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BIÊN BẢN CUỘC HỌP 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

Công' ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
Địa chỉ trụ  sử chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà

Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0100103143
Mã chứng khoán: VAF
Sàn giao dịch chứng khoán: HOSE

PHẦN I:
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁC CỎ ĐÔNG THAM D ự  ĐẠI HỘI, KHAI 

MẠC ĐẠI HỘI, THÔNG QUA: NHÂN s ự  BAN KIÊM PHIẾU; QUY CHỂ TỔ CHỨC ĐẠI 
HỘI; NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, khai mạc Đại hội, cử Thư ký Đại hội, thông 
qua nhân sự Ban kiểm phiếu:

1- Thành phần tham dự:
- Cô đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn 

Điển (theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/4/2017);
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
- Đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 (Công ty TNHH Kiểm toán và 

Thẩm định giá Việt Nam).
2. Ong Nguyễn Văn Nam-Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư 

cách cô đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:
- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển là 37.665.348 cổ phần;
- Tông sô cô đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là 477 cổ đông, sở hữu 37.665.348 

cổ phần của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/4/2017).

Vào 08h30 ngày 25 tháng 4 năm 2017:

Tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 21 cổ đông, đại diện 
cho cổ đông sở hữu 33.147.584 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,01% tổng số cổ phần của Công ty.

3. Ông Nguyễn Văn Nam báo cáo: căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty cổ 
phân Phân lân nung chảy Văn Điển; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công 
ty cô phân Phân lân nung chảy Văn Điển đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

Ông Nguyễn Văn Nam tuyên bố khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2017 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (dưới đây viết tắt là Đại hội).

4. Chủ tọa Đại hội: ông  Lâm Thái Dương-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
Chủ tọa Đại hội cử ông  Trịnh Việt Cường-Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội.
5. Chủ tọa Đại hội đê cử nhân sự Ban kiểm phiếu, gồm có:



+ Ông Nguyễn Văn Nam : Trưởng Ban
+ Ông Đặng Hải Nam : ủ y  viên
+ Ông Hoàng Văn Nghĩa : ủ y  viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:
Sô cô đông, đại diện theo ủy quyên của cô đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 21 

cổ đông;
* - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 33.147.584 cổ phần

So co phân tán thành: 33.147.584 cô phân, chiêm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 
tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

So co phan không tán thành: 0 cô phân, chiêm 0% tông sô cổ phần có quyền biểu quyết tại 
Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

So co phân không có ý kiên: 0 cô phân, chiêm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại 
Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.
III. Thông qua Quy chế tổ chức và Nội dung, Chương trình Đại hội:
1. Chủ tọa Đại hội trình bày Dự thảo Quy chê tô chức Đại hội (đã gửi cho cổ đông nghiên cứu 

trong quá trình chuẩn bị Đại hội).
Sau khi -thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với kết quả như sau:

- Sô cô đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 22 cổ đông-
- Tông sô cô phân có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 33.565.914 cổ phần

So co phan tan thành: 33.565.914 cô phân, chiêm 100% tổng số cổ phần có quýền biểu quyết
tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

So co phan khong tán thành: 0 cô phân, chiêm 0% tông số cổ phần có quyền biểu quyết tại 
Đại hội thời điểm biểu quyết;

So co.phân không có ý kiên: 0 cô phân, chiêm 0% tổng số cổ .phần có quyền biểu quyết tại 
Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Quy chế tổ 'chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
(được đính kèm Biên bản họp).

2. Chủ tọa Đại hội trình bày Dự thảo Nội dung, Chương trình Đại hội (đã gửi cho cổ đông 
nghiên cứu trong quá trình chuẩn bị Đại hội).

Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung, Chương trình Đại hôi với kết quả 
như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 22
cổ đông; ’

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 33.565.914 cổ phần
So co phan tán thành: 33.565.914 cô phân, chiêm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

So co phan không tán thành: 0 cô phân, chiêm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại 
Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- So cô phân không có ý kiên: 0 cô phân, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại 
Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Nội dung, Chương trình Đai hôi (đươc đính kèm 
Biên bàn họp).

, 3- Chủ t(?a Đại hội điều hành Đại hội theo nội dung, chương trình đã được Đại hội thông qua 
bao gồm các nội dung:



- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã được kiểm toán (số 42/BC-HĐQT ngày 12/4/2017);
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (số 43/BC-HĐQT ngày 12/4/2017);
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (số 04/BC-BKS ngày 12/4/2017);
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận vả chi trả cổ tức năm 2016 

(số 44/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017);
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2017 

(số 45/TTr-HĐQT lựày 12/4/2017);
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty 

năm 2017 (số 03/TTr-BKS ngày 24/3/2017);
- Tò’ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương thành viên Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (số 46/TTr-HĐQT ngày 
12/4/2017);

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc dừng Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy 
phân bón NPK Thái Bình (số 47/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017).

PHẦN II:
NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

A. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã được kiểm toán (số 42/BC-HĐQT ngày 
12/4/2017):

PHÀN I - BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN

Số
TT

Nội dung Số cuối 
năm

Số đầu 
năm

A TÀI SẢN NGẮN HẠN 585.709.858.897 604.902.349.375
I Tiền và các khoản tương đương tiền 142.366.715.224 188.822.756.924
II Các khoản đầii tư tài chính ngắn hạn 10.000.000.000 ‘ 10.000.000.000
III Các khoản phải thu 28.376.565.412 47.482.619.347
IV Hàng tôn kho 365.790.885.902 332.291.673.761
V Tài sản ngắn hạn khác 39.175.692.359 26.305.299.343
B TÀI SẢN DÀI HẠN 113.443.463.407 112.262.504.968
I Các khoản phải thu dài hạn
II Tài sản cố định 111.412.639.857 107.986.269.643
1 Tài sản cố định hữu hình 16.852.792.808 17.973.795.012
2 Tài sản cố định vô hình 0 0
4 Chi phí xây dụng cơ bản dở dang 94.559.847.049 90.012.474.631

III Bất động sản đầu tư
IV Các khoản đầu tư tài chính dài han
V Tài sản dài hạn khác 2.030.823.550 4.276.235.325

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 699.153.322.304 717.164.854.343
NGƯÒN VỐN

A NỢ PHẢI TRẢ 233.605.106.378 248.527.345.987
I Nợ ngắn hạn 233.605.106.378 248.527.345.987
II Nợ đài hạn



B VỐN CHỦ SỞ HỮU 465.548.215.926 468.637.508.356
I Vôn chủ sở hữu 465.548.215.926 468.637.508.356
1 Vôn đầu tư của chủ sở hữu 376.653,480.000 289.734.570.000
2 Thặng dư vốn cổ phần
3 Cổ phiếu quỹ
4 Chênh lệch đánh giá lại tài sản *
5 Chênh lệch tỷ giá hối đoái
6 Quỹ đầu tư phát triển 30.327.953.768 82.664.240.636
7 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 3.281.900.000 14.890.700.000
8 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 55.284.882.158 81.347.997.720
9 Nguồn vốn ĐTXD
II Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguôn kinh phí
2. Nguôn kinh phí đã hình thành TSCĐ

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 699.153.322.304 717,164.854.343

PHÀN II - KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Số
TT

Chỉ tiêu Số năm nay Số năm trước

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 907.609.425.386 956.800.787.959
2 Các khoản giảm trừ doanh thu •

