 I .340.000 

1.672.760.479 

3.264.868.750 

5.041 .852 .200 

1.160.263.593 

5.997 .333.551 

19.142.363.622 

3.272.15 1.71 3 

5.472.689 .670 

1.0 I 9.61 2.845 

5.415 .359.806 

27.940.037.000 

b) Phiii tnl ngu'<ri ban 13 cae 943.945.049 943.945.049 1.265.332.806 

bcn licn quan 

(Xem thong tin chi ti~t t\li Thuy~t minh 35). 

14. NGU'Cn MUA TRA TIEN TRU'OC NGAN H~N 

- Le Th! Thuy - Tr~i gi6ng Na Ng~ 
- D6 Til! NghTa 

- Bui Th! PhUOllg 

- Cong ty TNHH MTV Gi6ng V~t tu Nong nghi~p Tiiy B~e 
- Le Th! Loan 

- NguyEn Van Doan 

- Cong ty TNHH MTV Binh Duong SO'n La 

- Trlin Th! Huong 

- Ngucri mua tra ti~n tru6c ng~n h\ln khac 

31112/20 I 8 

VND 

400.429.362 

589 .955 .872 

2.382 .851.153 

289 .932.783 

1.070.206.351 

4.733.375.521 

3.272.151.713 

5.472.689.670 

1.019.612.845 

5.415.359.806 

27.940.037.000 

1.265.332.806 

01/0 1/20 18 

VND 

766.952.210 

865 .715 .573 

1.100. 161 

4.057.405 

1.866.243.200 

217. 885.464 

815.526.481 

914.418.696 

5.451.899.1 90 
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15. TlIDE V A CAC KHoAN PHAI NOP NHA NU"OC 

s6 phaj thu d~u nam S6 phcii n{>p d~u nam s6 pMl n{>p trong S6 ail th\fc nQP trong s6 phai thu cu6i nam s 6 phai nQP cu8i n11m 
nam nam 

VND VNO VNO VND VND VNO 
Thue Gia tri gia tang 74.4 12.646 648.112.837 279.681.388 442.844.095 

Thue Xu~t kh~u, Nh~p kh~u 641.169.183 641.169.183 

Thue Thu nh~p doanh nghi~p 1.506.997.229 3.005.380.742 2.825.928.561 1.686.449.4 10 

Thue Thu nh~p ca nhan 6.417.9~5 400.608.221 1.792.537.139 1.535.81 8.390 650.909.0 15 

Thue Tai nguyen 1.229.805 1.208.000 2.000.000 2.021.805 

Thue Nba d~t, Ti~n thue dAt 377 .489 .892 377.489.892 

cac lo~j thu~ kMc 4.000.000 4.000.000 

7.647.760 1.982.018.096 6.469.897.793 5.666.087.414 2.021.805 2.780.202.520 

QuySt tm'm thu~ ella C6ng ty se chiu S\f ki€ m tra ella co quan thue. Do vi~e ap d\mg lu~t va eac qui dinh v~ thu€ ubi vai nhi~u 10\li giao dich kbae nhau co th€ <lugc giai thich theo nhi~u 
cach kM c nhau, s6 thu€ <lugc trinh bay tren Bao cao tai chinh eo th€ bi thay <16i theo quySt djnh clla co quan thu€. 
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Cong ty C6 phfin Bao v~ Th 'lc v~t 1 Trung lnrng 


145 H6 D~e D i - PhLIcmg Quang Trung - Qu~n Dfmg Da - Ha NQ. 


16. em PHt PHAI TR.A NGA.N H~N 

- Chi phI lfii vay 


Chi phi phai tra kMe (chi phi hOi nghj kMeh hang, mua hang ... ) 


17. PHAI THA NGAN H~N KHA.e 

- Kinh phi eong doan 

- Bao hi~m xli: hQi 

- Phai tra Dang phi 

- Nh~n ky quy, ky CLIgc ngful h~n 

- C6 tue, l<;ri nhu~n phai tra 

- H6 trg khach hang, chi€t khfiu khuy€n m~i phai tra khach hang 

- Phai tra hang h6a dIJ triI qu6e gia giiI h6 (*) 

