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

 

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

Năm 2019 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 2019 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 nước 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 2019 qua đi với kết quả chỉ tiêu doanh 
thu vượt 16,94% so với kế hoạch đề ra và 
tăng 3,61% so với thực hiện năm 2018. Lợi 
nhuận sau thuế vượt kế hoạch 4,82% và 
tương đương với thực hiện năm 2018. 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 2020 được xem là rất khó khăn, thách 
thức đến từ nền kinh tế toàn cầu có dấu hiệu 
chững lại, rủi ro dịch bệnh COVID - 19 đã 
lan ra toàn cầu, cuộc chiến thương mại Mỹ - 
Trung chưa đến hồi kết. 

 

 
Đối với ngành nông nghiệp nói chung và ngành 
Bảo vệ thực vật nói riêng còn chịu sự tác động 
của biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Để 
tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định, hướng đến 
tương lai bền vững và thịnh vượng, đòi hỏi đội 
ngũ lãnh đạo phải tập trung cao độ và sự nỗ lực 
không ngừng của mỗi cán bộ, công nhân viên 
trong toàn Công ty.  
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, đối tác đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng 
PSC.1 trong suốt chặng đường hơn 30 năm xây 
dựng và phát triển. 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 
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THÔNG TIN CHUNG  
   

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG 

Tên giao dịch: Central Plant Protection Joint Stock Company No.1 

Tên viết tắt: PSC.1 

Logo Công ty:  

 

 

Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp số: 

Số 0100101611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội 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 

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  chứng khoán: BT1 

Mã số thuế: 0100101611 
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Năm 1992 

 
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 nghiệp 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 ban 
hành 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 QĐ 
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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Địa bàn kinh doanh 
TRỤ SỞ CHÍNH 

Số 145 phố Hồ Đắc Di - Quận Đống Đa – Tp Hà Nội 
Điện thoại:  84-24-38572764 
Fax:             84-24-38572751 

 

 DANH SÁCH CHI NHÁNH 

Chi nhánh 

Hải Phòng 

Km 9 Vật cách, Quán Toan, Hồng 
Bàng, TP. Hải Phòng. 
Điện thoại: 02253.850032 

Fax: 02253.850184 

Chi nhánh 
Phía Bắc 

Thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên. 
Điện thoại: 0221.873636/873590; 
Fax: 0221.873603 

 Chi nhánh 
Thừa Thiên 
Huế 

Xã Thuỷ Dương, huyện Hương Thuỷ, 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

 Điện thoại: 0234.3864403           
 Fax: 0234.3864403    

Chi nhánh 

Đà Nẵng 

 

 

Thôn Phú Sơn, xã Hoà Khương, huyện 
Hoà Vang, TP. Đà Nẵng. 
Điện thoại: 02363. 784396        
Fax: 02363.7801 

Chi nhánh 
Nam Trung 
Bộ  
 

Khu QHDC mới, Quốc lộ 1A, Thị trấn 
Diêu Trì, Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

 Điện thoại:  0256.3833555 

 Fax: 0256.3833777 

Chi nhánh 

Phú Yên 

Số 48C Nguyễn Tất Thành, thành phố 
Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. 
Điện thoại: 0257.3822866  
Fax: 0257.6252314           

Chi nhánh Tây 
Nguyên 

Km 4, Quốc lộ 14 Phường Tân An, Tp 
Buôn Ma Thuột, tỉnh  Đắk Lắk. 
Điện thoại:  0262.3953356    
 Fax: 0262.3877559 

Chi nhánh 

Phía Nam 

Lầu 3, Số 135A, đường Pasteur, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

 Điện thoại:028.38247554                
 Fax: 028.38277808 

DANH SÁCH TỔ BÁN HÀNG 

Tổ bán hàng 
Khu vực I 

Số 318 Trần Hưng Đạo, P. Nam Ngạn, 
Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa. 
Điện thoại: 

Tổ bán hàng 
Khu vực V 

Số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: 0243533 4827      

Tổ bán 
hàng Khu 
vực II 

 Km 9 Vật cách, Quán Toan, Hồng 
Bàng, TP. Hải Phòng 

 Điện thoại: 02253.850032 

Tổ bán hàng 

Khu vực VI 

Xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, 
Quảng Ngãi 
Điện thoại:  

Tổ bán hàng 
Khu vực III 

Số 823, Đường Long Hưng, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
 

Tổ bán hàng 
Khu vực VII 

Xã Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang 

  

Tổ bán hàng 

Khu vực IV 
Chung cư Lũng Lô CT1, KĐT Long 
Châu, P. Vinh Tân, Tp Vinh, Nghệ An 

Tổ bán hàng 
Khu vực VIII 

Thị Trấn Đoan Hùng, Đoan Hùng, Phú 
Thọ 
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Ngành nghề kinh doanh chính: 
- Sản xuất và mua bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt chuột, ruồi muỗi, kiến, gián, thuốc  điều 
hòa sinh trưởng cây trồng. 
- Sản xuất và mua bán phân hóa học, phân bón lá, phân bón hữu cơ sinh học. 
- Sản xuất và mua bán giống cây trồng… 

Các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh chính: 
 - Thuốc trừ sâu 
 - Thuốc trừ bệnh 
 - Thuốc trừ cỏ 
 - Thuốc trừ ốc  
 -  Thuốc trừ muỗi, kiến, gián 
 - 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. 

 
 
 
 
 

Báo cáo thường niên năm 2019 

http://www.psc1.com/


www.psc1.com 

 

 9 

Cơ cấu tổ chức: 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG 
TỔ 

CHỨC 
HÀNH 
CHÍNH 

PHÒNG 
TÀI 

CHÍNH 
KẾ 

TOÁN 

PHÒNG 
KINH 

DOANH 

BAN 
PHÁT 
TRIỂN 
GIỐNG 

CÂY 
TRỒNG 

PHÒNG 
CÔNG 
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VÀ SẢN 
XUẤT 

BAN 
DỰ ÁN 

CÂY 
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NGHIỆP 

CHI 
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HẢI 
PHÒNG 

CHI 
NHÁNH 

PHÍA 
BẮC 

CHI 
NHÁNH 

NAM 
TRUNG 

BỘ 

CHI 
NHÁNH 

TÂY 
NGUYÊN 

CHI 
NHÁNH 

PHÍA 
NAM 

CHI 
NHÁNH 
THỪA 
THIÊN 
HUẾ 

CHI 
NHÁNH 

ĐÀ 
NẴNG 

XƯỞNG 
SẢN 

XUẤT 
ĐÀ 

NẴNG 

CHI 
NHÁNH 

PHÚ 
YÊN 

XƯỞNG 
SẢN 

XUẤT 
PHÍA 
NAM 

XƯỞNG 
SẢN 

XUẤT 
HẢI 

PHÒNG 

TỔ BÁN 
HÀNG 
KHU 

VỰC I 

TỔ BÁN 
HÀNG 
KHU 
VỰC 
VIII 

 

TỔ BÁN 
HÀNG 
KHU 

VỰC VII 

 

TỔ BÁN 
HÀNG 
KHU 

VỰC VI 

 

TỔ BÁN 
HÀNG 
KHU 

VỰC V 

 

TỔ BÁN 
HÀNG 
KHU 

VỰC IV 

 

TỔ BÁN 
HÀNG 
KHU 

VỰC III 

 

TỔ BÁN 
HÀNG 
KHU 

VỰC II 

  
 

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 
doanh của Công ty. 
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Rủi ro 
Rủi ro về kinh tế: 

Kinh tế Việt Nam năm 2019 đạt được 
nhiều thành tựu, GDP Việt Nam tăng 7,02%, 
vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra (từ 6,6% đến 
6,8%). Trong khi đó, kim ngạch xuất nhập khẩu 
lần đầu tiên vượt ngưỡng 500 tỷ USD; 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 2019, khu vực nông lâm 
nghiệp và thủy sản tăng 2,01%, đóng góp 
13,06% cơ cấu của nền kinh tế, Tuy nhiên lĩnh 
vực nông lâm nghiệp và thủy sản vẫn phụ thuộc 
quá lớn vào thị trường Trung Quốc. Thực trạng 
được mùa mất giá vẫn thường xuyên diễn ra. 
Năm 2020 trước diễn biến khó lường của đại 
dịch toàn cầu COVID – 19 đã ảnh hưởng nặng 
nề đến kinh tế, xã hội trong nước. Sự bùng phát 
nhanh chóng của dịch bệnh trên toàn cầu có thể 
khiến nền kinh tế thế giới bước vào thời kỳ suy 
thoái. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 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. Nguồn nhập khẩu 
chủ yếu là từ Trung Quốc chiếm trên 50% 
tổng giá trị của mặt hàng này. Trong khi 
Trung quốc ngày càng siết chặt các quy 
định về môi trường và các quy định có liên 
quan khiến cho việc nhập khẩu nguyên liệu 
từ Trung Quốc ngày càng khó khăn hơn. 
Bên cạnh đó Việt Nam còn nhập khẩu của 
một số thị trường khác như Nhật Bản, Thái 
Lan, Hàn Quốc, Đức, Ấn Độ… 
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Rủi ro tài chính: 
 

Do đặc thù lĩnh vực 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 2019 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 2019 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 2019, nhiều hoạt chất thuốc BVTV đã hoặc sẽ bị cấm sử dụng, gồm: 
Carbendazim, Paraquat, 2.4D, Diazinon, Glyphosate, Fipronil, Chlorpyrifos ethyl… Điều này 
ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Rủi ro khác: 

Rủi ro thiên tai như hạn hán, bão lũ, xâm nhập mặn; 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 SẢN XUẤT 

KINH DOANH NĂM 2019 
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2019   
     Đơn vị tính: VNĐ 

 

 
Số TT 

 
Chỉ tiêu Thực hiện năm 

2018 
 

Kế hoạch 2019 Thực hiện năm 
2019 

TH 2019 
so TH 

2018 (%) 

TH 2019 
so KH 

2019 (%) 
 

1 
 
Tổng doanh thu 

 
450.213.460.553 

 
398.888.000.000 

 
466.464.472.532 103,61 116,94 

 
2 

 
Tổng chi phí 

 
436.189.620.038 

 
385.668.608.693 

 
452.539.039.664 103,75 117,34 

 
3 Tổng lợi nhuận  

trước thuế 

 
14.023.840.515 

 
13.219.391.307 

 
13.925.432.868 99,30 105,34 

 
4 

 
Thuế TNDN 

 
2.959.331.485 

 
2.643.878.261 

 
2.845.286.191 96,15 107,62 

 
5 

 
Nộp ngân sách 

 
20.174.851.668 

 
17.231.000.000 

 
21.374.946.603 105,95 124,05 

 
6 Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 

 
11.064.509.030 

 
10.575.513.046 

 
11.080.146.677 100,14 104,8 

 
7 Lãi cơ bản trên cổ 

phiếu 
 

2.108 
 

2.014 
 

2.111 100,14 104,82 

 
8 Thu nhập bình quân/ 

người/tháng 

 
11.727.818 

 
10.227.692 

 
12.436.843 106,05 121,60 

 
Doanh thu năm 2019 vượt 16,94% so với kế hoạch đề ra; đồng thời vượt 3,61% so với 

thực hiện năm 2018. Chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế Công ty vượt so với kế hoạch đề ra, 
tương đương với mức lợi nhuận đạt được của năm 2018. Thu nhập của người lao động tăng 
6,05% so với thực hiện năm 2018. 

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 
CBCNV Công ty trong năm vừa qua. 

 
Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 

 

Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2019 TH năm 2019 TH 2019/KH 2019 (%) 

Sản lượng Tấn 4.320 5.161 119,47 
Doanh thu thuần từ hoạt 
động bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 

 
Triệu đồng 

 
398.888 

 
465.744 

 
116,76 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 10.575 11.080 104,77 

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 

 
1.097.037 

 
20,90 

 
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 

 
46.712 

 
0,89 
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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: 1.097.037 cp 
Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: không có 
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 Công ty 
- 9/1996 - 5/1998: Phó Phòng Thị trường Công ty 
- 6/1998 - 3/2002: Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính 
Công ty 

- 4/2003 - 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 kiêm Phó Tổng giám đốc 
Năm sinh: 21/10/1962 

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

Số cổ phần nắm giữ: 130.714 cp 

Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: không 
có 

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: 46.712 cp 
Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: không 
có 
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 

 

 
 
 
 
 

http://www.psc1.com/


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 cp 
Số cổ phiếu người có liên quan nắm giữ: 200 
(Con trai Nguyễn Tuấn Anh) 
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 – T4/2019: Ủy viên HĐQT - Trưởng 
phòng Vật tư Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 
Trung ương. 
- T5/2019 – nay: Ủy viên HĐQT chuyên trách 

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 cp 
Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: không 
có  
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 – 4/2011: Trưởng phòng Công nghệ và 
Sản xuất, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 
Trung ương. 
- 5/2011 - nay: Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng 
Công nghệ và 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 
 
 

 
 

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 cp 
Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: 6.041 
cp (Vợ Nguyễn Thị Hải) 
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. 

 
Báo cáo thường niên năm 2019                                                                                                       20 

http://www.psc1.com/


www.psc1.com 

 

 

 
  

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 cp 
Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: 
không có 
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 
- T5/2016 đến nay: Thành viên BKS Công ty 
cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương 
 

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 cp 

Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: 
7.041 cp (Anh trai Vũ Văn Khang) 
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. 
- 9/2018 đến nay: Thành viên BKS Công ty cổ 
phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương 

 
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 1.097.037 20,90 

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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Thống kê nhân sự 
 

Cơ cấu nhân sự 
 

 
STT 

 
Tiêu chí 

Số lượng 
2018 

(người) 

 
Tỷ 

trọng 

Số lượng 
2019 

(người) 

 
Tỷ 

trọng 

1 Theo trình độ lao động 
    

- Trình độ Đại học và trên Đại học 131 39,6% 128 41% 

 
- Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp 

 
42 

 
12,7% 

 
36 

 
11,5% 

- Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 10 3,0% 08 2,6% 

- Lao động phổ thông 148 44,7% 140 44,9% 

2 Theo đối tượng lao động 
    

- Lao động trực tiếp 104 31,4% 97 31,1% 

- Lao động gián tiếp 227 68,6% 215 68,9% 

3 Theo giới tính 
    

- Nam 256 77,3% 241 77,2 

- Nữ 75 22,7% 71 22,8 

Tổng cộng 
 

331 100% 312 100% 
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Những thay đổi về nhân sự trong năm 2019: 

1. Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2019-HĐQT/NKIII ngày 18/03/2019, Quyết định 
số 119 QĐ/BVTV.1-HĐQT ngày 25/04/2019 về việc điều động Ông Nguyễn Ngọc Long 
thôi giữ chức Trưởng phòng Vật tư sang giữ chức vụ ủy viên HĐQT chuyên trách. 

2. Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/ 2019-HĐQT/NKIII ngày 18/3/2019, Quyết định 
số 116 QĐ/BVTV.1-HĐQT  ngày 25/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo 
vệ thực vật 1 Trung ương (Mã CK: BT1), về việc bổ nhiệm lại nhân sự của Công ty 
gồm các ông bà: Đặng Văn Thông, Đỗ Đức Cơ, Phan Văn Tùng, Vũ Thiện Giáo, 
Lương Thị Tú 
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77,2% 

 
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

 
 
 

Đối tượng lao động 

Lao động trực
tiếp

Lao động gián
tiếp

 
 
 
 
 
 

22,8% 
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 CBCNV 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 
CBCNV thích hợp, loại bỏ những 
CBCNV làm việc không hiệu quả và 
cung cấp cho các CBCNV 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 40 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 157/2018/NĐ-CP 
ngày  16/11/2018 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu vùng có hiệu lực thi hành từ 
01/01/2019; Tỷ lệ tiền lương đóng BHXH năm 2019 so với năm 2018 tăng 5,5%, cụ thể: 

 

STT Nội dung Năm 2018 Năm 2019 Tỷ lệ tăng (%) 

1 Lương tối thiểu Vùng I 3.980.000 4.180.000 5,03 

2 Lương tối thiểu Vùng II 3.530.000 3.710.000 5,1 

3 Lương tối thiểu Vùng III 3.090.000 3.250.000 5,2 

4 Mức lương đóng bảo hiểm bình quân/ 
người/ tháng 5.411.302 5.711.399 5,5 

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. 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. 

Thu nhập bình quân của người lao động/tháng 

11200000

11400000

11600000

11800000

12000000

12200000

12400000

12600000
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Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

 

STT Hạng mục đầu tư ĐVT Số 
lượng 

Số tiền đầu tư 
(đ) 

Thời điểm 
đầu tư 

Tiến độ 
dự án 

I Đầu tư mua quyền sử dụng đất, xây văn phòng làm việc, máy móc thiết bị sản xuất… 

A Chi nhánh Đà Nẵng      

 
1 Mua máy vặn nắp chai 

tự động 

 
Cái 

 
1 

 
299.392.000 

 
T8/2019 Đã thực 

hiện 

2 Đầu tư hệ thống phòng 
cháy chữa cháy 

Hạng 
mục 1 797.407.728 T8/2019 Đã thực 

hiện 

B Chi nhánh Phía Nam      

1 Mua đất xây trụ sở văn 
phòng chi nhánh Phía 
Nam 

m2 105 7.803.950.000 T9/2019 Đã thực 
hiện 

2 Máy đóng gói thuốc bột 
dạng xoay tròn túi Cái 1 1.169.500.000 T12/2019 Đã thực 

hiện 

3 Lắp đặt sàn thao tác tại 
Xưởng chi nhánh Phía 
Nam 

Hạng 
mục 

1 290.981.551 T10/2019 Đã thực 
hiện 

C Chi nhánh Nam Trung Bộ      

1 Xây trụ sở Chi nhánh 
Nam Trung Bộ 

Hạng 
mục 

1 2.153.684.276 T12/2019 Đang 
thực hiện 

2 Máy đóng gói thuốc bột 
dạng xoay tròn túi Cái 1 1.169.500.000 T12/2019 Đã thực 

hiện 

D Chi nhánh Phú yên      

1 Sửa chữa văn phòng làm 
việc Chi nhánh Phú Yên 

Hạng 
mục 

1 240.129.714 T12/2019 Đã thực 
hiện 
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Tình hình tài chính    

Chỉ tiêu Đơn vị 2018 2019 Tăng/giảm (%) 

Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 284.785 275.730 - 3,18 

Doanh thu thuần từ hoạt động 
bán hàng và cung cấp dịch vụ Triệu đồng 449.563 465.744 3,60 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh Triệu đồng 13.886 13.655 - 1,66 

Lợi nhuận khác Triệu đồng 137 271 97,81 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 14.024 13.926 - 0,70 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 11.065 11.080 0,14 
- Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2019 tăng 3,6%. 
- Tính đến 31/12/2019, Tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 275,73  tỷ đồng, giảm  3,18%. 
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 13,655 tỷ đồng, giảm 1,66% so với năm 

2018 . 
- Lợi nhuận từ hoạt động khác mang lại là 271 triệu đồng, tăng 97,81% so với năm 

trước.  
- Kết quả đạt được là mức lợi nhuận trước thuế đạt gần 14 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 

là 11,080 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm và tăng nhẹ 0,14% so với năm 2018. 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

 

Các chỉ tiêu ĐVT 2018 2019 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

- Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1,37 1,38 

- Hệ số thanh toán nhanh lần 0,19 0,17 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

- Hệ số nợ/Tổng tài sản % 64,89 62,97 

- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 184,84 170,09 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

- Vòng quay hàng tồn kho Vòng 1,64 1,63 

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 1,61 1,69 

 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 2,46 2,38 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH % 11,07 10,85 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng TS % 3,89 4,02 

- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/Doanh thu thuần % 3,09 2,93 
 

 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 2019 giảm so với năm 2018, chủ yếu do 
các khoản vay ngắn hạn. 