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 907.609.42S.386 956.800.787.959
4 Giá vốn hàng bán 689.058.109.013 722.029.094.712
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 218.551.316.373 234.771.693.247
6 Doanh thu hoạt động tài chính 12.072.264.904 11.031.154.407
7 Chi phí tài chính 1.765.385.458 1.985.344.679
8 Chi phí bán hàng 152.384.153.511 142.125.981.033
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 22.075.682.321 20.055.099.667
10 Lọi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 54.398.359.987 81.636.422.275
11 Thu nhập khác 5.971.617.077 1.940.360.461
12 Chi phí khác 4.830.209.930
13 Lợi nhuận khác 1.141.407.147 1.940.360.461
14 Tổng lọi nhuận kế toán trước thuế 55.539.767.134 83.576.782.736
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 8.862.541.652 17.612.186.527
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 2.245.411.775 781.784.175
16 Lợi nhuận sau thuế TNDN 44.431.813.707 65.182.812.034
17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.180 1.583



B. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (số 43/BC-HĐQT ngày 12/4/2017):
1- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2016:
1. Đặc điểm, tình hình chung:
a. Khó khăn: Ngay từ đầu năm 2016, hoạt động của ngành sản xuất kinh doanh phân bón 

trong nước nói chung và của Công ty nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do các nguyên nhân chính 
dưới đây:

- Giá các loại nguyên liệu, năng lượng chính (điện, quặng apatit) tăng; chính sách thuế GTGT 
đối với mặt hàng phân bón theo Luật thuế 71 đưa phân bón ra khỏi danh mục hàng hóa chịu thuế 
GTGT dẫn tới chi phí sản xuất tăng; thuế đất tăng, chi phí bảo hiểm tăng;

- Sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt do: diện tích đất trồng trọt giảm, thời tiết 
diễn biến bất thuận cho sản xuất nông nghiệp, nguồn cung phân bón (cả nhập khẩu và trong nước) 
tăng, giá nông sản giảm nên nông dân thiếu vốn đầu tư, giá phân bón thế giới và trong nước giảm 
mạnh;

- Tình trạng phân bón giả, chất lượng kém chưa được xử lý triệt để;
- Công ty triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón 

NPK Văn Điển tại Bỉm Son, Thanh Hóa nên phải tập trung nhân lực, vốn cho dự án.
b. Thuận lợi:
- Sản phẩm phân bón của Công ty vẫn giữ được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài

nước;
- Công ty có bề dày trên 50 năm sản xuất phân bón; đội ngũ cán bộ công nhân có kinh 

nghiệm, trình độ, tay nghề;
- Các hạng mục đầu tư, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, họp lý hóa sản xuất tại Công ty đều 

phát huy hiệu quả, giúp giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản 
phẩm.

2- Tình hình hoạt động của Công ty:
Trong bối cảnh khó khăn nêu trên, với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt của 

hoạt động sản xuất kinh doanh; Nhìn chung, các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2016 tương 
đối ổn định, cụ thể:

- v ề  lao động: Đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy 
sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa;

- v ề  tổ chức, quản lý: Chặt chẽ, khoa học, bám sát thực tế sản xuất kinh doanh;
- v ề  công nghệ: Được cải tiến, nâng cao trình độ;
- v ề  sản xuất: Tăng cường tiết giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động
- về sản phẩm mới: Các sản phẩm mới (lân, NPK vê viên) tiếp tục thâm nhập thị trường, tăng 

sản lượng tiêu thụ;
- v ề  thị trường, tiêu thụ: Thị trường được giữ vững, sản lượng tiêu thụ tương đương so với 

năm 2015;
- v ề  tài chính kế toán: Thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Công ty; tình hình tài chính 

của Công ty lành mạnh;
- v ề  đầu tư xây dựng: Đáp ứng nhu cầu máy móc thiết bị cho sản xuất kinh doanh. Giải quyết 

xong việc đền bù đối với phần đất bị thu hồi tại dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy NPK Thái 
Bình. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại 
Bỉm Sơn, Thanh Hóa được khởi công, thực hiện xong phần san nền;



- về trách nhiệm đối với người lao động, môi trường, xã hội: Đảm bảo việc làm, thu nhập, 
thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về chế độ đối với người lao động; thực hiện đúng các quy 
định của Nhà nước về môi trường; tích cực tham gia các chương trình xã hội, từ thiện..

3. Kêt quả thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đông cô đông thường niên năm 2016 giao: 
a- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính và mức trả cổ tức đạt được trong năm 2016:

STT Chỉ tiêư chính ĐVT Thực
hiện
2015

KH
ĐHĐCĐ

2016

Thực
hiện
2016

So sánh (%)
2016
/KH

2016/
2015

1 Sản lượng tiêu thụ Tân 296.123 298.156 100
2 Tông doanh thu Tr.đ 969.772 987.694 925.653 94 95
3 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 83.576 80.000 55.540 70 66
4 Mức chia cố tức bằng tiền %/mệnh giá CP 15 10

Nhận xét:
- Sản lượng tiêu thụ năm 2016 tương đương so với năm 2015 do Công ty vẫn giữ được thị 

trường; đây kết quả tương đối khả quan trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp sản xuất phân bón trong 
nước sụt giảm mạnh sản lượng tiêu thụ;

- Tổng doanh thu giảm so với kế hoạch và năm 2015 (từ 5-6%), nguyên nhân chính do giá bán 
giảm (giá lân giảm 4%, giá NPK giảm 5,6%, làm doanh thu bán hàng giảm 40,719 tỷ đồng);

- Lợi nhuận trước thuế giảm so với kế hoạch và năm 2015 (từ 30-34%) do các nguyên nhân 
chính sau:

+ Giá bán giảm;
+ Giá vật tư, năng lượng đầu vào (quặng apatit, điện) tăng, làm tăng chi phí khoảng 1 tỷ đồng;
+ Một số chi phí tăng do Ghính sách vĩ mô của Nhà nước (thuế đất tăng 4,076 tỷ đồng, phí bảo 

hiểm tăng 2,612 tỷ đồng, Luật thuế 71 làm chi phí sản xuất tăng 15 tỷ đồng).
b- v ề  trả cổ tức năm 2016 bằng tiền: Dự kiến là 10%/mệnh giá (theo Tờ trình số 44/TTr- 

HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị tại Đại hội). Trong năm 2016 đã tạm ứng cổ tức là 
5%/mệnh giá; dự kiến trả phần cổ tức còn lại là 5%/mệnh giá trong năm 2017.

c- v ề  kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016: Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán 
và Thẩm định giá Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016.

d- v ề  phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trong năm 
2016: Đã thực hiện xong:

- Sổ lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 28.973.457 CP
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 8.691.891 CP
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 37.665.348 CP
Số lượng cổ phiếu phát hành thêm đã được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng 

khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 289.734.570.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 376.653.480.000 đồng
e- Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016:
+ Hoạt động của Hội đồng quản trị: Được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của 

Pháp luật và của Công ty.
Trong bối cảnh rất khó khăn của ngành sản xuất kinh doanh phân bón trong nước; để nâng cao 

hiệu quả hoạt động quản trị Công ty và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 được Đại



hội đồng cổ đông giao; Hội đồng quản trị đã nêu cao quyết tâm, đoàn kết nhất trí, thường xuyên tổ 
chức các cuộc họp (trong năm đã tổ chức 13 cuộc họp chính thức) và nhiều lần tổ chức lấy ý kiến các 
thành viện bằng văn bản. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề 
sau:

- Bô sung, sửa đôi, ban hành các Quy chê quản trị nội bộ của Công ty theo đúng quy định hiện 
hành của Pháp luật và phù họp thực tế hoạt động của Công ty;

- Kiện toàn nhân sự Ban điều hành;
- Chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như phát hành thêm cổ phiếu, tài chính, 

tiêu thụ sản phẩm, sản xuất sản phẩm mới, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh-đầu tư xây 
dụng; đặc biệt là việc triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân 
bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa;

- Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành.
+ Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016:
Thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 được thực hiện theo đúng các 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2016 (theo tờ trình số 
46/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị tại Đại hội).