- Phai tni khoan chi phi cae t6 ban hang 

- Cae khoan phai tra, phai n9P khae 

Bao clio titi chmb 

Cho nam tai chinh k€ t thue ngay 31112/20 18 

3111 2/2018 01 /0 1/2018 

VND VND 
400.424.3 IS 265 .576.788 

323.595.968 19 1.242. 168 

724.020.283 456.818.956 

31/12/2018 

VND 
37.245.086 

7.231.350 

9.183.584 

122.990.000 

129.941.600 73 .266.500 

2.3 4 1.826.676 2.200.939.062 

4 .739.057.695 3.083.932.512 

1.461 .810.020 

811.028 .666 678 .062.330 

9.660.314.677 6.474.387.61 7 

(*): Day la gia trj hang t~m vay ill hang dIJ triI qu6e gia ~i cae thai di~m I~p Bao eao Uij ehlnh (m!)t phAn hang giU hQ ~j 
thuy€ t minh s6 19). 
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Bao d o ti'ti cbin h 

Cho nrun tai eh£nh k~t thue ngay 3111 2/201 8 

Cong ty C6 pbftn Bao vt Thl!c v~t 1 Trung U'01l g 

145 H6 Die Di - PhuOng Quang Trung - Qu~ D6ng Da - HA NQi 

18. VON CHU SO HUu 
a) Bang c16i cb i~u bi~n dQng cua vBn chil SO' biro 

v3n dSu ill cua chu Th~ng du v6n c3 V3n khae eua 
sa hilu phSn cM SO' hilu 

VND VND VND 

S6 drr dAu nA m trwc 52.500.000.000 4.726.360.000 14.923.968.895 

Lai trong nam tru6e 

Phful ph6i \gi nhu~ 

Di~u cbinh theo bien ban quy~t toan 
thue n11m 2016 

S6 dll' cu6i nAm trwc 52.500.000.000 4.726.360.000 14.923.968.895 

S6 dll dftu n~m nay 52.500.000.000 4.726.360.000 14.923.968.895 

U i trong ni:im nay 

Phan ph6i lQ'i nhu~ (*) 

Trich Quy dau til' pMt tri€n 

Trich QuY khen thll'cmg, phuc l(yi 

Chi tra cd tu-c (bJng 16% v6n di€u 

l¢) 
Di~u chinh theo b i~n bin quyet toan 
thuS nllm 2017 
S6 dtr cuBi nlim nay 52.500.000.000 4.726.360.000 14.923.968.895 

(*) Vi~c pban ph5i IQ'i nhu~ thllc hien Theo Nghi quy~t Di;li HQi dang e6 dong ngay 19/0412018. 

Quy dSu tu phat 
tri~n 

V ND 

8.760.569.093 

1.065 .093.174 

9.825.662.267 

9.825.662.267 

1.1 06.089.058 

1.106.089.058 

10.931.751.325 

Lgi nhu~n chua pnan 
ph6i 

VND 

14.914.155.059 

11.071.410.567 

(9.997.639.761 ) 

(49.687.692) 

15.938.238.173 

15.938.238.173 

11.064.509 .030 

(10.059.133 .586) 

(1.106.089.058) 

(553.044.528) 

(8. 400.000.000) 

(46.049.257) 

J 6.897.564.360 

C l}ng 

VND 

95.825.053.047 

11.071.410.567 

(8.932.546.587) 

(49.687.692) 

97.914.229.335 

97.91 4.229.335 

11.064.509.030 

(8.953.044.528) 

(553.044.528) 

(iUOO. 000. 000) 

(46.049.257) 

99.979.644.580 
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b) Chi ti~t v6n diu hr cua chii so' hu'u 

31112/2018 Tyl~ 01/0112018 TYI~ 
VNO (%) VNO (%) 

Ba Doan Thj H~ng 3.042.340.000 5,79% 3.042.340.000 5,79% 

Gng D~ng Van Thong 9.446.430.000 17,99% 9.236.430.000 17,59% 

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

Ba D~ng QU)'llh Trang 5.578.410.000 10,63% 5.578.410.000 10,63 % 

Cac c6 dong khac 31.102.820.000 59,24% 31.3 12.820.000 59,64% 

52.500.000.000 100% 52.500.000.000 100% 

c) Cac g iao dich \'~ v6n vO'i cac chii so' hu'u va phan ph6i c6 ttl·c, chialQi nhu~ n 