 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: chỉ tiêu về vòng quay hàng tồn kho giảm và hệ số 
doanh thu thuần/tổng tài sản tăng, Nguyên nhân là do doanh thu năm 2019 tăng và 
lượng hàng tồn kho giảm. 

 Về các chỉ tiêu hiệu quả: Doanh thu thuần năm 2019 tăng 3,6% so với năm 2018, 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 2018 (năm 2018 lần lượt là 4,02% và 10,85%). Lãi cơ bản trên cổ 
phiếu năm 2019 là: 2.111 đồng/cổ phiếu trong khi năm 2018 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 phần: 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) 2.292.112 43,66 

 - Trong nước 2.292.112 43,66 

 - Nước ngoài 0 0 

4 Cổ đông khác 2.957.888 56,34 

 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 

 
1.097.037 

 
20,90% 

 
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 31/12/2019) 
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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 háng 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 2019 
Tình hình sản xuất nông nghiệp 

Năm 2019, nông nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn chung về năng suất, chất lượng, 
hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Bên cạnh đó, ngành còn chịu tác động 
lớn bởi dịch tả lợn Châu Phi, diễn biến thời tiết cực đoạn hay thị trường nhiều mặt hàng nông 
sản không ổn định, một số mặt hàng nông sản chủ lực xuất khẩu với những quy định mới khắt 
khe và yêu cầu cao hơn của thị trường Trung Quốc. 

Năm 2019, mặc dù khó khăn về thị trường, giá hầu hết các mặt hàng nông sản giảm từ 
10 - 15%, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS năm 2019 ước đạt 41,3 tỷ USD tăng 
khoảng 3,2% so với với năm 2018 (riêng lĩnh vực lâm nghiệp đạt trên 11,2 tỷ USD, tăng 
19,2%). Thặng dư thương mại toàn ngành ước đạt mức kỷ lục 10,4 tỷ USD, tăng 19,3% so 
với năm 2018. Tiếp tục duy trì 8 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1,0 tỷ USD; 
trong đó có 4 mặt hàng trên 3 tỷ USD (gỗ và sản phẩm gỗ; tôm; rau quả; hạt điều). 
Tình hình dịch hại và bảo vệ thực vật 

Trên cây lúa dịch hại ít xuất hiện, chỉ xuất hiện gây hại cục bộ. Sâu keo mùa thu gây 
hại trên cây ngô diễn biến phức tạp, gây thiệt hại rất lớn cho người nông dân. 

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 BVTV 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, chiến tranh thương mại Mỹ 
Trung,... Trung Quốc siết chặt các quy định về môi trường, ban hành nhiều quy định, tiêu 
chuẩn khắt khe hơn đối với nông sản nhập khẩu từ Việt Nam. 

- 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 2019, nhiều hoạt chất thuốc BVTV đã hoặc sẽ bị cấm sử dụng, gồm: 
Carbendazim, Paraquat, 2.4D, Diazinon, Glyphosate, 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 2019 
 
            Đơn vị tính: triệu đồng 

Số 
TT Chỉ tiêu Thực hiện 

năm 2019 
Thực hiện 
năm 2018 

Tăng 
giảm so 
với cùng 
kỳ (trđ) 

 Tăng giảm 
so với cùng 

kỳ (%) 

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

1 Doanh thu thuần về BH 
và cung cấp DV 465.744 449.563 16.181 3,60 

2 Giá vốn hàng bán 349.864 342.844 7.020 2,05 

3 Lợi nhuận gộp 115.880 106.719 9.161 8,58 

4 Doanh thu HĐ tài chính 415 486 - 71 - 14,61 

5 Chi phí HĐ tài chính 9.176 8.903 273 3,07 

 Trong đó: Chi phí lãi 
vay 7.921 7.280 641 8,80 

6 Chi phí bán hàng 56.012 47.819 8.193 17,13 

7 Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 37.452 36.597 855 2,34 

8 Lợi nhuận thuần từ 
HĐKD 13.655 13.886 - 231 - 1,66 

9 Thu nhập khác 305 164 141 85,98 

10 Chi phí khác 34 27 7 25,93 

11 Lợi nhuận khác 271 137 134 97,81 

12 Lợi nhuận sau thuế 
TNDN 11.080 11.065 15 0,14 
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Tình hình tài chính 
Tình hình tài sản                                                                                             (đơn vị tính: triệu đồng) 

 

 
Chỉ tiêu 

 
31/12/2019 

 
31/12/2018 

Chênh lệch 
Số tiền % 

A. Tài sản ngắn hạn 238.991 253.857 - 14.866 - 5,86 

I. Tiền và các khoản tương 
đương tiền 

 
6.694 

 
6.779 

 
- 85 

 
-1,25 

II. Các khoản đầu tư tài chính 
ngắn hạn 

 
- 

 
-  

 
- 

III. Các khoản phải thu ngắn 
hạn 

16.050 20.000 - 3.950 - 19,75 

IV. Hàng tồn kho 209.515 219.801 - 10.286 - 4,68 

V. Tài sản ngắn hạn khác 6.732 7.277 - 545 - 7.49 

B. Tài sản dài hạn 36.739 30.927 5.812 18,79 

I. Các khoản phải thu dài hạn - -  - 

II. Tài sản cố định 34.410 28.363 6.047 21,32 

III. Bất động sản đầu tư - -  - 

IV. Tài sản dở dang dài hạn 573 
 

- 573 573 

V. Tài sản dài hạn khác 1.756 2.564 - 808       - 31,51 

Tổng cộng tài sản 275.730 284.784 - 9.055  

 
Tính đến hết 31/12/2019, tổng tài sản của công ty đạt gần 275,8 tỷ đồng, giảm hơn 9 tỷ 

đồng, tương đương mức giảm 3,18% so với đầu năm. Mức giảm này chủ yếu đến từ tài sản 
ngắn hạn. Cụ thể, tại 31/12/2019 tài sản ngắn hạn của công ty là 238,991 tỷ đồng, chiếm 
86,68% tổng tài sản, giảm gần 14,9 tỷ đồng tương ứng với mức giảm 5,86% so với đầu năm. 

Cuối năm 2019, lượng hàng tồn của Công ty là 209,515 tỷ đồng chiếm 87,66% tài sản 
ngắn hạn.  

Hàng tồn kho của Công ty chủ yếu là nguyên liệu vật liệu (55,29%), thành phẩm 
(302,54%) và hàng gửi bán (11,34%). Ngoài ra các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty đến 
hết 31/12/2019 là 16,05 tỷ đồng, giảm 19,75% so với hồi đầu năm. 
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Tình hình Nợ phải trả 
 

Chỉ tiêu 31/12/2019 Tỷ trọng 31/12/2018 Tỷ trọng Tăng giảm 
2019/2018 (%) 

Nợ phải trả 173.640.807.497 100% 184.805.274.012 100% - 6,04 

Nợ ngắn hạn 172.296.154.689 99,23% 183.012.403.612 99,03% - 5,86 

Nợ dài hạn 1.344.652.808 0,77% 1.792.870.400 0,97% - 24,99 
 
 

Nợ ngắn hạn của Công ty cuối năm 2019 là hơn 172 tỷ đồng, giảm gần 11 tỷ đồng 
tương đương mức giảm 5,86% so với ngày đầu năm. Nợ ngắn hạn giảm chủ yếu là do các 
khoản nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn giảm 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 2019 công ty chịu lỗ hơn 1,2  
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 sản 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 CBCNV 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 2020 
Chỉ tiêu TH 2019 KH 2020 KH 2020/TH2019 

Sản lượng (tấn) 5.161 2.788 54,02% 

Tổng doanh thu (VNĐ) 466.464.472.532 350.500.000.000 75,14% 

Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) 13.925.432.868 13.219.391.307 94,93% 

Cổ tức (%/năm) 16% (dự kiến) 16% (dự kiến) 100% 

Thu nhập bình quân/người/tháng 12.436.843 10.709.722 86,11% 

Tổng số lao động bình quân 312 300 96,15% 

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 đơn vị, 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 CBCNV 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 2019 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 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. 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 nước 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. 
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Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

       Chỉ  tiêu KH 2019 
 Thực hiện Tăng trưởng (%) 

   2019    2018 So với  KH So với 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Năm 2019 chỉ tiêu về doanh thu thuần đạt 465,74 tỷ đồng tăng 3,6% so với thực hiện 
năm 2018 và vượt 16,76% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11 tỷ đồng, vượt 
4,77% kế hoạch năm. Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (dự kiến) là 16%, bằng 100% so với kế hoạch. 

Năm 2019 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, một số nguồn nguyên liệu chính rất khó 
nhập, 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 2019: Hội đồng quản trị quyết định đầu tư 
mua đất và xây dựng trụ sở văn phòng làm việc Chi nhánh Phía Nam tại Thành phố Hồ Chí 
Minh với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng, đầu tư xây dựng văn phòng làm việc Chi nhánh Nam 
Trung Bộ với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. 

Về công tác tổ chức, nhân sự, năm 2019 Công ty thực hiện sát nhập phòng Vật tư vào 
phòng Công nghệ và Sản xuất, giải thể phòng Phát triển sản phẩm Công ty nhằm tinh gọn bộ 
máy, hướng tới sự hiệu quả trong công tác điều hành, chỉ đạo. 

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 

    TH 2018 

bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(tỷ đồng) 

398.888 465.744 449.562 16,76 3,60 

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 10,576 11,080 11,064 4,77 0,14 

Cổ tức (%/năm) 16 16  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. Căn cứ các Nghị quyết của 
HĐQT trong năm, Ban TGĐ đã thực hiện đầu tư 
mua đất xây trụ sở văn phòng Chi nhánh Phía 
Nam, xây văn phòng làm việc Chi nhánh Nam 
Trung Bộ. Trong năm tiếp theo sẽ triển khai xây 
dựng và đầu tư hệ thống phần mềm quản lý 
chung cho toàn Công ty.  
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 2020 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 2019 KH 2020 KH 2019/TH2018 

Sản lượng (tấn) 5.161 2.788 54,02% 

Tổng doanh thu (VNĐ) 466.464.472.532 350.500.000.000 75,14% 

Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) 13.925.432.868 13.219.391.307 94,93% 

Cổ tức (%/năm) 16% (dự kiến) 16% (dự kiến) 100% 
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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 
CBCNV 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 1.097.037 20,90 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  chuyên 
trách 

4 Vũ Thiện Giáo TV HĐQT 33.775 0,64 TV điều hành 

5 Phan Văn Tùng TV HĐQT 46.712 0,89 TV điều hành 
 

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

Hoạt động của Hội đồng quản trị 
HĐQT họp thường kỳ và đột xuất, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp để chỉ đạo 

Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và xử lý các 
vấn đề phát sinh đúng quy định. 

Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện đúng quy định; nội dung cuộc họp đều được 
thư ký HĐQT ghi chép đầy đủ trong Sổ biên bản họp của HĐQT; Nghị quyết các cuộc họp 
HĐQT được ban hành kịp thời. Tại các cuộc họp, tất cả các thành viên HĐQT đều tham dự 
đầy đủ. 

 
 

STT 
 

Thành viên HĐQT 
 

Chức vụ Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ 
(%) 

Lý do không 
tham dự 

1 Ông Đặng văn Thông Chủ tịch         5/5 100  

2 Ông Đỗ Đức Cơ Phó Chủ tịch 5/5 100  

3 Ông Phan Văn Tùng Ủy viên 5/5 100  

4 Ông Vũ Thiện Giáo Ủy viên 4/5 80 
Bận trực tiếp chỉ 

đạo công tác 
kiểm kê cuối năm 

5 Ông Nguyễn Ngọc Long Ủy viên 5/5 100  
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Trong năm 2019 HĐQT Công ty đã họp 05 lần; biểu quyết và ban hành Nghị quyết của HĐQT. 
Cụ thể như sau: 

STT Số nghị 
quyết Ngày Nội dung 

1 01/BVTV.1-
HĐQT/NKIII 

18/3/2019 1. Tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo sản xuất kinh 
doanh phục vụ vụ Xuân 2019, công tác quản lý hàng 
hóa, công nợ, tiền vốn.  
2. 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 thực hiện. 
3. Phê duyệt nội dung Chương trình, danh mục tài liệu, 
báo cáo trình Đại hội và ngày tổ chức Đại hội: 
24/4/2019. 
4.  Giao cho các thành viên HĐQT triển khai lập báo cáo 
theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT. 
5. 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 2019. 
6. Giao cho ông Đỗ Đức Cơ và bà Nguyễn Thị Kim 
Xuân chủ trì, chỉ đạo Phòng TCHC hoàn thiện hồ sơ 
triệu tập đại hội, gửi thông báo cho cổ đông và công bố 
trên Website của Công ty theo quy định. Đồng thời chủ 
trì rà soát lại nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ 
đông. 
7. Giải thể Phòng Phát triển sản phẩm; Miễn nhiệm 
chức vụ Phó phòng Phụ trách đối với ông Đỗ Đức Tú và 
Phó phòng đối với ông Nguyễn Thế Mạnh.  
8. Sáp nhập Phòng Vật tư vào Phòng CNSX; Miễn 
nhiệm chức vụ Trưởng phòng đối với ông Nguyễn Ngọc 
Long; Hội đồng quản trị giao cho ông Nguyễn Ngọc 
Long làm nhiệm vụ thành viên HĐQT chuyên trách, phụ 
trách công tác đầu tư máy móc thiết bị, công tác môi 
trường, PCCC của các Xưởng sản xuất và các công tác 
khác do Chủ tịch HĐQT phân công. 
9. Giải thể Ban Dự án chiến lược; Miễn nhiệm chức vụ 
Trưởng ban đối với ông Nguyễn Đức Khánh. 
10. Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý (có Tờ trình của Tổng 
Giám đốc kèm theo). 
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2 02/BVTV.1-
HĐQT/NKIII              

04/4/2019 1. Thống nhất việc mua đất làm trụ sở làm việc của Chi 
nhánh Phía Nam thuộc Công ty Cổ phần Bảo vệ thực 
vật 1 Trung ương tại TP Hồ Chí Minh, kinh phí dự kiến 
10 (mười) tỷ đồng trong thời gian Quý 3,4 năm 2019. 
Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên 
quan thực hiện và báo cáo HĐQT Công ty. 
2. Triển khai công tác chỉ đạo sản xuất, kinh doanh phục 
vụ sản xuất vụ Xuân 2019; Công tác quản lý hàng hóa, 
công nợ, tiền vốn; Kiểm tra, kiểm kê định kỳ. 
3. Phê duyệt nội dung Báo cáo trình Đại hội; Giao Ban 
Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban phục vụ Đại hội triển 
khai thực hiện công tác tổ chức, in ấn tài liệu và phục vụ 
đại hội. Tiểu ban Tài liệu và Tiểu ban khánh tiết, Tiểu 
ban phục vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được 
giao triển khai thực hiện. 
4. Phê duyệt Báo cáo thường niên năm 2018. 
5. Phê duyệt Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm 
soát năm 2018, Trình đại hội đồng cổ đông thông qua.  
6. 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 2019 trang trọng, chu 
đáo. 
7. Phê duyệt danh sách các ngân hàng được chấp 
thuận có các khoản vay từng lần có giá trị từ 10% vốn 
chủ sở hữu trở lên. 

3 03/BVTV.1-
HĐQT/NKIII              

06/8/2019 1. Thành lập Ban Đầu tư và giao cho một thành viên 
HĐQT làm trưởng  ban, trực tiếp phối hợp với các 
Phòng Ban, các Chi nhánh có xưởng sản xuất và các 
đơn vị tư vấn, đối tác để xây dựng thiết kế kỹ thuật, lập 
dự toán xây dựng và lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị 
phù hợp với yêu cầu.   
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Long, thành viên HĐQT 
làm Trưởng ban Đầu tư.  

4 04/BVTV.1-
HĐQT/NKIII              

08/10/2019 1. Phê duyệt phương án đầu tư kinh phí xây dựng Văn 
phòng làm việc Chi nhánh Nam Trung Bộ tại thị trấn 
Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Kinh phí đầu 
tư dự kiến khoảng 2 tỷ đồng. 
2. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và chứng nhận quyền sở hữu tài sản 
trên đất đối với khu đất Kho trung chuyển tại xã Hoằng 
Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 
3. Tiếp tục theo dõi, làm việc với UBND thành phố Hà 
Tĩnh và UBND tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết đền bù đối với 
lô đất 523 m2 tại 160 Trần Phú,  thành phố Hà Tĩnh (gần 
khách sạn Ngân Hà). 
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5 05/BVTV.1-
HĐQT/NKIII              

30/12/2019 1. Phê duyệt hệ thống Thang, bảng lương năm 2020. 
2. Phê duyệt và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Mận giữ 
chức vụ Kế toán trưởng Chi nhánh Phú Yên. 
3. Thành lập Chi nhánh Công ty tại Thanh Hóa trên cơ 
sở nâng cấp Tổ Bán hàng Khu vực I. 
4. Đổi tên gọi các Tổ Bán hàng Khu vực thành Đơn vị 
bán hàng khu vực, đồng thời đổi tên chức danh Tổ 
trưởng Tổ Bán hàng khu vực thành Giám đốc bán hàng 
khu vực. 
5. Đầu tư kinh phí sửa chữa, cải tạo nâng cấp xưởng 
sản xuất số 1  tại Chi nhánh Hải Phòng với kinh phí dự 
trù từ 1,3 đến 1,5 tỷ đồng. 
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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 của Ban kiểm soát 
Ban kiểm soát họp thường kỳ và đột xuất, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp theo 

đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và xử lý các vấn đề phát sinh đúng quy định. 
Các cuộc họp của Ban kiểm soát được thực hiện đúng quy định; nội dung cuộc họp 

đều ghi chép đầy đủ. 
 