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng các quy định của Công ty.
f. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:
Trong năm 2016, Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các 

cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, 
Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; trong việc điều hành các hoạt động hàng ngày của 
Công ty. Hàng tháng, Ban điều hành có trách nhiệm lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh-đầu tư 
xây dựng của tháng trước trình Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Hàng quý, Hội đồng quản trị 
giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng cho Ban điều hành và định kỳ họp Hội đồng 
quản trị để kiểm điểm kết quả thực hiện.

Trong năm 2016, Ban điều hành và các cán bộ quảrTlý khác đã tích cực, chủ động, hoàn 
thành nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng, chỉ đạo của Hội 
đồng quản trị và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, của Công ty.

II. Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2017:
Sau khi xem xét các mặt hoạt động của Công ty năm 2016 và dự kiến tình hình năm 2017, 

Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2017 để trình Đại 
hội đồng cổ đông thông qua (theo tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 tại Đại hội), các chỉ tiêu 
chính như sau:

- Tổng doanh thu: 920,07 tỷ.đ
- Lợi nhuận trước thuế: 55 tỷ.đ
- Mức trả cổ tức bằng tiền: 8% /mệnh giá.
Đê thực hiện được kế hoạch đề ra, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:
a- Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở 

tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và của Công ty; đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy 
năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành;

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ, nhất là các Quy chế, Quyết định làm 
cơ sở cho mọi hoạt động của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty tiếp tục hoàn thiện với 
mục tiêu phát triển bền vững;



- Tăng cường phôi họp với Ban kiêm soát đê nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động của Công
ty;

- Tiêp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành để đáp ứng đòi hòi ngày càng cao của 
hoạt đọng sản xuât kinh doanh, đâu tư xây dụng; đặc biệt là cán bộ bộ phận đầu tư xây dựng để đảm 
bao chât lượng, hiệu quả dự án đâu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón 
NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

b- Họi đông quản trị định hướng, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm sau:

- Tập trung cao độ, linh hoạt, bám sát thực tế trong công tác quản lý, điều hành;
- Chú trọng nhân tố con người;
- Ap dụng các sáng kiên cải tiên kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản 

xuất, hạ giá thành sản phẩm;

- Phát triển sản phẩm mới; củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước-
- Triên khai các dự án đâu tư xây dựng đảm bảo chất lượng, hiệu quả;
- Đảm bảo vệ sinh môi trường-an toàn lao động theo quy định của Nhà nước.
Thực hiẹn đung các chê độ, đảm bảo việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho 

nguơi lao đọng. Quan tâm, hưởng ứng các phong trào xã hội, từ thiện do địa phương và các tổ chức • 
phát động.

c .  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (số 04/BC-BKS ngày 12/4/2017):

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:
Ban Kiểm soát hiện nay có 03 thành viên.
Ban kiem soat đã họp đinh kỳ đê triên khai các công việc, thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ 

the tơi cac thanh vien Ban kiêm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, kiểm soát thường xuyên các 
hoạt đọng san xuat kinh doanh thông qua Hô sơ, tài liệu, tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị 
Ban điêu hành Công ty và đưa ý kiến cửa Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thựG hiện kế 
hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố các thông tin theo quy định, cụ thể:

- Kiêm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm 2016;
- Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty
- Kiểm soát công tác đầu tư xây dụng cơ bản;
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và xây dụng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 

2016; .

Nọi dung chu yeu các cuộc họp của Ban kiêm soát được tông họp theo nhóm nhiệm vụ dưới
đây:

1. Kiểm soát công tác tài chính kế toán, Báo cáo tài chính năm 2016:

+ Tổ chức công tác kế toán:
- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước- Chính 

sách kê toán áp dụng tại Công ty phù họp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp Chuẩn 
mực kê toán Việt Nam, các văn bản hiện hành của Nhà nước;

- Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. 
Định kỳ, Công ty thực hiện kiểm kê tiền mặt, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, đối chiếu công 
nợ (phai thu, phải trả) đây đủ theo quy định, thực hiện đây đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

+ Báo cáo tài chính năm 2016:



- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và 
Thẩm định giá Việt Nam, Kiểm toán viên đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài 
chính năm 2016 của Công ty;

- Qua thẩm tra báo cáo, thảo luận trực tiếp với kiểm toán viên và các tài liệu liên quan, Ban 
kiểm soát nhận thấy: Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý 
về tình hình tài sản, nguồn vốn trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016, kết quả kinh doanh 
và các tuồng lưu chuyển tiền tệ năm 2016, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam 
hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Ban kiểm soát đã có văn bản trình Hội đồng quản trị ngày 17/3/2017 về việc thẩm định Báo 
cáo tài chính năm 2016.

+ Báo cáo Tài sản - Nguồn vốn đến 31/12/2016; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 
2016; Một số chi tiêu tài chính chủ yếu:

BÁO CÁO TÀI SẢN - NGUỒN VỐN ĐÉN 31/12/2016

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015
Tỷ lệ 

2016/2015
I. Tài sản ngắn hạn 585.709 604.902 97%
1. Tiền và các khoản tương đưcmg tiền, các khoản đầu tư tài 
chính ngắn hạn 142.366 188.822 75%
2. Các khoản phải thu 28.376 47.482 60%
3. Hàng tồn kho 365.790 332.291 110%
4. Tài sản ngắn hạn khác 39.175 26.305 149%
II. Tài sản dài hạn 113.443 112.262 101%
1. Tài sản cô định 111.411 107.986 103%
TỔNG TÀI SẢN 699.153 717.164 98%
I. Nợ phải trả 233.605 248.527 94%
1. Nợ ngăn hạn 233.605 248.527 94%
II. Vốn chủ sở hữu 465.548 468.637 99%
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 376.653 289.735 130%
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 55.284 81.348 68%
TONG NGUON VON 699.153 717.164 98%

KẾT QUẢ HOẠT ĐÔNG KINH DOANH NĂM 2016
Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm
KH
năm
2016

Năm Năm TH
2016 2015 2016/2015 2016/KH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp Dịch vụ 907.609 987.694 956.801 95% 94%
2. Giá vôn hàng bán 689.058 722.029 95%
3. Doanh thu hoạt động tài chính 12.072 11.031 109%
5. Chi phí bán hàng 152.384 142.126 107%
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 22.075 20.055 110%
7. Tống lợi nhuận kế toán trước thuế 55.539 80.000 83.577 66% 69%
8. Lợi nhuận sau thuế TNDN 44.431 65.183 68%



MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YÉU

STT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015
1 Chỉ tiêu vê khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 2,50 2,43
TSLĐ/Nợ ngắn hạn
+ Hệ sô thanh toán nhanh 0,94 1,10
TSLĐ - Hàng tồn kho 
Nợ ngắn hạn

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản 0,33 0,35
+ Hệ sô nợ/ Vôn chủ sở hữu 0,50 0,53

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho
Giá vôn hàne bán
Hàng tồn kho bình quân 1,88 2,17
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 1,30 1,33

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,05 0,07

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 0,10 0,14

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,06 0,09

+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doahh/Doanh thu thuần 0,05 0,07

- Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo có lợi 
nhuận, trích lập các quỹ đúng quy định. Các chỉ số tài chính tại thời điểm 31/12/2016 cơ bản thể hiện 
được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của Công ty. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản 
khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đã thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, bảo toàn 
được vốn đầu tư của cổ đông.

Năm 2016, mặc dù các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trong nước gặp nhiều khó 
khăn, Công ty vân giữ được sản lượng tiêu thụ tương đương năm 2015, mở rộng được thị trường (sản 
lượng xuât khâu tăng 48% so với năm 2015), duy trì năng suất, giảm định mức tiêu hao vật tư - 
nguyên nhiên vật liệu.