Nam 2018 Nam 2017 
VND VND 

V5n diiu tu cua chu sa hilu 

- V 6n gop eJJu nam 52.500.000.000 52.500.000.000 

- V6n gop cu6i nam 52.500.000.000 52.500.000.000 

C6 tuc, Iqi nhu~n da chia 

- c6 ILI:C, 1(J'i nhu(in phcii tra eMu l1am 73.2 66. 500 

- c6 tlfC, /r,J'i nhw;in phai tra trang nam 8.400.000.000 

+ C6 tuc, lqi nhu~n chia tren lqi nhu~n nam tmac 8.400.000.000 

- c6 tll'C, 19'i nhlu,in ail chi tra bang tidn (8.343.324.900) 

+ C6 tuc, Iqi nhu~n chia tren Iqi nhu~n nam tmac (8.343.324.900) 

- C6 tlJ'c, lqi nhu~n con phai tra cuf>i nam 129.941.600 

d) C6 phi~u 
31/12/2018 01/0 1/2018 

sf> IO'qng c6 phi~u dang ky phat hanh 5.250.000 5.250 .000 

sf> IU'qng c6 phi~u da ban ra cong chung 5.250.000 5.250.000 

- c6 phidu pM thong 5.250.000 5.250.000 

sf> IU'qng c6 phi~u dang lu'u IUlnh 5.250.000 5.250.000 

- c6 phidu ph6 thOng 5.250.000 5.250.000 

M~nh gia c6 phi~u da IO'u hanh (VND) 10.000 10.000 

c) Cac quy Cong ty 

31 / 12/2018 01 /01 /2018 

VNO VNO 

- Quy diiu to' phat tri~n 10.931.751.325 9.825 .662.267 

10.931.751.325 9.825.662.267 

73.266.500 
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19. cAc KHoAN Ml)C NGOAI BANG CAN DOl ICE TOAN 
a) Tai san thue ngoai 

Ten 10 dat!Dja d i~m 10 dat Di~n tieh Thai gian M\le dich tbu€ Bon gia tbue Gbi eM 
thue thue 

Thua dat t\li 145 H6 Die Oi, 467,6 m2 50 nll.m ill TI'\1 so cong ty 322.267 BAt thue trft tien 
phuOng Quang Trung, qu~n ngay d6nglm2 bang nrull 
D5ng Da 15/1 0/1993 

Dat thue t\li ph5 Luu Phai, xa 3.121m2 Hang nam Kho xUOng sim 25 .200 DAt tIme tra ti€n 
Ngu Hi~p, huy~n Thanh Tri, xu~t bao bi d6nglm2 himg nrun 
Tp Ha N(\i 

Thua dAt s5 I t\li xa Soc Dll.ng, 103,3 m2 D~n Vl!.n phong lam ] 8.200 BAt thue tra ti~n 
huy~n Doan Hung, Hnh Phu 9/5 /2050 vi~e d6nglm2 m1.lt IAn 
ThQ 
Thua dat s5 13 8 Tr~n HlIDg 1200 m2 Den Xay dl)1lg tTl) 76.380 D§t thue tra ti~n 
Dl,lo,Phuong Nam Ngl,ln, Tp 03/10/2030 so lam vi~e d6nglm2 hangnam 
Thanh H6a, tinh ThanhHoa 
Thua dat s6 01/499; 02/467 t\li 966 m2 D~n Xay dl)1lg kho 8.441 
xli Ho~g PM, huy~n Hoing 24/12 /2019 d5nglm2 hilllg nam'\. 
Hoa, tinh Thanh H6a 

V~t each, Quan Toan, H6ng 8.838 m2 Hang nam Kho, XUOng 3.000 '~attue trft ti~n 
Bang, Tp. Hai PhOng san xuAt va VP d6nglm2 I . _:1:J. hilllg nrun 

Chi nhanh Hfti 
Phong . 