 
STT 

 
Thành viên BKS 

 
Chức vụ Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 
(%) 

Lý do không 
tham dự 

1 Ông Lê Ngọc Diệp Trưởng ban         3/3 100  

2 Ông Trần Văn Biên Thành viên 3/3 100  

3 Bà Vũ Thị Thanh Huyền Thành viên 3/3 100  

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT 
và Ban Tổng 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 2019 của Công 
ty. 

Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của 
HĐQT và Ban Tổng 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 2018 % Số tiền (VNĐ) 

Kế hoạch (Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 
2018: Mức thù lao cho HĐQT và BKS/Lợi nhuận còn lại để 
phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức) 

 
1,2 

 
132.661.404 

Thực tế chi trả 1,2 132.662.000 

2. Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019   

Kế hoạch (Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 
năm 2019: 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) 

 
1,2 132.758.893 

Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 1,2 132.750.000 

Năm 2019, tổng số tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 2020 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, mối 
quan hệ với 

người nội bộ 

Hình 
thức Số lượng Ngày 

Số CP 
trước 

GD 

Số CP 
sau GD 

Tỷ lệ 
sau GD 

Đặng   Văn Thông Chủ tịch HĐQT, 
Tổng GĐ Mua 152.394 

Từ 
03/7/2019 

đến 
19/11/2019 

944.643 1.097.037 20,90 

Phan Văn Tùng Ủy viên HĐQT Mua 3.000 Ngày 
09/7/2019 43.712 46.712 0,89 

Phạm Xuân Sang 

Con trai Bà 
Lương Thị Tú 

– Kế toán 
trưởng 

Bán 30.000 Ngày 
03/7/2019 35.000 5.000 0,095 
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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 bám 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 BTGĐ 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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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN 

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, giống 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 
Trách nhiệm đối với môi trường 

Công ty luôn chú trọng đến phát triển bền vững. Hoạt động sản xuất, kinh doanh phải 
gắn liền với đảm bảo môi trường xanh – sạch. Văn phòng làm việc, xưởng sản xuất 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. 

Tiêu thụ năng lượng 
Sử dụng tiết kiệm năng lượng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

là một trong những tiêu chí đánh giá việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đã được Ban 
Tổng giám đốc, Công đoàn Công ty phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ công nhân viên 
trong toàn Công ty. Chính vì vậy lượng tiêu thụ điện hàng năm của toàn Công ty chỉ chiếm một 
phần rất nhỏ so với các chi phí hoạt động khác, góp phần chung tay bảo vệ môi trường. 

Tiêu thụ nước 
Hiện nay Việt Nam chúng ta đang phải đối mặt với thách thức rất lớn về tình trạng ô 

nhiễm nguồn nước và tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long. Tại các 
thành phố lớn, các khu công nghiệp lượng nước thải nước thải chưa qua xử lý, hoặc sử lý 
chưa triệt để đang là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Bên cạnh đó việc lạm dụng sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp dẫn đến nguồn nước ở sông, suối, ao 
hồ, đồng ruộng…bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏa của con người. 

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, Công ty luôn tuân thủ 
đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý nước thải của các 
xưởng sản xuất của Công ty đều được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất. Công đoàn Công ty cũng đã có nhiều hình thức khuyến khích các công 
đoàn viên sử dụng tiết kiệm nước. 

Quản lý nguồn nguyên liệu 
Năm 2019 Công ty đã đầu tư thêm cho các xưởng hệ thống đóng gói tự động giúp tăng 

năng suất, từ đó tăng sản lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của người 
tiêu dùng. Công ty luôn ưu tiên tiết giảm các loại bao bì khó phân hủy, thay thế bằng các loại 
bao bì, nguyên liệu thân thiện với môi trường để hạn chế tác động đến môi trường. 
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Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong sự nghiệp phát triển 
bền vững, Công ty luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất, 
chế biến thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng...Công ty đã trang bị đầy đủ các hệ 
thống xử lý mùi, bụi, nước thải đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chất thải nguy hại và chất lượng 
nước thải ra môi trường. Đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đối với toàn thể CBCNV 
trong Công ty. 
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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 bị lũ lụt…Với nhiều đóng góp 
cho các phong trào thanh niên tình nguyện. 
Công ty vinh dự được Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh khối các cơ quan Trung ương tặng kỷ 
niệm chương vì những đóng góp cho phong 
trào thanh niên tình nguyện giai đoạn 2007-
2019. 
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BAo cAo CVA BAN TONG GIAM DOC 

Ban T6ng Giam d5cC6ng ty C6 phfrn Bao v~ Th\Ic v~t 1 Trung uong (sau day gOi ilit la "C6ng ty") trlnh bay Bao cao 
cua minh va Bao cao tai chinb cua C6ng ty cho nam wi chinh k~t thuc ngay 31/12/2019. 

CONGTY 

C6ng ty C6 ph~n Baa v~ Th\Ic v~t 1 Trung uong ti~n than la C6ng ty V~t tu Bao v~ Th\Ic v~t 1 trvc thuQc BQ N6ng 
nghi~p va Phat tri~n Nong thon, duQ'c chuy€n d6i ill doanh nghi~p Nba nuac theo Quy~t djnh s5 3112/QDIBNN
DMDN ngay 10/11/2005 va s5 678/QDIBNN-DMDN ngay 10/3/2006 cua BO truOng BO N6ng nghi~p va PMt tri€n 
Nong thOn. C6ng ty C6 ph~ Bao v~ Th\Ic v~t 1 Trung uong chinb thuc di VaG ho?t dong thea Lu~t doanh nghi~p k€ tir 
ngay 05/6/2006 thea Gi§y ChUng nh~n dang IcY kinh doanh s5 0103012757 nay la Gi§y chUng nh~ dang IcY doanh 
nghi~p s5 010010 1611 do Sa K~ ho?ch va Dfru tu thanh pb5 Ha Noi dp ngay 4/11/20 11, dang IcY thay d6i I~n 4 ngay 
07 tMng 07 nam 2016. 

Trl). sa chinb cua Cong ty duQ'c d~t t?i: 145 H6 D~c Di - PhuOng Quang Trung - Qu~ D6ng Da - Ha NOi. 

HOI DONG QuAN TRJ, BAN TONG GIAM DOC vA BAN KIEM SOAT 

Cac thanh vien cua HQi d6ng Quan tri trong nam va t?i ngay I~p bao cao nay bao g6m: 

ang D~g Van Thong Chu tich 

ang D6 Duc Co Ph6 Chu tich 

ang va Thi~n Giao Thanh vien 


ang Nguy~n Ngoc Long Thanh vien 


ang Phan Van TUng Thanh vien 


Cac thanh vien cua Ban T6ng Giam d5c da di~u hfmh C6ng ty trong nl1m va t?i ngay l~p bao cao nay bao g6m: · A 

ang D~g Van ThOng T6ng Giam d5c 

ang D6 Duc Co Ph6 T6ng Giam d6c 

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

ang Le NgOc Di~p TruOng ban 

ang Tr~n Van Bien Thanh vien 

Ba va Thi Thanh Huy€n Thanh vien 

KIEM ToAN VIEN 

Cong ty TNHH Hang Ki€m toan AASC da: th\Ic hi~n ki€m toan cac Bao cao tM chinh cbo Cong ty. 

CONG BO TRAcH NHIJ!:M CllA BAN TONG GIAM DOC DOl VOl BAo cAo TAl cHiNH 

- Ban T6ng Gicim d5c Cong ty chiu trach nhi~m v~ vi~c I~p Bao cao tai chinb phan anh trung th\Ic, hgp Iy tinh hinh tai 
chinb, k~t qua ho?t d(>ng kinh doanh va tinh hinh luu chuy~n ti~n t~ cua Cong ty trong nam. Trong qua trinh I~p Bao 
cao tai chinh, Ban T6ng Gicim d5c C6ng ty cam k~t da: tuan thu cac yeu du sau:-

--

Xay d\Illg va duy trl ki~m soat n(>i bO ma Ban T6ng Giam d5c va Ban quan trj Cong ty xac diM la c~ thi~t d~ 


dam bao cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh khong con sai s6t trong y~u do gian I~n ho~c do nh~m lfin; 


L\Ia chon cac chinh sach k~ toan thfch hgp va ap dt,mg cac chinh sach nay mot cach nh§t quan; 


Dua ra cac danh gia va d\I doan hgp Iy va th~n trong; 
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Neu r5 cae chu§n m\fe k€ toan duqe ap d\lI1g e6 duqe tWIn thu hay khong, e6 nhfrng ap d\mg sai I~eh trong y€u 
d€n mue dn phai eong b6 va giai thfch trong Bao cao tai chinh hay khong; 

L~p va trinh bay cae Bao eao wi ehinh tren co sa tuan thll cac Chu~n m\fc k€ toan, Ch€ do k€ toan doanh nghi~p 
Vi~t Nam va cae quy djnh phap 1:9 c6 lien quan d€n vi~e l~p va trinh bay Bao cao tai chinh; 

L~p cae Bao cao tai ehinh d\fa trell co sa ho~t d¢ng kinh doanh lien Wc, trir truong hqp khong thS cho rfuIg Cong 
ty se ti€p tI,lc ho~t dong kinh doanh , 

Ban T6ng Giam d6e Cong ty dam bao r~ng cac s6 k€ toan duqe luu gifr d€ phan anh tinh hinh tM ehinh clla C6ng ty, 
v&i muc do trung thve, hqp 1:9 t~i bM ell thai diSm nao va dam bao r~ng Bao cao tai ehinh tuan thu cac quy djnh hi~n 
hanh eua Nha nuac. D6ng thai c6 traeh nhi~m trong vi~e bao dam an toan tai san Clla Cong ty va th\fe hi~n cae bi~n 
phap thich hqp dS ngitn eh(1n, phat hi~n cae hanh vi gian I~n va cae vi ph~ khac. 

Ban T6ng Giam d6e Cong ty cam k€t ring Bao cao tai chinh da phan anh trung th\fc va hqp 19 tinh hinh wi cbfnh eua 
Cong ty t:?i thai diSm ogay 31112/2019, k€t qua ho~t dong kinh doanh va tinh hinh luu chuySn ti€n t~ eho nam tai chinh 
k€t thUc cling ngay, phil hqp v&i Chu~n m\fC k€ toan, Ch€ d¢ k€ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va tuan thU cae quy djnh 
phap 19 e6 lien quan d€n vi~c I~p va trinh bay bao cao wi ehinh. 

Cam k~t khac 

Ban T6ng Giam d6e cam k€t r~ng Cong ty twin thu Nghi djnh 71/2017/ND-CP ngay 06/06/2017 hu6ng dful v€ quan tri 
eong ty ap d\lI1g d6i v&i eong ty d~i chUng va Cong ty khong vi ph~ nghla V\l eong b6 thOng tin thee quy djnh ~i 
ThOng ill s6 155/20 15/TT-BTC ngay 06110/2015 eua B9 Tai ehinh hu6ng diin eong b6 thong tin tren Thi truOng chUng 
khoao . 

.... 


D~ng Van ThOng 

T6ng Giam d6c 

Ha Npi, ngay 27 thang 02 nam 2020 
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a c 
S6: 030320.013 /BCTC.KT3 

BAo cAo KIEM TOAN' DOC L~P 
Kin'h giH: 	 Quy C6 dong, HQi dAng Quan trj va Ban T6ng Giam dBc 

Cong ty C6 phfin Bao v~ Th ...·c v~t 1 Trung lfO'ng 

Chung toi d1! ki~m toan Bao cao tai chinh kern thea cua Cong ty C6 ph§n Bao v~ Th\Ic v~t 1 Trung U01lg duQ'c 
I~p ngay 27 thang 02 n:lm 2020, tu trang 05 den trang 37, bao g6m: Bang din d6i ke toan t<;li ngay 31 thang 12 
n:lm 2019, Bao cao ket qua hO<;lt di,)ng kinh doanh, Bao cao luu chuy~n tien t~ cho nam tai chinh ket thuc cung 
ngay va Bim Thuyet minh Bao cao tai chinh. 

Trach nhi~m cua Ban T6ng Giam d6c 

Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhi~m ve vi~c I~p va trinh bay trung th\Ic va hQ'P Iy Bao cao tai chinh cua 
Cong ty thea Chu§n mJ,Tc ke toan, Che di,) ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy c6 lien quan 
den vi~c l~p va trlnh bay Bao cao tai chinh va chiu trach nhi~m ve ki~m soat ni,)i bi,) rna Ban T6ng Giam d6c xac 
djnh la dn thiet d~ dam bao cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh khong c6 sai s6t trQng yeu do gian I~n 
ho\1c nh§m I§n. 

Trach nhi~m clla Ki~m toan vien 

Trach nhi~m cua chUng toi la dua ra y kien ve Bao cao tai chinh d\Ia tren ket qua cua cui,)c ki~m toano Chung toi 
da tien hanh ki6m toan thea cac Chu§n ml,rc ki~m toan Vi~t Nam. Cac chu§n mllC nay yeu du chung toi tuan thu 
chu§n mllc va cac quy dinh v€ d<;lo du'c nghe nghi~p, I~p ke ho~ch va th\IC hi~n cui,)c ki6m toan d€ d~t duvc sv· 
dam bao hQ'P Iy ve vi~c li~u Bao cao tai chinh cua Cong ty c6 con sai s6t trQng y@u hay kh6ng. 

Cong vi~c ki€m toan bao g6m thV'c hi~n cac thu tvc nh~m thu th~p cac b~ng chUng ki~m toan ve cac s6 1i~1I va 
thuy~t minh tren Bao cao tai chinh. Cac tM tvc ki~m toan duQ'C l\Ia chQn dl,ra tren xet doan cua ki€m toan vi€m, 
bao g6m danh gia rui ro c6 sai s6t trQng y~u trong Bao cao tai chfnh do gian I~n ho\1c nh§m I§n. Khi thv'c hi~n 
danh gia cac rui ro nay, ki~m toan vien da xem xet ki6m soat nQi b('> cua Cong ty lien quan d~n vi~c I~p va trlnh 
bay Bao cao tai chinh trung thv'c, hqp Iy nh~m thi@t k~ cac thu tvc ki€m to an phu hqp vai tinh hinh th\Ic t~, tuy 
nhien kh6ng nh~m mvc dich dU'a ra y ki~n ve hi~u qua cua ki~m soat nQi b9 cua Cong ty. Cong vi~c ki6m toan 
cling bao gbm danh gia tinh thich hqp cua cac chinh sach k@ toan duqc ap dvng va tinh hqp Iy cua cac u'ac tinh k@ 
toan cua Ban T6ng Giam d6c cling nhu danh gia vi~c trlnh bay t6ng th~ Bao cao tai chinh. 

Chung toi tin tu6ng r~ng cac b~ng chUng ki~m toan rna chung toi da thu th~p duqc la d§y du va thich hqp lam CO' 

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

y ki~n clla Ki~m toan vien 

Theo y ki~n cua chung toi, Bao cao tai chinh da phan anh trung th\Ic va hQ'P Iy, tren cac khia c~nh trQng y@u tlnh 
hinh tai chinh cua Cong ty C6 ph§n Bao v~ Th\Ic v~t 1 Trung uong t~i ngay 31 tMng 12 n:lm 2019, cling nhu k@t 
qua hO<;lt dong kinh doanh va tlnh hinh luu chuy~n tien t~ trong nam tai chinh k@t thuc cung ngay, phil hQ'p vai - Chu§n mJ,TC ke toan, Che do ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dtnh phap Iy c6 lien quan d~n vi~c I~p va 
trinh bay Bao cao tai chfnh. 

-

P al\' n.h-	 Ph~m Thj Xuan Thu 
- -= 

Ph6 T6ng Giam d6c Ki€m toan vien 

Gi§y chlmg nh~n d:lng kY hanh nghe ki€m toan Gi§y chung nh~n d:lng ky hanh ngh€ ki~m toan 

s6: 0777-2018-002-1 s6: 1462-2018-002-1 

Ha N(Ji, ngay 03 thang 03 nam 2020 

T: (84) 24 3824 1990 I F: (84)2438253973 1 1 Le Phung Hieu , Hanoi, Vietnam A member 01 III International 

HANG KIEM roAN AASC 
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BANG CAN n OI KE ToAN 
T(li flgay 31 thang 12 !lam 2019 

M a 

sa 
TAr SAN Thuy~t 

min b 

31112/2019 

VND 

0110112019 

VND 

100 A. TArSANNGANH~N 238.991.340.118 253.857.623.877 

110 

III 

I. Ti@n va cac khoan tlfO'ng d trO'ng ti~n 
I. Ti@n 

3 6.694.526.981 

6.694.526.981 

6.779.311.266 

6.779.311.266 

130 

13 I 

132 

136 

137 

m. Cae khoan phiii thu ngh h~n 
I. PMi thu ng~n h~n eua kMeh Mng 

2. Tni tru&e eho nguai ban ng~n h~n 
3. Phai thu ng~n h~n kMc 

4. DV phOng pMi thu ng~n h~ kh6 doi 

4 

5 

6 

16.049.838.392 

14.657.341.251 

l.l82.126.516 

1.401.449.757 

(1.191.079.132) 

20.000.071.089 

18.279.717.067 

952 .652.134 

1.801.841.477 

(1.034.139.589) 

140 

141 

149 

IV. Hang tAn kho 

1. Hang t6n kho 

2. DV phOng giam gia Mng t6n kho 

8 209.514.776.406 

210.415.785.399 

(901.008.993 ) 

219.800.816.159 

223.718.885.411 

(3.918 .069.252) 

150 

151 

152 

153 

V. 

1. 

2. 

3. 

Tai san nglin h~n khae 

Chi phi tn't tru6c ng~n h~n 
Thu~ GTGT dUQ'e kh~u trir 

Thu~ va cae khoan khac phai thu Nha nu6e 

12 

16 

6.732.198.339 

621.509.355 

6.105 .902.084 

4.786.900 

7.277.425.363 

730.871.944 

6.544.531.614 

2.021.805 

200 B. TAl SAN DAr ~ 36.739.146.584 30.927.294.715 

220 

221 

222 

223 

227 

228 

229 

II. 