Tuy nhiên, Doanh thu và lợi nhuận của năm giảm. Doanh thu bán hàng giảm so với kế hoạch 
6% và giảm so với thực hiện năm 2015 là 5% là do giá bán phân bón trong năm giảm: giá lân giảm 
4%, giá NPK giảm 5,6%. Đồng thời các chi phí trong năm gia tăng kéo theo lợi nhuận trước thuế 
giảm 30% so với kế hoạch và giảm 34% so với kết quả thực hiện năm 2015, được đánh giá do các 
nguyên nhân chính sau:

+ Giá vật tư, năng lượng đầu vào tăng làm tăng chí phí khoảng 1 tỷ đồng.
+ So với năm 2015, chi phí bảo hiểm tăng 2,612 tỷ đồng, thuế đất tăng 4,076 tỷ đồng và thuế 

GTGT được hạch toán vào chi phí làm tăng chi phí 15 tỷ đồng.

y



- Sau Ichi xem xét, thâm tra, Ban kiểm soát đồng thuận với Báo cẩo Kiểm toán năm 2016 được 
phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam và nhất trí với các số liệu đã 
nêu trong Báo cáo tài chính năm 2016, số liệu chi tiết do đại diện của Ban điều hành báo cáo tại Đại 
hội.

2. Kiêm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định:
- Năm 2016 và trong quý 1/2017, Công ty đã rà soát, sửa đổi bổ sung và xây dựng ban hành mới 

một sô quy chê hoạt động đáp úng yêu cầu quản lý và phù họp với Điều lệ Công ty, cụ thể:
+ Quy chế Tổ chức điều hành ban hành kèm theo QĐ số 90/QĐ-HĐQT ngày 24/8/2016 của 

HĐQT Công ty;

+ Quy chế Tiêu thụ sản phẩm ban hành kèm theo QĐ số 113/QĐ-HĐQT ngày 14/10/2016 của 
HĐQT Công ty;

+ Quy chế Bảo mật thông tin ban hành kèm theo QĐ số 121/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2016 của 
HĐQT Công ty;

+ Quy chế Quản lý nợ ban hành kèm theo QĐ số 122/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2016 của HĐQT 
Công ty;

+ Quy chế Chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo QĐ số 125/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2016 của 
HĐQT Công ty;

+ Quy chế Quản lý tài chính ban hành kèm theo QĐ số 126/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2016 của 
HĐQT Công ty;

+ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo QĐ sổ 128/QĐ-HĐQT ngày 
22/11/2016 của HĐQT Công ty;

+ Quy chể Quản lý tiền lương và phân phối thu nhập ban hành kèm theo QĐ số 130/QĐ-HĐQT 
ngày 12/12/2016 củaHĐQT Công ty;

+ Quy chế Tuyển dụng ban hành kèm theo ỌĐ số 18/QĐ-HĐQT ngày 20/2/2017 của HĐQT 
Công ty;

+ Quy chế Nâng lương nâng bậc ban Hành kèm theo QĐ số 19/QĐ-HĐQT ngày 20/2/2017 của ■ 
HĐQT Công ty;

+ Quy chế Thi đua khen thưởng ban hành kèm theo QĐ sổ 20/QĐ-HĐQT ngày 20/2/2017 của 
HĐQT Công ty;

+ Quy chế Mua sắm vật tư ban hành kèm theo QĐ số 26/QĐ-HĐQT ngày 08/3/2017 của HĐQT 
Công ty;

+ Quy chế Đầu tư xây dựng ban hành kèm theo QĐ số 30/QĐ-HĐQT ngày 16/3/2017 của 
HĐQT Công ty;

3. Công tác đầu tư xây dựng:

Công tác đâu tư xây dựng trong năm 2016 chủ yếu: Mua sắm máy móc thiết bị và cải tạo nhà 
xưởng phục vụ hoạt động sản xuất; Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Phân lân Nung chảy và 
Phan bon NPK tại Bỉm Sơn Thanh Hóa; Thu hôi được tiên đền bù đất của Dự án đầu tư xây dựnơ 
công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình.

Công tác đầu tư xây dựng trong năm 2016 được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đánh 
giá công tác đâu tư xây dựng, tình hình sử dụng vốn cho các dự án cụ thể như sau:

+ Công tác mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo kế hoạch tổng 
vốn đầu tư thực hiện thấp hơn so với kế hoạch;

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy phân bón NPK Thái Bình:



Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình được triển khai đầu tư 
xây dựng từ tháng 4/2007 đến tháng 1/2008 tại Cụm Công nghiệp Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình;

. nhưng do không giải phóng mặt bằng nên từ tháng 6/2009 đã chuyển sang địa điểm mới là Cụm Công 
nghiệp Đông Tu, Hưng Hà, Thái Bình. Tuy nhiên, việc xây dựng từ tháng 5/2011 đến nay đã phải tạm 
dừng do tỉnh Thái Bình quy hoạch lại cụm Công nghiệp và một phần diện tích đất của dự án đã bị 
Tỉnh thu hồi 02 lần để làm đường giao thông.

Năm 2013, dây chuyên thiêt bị của dự án đã được chuyển về Công ty lắp đặt để thực hiện dự án 
tự động hóa dây chuyên NPK và đã đưa vào hoạt động trong năm 2013, một phần vật tư, thiết bị lẻ 
chuyển thành thiết bị dự phòng;

Đôi với gói thầu xây lắp và các gói thầu tư vấn khác (tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn 
thiêt kê bản vẽ thi công và Tông dự toán công trình, tư vấn giám sát) Công ty đã thực hiện quyết toán 
và kiêm toán xong trong năm 2015 và Công trình đã được bàn giao cho Công ty quản lý từ ngày 
16/11/2015.

Tông sô vôn đã đầu tư cho dự án là 18,5 tỷ đồng, số tiền được tình Thái Bình bồi thưcmg do thu 
hôi một phân đât dự án là: 5,12 tỷ đồng. Công ty đã tiến hành tháo dỡ hai bộ khung nhà thép nằm trên 
phân đât bị thu hôi dự kiên chuyên lắp đặt cho dự án xây dựng nhà máy mới tại Bỉm Sơn -  Thanh 
Hóa: ẹó giá trị: 0,74 tỷ đồng.

Đên nay, sau khi bôi thường diện tích đất thu hồi lần 2, Tỉnh Thái Bình vẫn chưa bàn giao mốc 
giới cho Công ty. Tính dự kiên tiếp tục thu hồi đất lần ba, diện tích đất dự án còn lại sau khi thu hồi 
lân 3 dự kiên còn khoảng 17.000m2 không còn phù họp với quy hoạch mặt bằng nhà máy đã được 
phê duyệt. Đông thời thị trường đang có nhiều thay đổi so với thời điểm quyết định đầu tư nên việc 
tiêp tục thực hiện dự án Nhà máy NPK Thái Bình trở nên không phù hợp. Công íy đang xây dựng 
phương án để dừng dự án, quyết toán và thu hồi vốn đầu tư theo quy định của Pháp luật.

• + Dự án xây dựng mới Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại 
Bỉm Sơn Thanh Hóa:

Ngày 08/04/2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã phê duyệt dự án “Nhà máy sản xuất phân 
phân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại khu B- Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, Thanh Hóa” theo 
Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty đã thành lập Ban quản lý dự án theo quyết định số 123/QĐ-HĐQT ngày 03/12/2015 để 
Ban quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư trong việc triển khai dự án đầu tư 
xây dựng, trên một số lĩnh vực được Công ty ủy quyền.

Theo tiến độ chi tiết trong báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thì đến quý IV năm 2015 đã thực 
hiện xong thiêt kê bản vẽ thi công và đến quý IV năm 2016 sẽ hoàn thành giai đoạn 1 của dự án.