D~t tl1Ue t\l i Thj tr~n Vuong, 13.885,9 D~n Dat cO' co san 8.000 Bat thue tra ti~n 
huy~n Tien Lfr, tinh HlIDg Yen m2 16/ 12 /2026 xuch kiM doanh d6nglm2 MngnAm 

~ 

Lo 26 - Khu QHDC truae NM 97,92 m2 Uu dai VAn phong him 
xi m1!.ng Oieu Tri, IT. Oieu vi~c 

Tri, H. Tuy Phuae, tiM Binh 
Dinh 
Lo 25 - Khu QHDC truac NM 115,18 m2 Liiu dfli V1!.n phong lam 
xi m!l.ng Dieu Tri, IT. Oieu vi~e 

Trl, H. Tuy Phuac, tinh Binh 
Dinh 
Thua dat s6 48A B\li 1(> 149,83 m2 Uiu dai V1!.n phOng Chi 
Nguy€n Trai, PhuOng 2, Tp nbanh Phu Yen 
Tuy Hoa, tinh Phu Yen 

D~t Lo E26-E29 Kbu cong 3100 m2 25 nAm k~ Kho, Xuang va Dat thue tra tieD 
nghi~p Le Minh Xuan, huy~n tII ngay VP Chi nhanh m1,lt Icln 
Binh Chanh, Tp H6 Chi Minh 1/1/1999 MienNam 

Thlra d~t t\li s6 84 Nguy~n Chi 618,1 m2 Ben V!l.n phong Chi 16.20 1 Dat tIme tra ti8n 
Thanh, P. Tan An, Tp Buon 23/11/2019 nhanh Tay d6nglm2 bang nrun 
Ma Thu(\t, tinh Bile Lik Nguyen 

DAt thue !\Ii Thon PM Son, xii 17. 186 m2 D8n thfmg Kbo, Xuang 3.420 Dat thue tra tien 
Hoa Kbuong, huy~n Hoa 7/2020 san xuAt CN d6nglm2 hang nam 
Yang, Tp Dfl N~ng Da Nang 
Dat thue t?i Thon Phu Son, xii 5.940 m2 01107/2 020 V1!.n phong Chi 15.797 DAt thu€ trft ti~n 
Hoa Kbuong, huy~n Hoa nhanb Da Nang d5nglm2 hang nlUn 
Yang, Tp Dfl NAng 
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Cong ty ca phin Bao v~ Thl,J'c v~t 1 Trung U'ong 

145 H6 D~e Di - PhuOng Quang Trung - Qu?n D6ng Da - Hfl NQi 

b) H i san nh ~n gifr hQ 31112/2017 

Bao cao tai ch inh 

Cho nlUn tili ehfnh ket tbue ngay 3 11 12/20 IS 

0110 1/20 17 

S61uQ11g Gia tri 
7.So IUQ11g 

- Katana 20SC - Chai 4S0m1 2S.900 6.131. 101.l 87 28 .900 

- Tango 800WG - Thoog 2.500 4.391.875.000 2.500 

- Victory 300EC - Phuy 13.730 2.627.194.310 13 .730 

- Fuji-Olle 40WP - Thtmg (Bao) 44.865 3.621.607.144 44.865 

- Katana 20SC - Phuy 7.516 3.291.206.000 7.516 

- Bassa 50EC - Chai 450m1 271.642 16.373.507.932 27 1.642 

- Tango SOOWG - G6i I gram 399.800 845.600.000 399.800 

768.953 37.282.091.573 768.953 

c) Ngo:}i t~ 
31112/2018 

USD 2.013,26 

20. TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG cAp DICH VI) 

NAm 2018 
VND 

Doanb tbu ban hang 449 .098.544.597 

Doanh tIm eung cc1p dieh V\l 704.686.993 

449.803.231.590 

21. c Ac KHoAN GIAM TRU DOANH THU 

NAm2018 
VND 

Giam gifi hang ban 240.347.328 

240.347.328 

22. GIA VON HANG BAN 

N~2018 

VND 
Gia v6n eua hang hoa <1a ban 346.2 17.8 10.964 

Gia v6n eua djeh V\l daeung dip 491.886.993 

D\I phonglhoan nh?p d\I phong gifun gia hang t6n kho (3.866 .132.889) 