1. 

2. 

Tai san ea d jnh 

Hi san e6 diM hllu hinh 

Nguyen gia 

Gia tri hao man fuji k€ 
Hi san e6 diM vo hinh 

Nguyengia 

Gia trj hao man fuji k€ 

10 

II 

34.409.894.272 

23.993 .550.272 

66.973.792.088 

(42.980.241.816) 

10.416.344.000 

14.196.344.000 

(3.780.000.000) 

28.363.613.619 

24.911.219.619 

64.365.042.627 

(39.453.823.008) 

3.452.394.000 

6.392.394.000 

(2.940.000.000) 

240 

242 

IV. Tai san dO' dang dili h~n 

1. Chi phi xay d\fllg CO' ban d6 dang 

9 573.050.578 

573.050.578 

260 

261 

VI. Tai san dai h~n khae 

I. Chi phi tra tru&c dai h\in 12 

1.756.201.734 

1.756.201.734 

2.563.681.096 

2.563.681.096 

270 TONG CONG TAl SAN 275.730.486.702 284.784.918.592 
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7 " ..c I. ,

BANG CAN DOl KE TOAN 
Tfli ngay 31 tluing 12 nam 2019 

(tilp theo) 

Mil NGUONVON Thuy~t 31112/2019 0110112019 

s5 minh VND VND 

300 C. N<J PHAI TIU 173.640.807.497 184.805,274.012 

310 I. NQ' ng~n h~n 172.296.154.689 183.012.403.612 

311 l. PMi tnt nguai bim ng~ h~n 14 17.447.512.641 19.142.363 .622 

312 2. Nguai mua tra tien truac ng~n h~n 15 6.092.060.977 4.733 .375.521 

313 3. Thu~ va cae khoan pMi nQP Nha nuac 16 1.537.475.429 2.780.202 .520 

314 4. PMi tra nguai lao d9ng 16.670.103.965 17.442.823.810 

315 5. Chi phi pMi tra ng~ h~n 17 1.436.130.603 724.020.283 

319 6. Phili tra ng~n h~n kMc 18 20.093 .64l.866 9.660.314.677 

320 7. Yay va nq thue tai chinh ng~n h~n 13 107.744.112.528 127.258.292.351 

322 8. Quy khen thuemg phUc lqi 1.275.116.680 1.27l.010.828 

330 II. Ng did h~n 1.344.652.808 1.792.870.400 

338 l. Yay va nq thue titi chinh dai h~ 13 1.344.652.808 1.792.870.400 

400 D. VON cHi; SO Hffu 102.089.679.205 99.979.644.580 

410 I. V5n chil s& hu'u 19 102.089.679.205 99.979.644.580 

411 l. V 6n g6p eua ehu sa hiIu 52.500 .000.000 52.500 .000.000 

411a - cd phiiu phd thong co quyin bi€u quyit 52.500.000.000 52.500.000.000 ~ 
412 2. Th~g du v6n c6 pheln 4.726.360.000 4.726.360.000 

414 3. V6n khac cua chu sa hilu 14.923.968.895 14.923.968.895 

417 4. Chenh l~ch tY gia h6i doai 26.622.000 

418 5. Quy delu tu pMt tri~n 12.037.263.027 10.931.751.325 

421 6. Lqi nhu~ sau thu~ chua pharr ph6i 17.875.465.283 16.897.564.360 

421a - LNST chua phr'in ph6i lUy ki din cu6i nam truac 6.795.318.606 5.833.055.330 

421b - LNST chua phr'in phdi nam nay II. 080.146. 677 11.064.509.030 

440 TONG CONG NGUON VON 275.730.486.702 284.784.918.592 

I-
\
I- LuO'ng Thj Ttl LU'ong Thj Ttl 

Nguai l~p bi@u K~ toan truong T6ng Gicim d6c 

Ha N(;i, ngay 27 thcing 02 nam 2020 

-
6--
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Cong ty ca ph§n Bao ve Thl}'c v~t 1 Trung U'o'ng Bao cao t:li chinh 

145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Hil N(>i Cho nam tili ehinh k€t thUe ngily 31112/2019 

BAo cAo KET QuA HO~T DQNG KINH DOANH 
Nom 2019 

Ma CHiTlEU Thuy~t NAm 2019 NAm 2018 
so minh 

VND VND 

01 1. Doanh thu ban hang va cung dp djch vI} 21 465.744.476.021 449.803.231.590 

02 2. Cae khoan giam tn:r doanh thu 22 	 240.347.328 

10 3. Doanh tbu thu§n ban bllDg va cung dp djcb V\1 	 465.744.476.021 449.562.884.262 

11 4. Gia vBn hang ban 	 23 349.864.562.183 342.843.565.068 

20 	 5. Lgi nhu~n g{ip v~ ban hang va cung dp djch VI} 115.879.913.838 106.719.319.194 

.p21 6. Doanh thu ho~t d¢ng tai ehinh 	 24 415.066.405 486.280.073 \c 
22 7. Chi phi tili ehinh 25 9.176.460.3 54 8.902.791.810 /' 
23 Trang t16: Chi phi [iii vay 7. 921.336.228 7.279.559.139 

11\>25 8. Chi phi ban M.ng 	 26 56 .012.144 .557 47.818.813 .626 
26 9. Chi phi quan ly doanh nghi~p 27 37.451.724.925 36 .597.395.578 	

\P 

;, 
30 10. LQ'i nhu~n thu§n til' hO:Jt d{ing kinb doanh 13.654.650.407 13.886.598.253 "c 

31 11 . Thu nh~p khae 	 28 304.930.106 164.296.218 
32 12. Chi phi khac 	 29 34.147.645 27.053 .956 

40 13. Lgi nhu~n khac 	 270.782.461 137.242.262 

50 14. Tang 19i nhu~n k~ toaD trrr6'c thu~ 	 13.925.432.868 14.023.840.515 

51 15. Chi phi thu8 thu nh~p doanb nghi~p hi~n hanh 30 2.845.286.191 2.959.331.485 

52 16. Chi phi thu€ thu nb~p doanh nghi~p hoan I~i 

60 17. LQ'i nhu~n sau thu~ tbu nh~p doanh nghi~p 	 11.080.146.677 11.064.509.030 

70 18. Liii cO' baD tren c6 phi~u 31 	 2.108 

L trO'ng Tbj T tl LlfO'Dg Thj Ttl 

Nguoi l~p bi~u K8 toan twang T6ng Giam d6e 

Hil N9i, ngay 27 thimg 02 nam 2020 
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C6ng ty C6 ph§n Biio v~ ThlfC v~t 1 Trung lfo'ng Bao cao tai chinh 

145 H6 Dic Di - PhuOng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nam tai chinh k~t thUc ngay 31/1 2/2019 

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T.¢ 
Nom 2019 

(Theo phU'O'ng phap tr,!c tilp) 

Mli CHiTIEU Thuy~t Nam 2019 Nam 2018 
sa minh 

VND VND 

I. ufu C H UYEN TIEN TIl HO~T DQNG KINH DOANH 
. 01 1. Ti~n thu tlr ban Mng, cung c§p djch V\l va doanh 497.756.130.569 469.223.307.288 

thukMc 

02 2. 	 Ti~n chi tra cho nguai cung dp hang h6a va djch V\l (385.978.946.132) (423.663 .192.230) 

03 3. 	 Ti~n chi tra. cho nguai lao d9ng (49.670.856.455) (53.002.544.000) 

04 4. 	 Ti~n lai vay dll tra (7.211.563.908) (7.144.711.612) 

05 5. 	 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dll n9P (3.948 .527.462) (2.825.928 .561 ) 

06 6. 	 Ti~n thu khac tir ho~t d9ng kinh doanh 3.672 .578.106 1.895.454 .223 
"" 
~07 7. 	 TiSn chi khac cho ho~t d9ng kinh doanh ( 15.424.281.790) (5.115 .180.124) " 

20 Luu chuyill tiJn thuan til' hoftt arng kinh doanh 	 39.194.532.928 (20.632.795.016) .:< 
II 

II. ufu CHUYEN TIEN TV HO~T DQNG DAu Tlf 	 ;C 
21 1. 	 Ti~n chi d~ mua siro, xiiy dlp1g tai san c6 dinh va (11.421.237.312) (6.877.929.828) 

I'" 
cac tai san dai h<;ln khac 

..t
22 	 2. TiSn thu tir thanh Iy, nhUQ'llg ban tai san c6 djnh 109.090.909 800.830.000 ..;;;: 

va cac tai san dai h<;ln khac 

27 3. Ti~n thu Hli cho vay, c6 ruc va IQ'i nhu~n duQ'c chia 415 .066.405 453 . 107.712 


30 Luu chuyin tiJn thuan til' hoftt arng aim til' (10.897.079.998) (5.623.992.116) 


III. LlJU CHUYEN TIEN TV' HO~T DQNG TAr CHINH 

33 1. 	 Ti~n thu tlr di vay 327.735.078.768 313.628.278.649 

34 2. 	 Ti~n tra nQ' g6c vay (347.697.476.183 ) (293.223 .212.352) 

36 3. C6 ruc, lQ'i nhu~n dll tra cho cM s6 h11u (8.419.839.800) (8.343.324.900) 


40 LU'u chuyin tiJn thuan til' hoftt arng tiii chinh (28.382.237.215) 12.061. 741.397 


50 LlfU chuy~n ti~n thu§n trong nam 	 (84.784.285) (14.195.045.735) 

60 Ti~n va ttl'O'ng omrng ti~n o~u nam 	 6.779.311.266 20.974.357.001 

70 Ti~n va tlfO'ng oU'Ol1g ti~n cuai nam 3 	 6.779.311.266 

LlfOl1g Thj Til LlfO'ng Thj Ttl 


Ngum I~p bi~u K~ toan tru6ng 


Ha Nr)i, ngay 27 thimg 02 niim 2020 

T6ng Giam d6c 
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Cong ty C6 ph~n Bao v~ Thl}'c v~t 1 Trung lfO'ng Bao do tai chinh 

145 H6 Dic Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho narn tai chinh k~t tMc ngay 3 11 12/2019 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH 
Niim 2019 

1. D~C DIEM HO~T D(>NG CVA DOANH NG~P 

Hinh thll'c so'huu van 

Cang ty C6 phful Baa v~ Thl,fc v~t I Trung uong ti~n thiln la Cang ty V~t tu Baa v~ Thl,fC v~t 1 tn.rc thuQc BQ Nang 
nghi~p va Phar tri8n Nang than, duQ'c chuy~n d6i tiT doanh nghi~p Nha nuac thea Quy~t djnh s6 31 12/QD/BNN-DMDN 
cigay 10/11/2005 va s6 678/QD/BNN-DMDN ngay 10/3 /2006 cua BQ tru6ng BQ Nang nghi~p va PhM tri~n N6ng th6n. 

Cang ty C6 ph~n Bao v~ Th\Ic v~t I Trung uong chinh thuc di VaG ho~t dQng thea Lu~t doanh nghi~p k~ tiT ngay 
05/6/2006 thea Giiiy ChUng nh~n dang kY kinh doanh s6 0103012757 nay la Giiiy cht'mg nh(in dang kY doanh nghi~p s6 

0100101611 do So' K~ ho~ch va D~u tu thanh ph6 m. NQi cfrp ngay 4/11120 11, dang kY thay d6i lful 4 ngay 07 thimg 07 
narn 2016 , 

Tf\I So' chinh cua Cang ty duQ'c d~t t~i: 145 H6 Dic Di - PhuOng Quang Trung - Qu~ D6ng Da - Ha NQi. 

V6n di~u l~ cua C6ng ty thea dang ky la 52 .500.000.000 d6ng, v6n di~u I~ thl,fc gop d~n ngay 31 thallg 12 narn 2019 la 

52 ,500,000 ,000 d6ng; wong duong 5,250.000 c6 ph~n, m~nh gia rnQt c6 ph~n la 10.000 d6ng. 


Linh vgc kinh doanh 


Linh Vl,IC kinh doanh cua C6ng ty 1<1: san xuiit va mua ban h6a chiit, gi6ng cay tr6ng .... 


Nganh ngh~ kinh doanh 

Ho~t dQng chinh cua Cang ty la: 

San xu~t hoa chiit co ban 

Chl ti~t: San xuiit va rnua ban h6a chiit; 
- San xuiit phiin b6n va hqp chiit ni to 

Chi ti~t: San xuiit va rnua ban phan Ma h9C, phan b6n la, phiin b6n hihI co sinh h9c; 

- San xuiit thu6c, hoa duQ'C va duQ'C li~u 
Chi ti~t: San xuiit va mua ban thu6c khu tn'lng cho nu6i tr6ng thuy san, thu6c khlr triJng va lam dich V\l khu trUng cho 

hang hoa xuiit nh(ip kh§u va kho tang; San xuiit va mua ban hoa chiit, philn bon hoa h9C, philn b6n la, phiin bOn hihI co 

sinh h9C, thu6c bao v~ th\Ic v(it, thu6c di~t chuQt, ru6i, mu6i, ki~n, gian, thu6c kich thich sinh tru6ng cay tr6ng; 

- Ho~t dQng dich V1,I tr6ng tr9t 
Chi ti~t: San xu§t va rnua ban gi6ng cay tr6ng. 

D~c di~m bo~t dQng cua doanb nghi~p trong nam tai chinh co anh hU'O'ng d~n Bao do tii chinh 


C6ng ty dang thl,fc hi~n khai thac them vi~c kinh doanh gi6ng cay tr6ng d~ rna rQng ho~t dQng san xu§t kinh doanh , 


Cftu truc doanh nghi~p 

Ten Chi nhanh Dja chi Hinh thll'c ghi s6 Ho~t dQng kinh doanh 

Chi nhanh Hai PhOng 	 Km 9 V~t Cach, Quan Toan, Hai H~ch toan bao s6 Kinh doanh thu6c bao v~ 
Ph6ng thl,fC v(it va gi6ng cay tr6ng 

Chi nhanh Phfa B~c 	 Thi tr§n Vuong, huy~n Tien Lfr, H~ch toan phl,l Kinh doanh thu6c baa v~ 
Hung Yen thuQC th\Ic v~t va gi6ng cay tr6ng 

Chi nhanh Phia Nam Qu~n 3, thanh ph6 H6 Chi Minh 	 H~ch toan ph\! Kinh doanh thu6c bao v~ 
thuQc thl,fc v(it va gi6ng cay tr6ng 

~ ' 
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Cong ty ca phftn Bao v~ Thl}'C v~t 1 Trung U'O'ng 

145 H6 Dac Di - Phuong Quang Trung - Qu~n Ddng Da - Ha NQi 

Ten Chi nhanh Dja chi 

Bao cao tiii chinh 

Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2019 

Hinh th u'c ghi sa HOli\t di)ng kinh doanh 

Chi nhanh Da Nfulg Xa Hoa Khuang, huy~n Hoa Yang, H;;tch toan phl,l Kinh doanh thubc bao v~ 
DaN~ng thuQc th1Jc v~t va gi6ng cay tr6ng 

Chi nhanh Thlra Thien Huang ThllY, ThiTa Thien Hu~ H;;tch toan phl,l Kinh doanh thubc bao v~ 
Hu~ thuQc th1Jc v(it va gi6ng cay trfmg 

Chi nhanh Nam Trung BQ Tuy Phuac, Binh Dirth H;;tch toan phI) Kinh doanh thubc bao v~ 
thuQc th1Jc v~t va gibng cay tr6ng 

Chi nhanb PM Yen Tuy Hoa, PM Yen H;;tch toan bao s6 Kinh doanh thubc bao v~ 
Chi nhanh Nam thl,l'c v~t va gibng cay tr6ng 
TrungBQ 

Chi nhanh ray Nguyen Thanh phd Buon Ma ThuQt, tinh H;;tch toan phl,l Kinh doanh thu6c bao v~ 
Daklak thuQC th1JC v~t va gibng cay tr6ng 

2. CHE B (> vA CHiNH SACH ICE ToAN AP Dl)NG T~I CONG TY 

2.1. Ky k€ toan, .dO'n vi ti~n t~ sir dl}ng trong k~ toan 

Ky k~ toan nam clla Cong ty thea nam duang lich bat o~u tlr ngay 01/01 va k~t tMc vao ngay 31112 hang nam. 

Dan vi ti~n t~ su dl,lllg trong ghi cMp kS toan la D6ng Vi~t Nam (VND). 

2.2. Chuftn mt,rc va Cb~ di) k~ toan ap dl.mg 

chi t19 ki toim ap dl,mg 

Cong ty ap dl,lllg ChS oQ KS toan doanh nghi~p ban hanh thea Thong tu s6 20012014/TT-BTC ngay 22/ 12/2014 clla BQ 
Hi chinh va Thong tu sb 53 /20 16ITT-BTC ngay 21 /03 /2016 clla BQ Hi chinh v~ vi~c sua d6i, b6 sung IDQt s6 di~u clla 
ThOng tu s6 200120 14/TT-BTC. 

Tuyen b6 vi vi¢c tWln thit Chudn mllC ki toan va chi t19 ki toan 

Cong ty df! ap dl,lllg cac Chu.ln m1Jc kS toan Vi~t Nam va cac van bim hu6ng d§n Chu§.n ml,l'c do Nha nu6c df! ban hanh. 
Cac Bao cao tai chinh Quqc l~p va trinh bay thea dUng m9i quy dirth clla tUng chufrn ml,l'c, thong tu hu6ng d§n th1Jc hi~n 
Chuc1n m1Jc va ChS 09 kS toan doanh nghi~p hi~n hanh dang ap dl,lllg. 

2.3. CO' sO' l~p Bao cao tiii chinh 


Bao cao tai chinh.duqc trinh bay thea nguyen tac gia g6c. 


Bao cao tai chinh clla Cong ty ouqc l~p tren cO' sa t6ng h9P cac nghi~p Vl,l, giao dich pMt sinh va ouqc ghi s6 kS toan t;;ti 

cac dan vi thanh vien h;;tch toan phI) thuQc va W Van phOng Cong ty bao g6m: 


Van phong Cong ty (bao g6m ca s6 h;;tch toan bao s6 Clla Chi nhanh Hai PhOng) 

Chi nhanh Phia Bac 

Chi nMnh Phia Nam 

Chi nhanh Da N~ng 

Chi nhanh Thlra Thien HuS 

Chi nhanh Nam Trung BQ (bao g6m Gil s6 h;;tch toan bao s6 clla Chi nhanh PM Yen) 

Chi nhanh ray Nguyen 

Trong Bao cao tai chinh clla Cong ty, cac nghi~p Vl,l giao dich nQi bQ va s6 du nQi bQ c6 lien quan oSn tai san, ngu6n v6n 
va cong nq phai thu, phai tra nQi bQ da duqc lo;;ti trlr. 
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Cong ty C6 pbfln Bao v~ Tbl}.·c v~t 1 Trung u'O'ng 

145 H6 D~e Di - PhuOng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Hit N9i 

Bao cao tai cbinb 

Cho nam titi ehinh k€t thue ngity 31112/2019 

2.4. Cong cl}. tai cbinb 

Ghi nh¢n ban dc1u 

Hi san titi ehinh 

Hi san tai ehinh eua C6ng ty bao gam ti€n va cae khoan wang duang ti€n, cae khoan phai thu khaeh hang va phili thu 
khae. T~i thai diSm ghi nh~ ban dh, titi san tai ehinh duqe xae dinh thea gia mualehi phi pMt hanh e9ng cae chi phi 
pMt sinh khae lien quan trve ti€p d€n vi¢e mua, pMt hanh tai san tai ehinh d6. 

Nq phai tra tili ehinh 

Nq phai tra tai ehinh eua C6ng ty bao g6m cae khoan yay, cae khoan phili tra nguai ban va phai tra khae, chi phi phai tra, 
T~i thai diSm ghi nh~ I~n d~u, cae khoan nq phai tra tili ehinh duqe xae dinh thea gia pMt hanh e9ng cae chi phi ph<it 
sinh lien quan trve ti€p d€n vi¢e pMt hanh nq phai tra tai ehinh d6: 

Gia trj sau ghi nh(m ban dc1u 

Hi¢n t~i chua e6 cae quy djnh v€ danh gia I~i e6ng e\l tai ehinh sau ghi nh~n ban d~u. 

2.5. Cac ngbi~p vI}. bh g ngo~i t~ 

Cae giao dieh b~ng ngo~i t¢ trong nam tai ehfnh duqe quy d6i ra d6ng Vi¢t Nam thea tY gia thge t€ tc;ti ngity giao dieh. TY 
gia giao dieh thve t€ nay duqe xae dinh thea nguyen tile sau: 

- Khi ghi nh~ nq phai thu: la tY gia mua eua ngan hang thuang mc;ti nO'i C6ng ty chi djnh khaeh hang thanh toan tc;ti thai 
diSm giao dieh pMt sinh; 

- Khi ghi nh~n nq phai tra: la tY gia ban eua ngan hang thuang m~i nai C6ng ty dv ki€n giao dieh ~i thai diSm giao dieh 
phat sinh. 

Ty gia giao dieh thve t€ khi danh gia I~i cae khoan m\le ti€n t¢ e6 g6e ngo~i t¢ tc;ti thai diSm I~p Bao eao tai ehinh duqe 
xae dinh thea nguyen tile: 

- D6i v6i khoan rn\le phan lo~i la tai san: ap d\lllg tY gia mua ngoc;ti t¢ eua ngan hang thuang m~i nai C6ng ty thuong 
xuyen e6 giao dieh; 

- D6i v6'i ti6n gU'i ngoc;ti t¢: ap d\lllg tY gia mua eua ehinh ngan hang nm C6ng ty rna tai khoan ngo~i t¢; 

- D6i v6i khoan m\le phiin lo~i la nq phai tra: ap d\lng tY gia ban ngo~i t¢ eua ngan hang thuang mc;ti nai C6ng ty thuang 

xuyen e6 giao dieh. 

Dlt ea cae khoan ehenh I¢eh tY gia thve t€ ph<it sinh trong nam va ehenh I¢eh do daOO gia lc;ti s6 du cae khoan m\le ti€n t¢ 
e6 g6e ngo~i t¢ eu6i nam duqe hc;teh toan vao k€t qua hoc;tt d9ng kinh doaOO eua nam tai ehinh. Trong d6 Hli ehenh I¢eh tY 
gia do danh gia I~i s6 du eu6i nam eua cae khoan m\le ti€n t¢ e6 g6e ngo~i t¢ kh6ng duqe sir d\lllg dS phan ph6i lqi nhu~n 
ho~e ehia e6 rue. 

2.6. Ti~n va cac kboan tuO'ng dU'O'ng ti~n 

Ti€n bao g6m ti€n m~t tc;ti quy, ti€n giri ngan hang kh6ng Icy hc;tn. 
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Cong ty C6 ph§n Bao v~ Th,!c v~t 1 Trung u'O'ng Bao cao tili chfnh 

145 H6 Dk Di - PhuOng Quang Trung - Qu~n Dbng Da - Ha N9i Cho narn tai chinh k@t thuc ngay 31 11 2/2019 

2.7. C ae khoan ng pbai thu 

Cac khoi'm phai thu dugc thea d5i chi ti6t thea kY h~n phai thu, dbi tugng phai thu, 10<;li nguyen t~ phai thu, va cac y€u tb 
khac thea nhu du quan Iy cua Cong ty. 

Dll phOng nq phai thu kho doi duqc trfch I~p cho cac khoan: nq phai thu qua h<;ln thanh toan ghi trong hqp d6ng kinh t€, 

cac kh@ uac vay nq, cam k@t hqp d6ng ho~c cam k@t nq va nq phai thu chua d@n h<;ln thanh toan nhung kho co kha nang 

thu h6i. Trang do, vi~c trich l~p dll phong nq phi'ti thu qua h<;ln thanh toan duqc din clI VaG thai gian tra nq g6c thea hqp 

d6ng mua ban ban d~u, khong tinh d€n vi~c gia h<;ln nq giua cac ben va nq phai thu chua d€n h<;ln thanh toan nhung khach" 

nq da: Him VaG tinh tr~g pha san ho~c dang lam thu tvc giai the, m~t tich, b6 trbn. 

2.8. Hilng t6n kho 

Hang t6n kho duqc ghi nMn ban d~u thea gia g6c bao g6m: chi phi mua, chi phi ch@ bi@n va cac chi phi lien quannvc 

ti@p khac phM sinh d~ co duqc hang t6n kho 0 dja diem va tr~g thai t<;li thai di@m gill nh~ ban d~u. Sau ghi nh~n ban 

d~u, t<;\i thai diem I~p Bao cao rai chinh n€u gia tri thu~ co th@ th\Tc hi~n duqc cua hang t6n kho th~p han gia g6c thl hang 
t6n kho duqc ghi nh~n thea gia trj thu§n co th~ thllC hi~n dugc . 

Gia tri hang t6n kho dugc xac dinh thea phuang phap blnh quan gia quy€n. 

Hang t6n kho dugc h<;\ch toan thea phuang phap ke khai thuOng xuyen. 

D\T phong giam gia hang t6n kho dugc l~p VaG thai diem cu6i nam la sb chenh I~ch giua gi<i g6c cua hang t6n kho IOn han 

gia tri thu~n c6 th@ th\Tc hi~n duqc. 

2.9. Tili san c6 dinh 

Tai san cb djnh huu hinh, tai san c6 djnh vo hinh dugc ghi nh~n ban d§u thea gia gbc. Trong qua trinb SII d1,lllg, rai san c6 


dinh hfru hinb, tai si'm c6 dinh vo hinh dugc ghi nh~ thea nguyen gia, hao man luy k@ va gia trj can I<;\i. 


Kh~u hao rai san cb dinh dugc trich thea phuang pbap dUOng thAng, vai thai gian kh~u hao duqc uac tfnh nhu sau: 


- Nha clra, v~t ki@n trUc 05 - 30 ni1m 

May moc, thi€t bi 05 - 10 nam 

Phuang ti~n v~n rai, truy€n d~n 06-10 nam 

- Thi~t bi, d1,lllg C\l quan Iy 03 - 05 narn 
_. Hi si'm cb dinh khac 03 - 05 narn 
- Quy€n SII d1,lllg d~t Khong kh§u hao 

- Ban quy€n gibng ciiy tr6ng 05 nam 

2.10. Ch i phi xay d,!ng CO' ban dO' dang 

Chi phi xay d\fllg CO" ban do dang bao g6m tai san c6 dinh dang mua s~m va xay d\fllg rna chua hoan thanh t<;\i ngay k@t 

thuc 'kY k@ toan nam va dugc ghi nh~n thea gia gck Chi phi nay bao g6m cac chi phi v~ xay d\fllg, I~p d~t may m6c thi@t 

bi va cac chi phi tr\Tc ti@p khac. Chi phi xay d\fllg CO" ban do dang chi dugc tinh kh~u hao khi cac tai san nay hoan thanh 

va dua VaG SII d\lilg. 
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2.11. TllU~ hO{lt di)ng 

Thue ho~t di)ng la lo~i hlnh thue tai san c6 dinh rna phftn IOn riIi ro va IQi fch g~n li6n v6i quy6n s6 hfru cua tai san thui)c 
v6 ben cho thue. Khoan thanh toan du6i hlnh thuc thue ho~t di)ng dugc h~ch toan VaG bao cao k6t qua ho~t di)ng kinh 
doanh thea phuong phap duemg th~ng dVa tren thai h~n thue ho~t di)ng. 

2.12. Chi phi tra tnro'c 

Cac chi phi da phat sinh lien quan d6n k6t qua ho~t di)ng san xuM kinh doanh cua nhi6u nam tai chinh dugc h~ch toan VaG 
chi phi tra tru6c d€ phan bE, dftn VaG k6t qua ho~t di)ng kinh doanh trong cac nam tai chinh sau. 

Vi~c tinh va pharr bE, chi phi tra tru6c dai h~n vaG chi phi san xu~t kinh doanh timg nam tai chinh dugc dill Cll VaG tinh 
ch~t, muc di) timg lo?i chi phi dS Iva chQn phuong phap va tieu thuc phan b6 hgp 1:9. Chi phi tra tru6c dugc phan bE, d§n 
vaG chi phi san xu~t kinh doanh thea phuong phap duang th~ng. 

2.13. Cac khOaD nQ' phai tni 

Cac khoan ng phai tra duqc thea d6i thea leY h~ phai tra, d6i tuqng pbai tra, lo?i nguyen t~ pbai tra va cac y6u t6 khac 
theo nhu du quan 1y cua C6ng ty. 

2. 14. Cac khoan yay 

Cac kho{m vay dugc theo d6i thea tUng d5i tuqng cho vay, timg kh6 u6c yay ng va leY h~ phai tra cua cac khoan yay. 
TruOng hqp vay, ng bfug ngo~i t~ thi thl,Ic hi~n thea d6i chi ti6t thea nguyen t~. 

2.15. Chi phi di yay 

Chi phi di yay duqc ghi nh?n VaG chi phi san xu~t, kinh doanh trong nam khi pb:it sinh, trir chi phi di Yay lien quan trl,Ic 
ti6p d6n vi~c dftu tu xay dl,l11g ho~c sfm xu~t tai san d6 dang dugc tinh vaG gia trj cua tai san d6 (dugc vBn hoa) khi c6 du 
cac di6u ki~n quy dinh trong Chu§n rol,IC K@ toan Vi~t Nam s5 16 "Chi phi di vay". Ngoai ra, dBi vOi khoan yay rieng 
phl,lc Y\l vi~c xay dl,l11g tai s{m cB djnh, b~t di)ng san d~u tu, liii yay duqc v5n bOa kS ca khi thai gian xay dl,l11g du6i 12 
thang. 

2.16. Chi phi phai tnt 

Cae khoan phai tra cho hang h6a djch V\l da nh?n duqc ill nguai ban ho~c da duqc cung dp cho ngum. mua trong nam 
bao cao nhung thl,Tc t6 ehua chi tra va cae khoan phai tra khac nhu chi phi hQi nghj, chi phf lai ti6n vay phai trL Qugc ghi 
nh?n VaG chi phi san xu~t, kinh doanh cua nam tili chinh bao cao. 

Vi~c ghi nh?n cac khoan chi phi phai tra VaG chi phi san xu~t, kinh doanh trong nam dugc thl,Tc hi~n thea nguyen tic phil 
hqp gifra doanh thu va chi phi phat sinh trong nam. Cac khoan chi phi phai tra se duqc quy@t toan v6i s5 chi phi thl,Tc t@ 
pMt sinh. S5 chenh l~ch gifra 55 trich tru6c va chi phi thl,IC t@ duqc hoan nh~p . 
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2.17. V6 n chu SO' hti"u 

V6n d~u tu eua ehu s6 hiiu duge ghi nh~n thea s6 v6n thve g6p eua eM s6 hiiu. 

Th~ng du v6n e6 ph~n phan anh ehenh l~eh gilta m~nh gia, chi phi tn,re ti€p lien guan d€n vi~c phat hanh e6 phi€u va gia 

pMt hanh e6 phi€u (k~ ca eac trubng hqp wi phM hanh c6 phi€u guy) va c6 th~ la th~ng du duang (n€u gia phM hanh eao 

hon m~nh gia va chi phi trvc ti€p lien guan den vi~c phM hanh c6 phi€u) hoi;[c th~g du am (n€u gia phat hanh th~p hon 

m~nh gia va chi phi trvc ti€p lien guan d€n vi~c phat banh c6 phi€u). 

V6n khac thu9C V6n chu s6 hiiu phan anh s6 v6n kinh doanh dugc hinh thanh do b6 sung ill k€t gua ho?t d9ng kinh 
doanh hoi;[c do dugc t~ng, bi€u, tai trg, danh gia I?i tai sim (n€u dugc phep ghi tang, giam V6n d~u tu cua chu s6 hfru). 

Lgi nhu~ sau thu€ chua phiin ph6i phan anh k€t gua kinh doanh (lai, 16) sau thu€ thu nh~p doanh nghi~p va tinh hinh 

phan chia Igi nhu~n ho~c XlI Iy 16 cua Cang ty. Truong hqp tra c6 ruc, Igi nhu~n cho chu s6 hiiu gua muc s6 Igi nhu~n sau 

thu€ chua pharr ph6i dugc ghi nh~n nhu trubng hqp gh\m v6n g6p. Lgi nhu~ sau thu€ chua phan pb6i c6 th8 dugc chia 

cho cac nha d§u tu dva tren tY I~ g6p v6n sau khi dugc D?i h9i d6ng c6 dang phe duy~t va sau khi da trich l~p cac guy 

thea Di~u I~ Cang ty va cac guy dinh cua pMp lu~t Vi~t Nam. 

Cang ty trich I~p cac guy sau ti:r Igi nhu~ thu§n sau thu€ thu nh~p doanh nghi~p cua Cang ty theo dS nghj cua H9i d6ng 

guan trj va dugc cac c6 dong pbe duy~t t?i D?i h9i d6ng e6 dong tbuaug nien: 

- Quy d§u tu pMt tri8n: Quy nay dugc trich I~p nh~m ph\lc V\l vi~c m6 T9ng ho?t d9ng ho~c d§u tu chi~u sau eua Cong ty. 

- Quy khen thubng, phUc lQ'i va Quy khen thu6ng Ban di~u hanh: Quy nay duQ'c trfch I~p d~ khen thu6ng, khuy€n khich 

v~t ch~t, dem I?i Igi feh chung va nang cao phuc Igi cho cong nhiin vien va duge triM bay nhu m9t khoan phai tra tren 
Bang can d6i k€ toano 

C6 ruc phai tra cho cac c6 dong dugc ghi nh~n la khoan phai tra tren Bang Ciin d6i k€ toan eua Cong ty sau khi co thOng 

bao chia c6 ruc cua H9i d6ng Quan trj Cong ty va thong bao ngay ch6t quy~n nh~n c6 ruc eua Trung tam LUll kY chung 
khoan Vi~t Nam. 

2.18. Doanh thu 

Doanh thu bem hCmg 

Doanh tbu ban hang dugc ghi nh~ khi d6ng thcri thoa man cae diSu ki~n sau: 


- Ph~ IOn rui TO va Igi feh g~ li~n v6i guYSn s6 hiiu san phfrm ho~c bang h6a da dugc chuy~n giao cho nguai mua; 


- Cong ty khang con n~ gilt quYSn quan Iy Mng bOa nhu nguai s6 hiiu hang h6a ho~c guy~n ki~m soat hang hoa; 


- Doanh thu dugc xac dinh tuang d6i ch~c ch~n; 


- Cang ty da thu dugc ho~c se thu dugc Igi feh kiM t€ tu giao djch M.n hang; 


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


Doanh thu cung cdp dich v~ 


Doanh thu cung cfrp djeh Vl,l dugc ghi nh~n khi d6ng thai thoa man cac di~u ki~n sau: 


- Doanh thu dugc xac dinh tuang d6i ch~e ch~n; 


- C6 kha nang thu dugc IQ'i feh kinh t€ tlr giao djch cung dp djch V\l d6; 


- Xac dinh duge ph~ cang vi~e da hoan thanh VaG ngay l~p Bang carr d6i k€ toan; 


- Xac dinh dugc chi phi phM sinh cho giao djch va chi phi d~ hoan thanb giao djch cung cfrp djch V\l d6. 


Ph~ cong vi~c cung cfrp djeh Vl,l da: hoan thanh dugc xac dinh thea phuong phap danh gia cong vi~c hoan thanh. 

Doanh thu cho thue hO(lt a6ng 

Doanh thu cho thue ho?t d9ng ehu y€u bao g6m ... dugc ghi nh~n VaG bao cao k€t gua ho?t d9ng kinh doanh thea phuong 

pbap dubng th~ng trong su6t thai h?n cho thue thea quy dinh cua hqp d6ng thue. 

Doanh thu hO(lt a6ng taj chinh 

Doanh thu phM sinh ti:r tiSn lai, tiSn ban guySn, c6 ruc, Igi nhu~n dugc ehia va cac khoan doanh thu ho?t d9ng wi chinh 


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

- C6 kha nang thu dugc Igi feh kinh t€ tlr giao djch d6; 


- Doanh thu duqc xae dinh tuong d6i ch~c ch~n. 
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2.19. Cac khoan giam tru' doanh thu 

Cac khoan giam trU doanh thu ban hang, cung c~p dich V\l pMt sinh trong nam Ia giam gia hang ban. 

Cac khoan giam gia hang ban pMt sinh cling nam tieu th\l san ph~m, hang h6a dich V\l duqc di~u chinh giam doanh thu 
cua nam phat sinh. TruOng hC)'p san ph~m, hang hoa, dieh V\l da: tieu th\l ill cac nam tru(Jc, den nam sau m6i phat sinh cae 
khoan giam tm doanh thu thl Cong ty ghi giam doanh thu theo nguyen tk neu phat sinh tru6c thai di8m phat hanh Bao 
cao tai chinh thl Cong ty ghi giam doanh thu tren Bao cao ffii chinh cua nam I~p bao cao (nam tru6c), va neu phat sinh sau 
thai di@m pMt hanh Bao cao tai chinh thl Cong ty ghi giam doanh thu cua nam pMt sinh (nam sau). 

2.20. Gill v6n hang ban 

Gia v6n hang ban trong nam duqc ghi nh~n phil hC)'p v6i doanh thu phat sinh trong nam va dam bao tuan tM nguyen t~c 
th~n tr9ng. Cac truOng hqp hao h\lt v~t tu hang h6a vuqt dinh mue, chi phi vuqt muc binh thuOng, hang t6n kho bi m~t 
mat sau !<hi da: trU di ph§n trach nhi~m cua ~p th@, ea nhan c6 lien quan, ... duqc ghi nh~n d~y du, kip thai vao gia v6n 
hang ban trong nam. 

2.21. Chi phi tai chinb 

Cac khoim chi phi duqc ghi nh~n VflO chi phi ffii ehinh g6m: 


- U; tY gia h6i doai; 


- Chi phi di vay v6n. 


Cac khoan tren duqc ghi nh~n thea t6ng s6 phat sinh trong nam, !<hong bli trU v6i doanh thu hO\1t d(mg tai ehfnh. 


2.22. Thu~ thu nh~p doanh nghi~p 

a) Chi phi thue TNDN hi~n hanh 

Chi phi thue TNDN hi~n hanh duqc xac dinh tren co sa thu nh~p chiu thue trong nam va thu6 su~t thue TNDN trong nam 
ffii chinh hi~n hanh. 

b) Thu6 su~t thu6 TNDN nam hi~n hanh 

Cong ty hi~n dang ap d\lng muc thu~ su~t thu6 TNDN la 20% d6i v6i hO\1t d9ng san xu~t kinh doanh c6 thu nh~p chiu 
thue thu nh~p doanh nghi~p cho nam ffii ehinh ket thue ngay 31/12/2019. 

2.23. Llii cO' ban tren c6 phieu 

Lai co ban tren c6 phieu duqc tinh b~ng cach chia lqi nhu~n ho~c 16 sau thue phan b6 cho c6 dong sa hfru c6 phieu ph6 
thong eua Cong ty (sau !<hi da: di~u ehinh eho vi~c trich l~p Quy Khen thuang, pMc lqi va Quy !<hen thuang Ban di~u 
hanh) cho s6 luqng blnh quan gia quy~n cua s6 c6 phieu ph6 thOng dang luu hanh trong nam. 
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2.24. Cac ben lien quan 

Cac ben duQ'c coi la lien quan n~u ben d6 co kha nang ki€m soat ho~c c6 anh hu6ng dang k€ d6i vai ben kia trong vi~c ra 

quy~t dinh vSdc chfnh sach wi chinh va hO<;lt d9ng, Cac ben lien quan clla Cong ty bao g6m: 

- Cac doanh nghi~p nvc tiSp hay gian tiSp qua mot ho~c nhiSu trung gian c6 quYSn ki€m soat Cong ty ho~c chju S\f ki€m 
soat Clla Cong ty, ho?c cimg chung Sll ki€m soat vai Cong ty, bao g6m ca cong ty my, cong ty con va cong ty lien kSt; 

- Cac ca nhan nvc tiSp ho?c gian ti~p n~m quy~n biSu quy~t clla Cong ty rna c6 anh hu6ng dang k€ d6i vai Cong ty, 

nhilTIg nhiin S\f quan Iy Chll ch6tclla Cong ty, nhilTIg thilnh vien m~t thi~t trong gia dinh Clla cac ca nhan nay; 

- Cae doanh nghi~p do cac ca nhan neu tren nim tr\fC ti~p ho~c gian tiep ph~n quan tr9ng quySn biSu quyet ho~c co anh 
huang dang k€ tai cac doanh nghi~p nay. 

Trong vi~c xem xet tUng m6i quan M clla cac ben lien quan dS ph\lc V\l cho vi~c I~p va trinb bay Bao cao tai chfnh, C6ng 

ty cM y tm ban chftt clla m6i quan M han lit hinh thlrc phap Iy clla cac quan h~ do. 

2.25. ThOng tin bQ ph~n 

HO<;lt d9ng kinh doanh chinh clla Cong ty lit san xu~t va kinh doanh hOa ch~t, thu6c bao v~ th\fC v~t va Chll yeu di~n ra tren 

lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trinh bay Bao cao bo ph~ theo linh V\fC kinh doanh va kbu V\fC dia IY. 

3. TIEN vA cAc KHoAN nfONG DUONG TIEN 

- Ti~n m?t 

- TiSn glri ngan Mng khOng kY h<;ln 

31112/2019 01101 /2019 

VND VND 

1.057.455.831 1.938 .869.153 

5.637.071.150 4.840.442 .113 "" . \ 

6.694.526.981 6.779.311.266 ~l 

16 



Cong ty C6 ph§n Bao v~ Thl;l'C v~t 1 Trung ll'O'ng 

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

Bao clio tili chinh 

Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31112/2019 

4. pHAI THU NGA.N H~ CVA KRACH HANG 

31112 /2019 0110112019 

Gitt trj DV phOng Gitt trj DvphOng 

VND VND VND VND 

a) Phai thu cua kMch hang chi ti~t theo khach hang c6 sa dlf 16'n 

- Nguyen NgQc HUng 1.287.776.993 695.440.457 

- Nguyen Ba Tu.1n 264.446.228 338.325 .296 

Nguyen Tlh Hoang 882.480.276 

- Le PM CUOng 928 .708.330 

- NguySn Thj Kieu Anh l.219.300.183 

- L;li Van Hoai 23.496.905 201.817.510 

- Nguyen Chi Thfug 248.728.949 

- Nguyen Ba Tu§n 338.325.296 

- Nguyen TrQng Anh 126.998.360 90.374.836 

- Tr<:lm Khuyb nang C~m 
ThUy 

80 .500 .000 176.525.000 

- Cang ty TNHH D<:li Ngiin 

CHEMICAL 
15.769.360 74 .140.100 

- Tr<:lm Tr6ng trQt va Bao v~ 
Thvc v~t Qu€ Phong 

- Bui NgQc Son -Can b9 
Trung tam Kon tum 

- Le Thj My Phm;mg 

169.817.362 

l.l00.000.000 

1.784.720.785 
,T 

- Cang ty TNHH Nang duqc 3.003.959.532 2.753 .572.238 
I.~BinbDinh .
:1- C6ng ty cll phfu! Minh San 509.351.020 (509.351 .020) 509.351.020 (509.351.020) 
a 

NguySn Van Giang 38.465.466 (38.465.466) .... 

N6ng Dinh Sach 61.920.460 101.528.800 (18.698.640) 
~ 

- C6ng ty C6 phfu! Cang 3.548.012.470 26.126.775 
ngh~ Nang nghi~p Chi~n 
Thfug 

- Cang ty C6 ph~n Mia 996.499.123 
dUOng Nang C6ng 

- Nguyen Ti~n Lugng 80.000 .000 157.826.298 

- Cac khmln phai thu kMch 4.658.610.800 (290.028.091) 6.444.142.090 (55 .253.344) 
hang khac 

14.657.341.251 (799.379.111) 18.279.717.067 (621.768.470) 
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Bao cao Uti chinh 

Cho nam tai ehinh k~t thue ngay 31112/2019 

5. TRA TRlfOC CHO NGlfOI BAN NGAN ~N 
31112/2019 01101/2019 

Gia tri DV phong Gia tri Dl,I' phong 

VND VND VND VND 

- Trung tam Tu vein va H6 23.480,000 
trg Ky thu~t v~ Moi truemg 

- Trung tam KiSm dinh va 6.413.000 22.000.000 
Khi:i.o nghi~m thu6e 
BVTV Phia Nam 

- Vi~n S6t ret - Ky sinh 98.010,000 
trilng - Con trimg Trung 
u<rng 

-

- Cong ty C6 ph~n Dia 189.000,000 
ehinh Sao Vi~t 

- Cong ty C6 phk Thuang 153.448.500 
m(li Phuang Thuy 
D~g Cao Hoang 225.000.000 

- D(1ng Xuan Tr9ng 559.662.138 

- Cong ty TNHH Thuang 90.000.000 
ID(li & Dieh Vl,l Nhom kinh 
Hung Thi.n.h 

- C6ng ty c6 ph~n D~u tu 101.444.400 - ~ 

San xuftt va Dieh V\I Gia 
Cuemg 

- HTXDVNN KDTH D(li 193.000.000 
Hi~p 

- Cae khoan tra truae eho 203.041.378 270,279,234 

nguai ban khae 
, ~ 
.\ 

1.182.126.516 952.652.134 - """ 

6. pHAI THU NGAN H4N KHAc 
31112/2019 0110112019 

Gia tri Dv phOng Gia tri Dl,I' phong 

VND VND VND VND 

- T\iill Ung 701.294.251 418.146.232 

- Ky cuge, k:Y quy 29,552.900 30,853.120 

- Phi bao quan hang dl,l' tn1 276.120.880 937.689 .301 
qu6e gia 
Phai thu Cong ty TNHH 216.299.600 (216.299.600) 216.299.600 (216.299.600) 

S<rn Thanh ti~n phi huy hang 

- Hoang Van Thftt 129.872.533 (129.872.533) 130.021.612 (130.02l.612) 

- Cong ty TNHH MTV Trung 40.049.568 (40.049.568) 55.571.587 (55 .571.587) 

Duang 

- Phai thu khac 8.260.025 (5.478.320) 13.260,025 (10.478.320) 

1.401.449.757 (391. 700.021) 1.801.841.477 (412.371.119) 
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7. NoxAu 

31112/2019 01 /01 /2019 

Gia g6c Gill. trj c6 th~ Gill. g6c Gia trj c6 th~ 
thu h6i thu h6i 

VND VND VND VND 

- T6ng gia tri cac kboi'm phai thu, cho yay qua h\in thanh toan ho?c chua qua h(l.D nhung kh6 c6 kha nang thu h6i 

+ Cang ty C6 ph~n Minh Son 509 .351.020 509.351.020 . 

+ Nguy6n Van Giang 38.465.466 

+ Nang Dlnh Sach 61.920.460 43.344.322 101.528.800 82.830.160 

+ Phai thu Cang ty TNHH Son Thanh ti~n 216.299.600 216.299.600 
phi huy hang 

+ Hoang Van Thit 129.872.533 130.021.612 

+ Cang ty TN1ffi MTV Trling Duong 40.049.568 55.571.587 

+ Cac khoan khac 761.560 .229 484.629.956 381.970.285 316.238.621 

1.719.053.410 527.974.278 1.433.208.370 399.068.781 

8. HANG TON KHO 
31112/2019 01101 /2019 

Gia g6c Dg phOng Gia g6c Dg phong 

VND VND VND 
VND ,tf~ - Hang mua dang di duemg 396.600.000 


- Nguyen li~u, v~t li~u 115.863.626.414 (26.453.000) 133.412.132.300 (465 .981.090) 
 l 
- Cang C1,l, d1,lDg C1,l 817.199.026 475.835 .807 (12 .530.759) 0 

Thanh phfun 69.049.410.636 (874 .555.993 ) 67.234.442.914 (3.439 .557.403) 

Hang hoa 922.777.122 3.609.175.104 

- Hang glri di ban 23 .762.772.201 18.590.699 .286 

210.415.785.399 (901.008.993) 223.718.885.411 (3.918.069.252) 

11 

Trongd6: 

- Gia trj hang t6n kho c~m c6, th~ chip khoan yay t\ii thai di6m cu6i nam: 150.000.000.000 d6ng va 1.018.182 USD. 

- Cac 1y do d~n d~n hoan nh~p dg phOng giam gia hang t6n kho: Trong nam, Cang ty da tieu th1,l luqng Mng t6n kho 
duQ'c trich l~p dg phOng giam gia ill nhfing nam tru6c, do d6 thgc hi~n hoan nh~p dg phong hang t6n kho d6i v6i cac 
m?t hang nay. 

-= 
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C6ng ty C6 ph~n Bao v~ Thl!c v~t 1 Trung uO'ng 

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

9. CHI PHi XAY DVNG co BAN DO DANG 

D~u ill xay d\Illg tIl) sa Chi nhanh Nam Trung bQ (*) 

- Ten cong triuh: nha lam vi~c chi nhanh Nam Trung BQ; 

- Dja di~m xay d\Illg: Thi trfrn Dieu Tri, huy~n Tuy Phuac, tinh Blnh Dj.nh; 

- M\lc dich xay d\Illg: Ph\lc VI) san xu~t kinh doanh cua Cong ty; 

- CM d~u tu: Cong ty C6 ph~n Bao v~ Thvc v(lt 1 Trung Vong; 

- Ngu6n vbn d~u tu: Quy phat tri~n s{m xufrt kinh doanh cua Cong ty; 

- T6ng muc d~u tu dv ki6n: 2.153.684.276 d6ng; 

- ThOi gian d~u tu: Thing 10 nam 20 19 d~n thang 1 nam 2020; 

- Tinh tr;;mg cua cong trlnh d~n thai di~m 3 II 12/20 19: dang thvc hi~n. 


Bao cao tai chinh 

Cho nam tai chinh k6t thuc ngay 31112/2019 

31112/2019 

VND 

0110112019 

VND 

573.050.578 

573.050.578 

j 
I. 

! I 
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Cong ty C6 phh Bao v~ Thl!c v~t 1 Trung u·o·ng Bao cao tai cbinh 
145 H6 Die Di - Phubng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(li Cho nam tai ehinh k~t thue ngay 31112/2019 

10. TAl SAN CO DJNH Hfru HlNH 

NM eLfa, v~t ki€n May moe, thi~t bi Phuang ti~n v~n Uti, Thi~t bi, d\lng e\l TSCD khae C{>ng 
trUe truy~n d~n quan 1y 

VND VND VND VND VND VND 

Nguyen gia 

sf> du dftu nam 25.186.716.143 12.651.195.029 25.539.236.616 210.880.568 777.014.271 64.365 .042.627 

- Mua trong nam 704.557.006 2.339.679.728 3.044.236.734 

- Thanh 1y, nhugng ban (435.487.273) (435.487.273) 

S& duo cu&i nam 25.891.273.149 14.990.874.757 25.103.749.343 210.880.568 777.014.271 66.973.792.088 

Gia trj hao mon liiy k~ 

sf> du diu nam 16.180.236.982 9.056.901.630 13.291.180.386 191.322.780 734.181.230 39.453 .823 .008 

- Kh~u hao trong nam 1.201.377.308 565.086.322 2.094.305.119 18.053.328 30.235.092 3.909.057 .169 

- Hao mon trong nam 52.848.912 52.848.912 

- Thanh 1y, nhugng ban (435.487.273) (435.487.273) 

S& dtr cu&i nam 17.434.463.202 9.621.987.952 14.949.998.232 209.376.108 764.416.322 42.980.241.816 

Gia tri con l~i 

T~i ngay diu nam 

T~i ngay cu&i nam 

9.006.479.161 

8.456.809.947 

3.594.293.399 

5.368.886.805 

12.248.056.230 

10.153.751.111 

19.557.788 

1.504.460 

42.833.041 

12.597:949 

24.911.219.619 

23.993.550.272 

Trongt16: 

Nguyen gia TSCD eu6i nam da khftu hao h€t nhung v~n con su d\lllg: 19.978.501.555 VND. 

21 
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Cong ty C6 ph~n Bao v~ Th,!c v~t 1 Trung uO'ng Bao cao tiii chinh 

145 B6 D~c Di - PhuOng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2019 

11. TAr SAN co f>INH VO HlNH 
Gia tri quy€n sir Ban quy€n, CQng 

dl,ll1g d§t (*) b~ng sang ch6 

VND VND VND 

Nguyen gia 

S6 du d~u n~m 2. 192.394.000 4.200.000.000 6.392.394.000 

- Mua trong nam 7.803.950.000 7.803.950.000 

s6 du cu6i nam 9.996.344.000 4.200.000.000 14.196.344.000 

Ghi trj hao mon IUy k~ 

S6 du d~u nam 2.940.000.000 2.940 .000.000 

- Kh§u hao trong nam 840.000.000 840.000.000 

s6 du cu6i nam 3.780.000.000 3.780.000.000 

Gili trj con Il;li 

T4Ii ngay d~u nl1m 2.192.394 .000 1.260.000.000 3.452.394 .000 

T l].i ngay cu6i nam 2.192.394.000 1.260.000.000 10.416.344.000 

(*) Tili san c6 d jnh vo hinh Iii gia trj quy~n sir dl,mg d~t cna Cong ty bao g6m: 

(1) Quy€n sir d\mg dfrt khong thai h~n t~i 48A D~i 10 Nguy€n Tfrt Thanh, phuOng 2, thanh ph6 Tuy Boa tinh PM Yen vai 

t6ng di~n tich 149,83 m2 dang duqc sir dvng lam van phOng cua Chi nhanh PM Yen v&i nguyen gia 121 831.624 .000 Vl\TD. 

(2) QuySn sir dl,ll1g d§t khang thai h~n t~i thi trfrn Dieu Tri, huy~n Tuy Phuac, tinh Blnh Dinb vai t6ng di~n tich 213,1 m2 

dang duqc Slr dl,ll1g lam van phOng cua Chi nhanh Nam Trung Bo v&i nguyen gia la 1.360.770.000 Vl\TD. 

(3) Quy€n sir dl,ll1g d§t khang thai h4ln t~i phuOng Binh Bung Boa B, qu?n Blnh Tiin, thanh ph6 B6 Chi Minh vai t6ng 

di~n tich 105 m2 duqc mua trong nam v6i m\lc dich sir dvng Jam van phOng cua Chi nhanh MiSn Nam vai nguyen gia Ja 
7.803.950.000 VND . 

12. CHr p Hi TRA. TRUOC 

31112 /2019 01 /0112019 

VND VND 

a) Chi phi tnt tru6'c ng~n h~n 

- Chi phi thue dia di€m 83.000.000 83.000.000 

Chi phi mua bao hi€m 299 .565 .097 248.028.115 

- cang C\l dl,ll1g C\l xufrt dUng 184.681.409 260.313.714 

- Chi phi tra truac ng~n h~n khac 54.262.849 139.530.115 

621.509.355 730.871.944 

b) Chi phi tra tm6'c diii hl;ln 

- Chi phi sua chUa 1.154.192.747 811.517.394 

C6ng C\l dl,ll1g C\l xufrt dung 598.669.284 1.709.910.146 

- Chi phi tra truac dai h~n khac 3.339.703 42.253.556 

1.756.201.734 2.563.681.096 
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Cong ty cll phh Bao v~ Th\l·c v~t 1 Trung u·ong Bao cao tili ch inh 

145 H6 D~c Di - PhuOng Quang Trung - Qu?n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k&t thuc ngay 31112/2019 

13. cAc KHOAN YAY 

01101/2019 Trong nam 3111212019 

a) Yay ng~n hl;ln 

Yay ngiin h\ln 

Yay va ng dai h\ln d~n h\ln tra 

Gia tri 

VND 

126.810.074.751 

448.217 .600 

S6 co kha nang tra 
ng 

VND 

126.810.074.751 

448.217.600 

Tang 

VND 

327.735.078.768 

448.217.592 

Giam 

VND 

347.249.258.583 

448 .217.600 

Gia tri 

VND 

107.295.894.936 

448.217.592 

S6 c6 kha nang tra ng 

VND 

107.295 .894.936 

' 448.217.592 

127.258.292.351 127.258.292.351 328.183.296.360 347.697.476.183 107.744.112.528 107.744.112.528 

b) Yay dili hl;ln 

Yay doli h\ln 2.241.088 .000 2.241.088.000 448 .217.600 1.792.870.400 1.792.870.400 

2.241.088.000 2.241.088.000 448.217.600 1.792.870.400 1.792.870.400 

Khoan d~n h\ln tra trong vong 12 thing (448.217 .600) (448 .217.600) (448.217 .592) (448.217.600) (448.217.592) (448.21 7.592) 

Khoan d~n hl;ln tra sau 12 thang 1.792.870.400 1.792.870.400 1.344.652.808 1.344.652.808 
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Cong ty cli ph§n Bao v~ ThlJc v~t 1 Trung trO'ng Bao cao tai cbinh 
145 Hi> Dic Di - PhuOng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31112/2019 

Thong tin chi ti~t lien quan d~n khoan yay ngh h~n 

Ngan hang TMCP Xufrt nh~p khfru Vi~t Nam - Chi nhanh Long 
Bien 
Ngan hang TNHH M9t thanb vien HSBC - Chi nhanh Ha N9i 

Ngan hang TMCP Ngo~i thuang Vi~t Nam - Chi nhanh Ha ray 

Ngan hang TMCP C6ng thuang Vi~t Nam - Chi nhanh Bic 
Thang Long 

Ngan hang TMCP Quan d9i 

Yay canhan 

Lo~i ti€n Uii su~t nam 

VND 5,8% d~n 6,5% 

VND TUng lein nh~n ng 

VND TUng 1ein nh~n ng 

VND TUng lin nh~n ng 

VND 6,30% 

VND 6% d~n 11,4% 

Hinh thuc dam bao 31112/2019 0110112019 

VND VND 

Tin ch~p 16.096.962.000 

Quy€n su d\illg 11.935.449.040 23.915.900.800 
dfrt (*) 

Quy€n su dl,mg 28.690.064.410 85.497.971.720 
d~t (**) 

Tin ch~p 26.369.327.250 2.927.402.231 

Th~ chfrp (***) 12.677.352.236 

Tin chfrp 11.526.740.000 14.468.800.000 

107.295.894.936 126.810.074.751 

(*) Quy€n su d\illg dfrt s6 VHN 1118461L ~i Khu C6ng nghi~p Le Minh Xuan, xil Le Minh Xuan, huy~n Binh Chanh, thanh ph6 H6 Chi Minh. 


(**) Gifry chUng nh~n quy€n su d\illg d~t s6 AD 493580 S6 145, H6 Dic Di, phuOng Quang Trung, qu~n D6ng Da, thanh ph6 Ha N9i. 


(***) Hang t6n kho luan chuy€n C6ng ty tv quan 1y ~i 01 kho, C\l th€ dam bao tach bi~t v&i kho hang Cong ty dil th~ chfrp ~i cac t6 chuc tin d\illg khac. 


Thong tin chi ti~t lien quan d~n khoan yay dai h~n 

Lo~i ti€n Uii such nam Nam dao h~n Hinh thuc dam bao 31112/2019 0110112019 

VND, VND 

Ngan hang TMCP Quan d9i - Chi VND ni thai di~m giai 2023 Hi san hinh tMnh 1.792.870.400 2.241 .088.000 
nhanh Thang Long ngan tir v6n yay (xe 6 to) 

Khoan d~n h?Jl tra trong yang 12 thang (448.217.592) (448.217.600) 

Khoan d~n h~n tra san 12 tMng 1.344.652.808 1.792.870.400 
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Cong ty cA phh Bao v~ Th,!c v~t 1 Trung tr<mg 

145 H6 D~c Di - PhuOng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N<:Ji 

14. PHAI TRA NGU'OI BAN 

31112/2019 

Bao cao Uli chinb 

Cho nam tai chfnh kSt thuc ngay 31112/2019 

01/01 /2019 

Gia tri S6 c6 khi'l nang tri'l 
no 

VND VND 

Phai tra ngU'oi ban chi ti~t theo nhl't cung cftp c6 sa duo 16'n 

Gia tri 

VND 

S6 c6 khi'l nang 

tri'l n9' 
VND 

- C6ng ty TNHH Hung H~ng 

- Summit Agro Intemationna 
ltd 

- Eastchem Co., Ltd 

- Qingdao Hisigma Chemicals 
Co.,ltd 

- Nantong liangshan 
Agrochemical & Chemicals 
Limited Liability Co. 

- C6ng ty TNHH Nichio Vi~t 
Nam 

- Chi nMnh C6ng ty c6 phfrn 
Nht,ra Tan Phu tc;ti Long An 

- C6ng ty Sanyo 

- C6ng ty C6 phfrn Nht,ra Tan 
PM 

- Phi'li tra cac d6i tUQTIg khac 

109 .050.174 

2.066.176.000 

4.190.818 .800 

2.070 .900.000 

1.460.835.476 

7.549 .732.191 

109.050.174 

2.066.176.000 

4.190.818.800 

2.070.900.000 

1.460.835.476 

7.549.732.191 

943 .945.049 

1.061.340.000 

1.672.760.479 

3.264.868 .750 

5.041.852.200 

1.160.263 .593 

5.997.333.551 

943.945 .049 

1.061.340.000 

1.672.760.479 

3.264.868.750 

5.041.852 .200 

1.160.263 .593 

5.997.333.551 
'\ 

17.447.512.641 17.447.512.641 19.142.363.622 19.142.363.622 ~ 
15. NGU'm MUA TRA TIEN TRU'6c NGANH~N 

- Le Thi Thuy - Trc;ti gi6ng Na Ngvu 

- Nguy~n Thanh TUng 

- Bui Thi Phuong 

- D6 Thj NghTa 

- Le Thi Loan 

- Nguy~n Van Doan 

- Nguoi mua tri'l ti€n tru6c ng~n hc;tn kh::lc 

31112/2019 01/0112019 

VND VND 

400.429.362 

395.439.000 16.340.436 

589.955.872 

937.142.851 3.247 

2.768.805.800 2.382.851.153 

289.932 .783 

1.990.673.326 1.053.862.668 

6.092.060.977 4.733.375.521 

Ir 
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C6ng ty Cd phiin Bao v~ Tht.rc v~t 1 Trung u'O'ng Bao cao ta i chinh 

145 H6 D~c Di - PhuOng Quang Trung - Qu?n D5ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31112/2019 

16. THUE VAcAc KHoAN PHA.I NOP NHA Nu6c 
S5 phai thu d§u nam S5 phai nQP d§u nam S5 phiii n(\p trong S5 da th\IC n(\p trong S5 phiii thu cu5i nam S5 phai n(\p cu5i nam 

nam nam 

VND VND VND VND VND VND 

ThuS Gia tri gia tang 442.844.095 2.080.740.402 2.229.302.265 3.941.495 298.223 .727 

ThuS Thu nh~p doanh nghi~p 1.686.449.410 2.889.264.391 3.948.527.462 627.186.339 

ThuS Thu nh~p ca nhan 650.909.015 2.150.587.167 2.189.430.819 612.065.363 

ThuS ni nguyen 2.021.805 1.176.400 845.405 

ThuS Nha d~t, Ti~n thue d~t 673.438.304 673.438.304 

Phi, 1~ phi va cac khoim phiii n(\p khac 17.403.352 17.403.352 

2.021.805 2.780.202.520 7.812.610.016 9_058.102.202 4.786.900 · lsnd75.429 
====== 

QuySt toan thuS cua C6ng ty se chiu S\I ki~m tra cua co quan thuS. Do vi~c ap d1,lng 1u~t va cac quy dinh v~ thuS d5i v6i nhi~u 1o~i giao dich khac nhau c6 thS duqc giiii thich thea nhi~u 
cach khac nhau, s5 thuS duqc trinh bay tren Bao caD tai chinh co th~ bi thay d6i theo quySt dinh c0.a co quan thuS. 
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Cong ty C6 ph§n Bao v~ Tht,rc v~t 1 Trung tro'ng Bao cao tai chinh 

145 Hi> D~c Di - PhuOng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho n~m tai chlnh k~t thuc ngay 31112/2019 

17. CHI PHi PHAI TRA NGAN H~N 

- Chi phi !iii yay 

- Chi phi phiii tra kMc 

18. PHAI TRA NGAN H~N KHAc 

Kinh phi cang do an 

- Bao hi€m xi'! hQi 

- Nh~n kY quy, kY CUQ'C ng~n h1;ln 

- C6 tu'c, 19i nhu~n phai tra 

- Phai tnl Dang phi 

- H6 trQ' khach hang, chi~t kh~u khuy~n m1;li phi'li tn1 khach hang 

Phi'li tra ti~n hang ban hQ dll trfr qu6c gia (B9 Nang nghi~p va PhM tri~n 
Nang than - CI,lC Bao v~ Thllc v~t) 

- Phai tn1 hang h6a dll trfr qu6c gia gifr hQ (B9 Nang nghi~p va PhM tri~n 
Nang than - Cvc Bao v~ ThllC v~t) - yay hang (*) 


Phai tra hang hoa dv trfr qu6c gia gifr hQ (Chi CI,lC Bao v~ ThllC v~t Binh 

Djnh) - yay hang (*) 


- Phai trii khoan chi phi cac t6 ban hang 

- Cac khoan phiii tra, phai nQP khac 

3111212019 

VND 

1.1 10.196 .635 

325.933.968 

1.436.130.603 

31112 /2019 

VND 

160.520.360 

122.990.000 

110.101.800 

19.249.132 

2.895.281.794 

13 .452.607.200 

2.107 .392.579 

452.535.743 

198.312.120 

574.651.138 

20.093.641.866 

01 /0112019 

VND 

400.424 .315 

323.595.968 

724.020.283 

01101/2019 

VND 

37.245 .086 

7.231.350 

122.990.000 

129.941.600 

9.183.584 

2.341.826.676 

4.286.521 .952 

452.535.743 

1.461.810.020 

811.028.666 

9.660.314.677 

(*): Day Ill. gia trj hang t1;lm Yay ill hang dll trfr qu6c gia t1;li cac thOi di~m l~p Bao cao tai chinh (mQt ph~n hang giU' hQ 

t1;li thuy~t minh s6 20c). 
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Cong ty C6 phftn Bao v~ Th'!c v~t 1 Trung lfO'ng Bao cao titi chinh 

145 H6 Dae Di - PhuOng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kSt thUe nga:z: 31/12/2019 

19. VON CHiJ SO' nuu 
a) Bang o6i chi~u bi~n o/?ng cua v6n chu si'r hUll 

V5n afru tu ella 
ehi! sa huu 

Th?lig du v5n 
e6phfrn 

V5n khac eua 
ehu sa hfru 

Chenh l~eh 
ty gia h6i doai 

Quy afru tu phat 
trien 

Lgi nhu~n ehua 
phan ph6i 

CQng 

VND VND VND VND VND VND VND 

S6 dlf oftu nam trtr6'c 52.500.000.000 4.726.360.000 14.923.968.895 9.825.662.267 15.938.238.173 97.91 4.229.335 

Uti trollg nam truac 

Phful ph5i lqi nhu?n 

Trich Quji adu tU' pMt triin 

Trich QUJi khen thu-cmg, 
phuc lr;i 

Chi tni c6 tuc 

1.1 06.089.058 

1.106.089.058 

11.064.509.030 

(10.059.133.586) 

(1.1 06. 089. 058) 

(553.044.528) 

(8.400.000.000) 

11.064.509.030 

(8.953.044.528) 

(553.044.528) 

(8.400.000.000) 

Di~u ehinh thee bien ban 
quySt toan thuS nam 2017 

(46.049.257) (46.049.257) 

S6 dlf cu6i nam trtr6'c 52.500.000.000 4.726.360.000 14.923.968.895 10.931.751.325 16.897.564.360 99.979.644.580 

S6 dlf oftu nam nay 

Tang v6n trong nam nay 

Utj trong nam nay 

Phan ph6i lqi nhu?n 

Trich Quy adu tU' pMt tridn 

Trich Quji khen thU'ong, 
phzlc lr;i 

Chi tra cd tuc 

£)i~u chinh theo bien bim 
quYSt toan thuS nam 2018 

S6 dlf cu6i nam nay 

52.500.000.000 

52.500.000.000 

4.726.360.000 

4.726.360.000 

14.923.968.895 

14.923.968.895 

26.622.000 

26.622.000 

10.931.751.325 

1.105.511.702 

1.105.511.702 

12.037.263.027 

16.897.564.360 

11.080.146.677 

(10.058.267.554) 

(1.105.511.702) 

(552.755.852) 

(8.400.000.000) 

(43.978.200) 

17.875.465.283 

99.979.644.580 

26.622.000 

11.080.146.677 

(8.952.755.852) 

(552.755.852) 

(8.400.000.000) 

(43.978.200) 

102.089.679.205 

(*) Vi~e phiin ph6i Igi nhu~ thve hi~n Theo Nghi quYSt D~i HOi d6ng e6 dong ngay 24/04/2019. 
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Cong ty C6 ph§n Bao v~ Th,!e v~t 1 Trung U'o'ng Bao cao tai ehinh 

145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho ni1m tai ehinh k€t thue ngay 31112 /2019 

b) Chi ti~t v6n d§u tU' eua ehu so' hfru 

31112/2019 Ty 1~ 01/01/2019 Tyl~ 

VND (%) VND (%) 

Ba Doan Thi H~ng 3.042.340.000 5,79% 3 .042.340.000 5,79% 

Ong D~ng Vi1n Thong 10.970.370.000 20,90% 9.446.430.000 17,99% 

Ong Dinh Vi1n HO\lt 3.330.000.000 6,34% 3.330.000.000 6,34% 

Ba D~ng Qu}nh Trang 5.578.410.000 10,63% 5 .578.410.000 10,63% 

Cae c6 dong khae 29.578.880.000 56,34% 31.102.820.000 59,24% 

52.500.000.000 100% 52.500.000.000 100% 

c) Cae giao djeh v~ v6n v6'i cae ehu so' hii'U va philn ph6i e6 trre, ehia lQ'i nhu~n 

Ni1m 2019 Ni1m2018 

VND VND 

v6n d~u tu eua ehu sa hfru 

- V6n gop adu nam 52.500. 000. 000 52.5 00. 000. 000 

- V6n gop cu6i nam 52.500.000.000 52.500.000.000 

c6 rue, l<;)'i nhu~n 

- Cd t[rc, l(Ji nhu(in phGi tra adu nam 129.941.600 73.266.500 

- c6 tu'C, 19'i nhu(in phai tra trang nam 8.400. 000. 000 8.400. 000. 000 

+ C6 rue, lQ'i nhu~n ehia tren lQ'i nhu~n ni1m tru6e 8.400.000.000 8.400.000.000 

- c6 tu'C, l(Ji nhu(in aa chi tra b&ng tiJn (8.419.839.800) (8.343.324.900) " I 

+ C6 rue, lQ'i nhu~n chia tren lQ'i nhu~n ni1m tru6e (8.419.839.800) (8.343.324 .900) 

- C6 hic, lqi nhu~n con phai tra cu6i ni1m 110.101.800 129.941.600 

d) C6 phi~u 
31112/2019 01 /01/2019 

VND VND kif" -= 
S6 luqng c6 phi€u di1ng ky ph<it hanh 5.250 .000 5.250 .000 

S6 luqng c6 phi€u da ph<it hanh va g6p v6n d~y du 5.250.000 5.250.000 

- cd phdu ph6 thong 5.250.000 5.250.000 

S6 luqng c6 phi€u dang hm hanh 5.250.000 5.250.000 

- C6 phidu ph6 thong 5.250.000 5.250.000 

M~nh gia e6 phi€u dang luu Mnh (VND) 10.000 10.000 

e) Cae quy C ong ty 

31112/2019 01101 /2019 

VND VND 

- Quy d~u tu philt tri~n 12.037.263.027 10.931.751.325 

12.037.263.027 10.931.751.325 

20. cAc K HOAN Ml)C NGO.AI BANG CAN DOl 'ICE TOA.N V ACAM KET THUE HO~T DONG 9 
•a) Tai sa n eho tllUe ngoai 


Cong ty hi~n dang cho thue tai san thea hgp d6ng thue hO\lt dQng la nha kho t\li NgQc H6i, Ngu Hi~p, Thanh Trl, Ha NQi . 


Vao ngay 31112/2019, cac khoan ti€n thue t6i thi~u trong tuong lai theo hgp d6ng eho thue hO\lt dQng duqc trlnh bay nhu ~ 

sau: 


31 / 12/2019 01 /01 /2019 

VND VND 

- Tu 1 ni1m tra xu6ng 109.090.910 109.090.910 

- Tren 1 ni1m d€n 5 ni1m 218.181.820 

109.090.910 327.272.730 
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b) Hi san thue ngoai 

Ten 16 d~tlDia diSm 16 d~t 

Thlra d~t t~i 145 H6 £)~e Oi, 
phuang Quang Trung, qu~n 

Di~n 

ticb loue 
467,6 m 2 

Thai gian 

tblJe 
50 nam tlr 
ngay 

M\lc dieh thue 

TI\l sa e6ng ty 

Don gia thue 

322.267 
d6nglm2 

Ghi ehu 

D~t thue tni ti~n 
hang nam 

D6ng £)a 15/10/1993 

D~t thue t~i ph6 Luu PMi, xa 3.121 m2 Hang nam Kho xuang 20.993 D~t thue tni tiSn 
Ngu Hi~p, hUY~ll Thanh Tri, . sfm xu~t bao bi d6nglm2 hang nam 
Tp Ha N(>i 

Thua d~t s6 1 ~i xa S6e Brmg, 103,3 m2 D~n Van pMng 18.200 D~t thue tra tiSn 
huy~n £)oan HUng, tinh PM 9/5/2050 lam vi~e d6nglm2 m(>t l~n 
ThQ 

Thua d~t s6 138 Tr~n Hung 1200 m2 DSn Xay dl!ng tr\l 76.3 80 £)~t thue tni tiSn 
D~o,PhuOng Nam Ng~, Tp 03/10/2030 s6 him vi~e d6nglm2 hangnam 
Thanh H6a, tinh Thanh H6a 

Thua d~t s6 011499; 02/467 t~i 966 m2 DSn Xay d\fl1g kho 8.441 D~t thue tni ti€n 
xa Hokg PM, huy~n Hoing 24/12/2019 d6nglm2 hang nam 
H6a, tinh Thanh H6a va dang gia 

h~n 

V~t each, Quan Toan, H6ng 8.838 m2 Hang nam Kho, Xuang 3.000 £)~t thue tnl ti€n 
Bang, Tp. Hai PhOng san xu~t va d6nglm2 hang nam .~ 

..i_
VP Chi nMnh -....... 

Hai Phong TV 

£)~t thue ~i Thi tr~n Vuong, 13.885,9 D~n £)~t co ea san 8.000 £)(it thue tra ti€n 
huy~n Tien Lu, tinh Hung Yen m2 16/12/2026 xu~t kinh d6nglm2 hang nam 

doanh 

L6 26 - Khu QHDC truoe NM 97,92 m2 Lilu dai Van phOng 
xi mang Dieu TrI, TT. Dieu lam vi~e 
Tri, H. Tuy Phuac, tinh Binh 

Dinh 
L6 25 - Khu QHDC truoe NM 115,18 Lilu dai Van phong 
xi mang Oieu TrI, TT. Dieu 2 lam vi~em 
Tri, H. Tuy Phuae, tinh Binh 

Dinh 

Thua d~t s6 48A f)~i 1(> 149,83 Lau dal Van phOng 
Nguy~n Trai, PhuOng 2, Tp 2 Chi nMnhm 
Tuy Hoa, tinh Phu Yen PM Yen 

PhuOng Binh Hung Hoa B, 105 m 2 Lilu dai Van phOng 
qu~n Binh Tan, thanh ph6 H6 Chi nhanh 
Chi Minh Mi€n Nam 

D~t L6 E26-E29 Khu e6ng 3100 m 2 25 nam kS Kho, XUOng D~t thue tra ti€n 

nghi~p Le Minh Xuan, huy~n tlr ngay va VP Chi m(>t I~n 
Binh Chanh, Tp H6 Chi Minh 11111999 nhanh MiSn 

Nam 
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Di~n Thai gian M\le dieh thue Don gia thue Ghi eM 

ti l<b tb ll ~ thue 
ThUa d§t t?i s6 84 Nguyen Chi 618,1 m2 50 nam ill Van phOng 
Thanh, P. Tan An, Tp Buon 24 / 11 /2019 Chi nhanh 
Ma ThuQt, tinh D~k Uik Tiiy Nguyen 

D~t thue t~i ThOn PM Son, xii 17.186 D@n thang Kho, Xuemg 
Roa Khuong, huy~n Roa m 2 7/2020 san xu~t CN 
Yang, Tp £)f1 N&ng Da N~ng 

Dftt thue t~i Thon Phil Son, xii 5.940 m2 01107/2020 Van phOng 
Roa KhlIong, huy~n Roa Chi nhanh Da 
Yang, Tp £)a NfuIg N~ng 

c) Hi san nh~n giu' hQ 
31 11 212019 

16.20 1 £)~t thue tra ti~n 
d6nglm2 hang nam 

3.420 D§t thue tnl ti~n 
d6nglm2 hang nam 

15.797 £)§t thue tra ti~n 
d6nglm2 hang nam 

0110 112019 

S61uqng Gia tri S61uqng Gia tri 

- Katana 20SC - Chai 480m1 

- Tango 800WG - ThUng 

- Victory 300EC - Phuy 

- Fuji-One 40WP - ThUng (Bao) 

- Katana 20SC - Phuy 

- Bassa 50EC - Chai 450m1 

- Tango 800WG - G6i 1 gram 

44.865 

27l.642 

316.507 

3 .62l.607 .144 

16.373.507.932 

19.995.115.076 

d) Ngo~i t~ cacID~i 

USD 

21. TONG DOANH THU BAN HANG vA CUNG cAP DICH VV 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu eung dp dieh V\l 

28.900 6.131.10l.187 

2.500 4.39l.875 .000 

13.730 2.627.194.310 

44.865 3.62l.607.144 

7.516 3.29l.206.000 

27l.642 16.373.507.932 

399.800 845.600.000 ~ 
768.953 37.282.091.573 ~ ., ~~ 

·I~ 
31 11 2/2019 0110112019 

VND VND /. ~ < 

2.006,66 2.013 ,26 ~ 

Nam 2019 Nam 2018 
VND VND 

465.447.469 .555 449.098.544.597 

297.006.466 704.686.993 F 
" 

465.744.476.021 449.803.231.590 

22. cAc KHoAN GIAM TRU' DOANH THU 

Nam 2019 Nam 2018 
VND VND 

Giclm gia hang ban 240 .347.328 

240.347.328 

~ 
I 
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23. GIA VON HANG BAN 

Gia Y6n cua hang h6a, thilnh ph~m da ban 

Gia y6n cua dich Y\l da: cung dp 

Hoan nh~p dll phong giam gia hang t6n kbo 

24. DOANH THU HO~T DONG TAl CHINH 

Lai ti6n gfri, lai cho yay 

Lai chenh l~ch tY gia do danh gia l;;ti s6 du cu6i nam 

25. CHI PHi TAl CHiNH 

Lai ti@n yay 

L6 chenh l~ch tY gia phat sinh trong nam 

26. CHI PHi BAN HANG 

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

Chi phi nhan cong 

Chi phi khftu hao tai san c6 diM 

Chi phi dich Y\l mua ngoai 

Chi phi khac b~ng ti@n 

Nam 2019 
VND 

352.674.305.408 

207.317.034 

(3.017 .060.259) 

349.864.562~183 

Nam 2019 
VND 

415.066.405 

415.066.405 

Nam 2019 
VND 

7.921.336.228 

1.255 . 124 .126 

9.176.460.354 

Nam2019 
VND 

2.239 .565.606 

15.037.537.127 

2.159.576.845 

10.618.550 .177 

25 .956.914.802 

56.012.144.557 

Nam 2018 
VND 

346.217.810.964 

491.886.993 

(3 .866.132.889) 

342.843.565.068 

Nam 2018 
VND 

) 

Nam2018 ~ 

VND J;' 
2.265.381.949 I~~. 

12.221.470.860 ~: • 

2.172.609.430 ~L 

10.488.923 .157 

20 .670.428.230 

453.107.712 

33.172.361 

486.280.073 

Nam 2018 
VND 

7.279.559.139 

1.623 .232.671 

8.902.791.810 

47.818.813.626 

")4 
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27. CHI PHi QUAN LV DOANH NGHI~P 

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

Chi phi nhan eong 

Chi phi kh~u hao tai san e6 dtnh 

Chi phi d1,l' phong 

Thu€, phi, l~ phi 

Chi phi dieh V\l mua ngoai 

Chi phi khae b~ng tiSn 

28. THU ~ KIIAc 

Thu nh~p tir nhUQ1lg ban, thanh ly tfii san e6 dtnh 

Thu6e nh~p thua do san xu~t 

Thu nh~p khae 

29. cm pHi KHAc 

Nam2019 Nc1m2018 
VND VND 

901.326.812 714.156.816 

27.694.263.821 27.l80.534.798 

1.152.543.002 1.141.339.616 

259.850.423 214.557.887 

1.387.139.218 800.565.960 

1.154.867.223 1.332.092.726 

4.901.734.426 5.214.147.775 

37.451.724.925 36.597.395.578 

Nfun 2019 Nam 2018 
VND V1\TD 

109.090.909 35.664.496 

188 .538.712 79.046.232 

7.300.485 49.585.490 

304.930.106 164.296.218 
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31. LAI CO BAN TREN co PHIEU 

Vi~c tinh to<in H'li co bim tren c6 phi~u c6 thS phan ph6i cho cac c6 dong sa hau c6 ph§n ph6 thong cua Cong ty duqc th\l'c 
hi~n d\l'a tren cac s6 Ji~u sau: 

Nam 2019 Nam 2018 
VND VND 

Lqi nhu~n thuh sau thu~ 11.080.146.677 11 .064.509.030 

Lqi nhu~n phan b6 cho c6 phi~u ph6 thong 11.080.146.677 11.064 .509.030 

C6 phi~u ph6 thong hru hanh bloh quan trong nam 5.250.000 5.250.000 

Li'ii co' ban tren c6 phi~u 2.111 2.108 

Cong ty chua c6 d\l' tlnh trich Quy khen thuang, phuc lqi va Quy khen thuang Ban di~u hanh tren Lqi nhu~n sau thu~ t<;1i 
cac thai diSm l?p bao cao tai chinh. 

32. CHI PH i SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO 

Nam 2019 Nam 2018 
VND VND 

Chi phi nguyen li~u, v~t li~u 435.771.909.320 34l.143 .981.776 

Chi phi nhan cong 55.178.771.738 47.617.591.485 

Chi phi khftu hao tai san c6 dinh 4.749.057.169 4.881.1 08.830 

Chi ph! dich V\l mua ngoai 15 .710.092.582 12.490.820.263 

Chi phi khac b~ng ti~n 35.178.803.823 27.158.958.694 

546.588.634.632 433.292.461.048 

33. CONG Cl) TAl cHiNH 

Cac 10<;1i cong Cl,l tai chfnh cua Cong ty bao g6m: 

Gia tri s6 k~ toan 

31112/2019 01/01 /2019 

Hi san tili chinb 

Ti~n va cac khoan tuong 
duong ti~n 
Phai thu khach hang, phai thu 
khac 

Gia g6c 

VND 

6.694.526.981 

16.058 .791.008 

D\l' phong 

VND 

(1.191.079.132) 

Gia g6c 

VND 

6.779.311.266 

20.081.558.544 

D\l' phOng 

VND 

(1.034.139.589) 

,.,. 
i; 

A 

", 

22.753.317.989 (1.191.079.132) 26.860.869.810 (1.034.139.589) . 

NQ' phai tra tai chinh 

Yay va nq 

Phai tra nguai ban, phai tra khac 

Chi ph! phiii tra 

Gia tri s6 k~ toan 

3111212019 

VND 

109.088.765.336 

37.541.154.507 

1.436.130.603 

0110112019 

VND 

129.051.162.751 

28.802.678 .299 

724 .020.283 ) 

148.066.050.446 158.577 .861.333 

Tai san tai chinh va nq phai tra tai chinh chua duqc danh gia thee gia tri hqp ly t<;1i ngay k~t thuc nam tal chinh do Thong 

tu 21 0120091TT-BTC va cac quy dinh hi~n hanh yeu C§u trioh bay Bao cao tai chinh va thuy~t minh thong tin d6i vai 

cong Cl,l tai chinh nhung khong dua ra hu6ng d~n tuong duang cho vi~c danh gia va ghi nh~n gia tri hqp Iy cua cac tai san 
tai chinh va nq phai tra tai chinh, ngo<;1i trir cac khoan trfch I~p d\l' phong nq phai thu kh6 doi da duqc neu chi ti~t t<;1i cac 
Thuy~t minh lien quan . 
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Quan Iy rui ro tai chinh 

Rui ro tai ehinh ella Cong ty bao g6m rui ro thi truOng, nii ro tin d\lIlg va rui ro thanh khoan. Cong ty da xay dvng h~ 
th6ng ki€m soM nh~m dam bao Sl,f can b~ng [y mue hgp Iy gifra chi phi rlli ro phM sinh va chi phi quan 19 rui roo Ban T6ng 
Giam d6e Cong ty e6 traeh nhi~m thea d5i quy trlnh quan Iy rui ro d€ dam bao Sl,f can bkg hgp Iy gifra rui ro va ki€m 
soM rui roo 

Rui TO thi tTU'irng 
.' 

HO\lt dong kinh doanh ella Cong ty se ehll y€u ehju rui ro khi e6 Sl,f thay d6i v~ tY gia h5i doai va Iai su§t. 

Rlli ro v€ tY gia h6i doai: 

Cong ty ehiu rui ro v€ tY gia do gia trj hgp Iy ella cae Iu6ng ti~n trong wang lai ella mot eong ev tai ehinh se bi€n dong 
thea nhUng thay d6i ella tY gia ngo\li t~ khi cae khoan vay, doanh thu va chi phi ella Cong ty duge thV'e hi~n b~ng dan vj 
ti€n t~ khae vai d6ng Vi~t Nam. 

Rlli ro v€ Iai suk 

Cong ty ehju rui ro v~ lai su§t do gia trj hgp Iy ella d.e Iu6ng ti~n trong wang Iai ella mot eong ev tili ehinh se bi€n dong 
thea nhung thay d6i ella Iai su§t thj truOng khi Cong ty e6 phM sinh cae khoan ti€n gui e6 ho~e khong e6 kY h\ln, cae 
khoan vay va ng ehju Iai su§t tha n6i. Cong ty quan Iy rui ro Iai su§t b~ng deh phan tieh tinh hinh e\lnh tranh tren thj 
trubng de e6 duge cae lai su§t e6 Igi eho mve dich ella Cong ty. 

Rtli TO tin dl,lng 

Rlli ro tin d\l1lg la rui ro ma mot ben tham gia trong mot eong e\l tili ehinh ho~e hgp d6ng khong e6 kha nang thl,fe hi~n 
duge nghTa V\l ella mlnh dfu1 d€n t6n th§t v~ tai ehinh eho Cong ty. Cong ty e6 cae rui ro tin d\l1lg tir hO\lt dong san xu§t 
kinh doanh (eM y€u d5i vai cae khoan phai thu khaeh hang) va hO\lt dong tili ehinh (bao g6m ti€n gui ngan hang va cae 
eong e\l tai ehinh khae). 

T~i ngay 31112/2019 

Ti€n va cae khoi'm tuang 
duang ti€n 
Phai thu khaeh Mng, phai thu 
khae 

T~i ngay 0110112019 

Ti€n va cae khoan tuong 
duong ti~n 
PMi thu khaeh hang, phai thu 
khae 

Til I nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong 
tr& xu6ng d€n 5 nam 

VND VND VND VND -= 

6.694.526 .981 

14.867.711.876 

21.562.238.857 

6.779.311.266 

19.047.418 .955 

25.826.730.221 

I -
6.694.526.981 

14.867.711.876 
~I 

'. 1~ 

\ 
21.562.238.857 ,., 

c 

" 
6.779.311.266 

19.047.418.955 

25.826.730.221 

..I 

I; 	
'Il 

4 

J 
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Rid ro thanh khoiin 

Rui ro thanh khoan la rui fO Cong ty g~p kh6 khan khi thl,J'e hi~n cae ngrua V\l tai ehinh do thi~u V5D. Rui ro thanh khoim 
eua Cong ty ehu y€u phat sinh tir vi~e cae tai san tai ehinh va ng phai tra tai ehinh e6 cae thai di€m dao h\ln khac nhau . 

Thai h\ln thanh toan eua cae khoan ng phai tra tai ehinh d1!a tren cae khoan thanh toan d1! ki~n thea hgp d6ng (tren ca so 

dong ti€n eua cae khoan g5e) nhu sau: 

Tir 1 nam Tren I nam Tren 5 nam CQng 

tra xU5ng d€n 5 nam 
VND VND VND VND 

T l}.i ngay 3111212019 

Yay va ng 107.744.112.528 1.344.652.808 109.088.765.336 

Phai tra nguai ban, phai tra 37.541.154.507 37 .541.154 .507 

khae 
Chi phi phai tra 1.436.130 .603 1.436.130.603 

146.721~397 .638 1.344.652.808 148.066.050.446 

T l}.i ngay 0110112019 

Yay va ng 127.258.292.351 1.792.870.400 129.051.162.751 

Phai tra nguoi ban, phai tra 28.802.678.299 28.802.678 .299 
khae 
Chi phi phai tra 724 .020.283 724.020.283 

156.784.990.933 1.792.870.400 158.577.861.333 

Cong ty eho dng mue dQ ~p trung rui ro d5i v6i vi~e tra ng la e6 thS ki€m soat duge. Cong ty e6 kha nang thanh toan cae 

khoan ng d~n h\ln tir dong ti6n tir hO\lt dQng kinh doanh va ti6n thu tir cae tai san tili ehinh dao h\lll. 

34. THONG TIN BO SUNG CHO cAe KHOA.N Mve TRiNH BAy TRONG BAo cAo LUU CHUYEN TrEN 

T~ 

Nam 2019 Nam 2018 T 

VND VND 

.,
a) S5 ti~n di yay thl,rC thu trong nlim 

. J 

Ti~n thu tir di yay theo kh€ u6e thong thuong 327.735.078 .768 313 .628.278.649 

b) S5 ti~n dil th\l'c tr:i g5c yay trong nam 

Ti6n tra ng g5e yay theo kh~ u6e thong thuOng 347.697.4 76.183 293.223.212 .352 

) 
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35. NGm:t:;p Vl) vA s6 DlJ VOl cAc BEN LIEN QUAN 

Giao dieh vai cae ben lien quan trong nam nhu sau: 

Nam 2019 Nam 2018 
VND VND 

Thu nh~p eua T6ng Giam d6e 1.104 .798.353 1.031.405.756 

Thu nh~p eua thanh vien khae trong Ban T6ng Giamd6e 589 .999 .948 678.560.079 

11m nh~p eua H9i d6ng Quan tri (Kh6ng bao g6m cae thanh vien trong Ban 1.068 .676 .640 1.238 .889 .599 

Tfmg Giam d6e 1a thanh vien HOi d6ng quan tri) 

36. s6 LI:t:;U SO SANH 

S6 li~u so sanh la 56 li~u tren Bao eao tai ehinh eho nam tai ehinh k~t thue ngay 31 thang 12 nam 2018 da: dUQ'e C6ng ty 

TNHH Hang Ki~m toan AASC ki~m toano 

LU'o'ng Thj T ii 

Nguai I~p bi~u 
Ha Npi, ngay 27 thang 02 nam 2020 

T6ng Giam d6e 

LlrO'ng Thj Tu 


K~ toan truang 
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