Tuy nhiên, trong năm 2016, đến ngày 24/5/2016 mới lựa chọn được nhà thầu thi công gói thầu 
“san nên và thi công hồ đệm”, đến ngày 15/12/2016 mới thực hiện xong công tác thiết kế bản vẽ thi 
công giai đoạn 1 nên đã kéo dài toàn bộ các công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế và lựa chọn nhà 
thâu... Kê hoạch đên quý IV năm 2018 mới xong giai đoạn 1 của dự án. Như vậy Dự án ước tính 
đang chậm tiên độ khoảng 2 năm.

Nguyên nhân chậm tiên độ chủ yêu do: Công tác thiết kế kéo dài do phải chỉnh sửa nhiều lần 
nhăm đảm bảo bô trí các hạng mục hợp lý và tiết kiệm chi phí; công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu 
san nên bị chậm so với kê hoạch, đông thời thời gian qua, Nhà nước ban hành một loạt các Luật Nghị 
đinh mói liên quan đên công tác đâu tư xây dựng, trong đó việc phân định thẩm quyền thẩm định thiết 
kê bản vẽ thi công, thâm định dự toán để phù họp quy định của pháp luật chưa rõ ràng, khiến Công 
ty phải nhiêu lân gửi văn bản hỏi các cơ quan quản lý Nhà nước. Ngoài ra một số nguyên nhân khác



như: Quy hoạch 1/2000 của Khu B, khu công nghiệp Bỉm Sơn, Thanh Hóa điều chỉnh nên Công ty 
phai đieu chinh quy hoạch 1/500 của dự án do sự không thông nhất giữa thiết kế cơ sở và quy hoạch 
1/500 va mọt phân trách nhiệm của Ban quản lý dự án chưa sát sao, kịp thời trong công tắc đôn đốc, 
quản lý công việc... làm chậm tiến độ của dự án.

4. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:
Nam 2016, Hội đông quản trị đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội 

đông cô đông thường niên năm’ 2016. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Qiiyết định tập 
trung chỉ đạo sản xuât kinh doanh, đầu tư xây dựng. Ban kiểm soát được mời tham dự những cuộc 
họp của Hội đông quản trị, qua đó Ban kiểm soát nhận thấy:

- The thuc cuọc họp, nội dung, biên bản cuộc họp: Các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của 
Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty

- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ 
đong nam 2016, năm băt các cơ hội trong năm 2016, chỉ đạo vê sản xuất kinh doanh giữ vững được 
thị trường, đảm bảo doanh thu và tăng sản lượng tiêu thụ;

Phan phoi lợi nhuạn năm 2015 và chi trả cô tức theo Nghị quyêt Đại hội đồng cổ đông năm
2016 được thực hiện theo đúng quy định.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 như báo cáo của Hội 
đồng quản trị.

5. Kiêm soát các nội dung hoat động của Ban điều hành:

Ban Tông giám đôc đã tô chức thực hiện việc điều hành Công ty một cách thống nhất tập trung 
đúng theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ; Các quy chế và quy định 
cua Cong ty phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty cổ phần đã được triển khai và hoạt động.

6. Đánh giá sự phối họp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều
hành: ’ •

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm Soát luôn 
phôi hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc 
họp. Các Nghị quyêt, Quyêt định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù họp với mục tiêu của 
Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

II. Đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2017:

 ̂ L Tình hình thế giới đang diễn biến rất khó lường. Dự báo kinh tế thế giới phục hồi nhẹ và 
tiêm, ân nhiêu rủi ro. Liên kết kinh tế khu vực với nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) thể hệ 
mơi đuợc đây mạnh trong xu thê toàn cầu hóa. Thiên tai, dịch bệnh cũng là nhũng nhân tố tiềm ẩn 
ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế thế giới.

Trong nước, giá phân nhập khẩu còn ở mức thấp, tình trạng sản xuất phân bón giả kém chất
lượng tràn lan, sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị sản xuất phân bón, Giá than va giá các loại
nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển tăng; và đặc biệt ảnh do ảnh hưởng nghiêm trọng của tình hỉnh
thời tiêt: tình trạng khô hạn tại miền Trung, Tây Nguyên và xâm ngập mặn tại Nam B ộ...và giá nông
sản vân tiêp tục có xu hướng giảm khiến nông dân không chú trọng đầu tư phân bón cho sản xuất- sản
xuât nông nghiệp kém hiệu quả, nhiều địa phương đang có chính sách chuyển đổi mục đích sử dụng
đât nông nghiệp ... dự báo sẽ làm sụt giảm sản lượng tiêu thụ và ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu 
lợi nhuận của Công ty.

X ĩ '  Các chính sách về thuể chưa đư9'c tháo gỡ như: Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một 
sô điêu tại các Luật về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015, mặt hàng phân bón thuộc đô!



tượng không chịu thuê GTGT tiếp tục khiến giá thành sản xuất sẽ tăng lên do sản xuất phân bón 
không được hoàn thuế đầu vào;

3. .Năm 2017, Công ty đẩy nhanh tiến độ xây dựng giai đoạn 1 của Dự án Nhà máy sản xuất 
Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn Thanh Hóa. Công ty phải thu xếp và bố 
trí nguôn vôn tự có cho dự án điêu này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu hoạt động tài chính của 
Công ty.

* .

III. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:
Trong quá trình kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát chưa 

phát hiện được sai phạm nào của Hội đồng quản trị, Ban điều hành làm phương hại đến quyền lợi của 
Công ty cũng như của cô đông. Phát huy kết quả đạt được năm 2016, đồng thời tăng cường tính công 
khai minh bạch, Ban Kiểm soát đề nghị Ban điều hành:

1. Tiêp tục xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế để phù họp với hoạt động của Công ty;
2. Tiêp tục cải tiên các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư. Có 

các biện pháp tiêt kiệm chi phí sàn xuất kinh doanh, tập trung giảm giá thành sản phẩm, nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh;

3. Hoàn thiện, tăng cường nhân lực có tay nghề cao để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 
và các năm tiêp theo; Tuyên dụng và đào tạo nhân lực phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy 
sàn xuât phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa khi đi vào hoạt 
động.

4. Tiếp tục tiến hành thu hồi công nợ phải thu từ lâu đối với Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa 
chất Hà Bắc; Công ty CP vật tư nông nghiệp Bình Dương; Công ty TNHH T và H và Công ty CP TM 
Việt Trung Hai;

5. Đây nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và 
Phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, khẩn trương giải quyết các tồn tại của dự án; Xúc 
tiên việc ký họp đông tín dụng với các ngân hàng thương m ại' Hoàn thiện nhân sự trình độ chuyên 
sâu vê nghiệp vụ đâu tư cho bộ phận đầu tư của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư xây dựng 
năm 2017 và các năm tiếp theo.

6. Giải quyêt triệt đê các vấn đề còn tồn tại của dự án; Phối họp với địa phương đẩy nhanh việc 
bàn giao môc giới đât cho Công ty; Thực hiện các thủ tục dừng dự án; Quyết toán và thu hồi một 
phân vôn đâu tư của dự án đâu tư xây dụng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình theo đúng 
quy định của Pháp luật.

D. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm
2016 (số 44/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017):

1- Các chỉ tiêu:

Đom vị tính: đồng
Số TT Chỉ tiêu Tỷ lệ Số tiền

1 Vốn điều lệ 376.653.480.000
- Vốn nhà nuức 252.568.870.000

-Vốn của các cổ đông khác 124.084.610.000
2 Tổng lợi nhuận 57.827.998.195

- Lợi nhuận thực hiện ừong năm 55.539.767.134



- Lợi nhuận bổ xung theo biên bản kiểm ừa thuế 2015 2.288.231.061

3 Thuế thu nhập doanh 9.482.013.849

- Thuế TNDN hiện hành ’8.862.541.652

- Thuế theo biên bản kiểm tra thuế 2015 619.472.197

4 Lợi nhuận sau thuế 48.345.984.346

5 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay 4.908.074.262

6 Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay 52.714.530.608

6.1 Trích quỹ đầu tư phát triển 23,5% 11.359.032.608

6.2 Trích quỹ khen thưởng quỹ phúc lợi người lao động 7% 3.384.150.000

6.3 Chia cổ tức năm (tỷ lệ %/vốn điều lệ) 10% 37.665.348.000

- Cổ tóc trả bằng tiền (tỷ lệ %/vốn điều lệ) 10% ; 37.665.348.000

6.4 Phân phối khác 306.000.000

- Quỹ thường Ban quản lý điều hành . 114.000.000
- Thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiêp tham gia 

điều hành 192.000.000

7 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau ; 539.528.000

Ghi chú:
- Các chỉ tiêu từ 6.1 đến 6.2 tính tỷ lệ phần trăm trên lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ đầu tư phát triển trích 23,5%/lợi nhuận sau thuế để Công ty thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng “Nhà máy sản xuất phân lẩn nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa”.
2- Chi trả cổ tửc.năm 2016 bằng tiền:
Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị trình Đại hội 

đồng cổ đông thông qua:
- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền là 10% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng); 

trong đó:
+ Cổ tức năm 2016 đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2016: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được 

nhận 500 đồng);
+ Cổ tức năm 2016 còn lại trả bằng tiền trong năm 2017: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được 

nhận 500 đồng);
- Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông 

theo quy định hiện hành.
E. Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ trả cổ tức năm 

2017 (sỗ 45/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017):
Năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và trả cổ tức năm 2016 như sau:
1- Doanh thu: 987,694 tỷ đồng;
2- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng;
3- Mức chi trả cổ tức bằng tiền: 10%/mệnh giá.
Thực tể năm 2016, Công ty đã đạt doanh thu là 925,653 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 55,54 

tỷ đồng và Hội đồng quản trị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2016



bằng tiền là 10%/mệnh giá (theo Tờ trình số 44/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị tại 
Đại hội).

Dự kiên trong năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh phân bón tiấp tục gặp nhiều khó khăn 
do cac chi phí đâu vào vân ở mức cao, thời tiêt diễn biến bất thường, cạnh tranh trên thị trường phân 
bón ngày càng gay găt; đặc biệt, Công ty phải tập trung thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà 
máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa- do vậy Hội 
đong quản tạ  đê nghị Đại hội đông cô đông thường niên năm 2017 thông qua kế hoạch sản xuất kinh 
doanh và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

1- Doanh thu năm 2017: 920,07 tỷ đồng.
2- Lợi nhuận trước thuế năm 2017: 55 tỷ đồng.
3- Chi trả cổ tức năm 2017:

- Mức chi trả cổ tức: 8% /mệnh giá ;
+ Chi trả cổ tức bằng tiền: 8%/mệnh giả.

- Tạm ung co tưc năm 2017 trong năm 2017: Đại hội đông cổ đông ủy quyền cho Hội đồng
quan tn Cong ty quyet đinh mức tạm ứng cô tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 
2017 trong năm 2017 cho các cô đông phù hợp với kêt quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong 
năm. ..

F. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo 
tài chính năm 2017 (số 03/TTr-BKS ngày 24/3/2017):

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:
- Là Công ty kiểm toán độc lập được ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp 

thuận kiểm toán cho các các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết*
La Cong ty kiêm toán có uy tín, có đội ngũ kiêm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề 

nghiệp, có trình độ cao; nhiêu kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi Và tiến độ kiểm toán 
báo cáo tài chính;

- Có chi phí kiểm toán họp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.
2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:
Ban Kiem soát đê xuât lựa chọn 02 Công ty kiêm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo 

cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)-
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

3. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:
- Thông qua tiêu chí và danh sách 02 Công ty kiểm toán nêu trên;
- ủ y  quyền Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán trên thực hiện 

kiêm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo kết quả trước 
Đại hôi cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

G. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương thành viên Hội 
đông quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (số 46/TTr- 
HĐQT ngày 12/4/2017):

1- v ề  việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
Thư ký Công ty năm 2016:



Theo các Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 và số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày
19/7/2016 của Đại hội đồng cổ đông; mức chi tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản
trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 6.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 5.000.000 đ/người/tháng
- Các Kiểm soát viên, Thư ký Công ty: Tiền thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng

- Trứởng Ban kiểm soát:

+ Từ 01/01/2016 đến 30/6/2016: Tiền thù lao : 5.000.000 đ/tháng

+ Từ 01/7/2016 đến 31/12/2016 : Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Được 
tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, xếp lương của Trưởng Ban kiểm soát theo bảng 
lương viên chức quản lý của Công ty; việc trả lương được thực hiện theo Quy chế trả lương của 
Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

Trong năm 2016; thực tế chi trả tiền thù lao, tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị, 
Ban kiểm soát, Thư ký Công ty đúng theo mức nêu trên. Tổng chi tiền thù lao, tiền lương năm 2016 
là 580.139.500 đ (năm trăm tám mươi triệu một trăm ba mươi chín nghìn năm trăm đồng), số tiền 
này đã tính vào chi phí khi xác định lợi nhuận năm 2016 và trừ vào lợi nhuận sau thuế của Công ty.

2- Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản 'trị, Ban kiểm soát, 
Thư ký Công ty năm 2017:

Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty và dự kiến công việc của Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát trong năm 2017; Hội đồng quản trị đề nghị mức chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên 
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty trong năm 2017 giữ nguyên như mức đã thực hiện 
trong năm 2016, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 6.000.000 đ/tháng
- Các thành viêri Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 5.000.000 đ/người/tKáng
- Các Kiểm soát viên, Thư ký Công ty: Tiền thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : Tiền lương : Được tính theo kết quả sản xuất kinh
doanh của Công ty, xếp lương của Trưởng Ban kiểm soát theo bảng lương viên chức quản lý của
Công ty; việc trả lương được thực hiện theo Quy chế trà lương của Công ty, tương đương với mức 
lương Kế toán trưởng.

H. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc dừng Dự án đầu tư  xây dựng công trình Nhà máy 
phân bón NPK Thái Bình (số 47/TTr-HĐỌT ngày 12/4/2017):

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình (dưới đây viết tắt là Dự 
án nhà máy NPK Thái Binh) được triển khai đầu tư xây dựng từ tháng 4/2007 đến tháng 01/2008 tại 
Cụm Công nghiệp Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình; nhưng do không giải phóng được mặt bằng nên 
đã chuyển sang địa điểm mới là Cụm Công nghiệp Đồng Tu, Hưng Hà, Thái Bình từ tháng 6/2009; 
tuy nhiên việc xây dựng đến tháng 5/2011 đã phải tạm dừng dự án do tỉnh Thái Bình quy hoạch lại 
Cụm Công nghiệp; phần đất của dự án nằm trên quy hoạch làm đường của tuyến đường quốc lộ nối 
Thái Bình và Hà Nam. Dự án Nhà máy NPK Thái Bình giai đoạn đầu tư xây dựng kéo dài hơn 9 năm, 
đên nay đã xuât hiện những yếu tố bất lợi, ảnh hưởng đến hiệu quả và tính khả thi của dự án; dự án 
khó có khả năng đạt được mục tiêu đề ra, nếu tiếp tục đầu tư sẽ không có hiệu quả.

I/. Tình hình thực hiện dự án:

I. Khái quát về dự án

1.1. Cấp quyết định đầu tư: Giám đốc Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển.



Quyêt định sô 207/PL-ĐTXD ngày 20/4/2007 của Giám đốc Công ty Phân lân nung chảy Văn 
Điển về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Địa điêm: Ban đâu quyết định xây dựng Nhà máy ở Cụm Công nghiệp Vũ Quý, Kiến Xương, 
Thái Bình nhưng do không giải phóng được mặt bằng nên đã chuyển địa điểm mới là Cụm Công 
nghiệp Đồng Tu, Hung Hà, Thái Bình từ tháng 6/2009.

- Diện tích: 25.000 m2.

1.3. Quy mô dự án:

Dự án có công suất 100.000 tấn NPK/năm, sau đó nâng lên 150.000 tấn NPK/năm

1.4. Công nghệ sản xuất:

Sản xuất theo công nghệ trộn cơ học để tạo thành hỗn hợp 03 thành phần đạm, lân, kaly.
1.5. Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư điều chỉnh lần cuối cùng: 28,57 tỷ đồng (Theo Quyết định số lla/Q Đ - 
PLNCVĐ ngày 12/4/2010 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển).

1.6. Hình thức quản lý dự ận: Chủ đầu tư tự quản lý dự án.

1.7. Thời gian thi công: 09 tháng.

2. Tình hình thực hiện dự án

2.1. Đầu tư xây dựng Nhà máy ở Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình (từ tháng 4/2007 đến tháng 
1/2008).

Tại Vũ Quý, Công ty đã trả tiên giải phóng mặt bằng, đã được bàn giao mặt bằng, đã khoan 
khảo sát địa chất nhưng không tổ chức thi công xây dựng được do vấn đề an ninh không đảm bảo. 
Tông sô tiên đâu tư vào địa điểm Vũ Quý: 1,217 tỷ đồng. Toàn bộ sổ tiền trên đã được ỦBND tỉnh 
Thái Bình trả lại Công ty.*

2.1 Đầu tư tại Đồng Tu

- Thời gian chuẩn bị đầu tư: Từ tháng 7/2008 đến tháng 5/2009;

- Thời gian đầu tư: Từ tháng 6/2009 đến tháng 5/2011

Tại Đồng Tu, Công ty triển khai san lấp mặt bằng và xây dựng các công trình từ tháng 6/2009
đên tháng 5/2011 thì tạm dừng thi công. Tổng số tiền Công ty đã đầu tư vào dự án là 18,5 tỷ đồng. 
Hiện đã quyêt toán và giải ngân tât cả các họp đông,-chỉ giữ lại 9 triệu đồng của hợp đồng kiểm toán 
đến khi cấp có thẩm quyền phê duyệt dừng dự án thì thanh toán cho nhà thầu.

II/. Nguyên nhân, phương án xử lý sau khi dừng dự án và thu hồi vốn đầu tư:
1. Nguyên nhân dừng dự án:

Trong quá trình đầu tư, thực hiện dự án, địa phương nhiều lần thay đổi quy hoạch Cụm Công 
nghiệp Đồng Tu. Trong 7 năm có 02 lần thu hồi đất làm đường giao thông. Mặt khác, việc boi thường 
phân đât thu hồi và các tài sản trên đất tiến hành quá chậm. Đến tháng 10/2016, địa phương mới 
thanh toan cho Cong ty tiên bôi thường đât lân 2. Tính đên thời điểm hiện tại, Công ty vẫn chưa được 
bàn giao mốc giới phần đất còn lại để Công ty quy hoạch lại đất dự án.

Đên nay xuât hiện nhiêu yêu tô ảnh hưởng đến hiệu quả và mục tiêu của dự án; nếu Công ty
tiếp tục đầu tư sẽ không có hiệu quả, cụ thể:

1.2. Địa điểm và diện tích xây dựng:



- Diện tích đất còn lại sau khi thu hồi (dự kiến lần 3) còn khoảng 17.000 m2, không phù họp để 
tiếp tục xây dựng nhà máy;

- Tình hình thị trường hiện nay đã có nhiều thay đổi so với thời điểm quyết định đầu tư;

- Các điều kiện tự nhiên, xã hội không còn thuận lợi;

- Thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy mới để nâng sản lượng phân lân nung chảy và 
chuân bị cho công tác di dời nhà máy tại Văn Điển theo quy,hoạch chung của nhà nước và thành phố 
Hà nội; hiện nay Công ty đang triển khai Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung 
chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa với công suất 500.000 tấn phân lân nung 
chảy/năm và 200.000 tấn phân bón NPK/năm theo công nghệ mới, phù họp với nhu cầu thị trường.

Vì vậy, việc tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy NPK Thái Bình là không còn phù hợp, 
cân phải dừng dự án để giảm bớt thiệt hại cho Công ty và tập trung mọi nguồn lực cho Dự án xây 
dựng Nhà máy mới ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

2. Phương án xử lý tiếp các công việc sau khi dừng dự án và thu hồi vốn đầụ tư: Sau khi việc 
dừng dự án được phê duyệt, Ban Quản lý dự án Nhà máy NPK Thái Bình chịu trách nhiệm lập 
phương án chi tiết, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Công ty báo cáo cấp có thẩm quyền phê 
duyệt để triển khai thực hiện.

III/ Ý kiến đề nghị:

Với những nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, 
quyết định:

1. Dừng Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình.

2. Giao Hội đông quản trị Công ty triển khai thực hiện dừng Dự án đầu tư xây dựng công trình 
Nhà máy phân bón NPK Thái Bình theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

PHẦN III: THẢO LUẬN

Đại hội tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Một số cổ đông đề nghị Tổng 
giám đốc làm rõ thêm về một số nội dung sau:

a. Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI, Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời:

- Tinh hình thị trường phân bón thế giới, trong nước nhũng năm gần đây và hiện tại;

- So sánh vị thê của sản phâm phân bón Văn Điển với một số sản phẩm phân bón khác có 
thương hiệu trên thị trường trong nước (phân bón Lâm Thao, Ninh Bình, Bình Điền, Miền Nam...);

- Kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân 
bón NPK Văn Điên tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa” trong thời gian tới về các mặt: vốn; dịch chuyển sản 
xuất từ Văn Điển vào Thanh Hóa; nhân sự.

b- Công ty TNHH Hoàng Ngân:

Khi Công ty vay vôn để triển khai dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung 
chảy và phân bón NPK Văn Điên tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa” thì tình hình lợi nhuận và mức chi trả cổ 
tức của Công ty như thế nào.

ể



2. Tông giám đôc tiêp thu và giải đáp các ý kiến của cổ đông. Các cổ đông đều nhất trí với 
phân giải đáp ý kiến của Tổng giám đốc.

• ;

PHẰN IV: KỂT QUẢ BIỂU QUYÉT

Đại họi nghe Ban kiem phiêu hướng dân thê lệ biêu quyêt bằng phiếu biểu quyết 
Kêí quà biểu quyết: * •

s ° c° đônỗ’ đại di?n theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội hội tại thời điểm biểu quyết: 
22 cổ đông;

- Tông số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 33.565.914 cổ
phần.

STT Nội dung Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
sồ phiếu Tỷ lệ 

(%)
Số phiếu Tỷ lệ 

(%)
Sô phiêu Tỷ lệ

(%)
1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 

của Công ty đã được kiểm toán
33.565.914 100 0 0 0 0

2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hôi 
đồng quản trị

. 33.565.914 100 0 0 0 0.

3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban 
kiểm soát

33.565.914 100 0 0 0 0

4 Thông qua Tờ trình của Hội đống quản trị 
vê phưo-ng án phân chia lợi nhuận và chi 
trả cổ tóc năm 2016

33.565.914 100 0 0 0 0

5 Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị 
vê kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi 
trả cổ tức năm 2017

33.565.914 100 0 0 0 0

6 Thông qua Tờ trình của Ban kiếm soát về 
lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài 
chính của Công ty năm 2017.

33.565.914 100 0 0 0 0

7 Thông qua Tò' trình của Hội đồng quản trị 
vê việc chi trả tiền thù lao, tiền lưong 
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát, Thư ký Công ty năm 2016 và kế 
hoạch năm 2017

33.565.914 100 0 0 0 0

8 Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị 
vê việc dừng Dự án đầu tư xây dựng công 
trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình

33.565.914 100 0 0 0 0

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội nhầt trí thông qua; toàn bô 
các nội dung nêu trên được Đại hội nhất trí thông qua.

20 / á *



PHẦN IV:

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT c u ộ c  HỌP ĐẠI HỘI 

ĐỒNG CỎ ĐÔNG; BỀ MẠC ĐẠI HỘI

I- Thư ký Đại hội trình bày Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 
của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Ket quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

- Sô cô đông, đại diện theo ủy quyên của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 19 
cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 31.858.169 cổ phần

- Sô cô phân tán thành: 31.858.169 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 
tại Đại hội tại thòi điểm biểu quyết;

- Sô cô phân không tán thành: 0 cô phân, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại 
Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Sô cô phân không có ý kiên: 0 cô phân, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại 
Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kêt quả biêu quyêt, Đại hội nhât trí thông qua Biên bản cuộc họp Đậi hội đồng cổ 
đông thường niên Công ty cổ phẩn Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2017.

II- Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2017 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại h*ộỉ:

- Sô cô đông, đại diện theo ủy quyên của cô đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 19 
cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 31.858.169 cổ phần

- Sô cô phân tán thành: 31.858.169 cô phân, chiêm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 
tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Sô cô phân không tán thành: 0 cô phân, chiêm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại 
Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

Sô cô phân không có ý kiên: 0 cô phân, chiêm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại 
Đại hội tại thòi điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông thường niên Công ty cổ phẩn Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2017.

II- Chủ tọa Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội 
dung được Đại hội nhât trí thông qua và tuyên bô bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thưÒTig niên 
năm 2017 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

ế



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Phân lân nung 

chảy Văn Điển kết thúc vào 1 lh30 ngày 25 thấng 4 năm 2017.

Biên bản này gồm 22 trang, được lập thành 03 (ba bản).

THƯ KÝ ĐẠI HỘI 

Trịnh V iệt Cường

ĐẠI HỘI
ĐỎNG QUẢN TRỊ

Dương



■ ầ ể

CÔNG TY CỎ PHẦN 
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ H à nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYÉT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

CÔNG TY CỎ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ

đông thông qua ngày 25/4/2016, sửa đổi ngày 29/8/2016-

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm
2017 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1:

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 
Kiêm toán và Thâm định giá Việt Nam (AVA) (nội dung chi tiết được đăng tải trên 
Website của Công ty: vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông) với cac chỉ tiêu chính như sau: •

STT 'Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2016
1 Tông tài sản đ 699.153.322.304
2 Vốn chủ sở hữu đ 465.548.215.926
3 Doanh thu thuần đ 907.609.425.386
4 Lợi nhuận sau thuế đ 44.431.813.707
5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu đ/cố phiếu 1.180

II. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

IV. Thông qua Tờ trình số 44/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị về 
phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 với nội dung như sau:

1- Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: đồng
Số TT Chỉ tiêu Tỷ lệ

u m i .  u u i l g

Số tiền
1 Vốn điều lệ

376.653.480.000
- Vôn nhà nước

252.568.870.000
- Vốn của các cổ đông khác

124.084.610.000



2 Tổng lợi nhuận 57.827.998.195
- Lợi nhuận thực hiện troỊig năm 55.539.767.134

- Lợi nhuận bổ xung theo biên bản kiếm tra thuế 2015 2.288.231.061
3 Thuế thu nhập doanh 9.482.013.849

- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 8.862.541.652

- Thuế theo biên bản kiểm fra thuế 2015 619.472.197
4 Lợi nhuận sau thuế 48.345.984.346
5 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay 4.908.074.262
6 Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay 52.714.530.608

6.1 Trích quỹ đầu tư phát triển 23,5% 11.359.032.608
6.2 Trích quỹ khen thưởng quỹ phúc lợi người lao động 7% ' 3.384.150.000
6.3 Chia cổ tức năm (tỷ lệ %/vốn điều lệ) 10% 37.665.348.000

- Cổ tức trả bằng tiền (tỷ lệ %/vốn điều lệ) 10% 37.665.348.000
6.4 Phân phối khác 306.000.000

- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành 114.000.000

- Thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành 192.000.000
7 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau 539.528.000

Ghi chú:

- Các chỉ tiêu từ 6.1 đên 6.2 tính tỷ lệ phần trăm trên lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ đâu tư phát triển trích 23,5%/lợi nhuận sau thuế để Công ty thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng “N hà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại 
Bỉm Sơn, Thanh Hóa”.

2- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:

- Chi trả cô tức năm  2016 băng tiên là 10% m ệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 
đồng); trong đó:

+ Cổ tức năm 2016 đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2016: 5%/mệnh giá (01 cổ 
phiếu được nhận 500 đồng);

+ Cổ tức năm 2016 còn lại trả bằng tiền trong năm 2017: 5%/mệnh giá (01 cổ 
phiếu được nhận 500 đồng);

 ̂ - Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền 
cho cô đông theo quy định hiện hành.

V. Thông qua Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị về 
ke hoạch san xuat kinh doanh và chi trả cô tức năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau'

1- D oanh thu năm  2017: 920,07 tỷ đồng.
2- Lợi nhuận trước thuế năm 2017: 55 tỷ đồng.



3- Chi trả cổ tức năm  2017:
- Mức chi trả cổ tức: 8% /mệnh giá;

+ Chi trả cổ tức bằng tiền: 8%/mệnh giá.

X " Tạm ứng c° tức năm 2017 tr0ng năm 2017: Đại h 9* đồng cổ đông ủy quyền cho 
Hội đông quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi tra 
tạm ứng cô tức năm 2017 trong năm 2017 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất 
kinh doanh của Công ty trong năm.

, VL Phê duyçt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán soát 
xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)-
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

ủ y  quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 02 (hai) Công ty kiểm toán
tren thực hiện kiêm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2017 
của Công ty.

VII. Thông qua Tờ trinh số 46/TTr-PLVĐ ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị về 
việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư 
ký Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với các nội dung chính như sau:

a. Thông qua tiền thù lao, tiền lương đã chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị 
Ban kiêm soát, Thư ký Công ty năm 2016 là: 580.139.500 đ (năm trăm tám mươi triệu mọt 
trăm ba mươi chín nghìn-năm trăm đồng).

b- Kê hoạc-h_chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội. đồng quàn tri Ban
kiêm soát, Thư ký Công ty năm 2017:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 6.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 5.000.000 đ/ngươi/tháng
- Các Kiểm soát viên, Thư ký Công ty : Tiền thù lao : 4.000.000 đ/người/thang

-T rư ở n g  B an kiểm  soát chuyên trách : T iền lương : Đ ược tính theo kết quả
sản xuât kinh doanh của Công ty, xếp lương của Trưởng Ban kiểm soát theo bảng lương 
viên chức quản lý của Công ty; việc trả lương được thực hiện theo Quy chế trả lương cua 
Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

„à VIn:  ThÔng qi?  Tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị 
vê việc dừng D ự án đầu tư  xây dựng công trình N hà m áy phân bón N PK  Thái B ình VƠI nôi 
dung như sau:

1. Dừng Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình

2 Giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện dừng Dự án đầu tư  xây dựno
công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình theo đúng quy đ Ị h  hiện h M , cùa Pháp b f t  
và của Công ty.



Điều 2. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có 
trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và 
của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:
-UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TP HỒ Chí Minh;
- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Người được UQCBTT;
- Lưu HĐQT, v í .
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