342.843.565.068 

29 

Gifi tIi 
6.1 31.1 01.187 

4.39 1.875.000 

2.627.194.31 0 

3.621.607. 144 

3.291.206.000 

16.373.507.932 

845.600.000 

37.282.091.573 

0110 1120 18 

2.254,06 

N1illl 20 J7 
VND 

539.769.359.748 

809.872.666 

540.579.232.414 

Nl'im 201 7 
VND 

N1illl20 17 
VND 

4 11.446.195.111 

483 .996.702 

7.784202 .14 1 

419.714.393.954 

http:7.784202.14
http:2.627.194.31
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23. DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH 

Lili ti€n gui, lai eho yay 

Lili ehenh l~eh tY gia phM sinh trong nam 

Lili ehenh l~eh tY gia do danh gia l~i s6 du eu6i nam 

24. CHI PHi TAl CHiNH 

U i ti€n vay 

Iii ehenh l~eh tY gia pilat sinh trong nam 

Iii chenh l~ch 1)' gia do danh gia l~i s6 du eu6i nam 

25. CHI PHi BAN HANG 

Chi phi nguyen 1i~u, y?t 1i~u 

Chi ph! nhan eong 

Chi phi kh§u hao tai san e6 dinh 

Ch i phi d jch V\l mua ngoai 

Chi phi kh<l.e bing ti ~n 

26. CHI PHi QUA.N LY DOANH NGHitP 

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

Chi phi nhan eong 

Chi phi kh§u hao tai san c6 dinh 

Chi phi dl,f phong 

TllU~, phi, 1~ phf 

Chi phi djeh Y\l mua ngoai 

Chi phi kMe b~ng ti~n 

N~ 20 18 

VND 
453. 107.712 

33. 172.36 1 

486.280.073 

Nam 2018 
VND 

7.279.5 59.139 

1.623.232 .671 

8.902.791.810 

NAm20 18 
VND 

2.265 .381.949 

12 .221.470.860 

2.172.609.430 

10.4 88.923 .157 

20.670.428 .230 

47.818.813.626 

Nam2018 
VND 

714.156.81 6 

27 .180.534.798 

1.1 41.339.6 16 

21 4.557.887 

800.565.960 

1.332.092.726 

5.21 4.147.775 

36.597.395.578 

Nam 20 17 
VND 

1.3 98.516.236 

53.98 1.934 

1.452.498.1 70 

NlI.rn2017 
VND 

5.538.601.544 

1. 525.73 6.745 

3.697.065 

7.068.035.354 

NlI.rn 20 17 
VND 

7.988.757.850 

15.647.289.764 

2.259.860.76 1 

10.806.882.743 

19.378.852.73 2 

56.081.643.850 

NlI.rn 2017 

VND 
1.390.720.540 

37 .41 2.3 68.334 

1.542 .3 00.276 

79.884.259 

1.985 .069.342 

1.384.760.481 

3.105 .238.244 

46.900.341.476 
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27. THU NfV.P KHAc 

Thu nll?P tu nhuqng ban, thanb Iy tai san e6 ojnh 

Thu6e nh~p tha a do san xuftt 

Ti€n oi~n eho thue kho 

Thu nh~p khae 

28. em PHi KHA.C 

Ti€n di~n eho thue kho 

Cae khoan bi ph<;lt 

Chi phi khae 

29. CHI PHi THUE THlJ NH~ DOANH NG~P HI~N HANH 

Tlmg Iqi nbu~n k~ tmln truae thu~ TNDN 
Cae khofrn oi€u ehinh tll.ng 

- Chi ph! khOng hr;rp l¢ 

Thu nh~p ehiu thu~ TNDN 

Cb i phI thu~ T NDN hi~n ha nh 

Cae khofrn di€u ehinh thu~ TNDN ella cae nllm truae vao thu~ thu nh~p 
doanh nghi~p phai nQP nll.m nay 

Thu~ tIm nll~p doanh nghi~p phai n9P o§u nllm 

Tbu~ thu nb~p doanh nghi~p oa nQp trong nll.m 

Tbu~ TNDN phai nQp cuai naID 

NAm 20 18 Nam 20 17 
VND VND 

35 .664.496 503 .925 .069 

79.046 .23 2 944.80 1.250 

1.475. 774 .844 

49.585.490 551.939.688 

164.296.218 3.476.440.851 

Nam 2018 
VND 

26.761.829 

292 .127 

Nam 2017 
VND 

1.475.774.844 

50.724 .077 

26 \.700.0 12 

27.053.956 1.788. 198.933 

Niim 2018 Nllm 201 7 
VND VND 

14.023.840.5 15 13.955.557.868 

772.816.909 465.178.637 
772.8 /6.909 465.178.637 

14.796.657.424 14.420.736.505 

2.959.33 1.485 2.884.147.301 

46.049.257 49.687.692 

1.506.997.229 1.748.658.656 

(2.825.928.561 ) (3 .175.496.420) 

1.686.449.410 1.506.997.229 
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30. LAI C O BAN TREN c O PHIEU 

Vi~c tinh tOlin Ia: i ccr ban tren c6 phi € u c6 the phan ph6i cho cac C6 dong sa hfru c6 ph&n ph6 thong clla Cong ty duQ'c thl,lC 
h i~n dl!a tren cac s6 l i ~u sau: 

Lgi nhu~n thufut sau thu € 

Lqi nhu~n phan b6 cho c6 phi€u ph6 thong 

C6 phi€u ph6 thong lUll hanh binh quan trong nWl 

Lai co' ba n tren c6 phi~u 

Nl!.m 2018 NWl2017 
VND VND 

11 .064.509.030 11.071.4 10.567 
11.064.509.030 11.07 1.4 10.567 

5.250.000 5.250.000 

2.108 2.109 


Cong ty chua co dl,l' tirth trich Quy khen thuang, phuc Igi va Quy khen thuang Ban di€ u banh tren L c;ri nhu~ sau thuS t;:ti 
cac thai di6m l~p Bao cao tai chinh. 

31. CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO 

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

Chi phi nhiin cong 

Chi phi kh§.u hao tai sim c6 dinh 

Chi phi d~ch V\I mua ngmli 

Chj phi khac b~ng ti€n 

32. CONG Cl,J TA.I CHINH 


Cae [o;:t i cong CI,l tai chinh clla Cong ty bao g6m: 


Nl!.m 20 18 
VND 

34 1.143.981.776 

47.6 17.591.4 85 

4.881.1 08.830 

12.490.820.263 

27 .15 8.958.694 

433.292.461.048 

Gi<i tri s6 k€ toan 

NiUn 2017 
VND 

492.611.844.30 1 

55.290.447.178 

4.867.590.125 

12.403.629.382 

25.117.663.91 1 

590.291.174.897 

31 11 2/20 18 01/01 /2018 

H i sa n ta i chlnh 

Ti€n va cac khoan tuang 
dUO'llg ti€ n 
Phai thu khach hang, phai thu 
kMc 

Gia g6c 

VND 

6.779.311.266 

20.081.558.544 

Ol,l' phong 

VND 

(1.034 .139.589) 

Gia g6c 

VND 

20.974 .3 57.001 

18.997.683.334 

Dl,l phOng 

VND 

(1.33 3.266.41 6) 

26.860.869.810 (1.034.139.589) 39.972.040.335 (1 .333.266.416) 

N Q' p h3. i tra tai chinh 

Yay va nQ' 

Phaj tra nguai ban, phai tra khac 

Chi phi pM i tra 

Gia tri s6 kS toan 

31112/2 018 01 /0 1/2018 

VND VND 

129.051.162.751 

28 .802.678 .299 

724 .020.283 

108.646.096.454 

34.41 4.424.61 7 

456.8 18.956 

158.577. 861.333 143.517.340.027 

Tai san tai chinh va ng phai tra tai chinh chua dUQ'e danh gia [(ii theo gia trj hgp ly t;:ti ngay kSt thuc n[m tai ehlnh do 
Thong tu 21 0/2009/TT-BTC va cac quy dinh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuy€t minh thong tin d6i 
v61 cong C\l tai chinh nhlIllg khong dua ra cac hu6ng d~ tuang duang cho vi~c danh gia va ghi nh~ gia trj hQ'P 1y Clla cae 
tili san tai chlnh va nQ' phai tra tai chlnh, ngo;:ti tru cae khoan trich l~p dl! phong ng phai thu kh6 doi <ia duQ'c neu chi ti€ t 
t;:ti cac Thuy€t minh lien quail. 
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Qu an 19 rui ro tai chfnh 

Rui ro tai chinh eua C6ng ty bao g6m rt'1i ro thi truOng, rt'1i ro tin d\lng va rt'1i ro thanh khofm. Cong ty dii xiiy d\l11g h~ 
th6ng kiSm soM nh~ dam bilO S\T can b~ng amue hqp Iy gifra chi phi rui ro ph<H sinh va chi phi quan ly rni roo Ban TBng 
Giam d6c Cong ty co trach nhi~m thea doi guy trinh guan Iy rt'1i ro d~ dilln bao S\T can bing hQ'P Iy gifra rt'1 i ro va kiSm soat 
rui roo 

Rui TO thi ITldrng 

Ho~t d9ng kinh doanh eua Cong ty 5e chu y~u chiu rui ro khi co S\T thay d6i v€ tY gia h6i doM va lili suk 

Rill ro v€ tY gia h6i doai: 

C6ng ty chiu rt'1i ro v~ tY gia do gia tri hqp Iy cua cae lu6ng ti~n trong tuO'llg lai cua mN c6ng el,l tAi chinh s~ bi~n dQng 
thea nhUng thay d6i eua tY gia ngo~i t~ kbi cac khoan vay, doanh thu va chi phi eua C6ng ty duQ'c th\TC hi~n b~g dO'll vi 
ti€n t~ khac v6i d6ng Vi~t Nam. 

Rui ro v€ Uii su~t: 

Cong ty cohiu rt'1i ro v€ H'li su§t do gia tri hQ'P Iy eua cac lu6ng ti€n trong tuO'llg lai eua mOt cong Cl,l tlii ehinb se bi€n dong 
thea nhrtng thay d6i eua lai su§t thi truOng khi Cong ty co phat sinh cae khoan tiSn gui co ho~c khOng co kY h~, cae 
khoan vay va nQ' ehiu lai su§t tM nbi. C6ng ty gUiln ly rui ro lai suat bfuJg each phiin Heh tinh hinh cf:Ulh tranh tren thi 
truOng d€ co dUQ'e cae lai su~t eo lQ'i eho m\le dieh eua C6ng ty. 

Rui TO tin dlJng 

Rui ro tin d\mg la riJj ro rna m9t ben tham gia trong m9t eong e\l tai ehinh ho~e hqp d6ng kbong c6 kha n1\ng th\Tc hi~o 
duQ'c nghia Y\l eua minh d§.n d~n t6n theit v€ tai ehinh eho Cong ty. Cong ty co cae rui ro tin d\lng til ho~t dong san xu§t 
kinh doanh (chu y~u d6i v6'i cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d9ng tai ehinh (bao gOm tiSn glri ngan hang, va cae 
eong e\l titi chinh khae). 

T~i ngay 3111212018 

Tien va cae khoan tuO'llg 
dUO'll g ti~n 
Phai thu khaeh hang, phai thu 
khae 

Tu I n11m 
tra xuong 

VND 

6.779.3 ~ 1.266 

19.047.418.955 

Tren I n11m 
d@n 5 n11m 

VND 

Tren 5 nrun 

VND 

CQng 

VND 

6.779.311.266 

19.047.418 .955 

25.826.730.221 25.826.730.221 

T,i ngay 0110112018 

Ti~n va cae khoan tuong 
dUO'llg ti~ll 
Phai thu khach hang, phai thu 
khae 

20.974.357.001 

17.664.416.918 

20.974.357.00 1 

17.664.416.918 

38.638.773.91 9 38.638.773.919 

Rui TO thUlllt kltoan 

Rui ro thanh khoan Iii rui ro C6ng ty g~p kho kh1in khi th\Te hi~n cae nghia Y\l rai ehinh do thieu v6n. Rui ro thanh khoirn 
eua Cong ty ehu y@u phM sinh ill vi~e cae tai sim tlii ehinh va nQ' phai tra tai ehinh co cae tho-i diem dao hlln khae nhau. 

Thai h~n thanh toan eua cae khoan nQ' phai tra rai ehinh d\Ta tren cae khoan thanh toan d\T ki~n thea hQ'P dang etren co sa 
dong ti~n eua cae khoan g6e) nhu sau: 
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Tir 1 n~m Tren 1 nam Tren 5 nlim C9ng 
tra xuong d€n 5 nam 

VND VND VND VND 

T;.t i ngay 31112/2018 

Vay va n<'y 127.258.292.351 1.792.870.400 129.051.1 62.751 

Phai tri nguai ban, phai tra 28.802.678.299 28.802.678.299 

Chiphiphaitra 724.020.283 724.020.283 

~ 
156.784.990.933 1. 792.870.400 158.577.861.333 

T\l i ngay 0110112018 

Vay va n9' 
Phai tra nguai ban, phai tra 
Chi phi pbii tra 

Tu 1 n~ 
tra xu6ng 

VND 

108.210.687.508 

34.41 4.424.617 

456.8 18.956 

Tren 1 nam 
d€n 5 nllm 

VND 

435.408.946 

Tren 5 nlim 

VND 

C{>ng 

VND 

108.646.096.454 

34.4 14.424.61 7 

456 .818 .956 

143.081.931.081 435.408.946 143.517.340.027 

Cong ty cho r~g muc d(> t~p trung rui ro dbi vm vi~c tra n9' Ii co th@ ki@m soat du<,Yc. Cong ty c6 kha niIDg thanh toan cac 
khoan n9' d€n h1.Ul tir dong ti~n tir hO<.1t d(>ng kinh doanh va ti~n thu tir cac tai san llii chinb d{1O h<.lO. 

33. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN M1,JC TRINH BAy TRONG BAo cAo LUll CHUYEN TIEN 
T~ 

Nlim 201 8 Nam 2017 
VND VND 

a) s6 ti~n di yay th\fc thu trong nli m 
Ti~n thu tir oi vay thea kh€ uac thong thuemg; 3 13 .628 .278.649 347. 172.576.492 

b) sa ti~n (Ill th\fc tn\ g8c yay trong nlim 
Ti~n tni n<,Y g6c vay thea kh€ uac thong thuemg; 293.223.2 12.352 336.416.902.429 

34. NHUNG Sl/ Kl~N pRAT SINH SAU NGAy KET THUC NA.M TAl c HiNH 

Khong co S\I ki~n tr9ng y~u nao xay ra sau ngay k€t thuc nllm tai chinh dbi hoi phai dtIQ'c di~u cbinh hay cong b6 trenBao 
cao tai chinh nay. 
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35. NGRq:P Vl,J VA s6 DU vol cAc BEN LIEN QUAN 

Giao dieh v&i cae ben lien quan trong n1!.m nhu sau: 

Thu nh~p eua T6ng Giam d5e 

Thu nh~p eua thanh vien khk trong Ban T6ng Giam d6e 

Thu nh~p eua HQi d6ng Quitn tri (Khong bao g6m cae thanh vien trong Ban 
Tang Giam d6e If! thanh vien H9i d6ng quim trD 

36. s6 LItU so SANH 

Nam 20 18 
VND 

1.03 1.405 .756 

678 .560.079 

1.238.889.599 

N1!.m 20 17 
VND 

690.402.439 

506.959 .564 

722.630.518 

L tr01lg Thi T u 

Nguai l ~p bi~u 
LU'O'Og Thj Tu 
K~ toan tru6ng 

f)~ng VAn Th6ng 

T6ng Giam d3c 

Ha N9i, ngay 11lhimg 3 nam 2019 

35 



 

 
 
Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019 
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                                                   CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

 
ĐẶNG VĂN THÔNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.psc1.com 

http://www.psc1.com/

		2019-04-09T14:21:59+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG




