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I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO  

1. Rủi ro về kinh tế  

Rủi ro về kinh tế là loại rủi ro hệ thống thông qua những biến động như tốc độ tăng trưởng 

kinh tế, lạm phát, lãi suất,... có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế nói chung và phân bón nói riêng. Vì vậy, việc 

phân tích các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế sẽ làm rõ mức độ tác động của loại rủi ro này 

cũng như đưa ra được các biện pháp hạn chế, khắc phục mức độ ảnh hưởng đến hoạt động 

của Công ty. 

 Tăng trưởng kinh tế 

Là một bộ phận của nền kinh tế nên hoạt động kinh doanh của Công ty luôn gắn liền với tốc 

độ tăng trưởng kinh tế. Năm 2013, tăng trưởng GDP đạt 5,42% thấp hơn mục tiêu mà Chính 

phủ đề ra là 5,5% nhưng cao hơn dự báo của thị trường là 5,3%. Kết quả này không gây ngạc 

nhiên trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng thấp, sản xuất khó khăn và tổng cầu vẫn yếu. Tăng 

trưởng GDP năm 2013 đạt 5,42% cùng với mức tăng trưởng chỉ đạt 5,03% cho năm 2012 

chắc chắn sẽ thách thức khả năng đạt được mục tiêu của Chính phủ là tăng trưởng trung bình 

từ 6.5% tới 7% trong giai đoạn 2011 – 2015. Sự tăng trưởng bền vững và khá ổn định của 

nền kinh tế sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các ngành nghề trong nền kinh tế 

nói chung và tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Triển vọng kinh tế dài hạn thường có nhiều yếu tố biến động khó xác định. Khi có những 

biến động trong chỉ số kinh tế vĩ mô sẽ ảnh hưởng ngay đến tốc độ đầu tư của nền kinh tế và 

ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

 Lạm phát  

Lạm phát là yếu tố vĩ mô có tác động đến toàn bộ nền kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến nền 

kinh tế nói chung và Công ty nói riêng. Trong năm 2012-2013, Chính phủ đã triển khai quyết 

liệt các biện pháp kiềm chế lạm phát và ổn định vĩ mô, nhờ đó mà lạm phát trong năm 2012 

đã giảm rõ rệt xuống còn 6,81% so với 18,58% trong năm 2011 và lạm phát năm 2013 tiếp 

tục giảm xuống mức 6,04%. Với những dấu hiệu cải thiện vĩ mô rõ rệt vào thời điểm cuối 

năm cũng như các định hướng tái cấu trúc kinh tế, cắt giảm lãi suất, thoái vốn ngoài ngành, 

tăng hiệu quả đầu tư công… đã mở ra triển vọng sáng sủa hơn cho mục tiêu tăng trưởng 

5,8% và giữ lạm phát 7% trong năm 2014. 

 Lãi suất 

Bên cạnh lạm phát, lãi suất là một chỉ số tài chính vô cùng quan trọng mà BFC phải luôn 

theo dõi và cập nhật hàng ngày nhằm đưa ra các chiến lược đầu tư hợp lý. Không phải bất kỳ 
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một doanh nghiệp nào cũng đều có một lượng vốn đủ lớn để tiến hành tổ chức sản xuất kinh 

doanh mà phần lớn đều phải huy động thêm từ các nguồn bên ngoài, trong đó một kênh phổ 

biến là thông qua vay vốn và chịu lãi suất sử dụng vốn vay. Khi lãi suất tăng lên sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Chính vì thế, khi lãi 

suất biến động sẽ ảnh hưởng nhất định đến tình hình kinh doanh của Công ty.     

 

Nguồn: Phòng phân tích VCSC 

2. Rủi ro về luật pháp 

Rủi ro luật pháp là rủi ro phát sinh do việc không áp dụng kịp thời, không phù hợp các văn 

bản pháp luật trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty.  

Là một công ty cổ phần đại chúng, hoạt động kinh doanh của Công ty bị chi phối bởi các văn 

bản pháp luật do Nhà nước quy định, trong đó trọng yếu là Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán và các văn bản pháp luật khác liên quan đến các ngành nghề hoạt động của Công ty.  

Hiện nay hệ thống pháp luật của nước ta thiếu tính ổn định và không nhất quán, các văn bản 

hướng dẫn thi hành vẫn chưa hoàn chỉnh và đang trong giai đoạn hoàn thiện nên còn nhiều 

sửa đổi bổ sung dẫn đến có nhiều sự thay đổi và có thể phát sinh bất cập, ít nhiều sẽ ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Do vậy, để hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh liên quan đến yếu tố pháp lý trong quá trình 

hoạt động, Công ty luôn theo dõi, nghiên cứu và cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan 

đến hoạt động của mình, đồng thời tham khảo và thuê tư vấn đối với những vấn đề pháp lý 

nằm ngoài khả năng của Công ty. 
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3. Rủi ro đặc thù 

   Rủi ro cạnh tranh 

Hiện nay nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón NPK nhỏ lẻ ở các tỉnh với công 

nghệ sản xuất đơn giản đã tung ra các mặt hàng phân bón giá rẻ, kém chất lượng. Nạn hàng 

nhái, hàng giả xuất hiện tràn lan trên thị trường đã làm rối loạn thị trường phân bón nói 

chung và phân bón NPK nói riêng, ảnh hưởng đến những nhà sản xuất có thương hiệu uy tín.  

Tuy nhiên với thương hiệu Đầu trâu có uy tín trong nhiều năm qua, Công ty vẫn giữ vững thị 

trường hiện có và mở rộng ra các vùng miền trong cả nước. 

 Rủi ro biến động giá cả nguyên liệu đầu vào 

Trong năm 2013 nguồn nguyên liệu đầu vào dồi dào từ các nhà máy Đạm Cà Mau, Đạm Phú 

Mỹ hay các nhà máy phân bón thuộc Tập đoàn hóa chất Việt Nam đã cung cấp đầy đủ nguồn 

nguyên liệu cho các Công ty phân bón trong nước nói chung và BFC nói riêng. Điều này đã 

làm giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu ngoại nhập từ nước ngoài chịu sự tác 

động bởi nhiều yếu tố ro như lãi suất, tỷ giá, vận chuyển ... 

Với nguồn nguyên liệu đầu vào dồi dào, thêm vào đó là tính ổn định của nền kinh tế, Công ty 

có những tính toán thận trọng trong việc dự trữ và ký kết các hợp đồng mua nguyên liệu đầu 

vào nhằm giảm tối đa sự ảnh hưởng của sự biến động giá tác động không tốt đến tình hình 

hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Trong năm 2013 hơn 80% nguyên liệu đầu vào của BFC được mua từ các doanh nghiệp 

trong nước đặc biệt là từ các doanh nghiệp trong cùng tập đoàn, chỉ chưa đến 20% nguyên 

liệu là DAP còn phải nhập từ nước ngoài nên Công ty cũng hạn chế được phần nào rủi ro 

nguồn cung nguyên liệu đầu vào. 

Rủi ro đặc thù của ngành 

Phân bón là ngành phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, sản phẩm của Công ty sẽ chịu ảnh 

hưởng trực tiếp từ nhu cầu đối với nông sản và điều kiện tự nhiên như thiên tai, lũ lụt, hạn 

hán, sâu bệnh, mất mùa... Ngoài ra, chính sách phát triển ngành phân bón hóa chất trong 

nước và chính sách xuất nhập khẩu phân bón của các nước cung cấp phân bón chính trên thế 

giới đều ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp. 

Theo dự báo sắp tới sản lượng phân bón sẽ tiếp tục tăng từ việc các nhà máy sản xuất phân 

bón trên toàn quốc đưa vào sản xuất, do đó Công ty sẽ chịu nhiều sự cạnh tranh lớn từ các 

doanh nghiệp này. Đồng thời với việc Việt Nam gia nhập WTO, AFTA,… thuế nhập khẩu 
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giảm chỉ còn từ 0% - 5%, khi đó Công ty sẽ phải đối mặt trực tiếp với sản phẩm nhập khẩu 

từ các quốc gia khác, gặp phải sự cạnh tranh gay gắt về giá. 

4. Rủi ro của đợt chào bán 

Việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu lần này của Công ty không kèm nghiệp vụ bảo 

lãnh nên có thể xảy ra rủi ro cổ phiếu không được mua hết, ảnh hưởng đến kế hoạch huy 

động vốn của Công ty.  

Với sự phát triển ổn định và bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

trong những năm qua cùng với chiến lược phù hợp trong các năm tới, cổ phiếu của Công ty 

nhận được sự quan tâm của nhiều cổ đông hiện hữu đặc biệt là cổ đông lớn của Công ty hiện 

nay là Tập đoàn hóa chất Việt Nam. Do đó rủi ro của đợt chào bán được đánh giá là không 

lớn đối với Công ty. 

Tuy nhiên, rủi ro liên quan đến đợt chào bán là không thể loại trừ vì ngoài những lý do khách 

quan không thể kiểm soát thì các yếu tố thuộc tâm lý của nhà đầu tư cũng sẽ ảnh hưởng đến 

đợt chào bán chứng khoán của Công ty. Trong trường hợp không chào bán hết, số lượng cổ 

phần còn lại sẽ được Hội đồng quản trị công ty quyết định đối tượng bán và giá bán sao cho 

có lợi nhất cho cổ đông hiện hữu. 

5. Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu 

Công ty thực hiện chào bán thêm 7.940.000 cổ phần để tăng Vốn điều lệ từ  397 tỷ đồng lên 

476,4 tỷ đồng, tương ứng 20%/Vốn điều lệ cho Cổ đông hiện hữu. Vì vậy, với phương án 

phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng như trên sẽ dẫn tới việc pha loãng cổ phiếu và ảnh 

hưởng đến tỷ lệ sở hữu hay quyền bỏ phiếu của các cổ đông hiện hữu giảm xuống nếu cổ đông 

hiện hữu không thực hiện quyền mua. 

Bên cạnh đó, số cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty sau khi thực hiện chào bán sẽ 

tăng từ 39.700.000 cổ phiếu lên 47.640.000 cổ phiếu, tăng thêm 7.940.000 cổ phiếu so với số 

cổ phiếu lưu hành hiện tại. Vì vậy, giá mỗi cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh do chào bán thêm cho 

Cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Công ty dự kiến giá cổ phiếu sau 

khi phát hành sẽ thay đổi thị giá cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành 

cổ phiếu theo phương án đề ra và đã được ĐHĐCĐ chấp thuận. 

 

- Ptc :  là giá tham chiếu của BFC trong - PR t-1: là giá cổ phiếu của BFC 
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ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu trong 

đợt phát hành mới để tăng vốn. 

trước ngày thực hiện quyền mua.   

 

- I : là tỷ lệ vốn tăng.  - PR : là giá cổ phiếu phát hành mới. 

Ví dụ: 

Chào bán cho Cổ đông hiện hữu 7.940.000 cổ phiếu với các thông tin sau: - Giả sử giá thị trường của cổ phiếu BFC trước ngày phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu. - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Về mặt lý thuyết, giá cổ phiếu này sẽ bị điều chỉnh: 

P sau khi pha loãng = 
12.000 + (20%*10.000) 

= 11.666 đồng/cổ phiếu 
1+20% 

Như vậy, giá cổ phiếu sau khi phát hành là 11.666 đồng/cổ phiếu, giảm 334 đồng/cổ phiếu so 

với giá cổ phiếu thị trường BFC trước ngày phát hành. - Giá sổ sách bị pha loãng trước và sau khi phát hành: 

STT Khoản mục 
Trước phát hành 

(Đồng/ cổ phần) 

Sau phát hành 

(Đồng/ cổ phần) 

1 Giá trị sổ sách đến 31/12/2013 16.854 15.712 

2 EPS 2013 5.312 4.427 

 

Đánh giá mức độ pha loãng: số lượng cổ phần phát hành dự kiến của đợt phát hành này 

chiếm 20% vốn điều lệ hiện tại. Lượng cổ phiếu tăng thêm sẽ làm giảm thu nhập trên cổ 

phần và giá trị sổ sách. Tuy nhiên số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để bổ sung 

vốn lưu động của Công ty, giúp Công ty tăng phần tự chủ về nguồn vốn và giảm bớt áp lực 

từ nguồn vốn tín dụng; qua đó, sẽ giúp giảm bớt lãi vay và gia tăng đáng kể hiệu quả lợi 

nhuận. 

6. Rủi ro khác 

Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, hoạt động của Công ty có thể chịu ảnh hưởng của thiên tai 

như động đất, dịch bệnh, lũ lụt… mà khi xảy ra có thể gây thiệt hại tài sản của Công ty cũng 

như ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Đây là những rủi ro ít gặp trong thực 

tế nhưng khi xảy ra thường gây thiệt hại rất lớn về vật chất và con người cũng như tình hình 

hoạt động chung của Công ty. 
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II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN 

CÁO BẠCH 

1. Tổ chức phát hành 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN 

� Ông Lê Quốc Phong  - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

� Ông Hà Thanh Sơn  - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát  

� Ông Trần Tấn Sơn  - Chức vụ: Kế toán trưởng 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung 

thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số 

liệu này. 

2. Tổ chức tư vấn 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 

� Ông Tô Hải   - Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Bản Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Phân Bón Bình 

Điền. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo 

bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số 

liệu do Công ty Cổ phần Phân Bón Bình Điền cung cấp.  

III. CÁC KHÁI NIỆM 

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau: 

TỪ NGỮ, KHÁI NIỆM DIỄN GIẢI 

Bản cáo bạch Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt 

động kinh doanh nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư đánh giá và 

đưa ra các quyết định đầu tư. 

Cổ phần Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. 

Cổ phiếu Chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở 

hữu đối với một phần vốn cổ phần. 

Cổ đông Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần đã phát hành của Công ty. 

Cổ tức Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt 

hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty 

sau khi thực hiện các nghĩa vụ về tài chính 

Người có liên quan Là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp 

sau đây: - Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, 
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chị em ruột của cá nhân. - Tổ chức mà trong đó có cá nhân là nhân viên, Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc, chủ sở hữu trên mười phần trăm số cổ 

phiếu lưu hành có quyền biểu quyết. - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám 

đốc và các chức danh quản lý khác của tổ chức đó. - Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián 

tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với 

người đó chịu chung một sự kiểm soát. - Công ty mẹ, công ty con. - Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia.  

Điều lệ Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty 

cổ phần Phân Bón Bình Điền thông qua. 

Vốn điều lệ Số vốn do tất cả các cổ đông góp và được ghi vào Điều lệ của  

Công ty cổ phần Phân Bón Bình Điền  . 

Sổ cổ đông Chứng chỉ do Công ty cổ phần Phân Bón Bình Điền  phát hành 

nhằm xác nhận quyền sở hữu phần vốn góp trong Công ty. 

Công ty, BFC, Tổ chức 

phát hành 

Công ty cổ phần Phân Bón Bình Điền 

Tổ chức tư vấn, Bản Việt Công ty Cổ phần chứng khoán Bản Việt. 

Tổ chức kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt  – là tổ chức 

kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của 

Công ty cổ phần Phân Bón Bình Điền năm 2013 

UBCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

TTCK Thị trường chứng khoán 

ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông  

HĐQT Hội đồng quản trị  

BKS Ban kiểm soát  

BTGĐ Ban Tổng Giám đốc 

BCTC Báo cáo tài chính 

CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh 

CBCNV Cán bộ công nhân viên 
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IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển  

1.1 Giới thiệu về Công ty 

� Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN 

� Tên Tiếng Anh: BINH DIEN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY 

� Tên giao dịch viết tắt: BFC 

� Trụ sở chính: C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. HCM 

� Điện thoại: 08 3756 0110 

� Fax: 08 3756 0799 

� Email: phanbon@binhdien.com 

� Website: www.binhdien.com 

 

� Biểu tượng (logo):  

 

 

� Vốn điều lệ: 397.000.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi bảy tỷ đồng). 

� Giấy chứng nhận 

ĐKKD: 

Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền hoạt động theo giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302975527 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25 tháng 

01 năm 2011. 

� Ngành nghề sản xuất 

kinh doanh theo Giấy 

CNĐKKD 

� Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu 

cơ, vi sinh, vi lượng các chất điều hòa tăng trưởng 

cho cây trồng, vật nuôi. Nghiên cứu sản xuất các sản 

phẩm phân bón (Không sản xuất tại trụ sở doanh 

nghiệp) 

� Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, 

các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ 

máy nông nghiệp, giống cây trồng và các loại nông 

sản. 

� Kinh doanh bất động sản, địa ốc... 

Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, hạch toán 

độc lập, được quyền sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật để giao dịch với các 

đơn vị trong và ngoài nước. 
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1.2 Quá trình hình thành và phát triển 

- Tiền thân của Công ty phân bón Bình Điền là Xí nghiệp phân bón Bình Điền II trực 

thuộc Công ty phân bón Miền Nam. Tuy là Xí nghiệp hạch toán báo sổ nhưng từ năm 

1991 đã tự xây dựng thương hiệu cho riêng mình - Thương hiệu “ĐẦU TRÂU”. 

- Với phương châm lấy khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, lấy 

trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân làm nội dung cơ bản cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh. Xí nghiệp với sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao độ đã phát 

triển nhanh chóng và tự khẳng định mình trên thị trường. Thương hiệu ĐẦU TRÂU trở 

thành gần gũi với các đại lý bạn hàng và bà con nông dân Việt Nam. 

- Với sự lớn mạnh đó, năm 2003, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã có Quyết 

định số 73/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp phân bón Bình Điền II trực thuộc 

Công ty phân bón Miền Nam thành Công ty phân bón Bình Điền, là thành viên hạch toán 

độc lập thuộc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hoá chất Việt Nam) 

cho đến nay. 

- Sau khi tách ra, tốc độ phát triển của Công ty ngày càng nhanh, từ một đơn vị gần như 

không có vị trí nào trong các Công ty thành viên của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, 

sau khi tách ra, Công ty lần lượt vào top 10, sau đó top 5 và năm 2007 Công ty đã đứng 

đầu về doanh số trong các Đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam và 

năm 2012 Công ty được xếp thứ 117 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. 

- Vượt qua bao khó khăn trong quá trình hình thành và phát triển, tập thể CBCNV Công ty 

Phân bón Bình Điền đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, phát huy tính năng động sáng tạo, 

có định hướng chiến lược và bước đi phù hợp, đã tạo lập được nền móng vững chắc cho 

tiến trình hội nhập và phát triển của Công ty. Hiện nay sản phẩm phân bón thương hiệu 

Đầu Trâu của công ty đã có mặt trên toàn quốc và xuất khẩu sang một số nước trong khu 

vực. 

- Đến tháng 6 năm 2008 Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam quyết định cổ phần hóa Công ty 

Phân Bón Bình Điền theo Quyết định số 356/QĐ-HCVN ngày 06 tháng 06 năm 2008. 

Công ty đã thuê đơn vị tư vấn thực hiện các Công việc xác định giá trị doanh nghiệp và 

xây dựng phương án cổ phần hóa cho Công ty. Đến tháng 7 năm 2010 Tập Đoàn Hóa 

Chất Việt Nam có Quyết định số 329/QĐ- HCVN ngày 29 tháng 7 năm 2010 phê duyệt 

phương án cổ phần hóa của Công ty Phân Bón Bình Điền với vốn điều lệ là 

397.000.000.000 đồng. 
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- Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 01/02/2011, sau 

khi thực hiện tổ chức bán đấu giá thành công 7.371.300 cổ phần ra bên ngoài cho các nhà 

đầu tư. 

- Hiện nay, Công ty có năm công ty con và một đơn vị trực thuộc, gồm: 

� Công ty cổ phần Bình Điền – Quảng Trị (công ty chiếm giữ cổ phần chi phối), địa 

chỉ tại Lô 22, Khu Công nghiệp Quán Ngan, xã Gio Châu, Huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị. 

� Công ty cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng (công ty chiếm giữ cổ phần chi phối), 

địa chỉ tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

� Công ty cổ phần Bình Điền – Mekong (công ty chiếm giữ cổ phần chi phối), địa 

chỉ tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. 

� Công ty TNHH MTV Thể Thao Bình Điền Long An, địa chỉ tại: Khu CN Long 

Định - Long Cang - Xã Long Định - Huyện Cần Đước - Tỉnh Long An. 

� Công ty cổ phần Bình Điền - Ninh  Bình (công ty chiếm giữ cổ phần chi phối), 

địa chỉ tại Khu công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình. 

� Nhà máy phân bón Bình Điền Long An (đơn vị trực thuộc công ty), địa chỉ tại 

KCN Long Định – Long Cang, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. 

 Một số giải thưởng chính mà Công ty đã đạt được  

− Ngày 03/03/2009, tập thể CBCNV Công ty Phân bón Bình Điền đã vinh dự đón nhận 

Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước  

 

− Giải thưởng “Thương hiệu nổi tiếng ASEAN” được bình chọn cho các đơn vị uy tín, 

có nhiều sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng, được người tiêu dùng tín nhiệm, 

chiếm thị phần nhất định trong nước cũng như quốc tế; đi đầu trong việc đổi mới 

công nghệ, bảo vệ môi trường; có nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng và phát triển 

thương hiệu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế 

quốc tế. 

− Thương hiệu Phân bón Đầu Trâu của Công ty cũng đã trở thành thương hiệu uy tín 

đối với bà con nông dân, đã đạt nhiều danh hiệu và giải thưởng chất lượng như: Hàng 

Việt Nam chất lượng cao (10 năm liên tục), giải Vàng Chất lượng Việt Nam (5 năm), 
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cúp vàng Doanh nghiệp tiêu biểu, Topten Phân bón, Cúp vàng Vì sự nghiệp xanh 

Việt Nam (4 năm), Cúp vàng nông nghiệp Việt Nam, và hơn 100 danh hiệu, giải 

thưởng, huy chương vàng các loại khác. 

2. Cơ cấu tổ chức Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp đã 

được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua 

vào ngày 29/11/2005. Các hoạt động của BFC tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công 

ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện tại chỉ bao 

gồm 01 trụ sở chính đặt tại C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, Bình Chánh, TP.HCM và 01 

Chi nhánh và 05 Công ty con. 

2.1 Các chi nhánh trực thuộc 

Nhà máy Bình Điền Long An: 

� Địa chỉ: KCN Long Định, Ấp 4 xã Long Định, Cần Đước, tỉnh Long An 

� ĐT: (072) 725566 - Fax: (072) 725544 

2.2 Các Công ty con 

a. Công ty Cổ Phần Bình Điền Lâm Đồng:  

� Địa chỉ: Phú Thạnh, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

� ĐT: (063) 3840 416 - Fax: (063) 3840 304 

� Vốn kinh doanh: 49.183.200.000 đồng 

Công ty 
TNHH MTV 

Thể Thao 
Bình Điền – 

Long An 

Công ty cổ 
phần Bình 
Điền Ninh 

Bình 

Nhà máy 
Phân bón 
Bình Điền 
Long An 

 

Công ty cổ 
phần Bình 
Điền Quảng 

Trị 

Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền 

Công ty cổ 
phần Bình 

Điền MeKong 

Công ty cổ 
phần Bình 
Điền Lâm 
Đồng 



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN   
 

BẢN CÁO BẠCH  

 

 

16  

� Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và thương mại 

� Tỷ lệ nắm giữ: 51% 

b. Công ty Cổ Phần Bình Điền Quảng Trị:  

� Địa chỉ: Lô 22, Khu Công nghiệp Quán Ngan, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị 

� ĐT: (053) 581378 - Fax: (053) 581368 

� Vốn kinh doanh: 30.000.000.000 đồng 

� Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và thương mại 

� Tỷ lệ nắm giữ: 51%. 

c. Công ty Cổ Phần Bình Điền MeKong:  

� Địa chỉ: C12/21 Tân Kiên, Bình Chánh, TP HCM 

� ĐT: (08) 7561191  - Fax: (08) 7561798 

� Vốn kinh doanh: 30.000.000.000 đồng 

� Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và thương mại 

� Tỷ lệ nắm giữ: 51%. 

d. Công ty TNHH MTV Thể Thao Bình Điền Long An:  

� Địa chỉ: Khu CN Long Định - Long Cang, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh 

Long An 

� ĐT: (072) 725566 - Fax: (072) 725544 

� Vốn kinh doanh: 5.000.000.000 đồng 

� Ngành nghề kinh doanh: Quảng Cáo và Thể Thao 

� Tỷ lệ nắm giữ: 100%. 

e. Công ty Cổ phần Bình Điền Ninh Bình: 

� Địa chỉ: Khu công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình. 

� ĐT: (03) 3899903  - Fax: (03) 3899903 

� Vốn kinh doanh: 100.000.000.000 đồng 

� Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và thương mại 

� Tỷ lệ nắm giữ: 51% 
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3. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty 
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3.1 Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng Cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết 

định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng Cổ đông có quyền bầu, bãi nhiệm thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Đại hội đồng Cổ đông có quyền xem xét và xử lý 

các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông 

Công ty, quyết định tổ chức lại hoặc giải thể công ty và thông qua định hướng phát triển của 

Công ty. 

3.2 Hội đồng quản trị 

Là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công 

ty để quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ 

những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Hội đồng Quản trị có quyền và 

nghĩa vụ giám sát Tổng Giám đốc và những người quản lý khác trong Công ty. Quyền và 

nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của 

Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông quy định. 

3.3 Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát bao gồm 5 (năm) thành viên, là cơ quan do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, có 

nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị, hoạt 

động điều hành kinh doanh của Tổng Giám đốc; trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài 

chính. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.  

3.4 Ban Tổng Giám Đốc 

Ban Tổng Giám đốc Công ty bao gồm 1 Tổng Giám đốc, 3 Phó Tổng Giám đốc. Tổng giám 

đốc được Hội đồng quản trị ủy quyền, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, điều 

hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực 

hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các phó Tổng giám đốc quản lý hoạt động sản xuất 

kinh doanh trực tiếp, tư vấn góp ý cho Tổng giám đốc đưa ra các quyết định chiến lược cho 

Công ty.  

3.5 Phòng Tổng hợp 

Phòng Tổng hợp chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công ty, có chức năng tham mưu, 

giúp việc và tổ chức quản lý để đảm bảo sự chỉ đạo điều hành thông suốt của Giám đốc về 

các mặt: tổ chức bộ máy quản lý và đào tạo cán bộ; quản lý lao động tiền lương, thi đua khen 

thưởng; công tác tổng hợp - thống kê; quản lý hành chính và quản trị; công tác bảo vệ chính 

trị nội bộ; công tác thông tin tổng hợp của công ty.  
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3.6 Phòng kinh doanh 

Phòng Kinh doanh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh và 

Marketing, có chức năng tham mưu các cơ chế, chính sách, kế hoạch kinh doanh phù hợp 

với từng giai đoạn phát triển cụ thể. Phối hợp với các phòng chức năng khác triển khai các 

chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh đã được Giám đốc công ty phê duyệt. 

3.7 Phòng Marketing  

Bộ phận Marketing chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Phó Giám đốc phụ trách Kinh 

doanh và Marketing, có chức năng tham mưu các chiến lược, cơ chế, chính sách phát triển 

sản phẩm và thị trường của Công ty. Phối hợp với các phòng chức năng của Công ty triển 

khai các chính sách, kế hoạch phát triển thị trường tiêu thụ của Công ty đã được Giám đốc 

Công ty phê duyệt; thực hiện các chương trình phục vụ cho bà con nông dân. 

3.8 Phòng Tài chính – Kế toán 

Phòng Tài chính - Kế toán chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Giám đốc Công ty, có 

chức năng tham mưu cho Giám đốc công ty các cơ chế, chính sách quản lý tài chính của 

công ty; thực hiện công tác thống kê kế toán theo quy định của pháp luật; kiểm tra, kiểm soát 

các khoản thu chi theo quy định; theo dõi và báo cáo kịp thời cho Giám đốc các biến động về 

tài chính của công ty. 

3.9 Phòng Vật tư xuất nhập khẩu  

Phòng Vật tư xuất nhập khẩu chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Phó Giám đốc phụ 

trách vật tư và xuất nhập khẩu, có nhiệm vụ cung ứng vật tư, nguyên liệu… bảo đảm cho 

công tác sản xuất được thông suốt theo kế hoạch đã đặt ra; thực hiện các thủ tục xuất, nhập 

khẩu nguyên liệu, sản phẩm hàng hoá; kiểm tra, giám sát việc nhập, xuất nguyên liệu, vật tư, 

thành phẩm và hàng hoá tồn kho của công ty theo đúng quy định hiện hành. 

3.10 Phòng Kỹ thuật sản xuất 

Phòng Kỹ thuật sản xuất chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Phó Giám đốc phụ trách Kỹ 

thuật sản xuất, có nhiệm vụ thực hiện công tác khoa học kỹ thuật, nghiên cứu và ứng dụng 

vào công tác sản xuất; kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, vệ sinh công nghiệp và an 

toàn lao động; đề xuất các định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm; thực hiện công tác sửa 

chữa, đầu tư xây dựng cơ bản; nghiên cứu, cải tiến và hoàn thiện công nghệ sản xuất của 

công ty.  
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4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ 

đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông. 

4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% Vốn cổ phần của Công ty và tỷ lệ nắm giữ 

Tại thời điểm 25/3/2014, Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty và 

tỷ lệ nắm giữ như sau: 

STT Tổ chức Địa chỉ 

Số lượng 

Tỷ lệ sở hữu 

Số lượng Tỷ lệ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

01 Tập Đoàn hóa chất Việt Nam 
Số 1A Tràng Tiền - Quận 
Hoàn Kiếm - Hà Nội 

25.805.000 65% 

Tổng cộng 25.805.000 65% 

Nguồn: Danh sách cổ đông BFC tại ngày 25/3/2014 

4.2 Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ 

Không có 

4.3 Cơ cấu cổ đông Công ty tại thời điểm ngày 25/3/2014 

STT Cổ đông 
Số lượng 
cổ đông 
(người) 

Số cổ phần  

sở hữu 

(cổ phần) 

Giá trị 

(đồng) 

Tỷ lệ 

sở hữu 
(%) 

1 CỔ ĐÔNG 
TRONG NƯỚC 

459 33.969.765  339.697.650.000  85,6% 

1.1 Tổ chức 13 30.158.068 301.580.680.000 76,0% 

1.2 Cá nhân 446 3.811.697                     
3,811,697  

38.116.970.000                     
38,116,970,000  

9,6% 

2 
CỔ ĐÔNG NƯỚC 
NGOÀI 

5 5.730.235  57.302.350.000  14,4% 

2.1 Tổ chức 5 5.730.235 57.302.350.000 14,4% 

2.2 Cá nhân 0 0 0 0,0% 

 TỔNG CỘNG 464       
464  

39.700.000                   
39,700,000  

397.000.000.000                   
397,000,000,000  

100,0% 

Nguồn: Danh sách cổ đông BFC tại ngày 25/3/2014 
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5. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức phát hành, những Công 

ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, 

những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát 

hành 

5.1 Danh sách các Công ty nắm giữ quyền kiểm soát và cổ phần chi phối BFC 

STT Tổ chức Địa chỉ 

Số lượng, tỷ lệ sở 
hữu 

Số lượng Tỷ lệ 

01 Tập Đoàn hóa chất Việt Nam 
Số 1A Tràng Tiền - Quận 
Hoàn Kiếm - Hà Nội 

25.805.000 65% 

5.2 Danh sách các Công ty mà BFC đang nắm giữ quyền kiểm soát và chi phối 

STT Tên Công ty 
Số ĐKKD/ 
Số CMND 

Địa chỉ 
Giá trị vốn góp 
của BFC (đồng) 

Tỷ lệ góp 
vốn của 

BFC (%) 

01 
Công ty Cổ Phần 
Bình Điền Lâm 

Đồng 
5800606078 

Phú Thạnh, Hiệp 
Thạnh, Đức Trọng, 

Tỉnh Lâm Đồng 
49.183.200.000 51% 

02 
Công ty Cổ Phần 
Bình Điền Quảng 
Trị 

3003000160 

Lô 22, Khu Công 
nghiệp Quán Ngan, 
xã Gio Châu, 
huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị 

15.300.000.000 51% 

03 
Công ty Cổ Phần 
Bình Điền Mê 

Kông 
50030000350 

C12/21 Tân Kiên, 
Bình Chánh, TP 

HCM 
15.300.000.000 51% 

04 

Công ty TNHH 
MTV Thể thao 
Bình Điền – Long 
An 

1101383456 

Khu CN Long 
Định - Long Cang, 
xã Long Định, 
huyện Cần Đước, 

tỉnh Long An 

5.000.000.000 100% 

05 
Công ty Cổ phần 
Bình Điền Ninh 

Bình 
2700664419 

Khu CN Khánh 
Phú, xã Khánh 
Phú, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh 

Bình 

51.000.000.000 51% 
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6. Giới thiệu về quá trình tăng vốn của Công ty 

Từ thời điểm cổ phần hóa đến nay Công ty chưa thực hiện tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ hiện 

nay của Công ty như sau:  

Thời điểm 
Vốn điều lệ 

(VNĐ) 
Giá trị tăng 

(VNĐ) Phương thức 

25/01/2011 397.000.000.000 - Cổ phần hóa 

Nguồn: BFC 

Công ty sử dụng vốn điều lệ hiện có để phục vụ sản xuất kinh doanh, trong trường hợp thiếu 

vốn lưu động phục vụ sản xuất, Công ty tận dụng nguồn vốn vay tại ngân hàng. 

7. Hoạt động kinh doanh 

7.1 Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ qua các năm 

Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty đang thực hiện: 

- Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng, các chất điều 

hòa tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi. Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón; 

- Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ sản xuất 

phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống cây trồng và các loại nông sản. 

- Ngành nghề kinh doanh bất động sản của Công ty chưa thực hiện phát triển dự án nào, 

thời gian qua Công ty chỉ chú trọng đến ngành nghề chính là sản xuất và kinh doanh 

phân bón. 

Trước 1990 cơ sở chỉ sản xuất vài sản phẩm phân NPK cấp thấp, nay Công ty đã có hàng 

trăm chủng loại sản phẩm phục vụ cho các loại cây trồng và từng vùng đất khác nhau. Từ 

một vài tỉnh, nay thị trường của công ty đã mở rộng ra không những cả nước, mà còn vươn 

tới một số nước lân cận, với kim ngạch xuất khẩu từ 15 – 20 triệu USD. Từ sản lượng vài 

ngàn tấn/năm nay đã lên tới trên 600 ngàn tấn, với doanh thu năm 2013 đạt 6.638 tỷ đồng. 

Đặc biệt là đến nay, phân bón Đầu Trâu không còn xa lạ với bà con nông dân, mà đã trở 

thành một mặt hàng không thể thiếu của bà con ở một số khu vực, bởi chất lượng và hiệu quả 

của nó mang lại. 

Sau thời gian chuyển sang mô hình tổ chức là Công ty cổ phần, Công ty đã cơ cấu lại doanh 

nghiệp và phát triển thêm nhiều sản phẩm mới, tăng năng lực sản xuất của Công ty trên thị 

trường phân bón. Sự tăng trưởng của Công ty không ngừng đưa doanh thu của Công ty lên 

gần 7.500 tỷ đồng vào năm 2012. Năm 2013, mặc dù sản lượng tiêu thụ tương đương với 
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2012 nhưng doanh thu thuần năm 2013 giảm 11% so với năm 2012 là do giá phân bón trên 

thị trường giảm đồng thời cạnh tranh trên thị trường gay gắt nên công ty phải giảm giá cho 

đại lý. 

Kết quả về sản lượng tiêu thụ năm 2012 – 2013 và Q1/2014 

ST
T 

Diễn giải 

Năm 
2012 

Năm 
2013 

Tăng giảm Q1/2014 

(tấn) (tấn) Giá trị Tỷ lệ (tấn) 

1 Sản lượng phân bón sản xuất 643.571 640.432  -3.139 -0,49% 85.919 

2 Sản lượng tiêu thụ 609.950 612.394 2.444 0,40% 118.196 

Nguồn: BFC 

Cơ cấu doanh thu thuần về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

ĐVT: Triệu đồng 

STT 
Doanh thu  

thuần 

Năm 2012 Năm 2014 Q1/2014 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
(%) 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
(%) 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
(%) 

1 
Bán hàng hóa, 
sản phẩm 

7.421.960 99,99% 6.583.301 99,97% 1.254.753 99,99% 

2 
Cung cấp dịch 
vụ 

1.008 0,01% 1.809 0,03% 138 0,01% 

  Tổng cộng 7.422.968 100% 6.585.110 100% 1.254.891 100% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC Quý 1/2014 

Cơ cấu lợi nhuận gộp của công ty 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Lợi nhuận gộp 

Năm 2012 Năm 2013 Q1/2014 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
(%) 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
(%) 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
(%) 

1 
Bán hàng hóa, sản 
phẩm 

552.192 99,82% 687.366 99,74% 118.116 99,88% 

2 Cung cấp dịch vụ 1.008 0,18% 1.809 0,26% 138 0,12% 

  Tổng cộng 553.200 100% 689.175 100% 118.254 100% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC Q1/2014 
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7.2 Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh hay cung 

cấp dịch vụ trong các lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh hay cung cấp dịch vụ 

chính của tổ chức phát hành 

Trong năm 2013 Công ty đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống dây chuyền 

công nghệ Ure hóa lỏng công suất 100.000 tấn/năm, đây là một trong những thành công nhất 

của hoạt động khoa học công nghệ của Công ty trong năm 2013. Với việc đưa dây chuyền 

Ure hóa lỏng vào sản xuất đã cho ra đời các sản phẩm đạt chất lượng cao. 

Ngoài ra công ty đã tiến hành đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục 

công trình sau đây: 

- Kho chứa nguyên liệu: diện tích 2.592m2 

- Khu thực nghiệm công nghệ cao: diện tích 7.717 m2 

- Nâng cấp đường nội bộ nhà máy Long An: diện tích 3.925,8 m2 

Công ty cũng đang thực hiện các thủ tục pháp lý để tiến hành đầu tư xây dựng dự án Nhà 

máy sản xuất phân bón tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Trong năm 2014 công ty sẽ tiếp 

tục thực hiện các thủ tục tiếp theo để sớm triển khai dự án. 

7.3 Hoạt động marketing 

Trong năm 2013, Công ty đã triển khai nhiều chương trình hoạt động quảng bá thương hiệu, 

phục vụ cho công tác phát triển thị trường, trong đó nổi bật là các chương trình sau: 

- Xây dựng thành công kênh truyền thông “Đồng hành và chia sẻ” mang tính đặc thù ở các 

đài truyền hình trọng điểm ở từng khu vực như VTV Cần Thơ, Đăk Lăk, Bình Phước, 

Bình Thuận, Gia Lai. Chương trình “Đồng hành và chia sẻ” cùng với các chương trình 

khác được triển khai như: chương trình tư vấn nông nghiệp cho khu vực miền Trung trên 

VTV Phú Yên, chương trình “Phân bón với nhà nông” trên VOV2, chương trình “Phân 

bón với nhà nông” bằng tiếng Việt và Ê Đê trên VOV5 cho khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên, 

chương trình “Làm giàu cùng phân bón Đầu Trâu” đã được nông dân, các nhà khoa học, 

các cơ quan quản lý nông nghiệp đánh giá cao và trở thành kênh chuyển giao và ứng 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đối với bà con nông dân. 

- Tiếp tục tham gia chương trình sản xuất lúa trên những cánh đồng mẫu lớn sản xuất theo 

hướng VietGap do Công ty phối hợp với Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn thực hiện trên khắp cả nước. Tại khu vực miền Trung, năm 2013 Công ty đã 

mở rộng phạm vi thực hiện đến các tỉnh Ninh Thuận, Phú Yên và Bình Định được đông 

đảo bà con nông dân hưởng ứng.  
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- Tổ chức thành công chương trình “Đêm hội vào mùa” trong lễ hội Festival cà phê diễn ra 

tại tỉnh Đăk Lăk với đông đảo bà con nông dân khu vực Tây Nguyên tham gia; phối hợp 

với đối tác Công ty TNHH Thái Sơn tổ chức thành công Hội nghị triển khai sản phẩm 

mới, tập huấn “Đại lý phân bón Đầu Trâu chuyên nghiệp” cho 200 đại lý mới cũng đã 

giúp cho thị trường phân bón Đầu Trâu ngày càng được mở rộng.  

- Tại thị trường Campuchia: Công ty đã phối hợp với nhà phân phối Yetak Group tổ chức 

thành công Hội nghị tổng kết kỷ niệm 10 năm sản phẩm Đầu Trâu có mặt tại Campuchia. 

Ngoài ra, các chương trình trình diễn, hội thảo hỗ trợ đại lý bán hàng cũng được Công ty 

thực hiện thường xuyên, qua đó sản phẩm phân bón Đầu Trâu của Công ty tiêu thụ tại thị 

trường Campuchia ngày càng tăng.  

- Tại thị trường Myanmar: Công ty đã thực hiện các hoạt động trình diễn, nghiên cứu thị 

trường, tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm; chương trình tập huấn “Đại lý phân bón 

Đầu Trâu chuyên nghiệp” tại Myanmar cũng được thực hiện cho 35 đại lý đầu tiên. Đây 

là tiền đề để phát triển sản phẩm của Công ty tại thị trường Myanmar trong năm 2014.  

Việc thực hiện các chương trình này đã góp phần rất lớn trong việc mở rộng và phát triển thị 

trường tiêu thụ của Công ty trong và ngoài nước. 

7.4 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh, sáng chế và bản quyền 

Các nhãn hiệu sau của công ty đã được bảo hộ theo các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp: 
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7.5 Các hợp đồng lớn đang thực hiện 

STT Khách hàng Hợp đồng 
Giá trị 
(Triệu 
đồng) 

Ngày ký hợp 
đồng 

Hiệu lực  

1 Yetak Group LTD. BY2012 582.933 20/09/2011 01/01/2012 

2 Công ty TNHH TM&DV 
Thái Sơn 

22/ĐL/2013 534.890 01/01/2013 01/01/2013 

3 Công ty TNHH TMDV 
Kim Ngoan 

10/ĐL/2013 321.715 01/01/2013 01/01/2013 

4 Công ty TNHH TMDV 
Phân bón Tuấn Vũ 

33/ĐL/2013 424.916 01/01/2013 01/01/2013 

5 Cơ sở kinh doanh phân bón 
Thịnh Thành 

38/ĐL/2013 291.101 01/01/2013 01/01/2013 

6 Công ty TNHH Khánh 
Hiền 

21/ĐL/2013 156.198 01/01/2013 01/01/2013 

7 DNTN Tường Dung 02/ĐL/2013   42.075 01/01/2013 01/01/2013 

8 Công ty TNHH Út Nữ 59/ĐL/2013   59.007 01/01/2013 01/01/2013 

9 Công ty TNHH Hữu Nghị 31/ĐL/2013   83.868 01/01/2013 01/01/2013 

10 DNTN Kim Hoàng 34/ĐL/2013   80.297 01/01/2013 01/01/2013 

Nguồn: BFC 

8. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

8.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 
2012 đến Q1/2014 

Đơn vị : Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 
% 

tăng/giảm 
Quý 1/2014 

1 Tổng giá trị tài sản 2.556.645 2.917.550 14% 2.795.152 

2 Doanh thu thuần 7.422.968 6.585.110 -11% 1.254.891 

3 Lợi nhuận từ HĐKD 197.199 318.832 62% 54.614 

4 Lợi nhuận khác 7.772 36.784 373% 1.741 

5 Lợi nhuận trước thuế  204.971 355.616 73% 56.355 
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STT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 
% 

tăng/giảm 
Quý 1/2014 

6 
Lợi nhuận sau thuế cổ đông 
của Công ty mẹ 

138.696 210.902 52% 36.197 

7 EPS (đồng/cổ phần) 3.494 5.312 52% 912 

8 Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) 18% 28% 56%  

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC Quý 1/2014 

8.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 

năm qua 

Khó khăn   

- Năm 2013, tình hình kinh tế trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức, sức mua 

của người tiêu dùng vẫn chưa phục hồi. Mức lãi suất cho vay của ngân hàng tuy giảm 

nhưng hệ thống đại lý phân phối gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn. 

- Các loại phân đơn trên thị trường như DAP, Ure, Kali, SA... giảm mạnh: DAP giảm 

khoảng 20-25%, Ure Trung Quốc giảm khoảng 22%, Kali, SA giảm trên 40%... cùng với 

việc các loại nông sản giảm giá nên bà con nông dân đã chuyển sang sử dụng phân đơn 

thay thế cho phân bón NPK, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh phân bón NPK. 

- Tình hình sản xuất nông nghiệp trong năm 2013 gặp nhiều khó khăn như: thời tiết diễn 

biến khá phức tạp, bão lũ liên tục xảy ra làm ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông 

nghiệp; giá cả của một số mặt hàng nông sản giảm so với những năm trước, đặc biệt là 

giá lúa, cao su và cà phê giảm mạnh nên bà con nông dân đã cắt giảm đầu tư, vì vậy đã 

ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ phân bón trong năm. 

- Công tác quản lý nhà nước về sản xuất và kinh doanh phân bón còn nhiều bất cập, chưa 

đồng bộ. Nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón nhỏ lẻ đã tung ra thị trường 

các sản phẩm phân bón kém chất lượng; tình trạng hàng nhái, hàng giả xuất hiện tràn lan 

nhưng chưa được xử lý nghiêm đã làm rối loạn thị trường phân bón, ảnh hưởng tới 

những nhà sản xuất kinh doanh phân bón chính. 

Thuận lợi 

- Thương hiệu và uy tín của "Phân bón Đầu Trâu" ngày càng được bà con nông dân trong 

và ngoài nước tin dùng, ủng hộ. Bên cạnh đó, với hệ thống phân phối rộng lớn, hệ thống 

đại lý truyền thống luôn sát cánh cùng công ty trong những thời điểm khó khăn đã góp 

phần giúp công ty vượt qua khó khăn thách thức.  
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- Tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể người 

lao động trong công ty đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2013 của công ty. 

9. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

9.1 Tổng quan ngành phân bón Việt Nam 

Là một nước nông nghiệp với khoảng 70% dân số làm nghề nông, nhu cầu phân bón của 

Việt Nam là rất lớn. Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn làm ảnh hưởng đến mọi ngành kinh 

tế, ngành phân bón nhờ lượng cầu ổn định nên các công ty trong ngành vẫn có lãi. Tuy nhiên 

dư thừa nguồn cung và rủi ro giảm giá ở thị trường phân bón thế giới dẫn đến tăng trưởng lợi 

nhuận toàn ngành giảm. Nguồn cung nội địa tập trung vào các doanh nghiệp trực thuộc hai 

tập đoàn Nhà nước là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.  

9.2 Vị thế của Công ty trong ngành 

Năm 2012 sản lượng tiêu thụ phân NPK mang thương hiệu Đầu Trâu của Cty CP phân bón 

Bình Điền đạt 609.950 tấn so với 581.811 của năm 2011 và sản lượng tiêu thụ năm 2013 là 

612.394 tấn. Tại khu vực miền Bắc với vị thế địa lý không thuận lợi nên thị phần của Công 

ty không lớn như thị trường miền Nam. Miền Bắc chiếm khoảng 10% thị phần, miền Trung 

10% thị phần, đặc biệt tại thị trường miền Nam với lợi thế vị trí địa lý và thương hiệu Đầu 

Trâu đã gắn bó nhiều năm với người nông dân nên thị phần của Công ty chiếm đến 28% sản 

lượng tiêu thụ trong khu vực. Hiện nay, Công ty đang cố gắng giữ vững thị phần ở miền 

Nam và tăng cường phát triển thị phần ở miền Trung, miền Bắc và phát triển sang các thị 

trường nước ngoài.  

Ở miền Bắc, Công ty đã tiến hành thành lập Công ty Bình Điền-Ninh Bình và đang tiến hành 

xây dựng nhà máy để có điều kiện lấn vào các vùng rộng lớn, gia tăng thị phần. Tại miền 

Trung thì Bình Điền – Quảng Trị đang đẩy mạnh đầu tư và tăng cường các hoạt động để gia 

tăng thị phần cũng như tăng cường xúc tiến để đẩy mạnh xuất khẩu sang Lào. Tại miền Nam, 

Công ty đang đẩy mạnh thêm công nghệ mới để đưa ra các sản phẩm tăng giá trị sử dụng 

nhằm giữ vững thị phần. Ngoài thị trường Lào và Campuchia Công ty đang có chỗ đứng 

vững chắc thì Bình Điền cũng đang xúc tiến và phát triển thị trường Myanmar. Hiện tại, các 

sản phẩm phân bón Đầu Trâu đang tiến hành khảo nghiệm, trình diễn ở những vùng trồng 

lúa trọng điểm của Myanmar, các chương trình hoạt động marketing đang được tiếp nối để 

có thể phân bón Đầu Trâu sẽ được thương mại trên đất nước giàu tiềm năng này. 
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9.3 Triển vọng phát triển của ngành 

Việt Nam là nước nông nghiệp vì vậy ngành phân bón có vai trò rất quan trọng trong nền 

kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay ngành đang đứng trước tình trạng cung vượt cầu vì vậy sẽ kéo 

theo giá phân bón trong nước giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp trong thời 

gian tới. 

Hiện tại, nước ta đã đáp ứng được 80% nhu cầu phân bón phục vụ cho nông nghiệp trong 

nước. Dự kiến đến năm 2015, sản lượng phân bón trong nước sản xuất cơ bản đáp ứng được 

nhu cầu sản xuất nông nghiệp với 100% lượng ure, lân và NPK, 70-80% lượng phân DAP và 

30% lượng SA. Việc chủ động được nguồn cung phân bón có ý  nghĩa quan trọng trong việc 

bình ổn giá thị trường trong nước cũng như tránh được những rủi ro từ chính sách xuất khẩu 

ở các nước, đặc biệt là Trung Quốc – thị trường cung ứng khoảng 80% lượng phân bón nhập 

khẩu của Việt Nam trong thời gian qua. 

Tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp phân bón trong nước hiện nay sẽ phụ thuộc nhiều 

vào xuất khẩu khi nhu cầu của thị trường trong nước khó tăng thêm. Thị trường xuất khẩu chủ 

yếu là các nước trong khu vực do chi  phí vận chuyển thấp và còn nhiều nước thiếu hụt phân 

bón cũng như đang trong quá trình phát triển nông nghiệp như Campuchia, Myanmar. 

9.4 Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của 

ngành, chính sách của Nhà nước 

Nhận thấy được định hướng phát triển của ngành, Công ty đã ra sức phát huy vị thế của 

mình, không ngừng nỗ lực đổi mới công nghệ, chất lượng, nâng cao trình độ quản lý, năng 

lực cán bộ, tay nghề công nhân để trở thành một trong những nhà sản xuất và cung cấp phân 

bón uy tín, hướng tới và dần khẳng định mình trở thành Công ty sản xuất phân bón hàng đầu 

của Việt Nam. 

Định hướng phát triển của Công ty hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của ngành, 

chính sách của Nhà nước thông qua việc chú trọng các yếu tố sau: 

� Đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ và máy móc thiết bị để đảm bảo 

sản xuất ra các sản phẩm tốt nhất trên thị trường, đồng thời đảm bảo các khâu về an 

toàn lao động và bảo vệ môi trường. 

� Tập trung cao độ nguồn lực cho công tác nghiên cứu về đất đai, dinh dưỡng, cây 

trồng và nghiên cứu nâng cao hàm lượng chất xám trong sản phẩm cũng như khảo 

nghiệm trên đồng ruộng từ đó đưa ra thị trường nhiều sản phẩm phù hợp và hiệu quả 

hơn với cây trồng. 
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� Luôn quan tâm đến công tác phục vụ khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng. 

Tổ chức tập huấn, trình diễn, hội thảo để đưa các kiến thức về kỹ thuật nông nghiệp 

tới bà con nông dân. 

� Mở rộng mạng lưới phân phối khắp toàn quốc và một số nước trong khu vực như 

Lào, Campuchia, Thái Lan… để đáp ứng kịp thời nhu cầu phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật cho người nông dân. 

� Đối với đội ngũ CBCNV, ngoài chính sách lương, thưởng hợp lý, các chính sách về 

đào tạo, bảo hiểm, phúc lợi, lãnh đạo công ty luôn quan tâm đầu tư trang thiết bị, máy 

móc, tạo dựng môi trường làm việc trong lành, thân thiện, khuyến khích tinh thần học 

hỏi, cầu tiến và chia sẻ kinh nghiệm… giúp người lao động làm việc có hiệu quả và 

nâng cao thu nhập.  

10. Chính sách đối với người lao động 

10.1 Cơ cấu lao động trong Công ty 

Số lượng người lao động trong Công ty tính đến thời điểm 31/3/2014 là 587 người, trong đó 

cơ cấu lao động có tay nghề theo trình độ được thể hiện trong bảng sau: 

STT Chỉ tiêu Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

1 Phân theo trình độ 587 100,00% 

 Đại học và trên đại học 90 15,33% 

 Cao đẳng 17 2,90% 

 Trung cấp và sơ cấp 300 51,11% 

 Lao động phổ thông 180 30,66% 

2 Phân theo thời hạn hợp đồng 587 100,00% 

 Lao động không xác định thời hạn 472 80,41% 

 Lao động có thời hạn từ 1-3 năm 98 16,70% 

 Lao động có thời hạn 1 năm 17 2,89% 

Nguồn: BFC 

10.2 Chính sách đối với người lao động 

Chế độ làm việc  

Người lao động làm việc trong Công ty đều được Công ty ký kết hợp đồng lao động và được 

tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Công ty 

thực hiện chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi đối với người lao động như chế độ làm thêm 
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giờ, chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép, chế độ thai sản, chăm sóc con nhỏ... theo đúng quy định của 

pháp luật lao động. 

Điều kiện làm việc 

Đối với lao động gián tiếp, công ty cải tạo trụ sở, các phòng làm việc một cách khoa học, 

khang trang, rộng rãi, thoáng mát tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp; đối với lao động trực 

tiếp, Công ty trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện bảo hộ cá nhân cho người lao động, 

không ngừng cải thiện điều kiện lao động, luôn tuân thủ các qui chuẩn, yêu cầu an toàn trong 

quá trình lao động sản xuất.  

Chính sách tuyển dụng, đào tạo 

Trong quá trình phát triển, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền luôn coi trọng việc quản lý 

và sử dụng nguồn nhân lực. Trong đó con người là nhân tố quan trọng quyết định đến hiệu 

quả SX-KD và sự phát triển bền vững của Công ty. Vì vậy chiến lược phát triển nguồn nhân 

lực của Công ty là chăm lo đào tạo phát triển con người về mọi mặt, luôn quan tâm đến 

chính sách đãi ngộ và đào tạo phù hợp, khuyến khích sự phấn đấu, đóng góp của CBCNV 

vào sự phát triển chung của Công ty. Trong những năm qua chất lượng đội ngũ CBCNV 

Công ty ngày được nâng cao thông qua việc tuyển dụng lao động mới có kiến thức, năng lực, 

kinh nghiệm và thông qua đào tạo bồi dưỡng CBCNV hàng năm. 

Căn cứ nhu cầu công việc, kế hoạch lao động được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, 

Giám đốc Công ty tiến hành triển khai tuyển dụng lao động trong phạm vi số lượng lao động 

được duyệt. Sau khi hoàn tất quá trình tuyển dụng và ký hợp đồng lao động, Công ty sẽ áp 

dụng quy trình đạo tạo để áp dụng cho đối tượng là cán bộ công nhân viên. Cụ thể: 

Kế hoạch đào tạo và thực hiện 

Hàng năm, Phòng Tổng hợp sẽ lập kế hoạch đào tạo năm trong nội dung kế hoạch lao động 

tiền lương và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Căn cứ để lập kế hoạch đào tạo: 

 Dự kiến đào tạo của các bộ phận trong Công ty 

 Định hướng phát triển của công ty 

 Sau khi tuyển dụng, luân chuyển cán bộ để đáp ứng nhu cầu công việc 

 Yêu cầu từ  năng lực của CBCNV. 

 Hồ sơ ghi nhận báo cáo không phù hợp về công tác đào tạo, bố trí nhân sự 

 Những vấn đề mới phát sinh trong việc cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng - Môi 

trường - Thử nghiệm 
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 Những thông báo chiêu sinh từ các tổ chức bên ngoài có nội dung liên quan đến nhu 

cầu đào tạo công ty. 

 Các yêu cầu pháp luật và chế định. 

 Các yêu cầu khác 

Phòng Tổng hợp tham mưu cho Tổng Giám đốc ra quyết định cử đi học. Riêng đối với những 

công việc trước khi đảm nhận phải qua đào tạo hướng dẫn thực tế thì thủ trưởng đơn vị khi 

nhận lao động mới, căn cứ quyết định điều động, Hợp đồng lao động để phân công người 

kèm cặp hướng dẫn đúng qui trình. 

Sau khi khóa đào tạo kết thúc, CBCNV trở về làm việc tại đơn vị. Trưởng đơn vị phân công, 

giao nhiệm vụ và tổ chức theo dõi, đánh giá, tạo điều kiện thuận lợi để CBCNV hoàn thành 

nhiệm vụ, phát huy năng lực của mình. 

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi  

Công ty coi chính sách lương là một động lực đối với người lao động. Thu nhập của người lao 

động trong Công ty gồm tiền lương và các khoản có tính chất lương, tiền thưởng, ăn ca, độc hại. 

Chế độ tiền lương: Thực hiện cơ chế tiền lương theo chức danh công việc gắn với năng suất 

lao động và hiệu quả công việc được giao. Ngoài ra Công ty có chính sách khen thưởng xứng 

đáng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản 

xuất mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty. 

Hầu hết CBCNV hiện nay đều có sở hữu cổ phần của Công ty, cho nên việc sản xuất kinh 

doanh có hiệu quả, tăng lợi nhuận và cổ tức chính là động cơ thúc đẩy CBCNV làm việc với 

hiệu quả cao hơn.  

Các đoàn thể trong Công ty được tạo điều kiện hoạt động, vì thế người lao động cũng có 

thêm điểm tựa để gắn bó hết mình với Công ty. 

Thu nhập bình quân qua các năm 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 

Mức thu nhập bình quân (đồng/người/ tháng) 9.500.000 9.800.000 11.513.000 

Nguồn: BFC 

11. Chính sách cổ tức 

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty, chính sách phân phối cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị đề 

nghị và Đại hội đồng cổ đông quyết định, theo đó: 

� Công ty chỉ được trả cổ tức cho các cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn 
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thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Ngay khi trả 

hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ 

tài sản khác đến hạn phải trả. 

� Cổ đông được chia cổ tức tương đương với phần vốn góp của mình vào Công ty. 

� Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng 

quản trị căn cứ trên hiệu quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương hướng 

hoạt động kinh doanh của năm tới. 

Tỷ lệ chi trả cổ tức các năm qua như sau: 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 

Tỷ lệ cổ tức 12% 18% 28% 

Phương thức thanh toán Tiền mặt Tiền mặt Tiền mặt 

Nguồn: BFC 

12. Tình hình hoạt động tài chính 

12.1 Các chỉ tiêu cơ bản 

���� Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn kinh doanh 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 31/3/2014 

01 Vốn chủ sở hữu 553.613 669.113 693.446 

 Vốn điều lệ 397.000 397.000 397.000 

 Thặng dư 7.587 7.210 7.210 

 Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - (69) 

 Quỹ đầu tư phát triển 16.395 36.133 37.694 

 Quỹ dự phòng tài chính 2.885 3.884 5.454 

 Quỹ khác thuộc VCSH 3.322 8.662 8.662 

 Lợi nhuận chưa phân phối 126.414 216.224 237.494 

 Nguồn kinh phí và quỹ khác 10 - - 

02 Lợi ích cổ đông thiểu số 79.585 116.091 113.739 

03 Nợ phải trả 1.923.447 2.132.347 1.987.967 

 Nợ ngắn hạn 1.900.699 2.112.644 1.966.904 

 Nợ dài hạn 22.747 19.703 21.063 

 TỔNG CỘNG 2.556.645 2.917.550 2.795.152 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC Quý 1/2014 
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Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/3/2014 của Công ty là 2.795.152 triệu đồng. Toàn bộ 

nguồn vốn này được Công ty sử dụng để đầu tư vào tài sản cố định và tài trợ cho nhu cầu 

vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

���� Trích khấu hao TSCĐ 

TSCĐ hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài 

sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến 

việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Công ty áp dụng tỷ lệ khấu hao của các thiết 

bị theo quy định tại Thông Tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính: theo 

phương pháp đường thẳng 

Nhóm tài sản Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà cửa và vật kiến trúc 10 – 20 năm 

Máy móc thiết bị 05 – 08 năm 

Phương tiện vận chuyển, truyền dẫn 08 – 10 năm 

Thiết bị văn phòng, dụng cụ quản lý 05 – 08  năm 

Phần mềm máy tính 03 – 08 năm 

���� Mức lương bình quân 

Thu nhập bình quân của người lao động ở BFC năm 2013 đạt 11,513 triệu đồng/người/tháng 

và ở mức trung bình khá so với các doanh nghiệp cùng ngành (2012: 9,8 triệu 

đồng/người/tháng). 

���� Thanh toán các khoản Nợ đến hạn - Các khoản nợ đến hạn luôn được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo hợp 

đồng hoặc khế ước tiền vay. - Công ty hiện không có khoản nợ quá hạn. - Công ty không có khoản nợ nào với các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng 

Giám Đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan 

và ngược lại. 

���� Các khoản phải nộp theo Luật định 

Công ty thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp 

và các khoản phải nộp Nhà nước khác theo đúng quy định hiện hành. Số dư các khoản thuế 

và phải nộp cho nhà nước như sau: 
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ĐVT: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 31/3/2014 

01 
Thuế và các khoản phải nộp Nhà 
nước 

137.368 156.766 130.293 

TỔNG CỘNG 137.368 156.766 130.293 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC Quý 1/2014 

���� Trích lập các Quỹ theo Luật định 

Công ty trích lập và sử dụng các Quỹ theo Quy định áp dụng cho các doanh nghiệp là CTCP 

và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hàng năm, lợi nhuận của Công ty sau khi 

nộp thuế cho Nhà nước theo quy định sẽ được dùng để trích lập Quỹ dự phòng tài chính theo 

quy định của Điều lệ công ty và các Quỹ khác theo quyết định của ĐHĐCĐ. Số dư các Quỹ 

và lợi nhuận chưa phân phối như sau:                                                                                                                             

ĐVT: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 31/3/2014 

01 Quỹ dự phòng tài chính 2.885 3.884 5.454 

02 Quỹ đầu tư phát triển 16.395 36.133 37.694 

03 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 3.322 8.662 8.662 

04 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 244 629 771 

05 Lợi nhuận chưa phân phối 126.414 216.224 237.494 

TỔNG CỘNG 149.260 265.532 290.075 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC Quý 1/2014 

���� Tổng dư nợ vay - Dư nợ vay ngắn hạn tính đến thời điểm 31/3/2014:    1.585.932 triệu đồng - Dư nợ vay dài hạn đến hạn trả tính đến thời điểm 31/3/2014:        4.979 triệu đồng - Dư nợ vay dài hạn tính đến thời điểm 31/3/2014:                21.063 triệu đồng 

ĐVT: Triệu đồng 

Khoản vay 
Dư nợ đến 
31/3/2014 

Mục đích 

Vay ngắn hạn 1.585.932  

Ngân hàng Công thương – TP.HCM 277.066 Bổ sung vốn lưu động 

Ngân hàng Ngoại thương – TP.HCM 328.065 Bổ sung vốn lưu động 

Ngân hàng Standard Chartered 115.740 Bổ sung vốn lưu động 

Ngân hàng HSBC 76.730 Bổ sung vốn lưu động 

Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam 241.043 Bổ sung vốn lưu động 
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Khoản vay Dư nợ đến 
31/3/2014 

Mục đích 

Ngân hàng Á Châu – CN Bình Tây 52.433 Bổ sung vốn lưu động 

Ngân hàng Hong Leong 40.011 Bổ sung vốn lưu động 

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – TP.HCM 83.113 Bổ sung vốn lưu động 

Ngân hàng Phát triển Nhà ĐBSCL – CN Sài Gòn 40.457 Bổ sung vốn lưu động 

Ngân hàng NNo & PTNT – CN Phú Nhuận 31.173 Bổ sung vốn lưu động 

Ngân hàng Shinhan Bank VN 125.009 Bổ sung vốn lưu động 

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM 17.826 Bổ sung vốn lưu động 

Vay CB CNV 32.871 Bổ sung vốn lưu động 

Ngân hàng NNo & PTNT – Lâm Đồng 20.470 Bổ sung vốn lưu động 

Các khoản vay của Công ty Bình Điền Quảng Trị 84.658 Bổ sung vốn lưu động 

Ngân hàng Công thương – CN Tây Sài Gòn 19.267 Bổ sung vốn lưu động 

Vay dài hạn đến hạn trả 4.979  

Ngân hàng NNo & PTNT – Quảng Trị 3.045 
Đầu tư nhà máy 
Quảng Trị 

Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu 1.833 Mua tài sản 

Công ty Cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam 101 Mua tài sản 

Vay dài hạn 21.063  

Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu 12.951 Mua tài sản 

Ngân hàng NNo & PTNT - Quảng Trị  8.112 
Đầu tư nhà máy 
Quảng Trị 

Tổng cộng 1.611.974  

Nguồn: BFC 

Công ty vay nợ ngắn và dài hạn để mua sắm, xây dựng nhằm hình thành các tài sản cố định 

và bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Các khoản nợ đến hạn luôn được Công ty thanh toán 

đúng hạn và đầy đủ. Công ty hiện không có khoản nợ quá hạn. 

���� Tình hình công nợ hiện nay 

� Các khoản phải thu 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Khoản mục 31/12/2012 31/12/2013 31/3/2014 

1 Phải thu khách hàng 436.996 437.742 552.007 

2 Trả trước cho người bán 24.644 24.395 88.764 

3 Các khoản phải thu khác 12.232 12.498 15.551 
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STT Khoản mục 31/12/2012 31/12/2013 31/3/2014 

4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (5.500) (7.102) (7.082) 

Tổng cộng 468.372 467.533 649.240 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC Quý 1/2014 

� Các khoản phải trả 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Khoản mục 31/12/2012 31/12/2013 31/3/2014 

I Nợ ngắn hạn 1.900.699 2.112.644 1.966.904 

1 Vay và nợ ngắn hạn 1.402.301 1.587.737 1.590.911 

2 Phải trả người bán 243.454 217.594 139.568 

3 Người mua trả tiền trước 16.250 1.808 11.656 

4 Thuế và các khoản phải nộp NN 137.368 156.766 130.293 

5 Phải trả người lao động 38.733 45.832 16.707 

6 Chi phí phải trả 46.580 92.992 41.011 

7 Các khoản phải trả, phải nộp khác 15.769 9.286 35.987 

8 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 244 629 771 

II Nợ dài hạn 22.747 19.703 21.063 

1 Vay và nợ dài hạn 22.067 19.111 21.063 

2 Phải trả dài hạn khác 680 592 - 

Tổng cộng 1.923.447 2.132.347 1.987.967 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC Quý 1/2014 

12.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 31/3/2014 

I. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

+ Hệ số thanh toán Nợ ngắn hạn     

TSLĐ/Nợ ngắn hạn Lần 1,10 1,15 1,17 

+ Hệ số thanh toán nhanh     

(TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn Lần 0,49 0,45 0,48 

II. Chỉ tiêu về Cơ cấu Vốn     

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 75% 73% 71% 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 347% 319% 287% 



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN   
 

BẢN CÁO BẠCH  

 

 

38  

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 31/3/2014 

III. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

+ Vòng quay hàng tồn kho     

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình 
quân 

Vòng 5,36 4,45 0,80 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản  Vòng 2,83 2,41 0,44 

IV. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi     

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần 

% 2,14% 3,97% 3,53% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu 

% 28,70% 39,11% 6,39% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  % 6,21% 8,97% 1,59% 

+ Hệ số Lợi nhuận thuần từ 
HĐKD/Doanh thu thuần 

% 2,66% 4,84% 4,35% 

+ Thu nhập mỗi cổ phần (EPS) 
Đồng/c

p 
3.494 5.312 912 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC Quý 1/2014 

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh phân bón, đa số nguyên liệu Công ty 

nhập khẩu từ bên ngoài. Công ty đã tận dụng được hạn mức vay cao, công ty sử dụng chủ 

yếu nguồn vốn vay ngắn hạn để mua nguyên vật liệu vì vậy chỉ số nợ vay trên vốn chủ sở 

hữu cao qua nhiều năm. Trong các năm vừa qua Công ty hoạt động kinh doanh tốt, luôn giữ 

mức tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ổn định ở mức cao, 28,70% năm 2012 và 

39,11% năm 2013. 

13. Lưu ý nhà đầu tư về sai sót trong BCTC Kiểm toán năm 2012 

Chúng tôi xin lưu ý nhà đầu tư về sai sót số học trong việc trình bày Báo cáo tài chính riêng 

và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty: Do sai sót số học khi đánh máy, số 

liệu năm 2012 của khoản mục “Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động” trong 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất năm 2013 là khác so với số liệu năm 2012 

trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất năm 2012. Thông tin được đính chính lại 

như sau: - Số liệu đã trình bày của khoản mục “3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay 

đổi vốn lưu động” năm 2012 trên Báo cáo tài chính riêng năm 2012: 
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Đơn vị tính: VND 

Mã số Chỉ tiêu Năm nay Năm trước 

08 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh trước thay đổi vốn lưu động 

28.404.557.280 (206.539.140.734) - Số liệu đính chính của khoản mục “3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay 

đổi vốn lưu động” năm 2012 trên Báo cáo tài chính riêng năm 2012: 

Đơn vị tính: VND 

Mã số Chỉ tiêu Năm nay Năm trước 

08 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh trước thay đổi vốn lưu động 

278.466.647.292 268.114.533.927 - Số liệu đã trình bày của khoản mục “3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay 

đổi vốn lưu động” năm 2012 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012: 

Đơn vị tính: VND 

Mã số Chỉ tiêu Năm nay Năm trước 

08 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh trước thay đổi vốn lưu động 

(97.425.571.986) (266.603.542.649) - Số liệu đính chính của khoản mục “3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay 

đổi vốn lưu động” năm 2012 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012: 

Đơn vị tính: VND 

Mã số Chỉ tiêu Năm nay Năm trước 

08 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh trước thay đổi vốn lưu động 

381.829.391.548 331.313.587.967 

Sai sót trên không ảnh hưởng đến kế quả hoạt động kinh doanh và ý kiến của kiểm toán viên 

về báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2013 của Công ty. 

14. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng 

14.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 

STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh CMND 

01 Lê Quốc Phong Chủ tịch HĐQT 1954 022749249 

02 Nguyễn Minh Sơn Thành viên 1963 020400231 

03 Trần Tấn Sơn Thành viên 1962 023653318 

04 Thái Bửu Lâm Thành viên 1970 024802868 

05 Bùi Thế Chuyên Thành viên 1961 011565381 
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06 Phạm Văn Chương Thành viên 1962 111351128 

07 Lê Xuân Phương Thành viên 1965 001065000551 

14.1.1 Ông Lê Quốc Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Họ và tên:    Lê Quốc Phong 

Chức vụ:    Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc 

Số CMND:    022749249  Ngày cấp: 09/08/2006  Nơi cấp: TP.HCM 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  01/12/1954 

Nơi sinh:    Quảng Trị 

Dân tộc:     Kinh 

Quê quán:    Quảng Trị 

Địa chỉ thường trú:  247 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Điện thoại:    0903 805 047 

Trình độ văn hoá:   12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác:   

1990 – 2003: Giám đốc Xí nghiệp phân bón Bình Điền II. 

2003 – 2012: Giám đốc Công ty phân bón Bình Điền. 

2012 đến nay: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP phân bón Bình Điền. 

Số cổ phần nắm giữ (tại Công ty CP phân bón Bình Điền): 6.068.500 cổ phần 

Trong đó:  - Sở hữu cá nhân: 113.500 cổ phần. 

                  - Đại diện cho Tập Đoàn Hoá Chất Việt Nam: 5.955.000 cổ phần. 

Những người có liên quan (quan hệ gia đình) nắm giữ: 200.000 cổ phần 

Trong đó: - Con trai Lê Nguyễn Tuấn Minh sở hữu: 100.000 cổ phần 

- Con trai Lê Nguyễn Hiếu Trung sở hữu: 100.000 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:     Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:   Không 

Các khoản nợ đối với Công ty:   Không 

14.1.2 Ông Nguyễn Minh Sơn – Thành viên HĐQT  

Họ và tên:    Nguyễn Minh Sơn 

Chức vụ:    Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc 

Số CMND:    020400231  Ngày cấp: 03/07/2002  Nơi cấp: TP.HCM 

Giới tính:    Nam 
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Ngày tháng năm sinh:  01/01/1963 

Nơi sinh:    Quảng Nam 

Dân tộc:     Kinh 

Quê quán:    Quảng Nam 

Địa chỉ thường trú: 48 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

Điện thoại:    0913 804 017 

Trình độ văn hoá:   12/12 

Trình độ chuyên môn:  Sư phạm kỹ thuật phổ thông TP.HCM 

Quá trình công tác:   

1984 – 1991: Giáo viên Trường THPT Văn Lang TP.HCM 

1991 - 2012: Công tác tại Công ty phân bón Bình Điền 

2012 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc CTCP phân bón Bình Điền 

Số cổ phần nắm giữ (tại Công ty CP phân bón Bình Điền): 3.971.800 cổ phần 

Trong đó:  - Sở hữu cá nhân: 1.800 cổ phần 

- Đại diện cho Tập Đoàn Hoá Chất Việt Nam: 3.970.000 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:     Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:   Không 

Các khoản nợ đối với Công ty:   Không 

14.1.3 Ông Trần Tấn Sơn – Thành viên HĐQT 

Họ và tên:    Trần Tấn Sơn 

Chức vụ:    Kế toán trưởng – Thành viên HĐQT 

Số CMND:    023653318  Ngày cấp19/02/2009  Nơi cấp: CATPHCM 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  20/02/1962 

Nơi sinh:    Kiên Giang 

Dân tộc:     Kinh 

Quê quán:    Kiên Giang 

Địa chỉ thường trú:  606/68 Đường 3 tháng 2, Phường 14  Quận 10 TPHCM 

Điện thoại:    0913903647 

Trình độ văn hoá:   12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế - Cử nhân luật  

Quá trình công tác:   

1981 – 1984 CB Thu quốc doanh ty tài chính Kiên Giang 

1984 – 1995 Chiến sỹ - Sỹ quan chuyên nghiệp phòng Hậu cần BCHQS Tỉnh Kiên Giang 
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1996 – Nay  Công ty CP Phân bón Bình Điền (CB tiếp thị, Phó phòng Tổng hợp, 

Phó Giám đốc Nhà máy, Kế toán trưởng – Giám đốc Tài chính), Phó 

Chủ tịch Hội CCCB Công ty 

Số cổ phần nắm giữ (tại Công ty CP phân bón Bình Điền): 3.971.300 cổ phần 

Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 1.300 cổ phần 

      - Đại diện cho Tập Đoàn Hoá Chất Việt Nam: 3.970.000 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:     Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:   Không 

Các khoản nợ đối với Công ty:   Không 

14.1.4 Thái Bửu Lâm – Thành viên HĐQT 

Họ và tên:    Thái Bửu Lâm 

Chức vụ:    Phó Giám Đốc NM Bình Điền-Long An 

Số CMND:    024802868  Ngày cấp:24/09/2007  Nơicấp: CA TP.HCM 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  20/09/1970 

Nơi sinh:    Ninh Thuận 

Dân tộc:     Kinh 

Quê quán:    Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 

Địa chỉ thường trú: C15/23 J Ấp 3 Tân Kiên – Bình Chánh – TP.HCM 

Điện thoại:    0913774011 

Trình độ văn hoá:   12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Hóa 

Quá trình công tác: 

1999– 2003: Trưởng ca sản xuất XN phân bón Bình Điền II 

2003 – 2009: Phó Quản đốc phụ trách kỹ thuật sản xuất 

04/2009 – 12/2009:  Trợ lý Giám đốc NM Bình Điền – Long An 

01/2010 – nay Phó Giám Đốc NM Bình Điền - Long An, Ủy viên thường vụ BCH  

Công đoàn Công ty CP phân bón Bình Điền. 

Số cổ phần nắm giữ (tại Công ty CP phân bón Bình Điền): 3.973.100 cổ phần 

Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 3.100 cổ phần 

- Đại diện cho Tập Đoàn Hoá Chất Việt Nam: 3.970.000 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:     Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:   Không 

Các khoản nợ đối với Công ty:   Không 
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14.1.5 Ông Bùi Thế Chuyên – Thành viên HĐQT 

Họ và tên:    Bùi Thế Chuyên 

Chức vụ:    Thành viên HĐQT 

Số CMND:    011565381  Ngày cấp: 12/6/2013  Nơi cấp: Hà Nội 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  11/12/1961 

Nơi sinh:    Bắc Giang 

Dân tộc:     Kinh 

Quê quán:    Bắc Giang 

Địa chỉ thường trú: P. 504, H3, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại:    098.693.5456 

Trình độ văn hoá:   10/10 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác: 

1981 – 1984: Bộ đội 

1984 – 1988: Sinh viên 

1989 – 2004:  Cán bộ Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

2004 – 2010: Công chức Bộ Công Thương 

2010 đến nay: Trưởng Ban KHKD, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Thành viên 

HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền 

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Trưởng Ban KHKD, Tập đoàn Hóa chất 

Việt Nam 

Số cổ phần nắm giữ (tại Công ty CP phân bón Bình Điền): 3.970.000 cổ phần 

Trong đó:  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

- Đại diện cho Tập Đoàn Hoá Chất Việt Nam: 3.970.000 cổ phần 

Những người có liên quan (quan hệ gia đình) nắm giữ: 0 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:     Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:   Không 

Các khoản nợ đối với Công ty:   Không 

14.1.6 Ông Phạm Văn Chương – Thành viên HĐQT  

Họ và tên:    Phạm Văn Chương 

Chức vụ:    Ủy viên  HĐQT 

Số CMND:    111351128  Ngày cấp:  19/02/201  Nơi cấp: CA Hà Nội 

Giới tính:    Nam 
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Ngày tháng năm sinh:  18 /06/1962 

Nơi sinh:    Hà Đông- Hà Nội 

Dân tộc:     Kinh 

Quê quán:    Quang Trung – Phú Xuyên – Hà Nội 

Địa chỉ thường trú: Hà Đông – Hà Nội 

Điện thoại:    0912 326 319 

Trình độ văn hoá:   10/10 

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Kinh tế Hóa chất  

Quá trình công tác: 

1984 – 1996: Kỹ sư, Công ty Que hàn điện Việt-Đức 

1996 – 1998: Chuyên viên – Phòng Quản lý Tòa án Sở tư pháp Hà Tây  

1999 - Nay:  Chuyên viên, chuyên viên chính, Phó Ban Tổ chức nhân sự Tập đoàn 

Hóa chất Việt Nam. 

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần APP; Chủ 

tịch HĐQT Công ty CP HASO 

Số cổ phần nắm giữ (tại Công ty CP phân bón Bình Điền): 3.970.000 cổ phần 

Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

- Đại diện cho Tập Đoàn Hoá Chất Việt Nam: 3.970.000 cổ phần 

Những người có liên quan (quan hệ gia đình) nắm giữ: 0 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:     Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:   Không 

Các khoản nợ đối với Công ty:   Không 

14.1.7 Ông Lê Xuân Phương – Thành viên HĐQT 

Họ và tên:    Lê Xuân Phương 

Chức vụ:    Thành viên HĐQT 

Số CMND:    001065000551   Ngày cấp: 15/01/2014  Nơi cấp: CA. Hà Nội 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  17/02/1965 

Nơi sinh:    Hà Nội 

Dân tộc:     Kinh 

Quê quán:    Hưng Yên 

Địa chỉ thường trú: 41A, Linh Lang, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại:    0913 230 501 

Trình độ văn hoá:   12/12 
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Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác: 

10/2013 – nay: Giám đốc Công ty CP Bình Điền – Ninh Bình 

1999 – 2012:  Giám Đốc Công ty THHH và TMDV Thái Sơn 

1996 – 1998: Công tác tại Công ty Điện tử Hà Hội 

1991 – 1996: Công tác tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Công ty CP Bình Điền – Ninh Bình, Thành viên 

HĐQT Công ty CP phân bón Bình Điền 

Số cổ phần nắm giữ (tại Công ty CP phân bón Bình Điền): 300.000 cổ phần 

Trong đó:  - Sở hữu cá nhân: 300.000 cổ phần 

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:     Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:   Không 

Các khoản nợ đối với Công ty:   Không 

14.2 Ban kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh CMND 

01 Hà Thanh Sơn Trưởng Ban 1967 011362898 

02 Cao Xuân Tiến Thành viên 1974 025569280 

03 Đào Thị Ngọc Lan Thành viên 1970 024353708 

04 Lê Thanh Hạo Nhiên Thành viên 1981 023484134 

05 Trần Đức Dũng Thành viên 1975 024621205 

 
14.2.1 Ông Hà Thanh Sơn – Trưởng Ban kiểm soát 

Họ và tên:    Hà Thanh Sơn 

Chức vụ:    Trưởng Ban Kiểm soát 

Số CMND:    011362898  Ngày cấp: 01/11/2002  Nơi cấp: CA. Hà Nội 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  16/02/1967 

Nơi sinh:    Thanh Hoá 

Dân tộc:     Kinh 

Quê quán:    Bình Định 

Địa chỉ thường trú: 48A Tăng Bạt Hổ, Hà Nội 

Điện thoại:    094 3838 567; 04 3933 1259 

Trình độ văn hoá:   12/12 
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Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ kinh tế 

Quá trình công tác:   

02/1990 – 10/1990:  Công ty khai thác nước ngầm Hà Nội 

10/1990 – 6/2012: Công tác tại Ban Tài chính kế toán Tập Đoàn Hoá Chất Việt 

Nam 

6/2012 đến nay: Trưởng Ban, Ban Thư Ký Hội Đồng Thành Viên, Tập Đoàn Hoá 

Chất Việt Nam 

Chức vụ công tác hiện nay: Hàm Trưởng Ban, Ban Thư Ký Hội Đồng Thành Viên, Tập 

Đoàn Hoá Chất Việt Nam; Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP phân bón Bình Điền. 

Số cổ phần nắm giữ (tại Công ty CP phân bón Bình Điền):   0 cổ phần 

Những người có liên quan (quan hệ gia đình) nắm giữ: 0 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:     Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:   Không 

Các khoản nợ đối với Công ty:   Không 

14.2.2 Ông Cao Xuân Tiến – Thành viên Ban kiểm soát 

Họ và tên:    Cao Xuân Tiến 

Chức vụ:    Chuyên viên Phòng Tổng hợp 

Số CMND:    025569280  Ngày cấp: 10/8/2012  Nơi cấp: CA TP.HCM 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  15/5/1974 

Nơi sinh:    xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

Dân tộc:     Kinh 

Quê quán:    xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

Địa chỉ thường trú: 14H/14A Đỗ Văn Sửu, phường 10, quận 5, TP.HCM 

Điện thoại:    0989101727 

Trình độ văn hoá:   12/12 

Trình độ chuyên môn:  Đại học 

Quá trình công tác:   

1998 – 2002: Công tác tại Trường trung học kỹ thuật nghiệp vụ Thủy Sản II 

2003 đến nay: Công tác tại Công ty cổ phần phân bón Bình Điền 

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không có. 

Số cổ phần nắm giữ (tại Công ty CP phân bón Bình Điền):  600 cổ phần 

Trong đó:  - Sở hữu cá nhân: 600 cổ phần 

   - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 
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Hành vi vi phạm pháp luật:     Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:   Không 

Các khoản nợ đối với Công ty:   Không 

14.2.3 Bà Đào Thị Ngọc Lan – Thành viên Ban kiểm soát 

Họ và tên:    Đào Thị Ngọc Lan 

Chức vụ:    Phó Trưởng phòng Kinh doanh 

Số CMND:    024353708  Ngày cấp : 04/6/2005   Nơi cấp: CA TP.HCM 

Giới tính:    Nữ 

Ngày tháng năm sinh:  22/02/1970 

Nơi sinh:    Thanh Hóa 

Dân tộc:     Kinh 

Quê quán:    Bình Thuận 

Địa chỉ thường trú:  935/1/2 Huỳnh Tấn Phát – P.Phú Thuận – Q.7 – TP.HCM 

Điện thoại:    0903 728  461 

Trình độ văn hoá:   12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh; Cử nhân Luật  

Quá trình công tác:   

1999 – nay: Làm việc tại phòng Kinh doanh Công ty CP phân bón Bình Điền  

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không 

Số cổ phần nắm giữ (tại Công ty CP phân bón Bình Điền): 1.100 cổ phần 

Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 1.100 cổ phần 

   - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:     Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:   Không 

Các khoản nợ đối với Công ty:   Không 

14.2.4 Ông Lê Thanh Hạo Nhiên – Thành viên Ban kiểm soát 

Họ và tên:    Lê Thanh Hạo Nhiên 

Chức vụ:    Thành viên Ban Kiểm Soát 

Số CMND:    023484134  Ngày cấp:  26/11/2012  Nơi cấp: Tp.HCM 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  13/8/1981 

Nơi sinh:    Đồng Tháp 

Dân tộc:     Kinh 

Quê quán:    Đồng Tháp 
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Địa chỉ thường trú:  704/3 Nguyễn Đình Chiểu, P1, Q3, TpHCM 

Điện thoại:    08 38324157 

Trình độ văn hoá:   12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kế toán – Kiểm Toán, Đại học kinh tế TP.HCM 

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Hawaii, US 

Quá trình công tác:   

2003 – 2004:  Công ty kiểm toán AFC-Sài Gòn. 

2005 – 2007: Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam  

2008 – 2009: Công ty Saigon Assest Management  

2010 – nay:  Công ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Việt Nam 

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Trưởng phòng cao cấp, Công ty TNHH 

VinaCapital Corporate Finance Việt Nam 

Hành vi vi phạm pháp luật:     Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:   Không 

Các khoản nợ đối với Công ty:   Không 

14.2.5 Ông Trần Đức Dũng – Thành viên Ban kiểm soát 

Họ và tên:    Trần Đức Dũng 

Chức vụ:    Thành viên Ban Kiểm Soát 

Số CMND:    024621205  Ngày cấp: 29/09/2006    Nơi cấp: TP.HCM 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  08/06/1975 

Nơi sinh:    Tp. Hồ Chí Minh 

Dân tộc:     Kinh 

Quê quán:    Tây Ninh 

Địa chỉ thường trú: 25 đường số 5 phường 10 quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại:    0903661256 

Trình độ văn hoá:   12/12 

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Công Nghệ Hóa Học 

Quá trình công tác:   

1999 – 2003: Công ty TNHH Foodtec 

09/2003 – nay Công ty Phân Bón Bình Điền từ tháng 09 năm 2010 đến nay là Công 

ty Cổ Phần Phân Bón Bình Điền. 

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không 

Số cổ phần nắm giữ (tại Công ty CP phân bón Bình Điền): 2.700 cổ phần 
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Trong đó:  - Sở hữu cá nhân: 2.700 cổ phần 

- Đại diện sở hữu:     0 cổ phần 

Những người có liên quan (quan hệ gia đình) nắm giữ:  0 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:     Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:   Không 

Các khoản nợ đối với Công ty:   Không 

14.3 Thành viên Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng 

14.3.1 Lê Quốc Phong - Tổng giám đốc (Xem 14.1.1) 

14.3.2 Nguyễn Minh Sơn - Phó Tổng giám đốc (Xem 14.1.2) 

14.3.3 Ông Võ Văn Phu - Phó Tổng giám đốc 

Họ và tên:    Võ Văn Phu 

Số CMND:    025253998  Ngày cấp: 10/09/2012  Nơi cấp: CA.TP.HCM 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  16/06/1969 

Nơi sinh:    Tây Ninh 

Dân tộc:     Kinh 

Quê quán:    Tây Ninh 

Địa chỉ thường trú:  897A  đường Tạ Quang Bửu. Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại:    0913809604 

Trình độ văn hoá:   12/12 

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Quản lý Công nghiệp, Kỹ sư Công nghệ Hóa  

Quá trình công tác:   

1992– 2003: Phụ trách kỹ thuật Nhà máy phân bón Bình Điền II  

2003 – 2011: Trưởng phòng Kỹ thuật Sản xuất Công ty Phân bón Bình Điền  

2011 – 2013:  Trưởng phòng Kỹ thuật Sản xuất Công ty CP Phân bón Bình Điền 

3/2013 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền 

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không 

STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh CMND 

01 Lê Quốc Phong Tổng Giám đốc 1954 022749249 

02 Nguyễn Minh Sơn Phó Tổng Giám đốc 1963 020400231 

03 Võ Văn Phu Phó Tổng Giám đốc 1969 025253998 

04 Ngô Văn Đông Phó Tổng Giám đốc 1967 023724853 

05 Trần Tấn Sơn 
Giám đốc tài chính 
kiêm Kế toán trưởng 

1962 023653318 
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Số cổ phần nắm giữ: 1.700 cổ phần 

Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 1.700 cổ phần 

   - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

Những người có liên quan nắm giữ: 20.000 cổ phần 

Trong đó: Vợ Phạm Thùy Trâm: 20.000 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:     Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:   Không 

Các khoản nợ đối với Công ty:   Không 

14.3.4 Ông Ngô Văn Đông - Phó Tổng giám đốc  

Họ và tên:   Ngô Văn Đông 

Số CMND:   023724853  Ngày cấp: 16/06/1999  Nơi cấp: CA.TP.HCM 

Giới tính:   Nam 

Ngày tháng năm sinh: 08/08/1967 

Nơi sinh:    Thanh Hóa 

Dân tộc:    Kinh 

Quê quán:   Thanh Hóa 

Địa chỉ thường trú: 40  đường Ninh Tốn, TT Củ Chi, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại:   0982003839 

Trình độ văn hoá:  12/12 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghịêp  

Quá trình công tác:                  

1994– 2007:  Làm vịêc tại Công ty CP Vật tư Tổng hơp và Phân bón Hóa Sinh, 

Tổng Cục Công Nghịêp Quốc Phòng – Bộ Quốc Phòng 

2007 – 2013: Chuyển ngành sang làm viêc tại Công ty CP Phân bón Bình Điền, 

được giao làm Giam đốc Công ty CP Bình Điền - Quảng Trị 

3/2013 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền- Giám đốc 

Công ty CP Bình Điền - Quảng Trị 

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không 

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần 

Những người có liên quan nắm giữ: 50.000 cổ phần 

Trong đó: Vợ Lê Thị Ngân: 50.000 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:    Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

Các khoản nợ đối với Công ty:    Không 
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14.3.5 Ông Trần Tấn Sơn - Kế toán trưởng (Xem 14.1.3) 

15. Tài sản (Nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của Công ty) 

Tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/3/2014: 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Khoản mục Nguyên 
giá 

Hao mòn  
lũy kế 

Giá trị  
còn lại 

Tỷ lệ 
giá trị 
còn lại 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 159.372 51.361 108.011 68% 

2 Máy móc và thiết bị 92.900 44.426 48.474 52% 

3 Phương tiện vận tải, truyền dẫn  52.616 25.283 27.333 52% 

4 Thiết bị, dụng cụ quản lý  3.260 1.576 1.684 52% 

5 Tài sản cố định khác 275 24 251 91% 

6 Tài sản thuê tài chính 24.999 3.515 21.484 86% 

7 Tài sản cố định vô hình 245.168 4.445 240.723 98% 

8 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 18.298  18.298 100% 

  Cộng  596.888 130.630 466.258 78% 

Nguồn: BCTC Quý 1/2014 

� Danh mục nhà cửa, vật kiến trúc 

STT Địa điểm 
Diện tích 

(m2) 
Loại đất Hình thức sử dụng đất 

1 

Tại Đường Long 

Định - Long Can, 

xã Long Định, 

huyện Cần Đước, 

tỉnh Long An 

156.303,0 

Đất 

SXKD 

Phi Nông 

Nghiệp 

Lô đất được UBND tỉnh Long An 

giao thời hạn sử dụng 50 năm kể từ 

ngày 08/09/2004 theo quyết định 

3006/QĐ-UB ngày 08/09/2004 của 

UBND tình Long An 

2 

Tại C12/21 Quốc 

lộ 1A, xã Tân 

Kiên, huyên Bình 

Chánh, Tp.HCM 

23.685,7 

Đất 

SXKD 

Phi Nông 

Nghiệp 

Công ty Phân Bón Bình Điền thuê đất 

và trả tiền hàng năm. Bình Điền làm 

thủ tục xin giao đất và chuyển mục 

đính sử dụng lô đất này. 

3 

Tại C12/21 Quốc 

lộ 1A, xã Tân 

Kiên, huyên Bình 

Chánh, Tp.HCM 

3.000,0 

Đất 

SXKD 

Phi Nông 

Nghiệp 

Công ty Phân Bón Bình Điền thuê đất 

và trả tiền hàng năm. Bình Điền làm 

thủ tục xin giao đất có thu tiền sử 

dụng lô đất này. 

Nguồn: BFC 
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16. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 

16.1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm tiếp theo 

Căn cứ theo mục tiêu và định hướng phát triển chiến lược của BFC đối với các ngành kinh 

doanh mũi nhọn, lợi thế cạnh tranh của Công ty và tiềm năng phát triển thị trường của các 

ngành mà Công ty hiện đang kinh doanh và đầu tư, kế hoạch doanh thu lợi nhuận, và cổ tức 

của Công ty năm 2014 như sau: 

   Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2013 
Năm 2014 

Giá trị % tăng, giảm 

Doanh thu thuần 6.585.110 6.640.000 0,83% 

Lợi nhuận sau thuế  261.684 179.868 -31% 

LNST/Doanh thu thuần 3,97% 2,71% -32% 

LNST/Vốn chủ sở hữu 39,11% 24% -39% 

Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%) 28% 15% -46% 

Nguồn: BFC 

Chính sách chi trả cổ tức phù hợp với định hướng phát triển của Công ty dựa trên kết quả hoạt 

động kinh doanh của Công ty qua từng giai đoạn. Mức cổ tức hàng năm sẽ được đại hội đồng 

cổ đông thông qua. 

16.2 Cơ sở đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

Trên cơ sở việc thực hiện các chỉ tiêu ngân sách, Công ty đã xây dựng các mục tiêu để thực 

hiện kế hoạch cho các năm. Để thực hiện các kế hoạch doanh thu và lợi nhuận nói trên, Công 

ty đề ra một số biện pháp cụ thể như sau: 

� Hoạt động kinh doanh 

- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng 

phó kịp thời với tình hình. Duy trì và phát triển vững chắc các thị trường chiến lược, 

thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ cả 

trong và ngoài nước. 

- Nghiên cứu ban hành và thực thi các cơ chế chính sách kinh doanh mới phù hợp với 

tình hình thị trường, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận năm 2014. 

- Thường xuyên quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng nhằm giải quyết hài hòa 

lợi ích và thắt chặt mối quan hệ giữa công ty với đại lý và bà con nông dân.  
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� Công tác quản lý sản xuất 

- Tăng cường công tác giáo dục đồng thời đi đôi với biện pháp kinh tế để nâng cao ý 

thức người lao động đối với sản phẩm do mình làm ra, hạn chế tối đa lỗi về sản 

phẩm, chú trọng kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, kiểm tra chặt chẽ chất lượng 

đầu vào nguyên liệu và đầu ra thành phẩm, tuyệt đối không đưa ra thị trường những 

sản phẩm không đạt tiêu chuẩn cả về chất lượng và hình thức mẫu mã. 

- Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực quản lý sản xuất tại các nhà máy trực thuộc, 

chú trọng công tác hợp lý hóa các khâu sản xuất nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản 

xuất, hạ giá thành sản phẩm. 

� Chiến lược sản phẩm 

- Tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm, tập trung phát triển dòng sản phẩm Đầu Trâu dựa 

trên dây chuyền công nghệ ure hóa lỏng; nghiên cứu và sản xuất các loại sản phẩm 

mới nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; nghiên cứu các sản phẩm cho thị 

trường Myanmar; đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ, vi lượng, thuốc 

bảo vệ thực vật tại các công ty con. 

- Ngoài các sản phẩm thế mạnh hiện nay, tiếp tục đẩy mạnh phát triển thêm các sản 

phẩm mới như Đầu Trâu Tăng trưởng, Đầu Trâu Chắc hạt, NPK 16-16-8-6S+TE; tập 

trung phát triển thêm các sản phẩm phân bón mới có hoạt chất A-A như Đầu Trâu 

215, TE 215 và Đầu Trâu A1 và A2 cho các vùng trọng điểm. 

- Tăng cường hoạt động tư vấn, khuyến cáo để nâng cao giá trị sử dụng sản phẩm; tiếp 

tục cải tiến và hoàn thiện mẫu mã bao bì để tạo tính đồng bộ và nâng cao giá trị 

thương hiệu. 

- Cho ra đời các sản phẩm mới đã thí nghiệm, thực nghiệm, khảo nghiệm có kết quả tốt 

trong năm 2013. 

� Hoạt động Marketing 

- Tiếp tục thực hiện các chương trình hoạt động đã và đang thực hiện có hiệu quả trong 

năm 2013. 

- Tập trung vào việc củng cố và phát triển thị trường mục tiêu, có chính sách hợp lý để 

phát triển thị trường mới nhưng chưa có kênh phân phối. Chú trọng phát triển thị 

trường Campuchia, thị trường miền Bắc, thị trường Lào và đẩy mạnh việc phát triển 

thị trường Myanmar. 
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� Khoa học công nghệ và môi trường 

- Tiếp tục cải tiến công nghệ, đổi mới và bố trí hợp lý thiết bị nhằm giảm thiểu tối đa 

chi phí sản xuất và chi phí quản lý để giảm giá thành sản phẩm nhằm nâng cao sức 

cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. 

- Cải tạo một số dây chuyền sản xuất hiện tại thành dây chuyền công nghệ Urê hóa lỏng 

- Tiếp tục cải thiện môi trường làm việc; tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh 

công nghiệp và phòng chống cháy nổ. 

� Công tác tài chính 

- Có kế hoạch dự trữ nguyên liệu hợp lý nhằm đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất, đồng 

thời giảm thiểu lãi vay do dự trữ nguyên liệu chưa hợp lý. 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư. 

- Tiếp tục lành mạnh hóa hoạt động tài chính và quản lý chặt chẽ đối với các khoản chi 

tiêu, giảm thiểu tối đa các khoản chi phí không hợp lý. 

� Công tác đầu tư xây dựng cơ bản 

- Xây dựng cảng 3.000 tấn tại Nhà máy Long An. 

- Mở rộng kho 2.500 m2 để phục vụ cho dây chuyền Urê hóa lỏng 

- Cải tạo 2 dây chuyền hơi nước thùng quay cũ thành dây chuyền Urê hóa lỏng công 

suất 100.000 tấn/năm. 

- Mua sắm tài sản cố định gồm xe đưa rước, xe nâng hàng và thiết bị phân tích chất 

lượng sản phẩm. 

� Tổ chức bộ máy quản lý 

Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý Công ty, chú trọng công tác đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. 

� Chế độ tiền lương 

Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương để người lao động được trả lương xứng đáng với công 

sức và trình độ, bảo đảm thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn và 

tay nghề cao. 

� Công tác phát triển thương hiệu thông qua các hoạt động văn hóa xã hội, thể thao 
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Tiếp tục thực hiện các hoạt động hướng đến cộng đồng, hoạt động xã hội từ thiện, hoạt 

động kết nghĩa, hoạt động thi đấu của đội bóng chuyền nữ "VTV - Bình Điền – Long 

An", tổ chức giải Golf gây quỹ học bổng "Tiếp sức đến trường", giải bóng chuyền nữ 

quốc tế Cup "VTV - Binh Điền" hàng năm để phục vụ cho công tác phát triển thương 

hiệu của Công ty. 

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật & quản lý, thực hành 

tiết kiệm và chống lãng phí” trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần 

hoàn thành các chỉ tiêu của công ty. 

17. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

Dưới góc độ của nhà tư vấn chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đã tiến 

hành thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích và đưa ra những đánh giá và dự báo về hoạt động 

kinh doanh của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Nếu không có những biến động bất 

thường ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp thì kế hoạch mà Công ty đã đề ra là khả thi. 

Chúng tôi xin lưu ý rằng, mọi ý kiến đánh giá trên đây được đưa ra dưới góc độ tư vấn, trên 

cơ sở nghiên cứu về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán, triển vọng của nền kinh tế, 

ngành và Công ty. Những đánh giá trên đây của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ 

tức của Công ty chỉ có ý nghĩa tham khảo cho các nhà đầu tư. 

18. Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đã thông qua kế hoạch niêm yết toàn bộ cổ phiếu 

của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE). Thời gian niêm yết dự kiến 

trong vòng một năm từ ngày kết thúc đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Thực hiện việc lưu 

ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

19. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành 

Không có 

20. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh 

hưởng đến giá cổ phiếu chào bán 

Không có 

V. CỔ PHẦN CHÀO BÁN 

1. Loại cổ phần 

Cổ phần phổ thông 
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2. Mệnh giá  

10.000 đồng/cổ phần 

3. Tổng số cổ phần dự kiến chào bán 

Tổng số cổ phần dự kiến chào bán cho Cổ đông hiện hữu là 7.940.000 cổ phần. 

4. Giá dự kiến chào bán 

Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần 

5. Phương pháp tính giá 

Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2013: 

STT Chỉ tiêu ĐVT Giá trị 

1 Tổng Tài sản (1) Đồng  2.917.550.472.736 

2 Tổng Nợ (2) Đồng 2.132.347.176.257 

3 Lợi ích cổ đông thiểu số (3) Đồng  116.090.660.736 

4 Giá trị sổ sách (4=1-2-3) Đồng  669.112.635.743 

5 Số cổ phần đang lưu hành (5) Cổ phần 39.700.000 

6 Giá trị sổ sách một cổ phần (6= 4/5) Đồng/cổ phần 16.854 

 

P/E và P/B của một số doanh nghiệp cùng ngành 

STT Mã CK Tên Công ty Sàn niêm yết P/E P/BV 

1 DPM 
Tổng Công ty Phân bón và Hóa 
chất Dầu khí  

HSX 7,5 1,8 

2 LAS 
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất 
Lâm Thao 

HNX 8,3 2,7 

3 HSI 
CTCP Vật tư tổng hợp và Phân bón 
hóa sinh 

HSX N.A 0,8 

Nguồn: Giá giao dịch ngày 20/03/2014 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2013 đã thông qua phương án phát hành 

7.940.000 cổ phần nhằm tăng vốn từ 397.000.000.000 đồng lên 476.400.000.000 đồng cho Cổ 

đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần. 

6. Phương thức phân phối 

Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 

5:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, 01 cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 
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tương ứng với 01 quyền mua cổ phần mới phát hành. Cổ đông sở hữu 5 quyền mua sẽ được 

mua 1 cổ phần phát hành thêm. 

Đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số 

lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng 

đơn vị, phần lẻ phát sinh bị hủy bỏ. Theo đó, cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày 

đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sẽ được quyền mua thêm số lượng cổ phần được 

xác định theo công thức như sau: 

             Số cổ phần được      = Số cổ phần tại ngày x       1 
             quyền mua thêm chốt danh sách          5 

Ví dụ: 

Cổ đông A sở hữu 188 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, khi đó số lượng cổ phần phát 

hành thêm ông A được quyền mua: (188/5)x1 = 37,6 cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ 

phiếu lẻ thì ông A sẽ được quyền mua 37 cổ phần. 

Sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không mua hết số lượng 

cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền thì toàn bộ số lượng cổ 

phần còn lại sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối sao cho có lợi nhất cho cổ đông. 

7. Thời gian phân phối cổ phiếu 

Thời gian phân phối dự kiến: 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán do 

UBCKNN cấp có hiệu lực. 

� Thời gian thực hiện 

STT Công việc Thời gian thực hiện 

01 Công bố báo chí 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau ngày nhận được Giấy 

phép phát hành, tổ chức phát hành sẽ công bố việc phát hành 

trên các phương tiện thông tin đại chúng theo Quy định của 

pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; đồng 

thời công bố ngày chốt danh sách cổ đông, ngày giao dịch 

không hưởng quyền và ngày thực hiện quyền. 

02 
Xác định danh sách 

sở hữu cuối cùng 

Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông, dự kiến thực 

hiện xong trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố 

thông tin. 



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN   
 

BẢN CÁO BẠCH  

 

 

58  

03 

Đăng ký thực hiện 

quyền và nộp tiền 

mua cổ phần 

Trên cơ sở danh sách cổ đông được quyền mua cổ phần, các 

cổ đông đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản 

phong tỏa nhận tiền mua cổ phần của Công ty. Thời gian đăng 

ký thực hiện quyền mua và nộp tiền mua cổ phần trong vòng 

20 ngày làm việc. 

04 
Chuyển nhượng 

quyền mua cổ phần 

Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng trong vòng 18 

ngày kể từ ngày phân bổ và thông báo quyền mua. Các cổ 

đông thực hiện việc chuyển nhượng quyền mua tại tổ chức 

phát hành. 

05 
Xử lý cổ phần không 

bán hết 

Quyết định xử lý số cổ phần không bán hết cho Cổ đông hiện 

hữu được thực hiện sau khi có kết quả đăng ký và nộp tiền 

mua cổ phần của các nhà đầu tư theo thời hạn quy định và đã 

được thông báo trước. 

06 
Báo cáo kết quả phát 

hành 

---- Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc việc phát 

hành, tổ chức phát hành sẽ lập báo cáo phát hành gửi 

UBCKNN. ---- Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc 

thời gian phân phối, tổ chức phát hành hoàn tất thủ 

tục trao trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các 

Cổ đông. 

� Kế hoạch phân phối cổ phiếu 

Lịch trình thực hiện phân phối cổ phần dự kiến cho Cổ đông hiện hữu như sau:  

STT Nội dung công việc Thời gian 

01 Nhận giấy phép phát hành ra công chúng D 

02 Công bố thông tin về đợt phát hành D+7 

03 Chốt ngày đăng ký cuối cùng chào bán cổ phiếu D+10 

04 Phân bổ và thông báo quyền mua cổ phần cho các Cổ 
đông hiện hữu 

Đến D+20 

05 Chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Cổ đông hiện 
hữu 

D+21 đến D+38 
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06 Cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua cổ phần D+21 đến D+41 

07 Tổng hợp thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu  D+41 đến D+44 

08 Xử lý số cổ phần không bán hết D+45 đến D+50 

09 Báo cáo kết quả chào bán D+50 đến D+59 

10 Chuyển giao Giấy chứng nhận cổ phần D+50 đến D+60 

Ghi chú: Ngày nhận Giấy phép là ngày D 

Lịch trình phân phối cổ phiếu sẽ được công bố chính thức khi nhận được Giấy chứng nhận 

đăng ký chào bán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 

8. Đăng ký mua cổ phiếu 

- Thời hạn đăng ký mua cổ phần: Công ty sẽ công bố chính thức thời hạn đăng ký mua 

ngay sau khi Công ty được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công 

chúng. Theo quy định, thời hạn đăng ký mua tối thiếu cho cổ đông hiện hữu là 20 ngày làm 

việc. 

- Số lượng cổ phần đăng ký mua: là số lượng cổ phần được quyền mua theo tỷ lệ hoặc/và 

số cổ phần HĐQT quyết định phân phối tiếp do cổ đông từ chối đăng ký mua. 

- Phương thức thanh toán: cổ đông nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận 

tiền mua cổ phần của Công ty.  

9. Phương thức thực hiện quyền 

Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 

5:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, 01 cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 

tương ứng với 01 quyền mua cổ phần mới phát hành. Cổ đông sở hữu 5 quyền mua sẽ được 

mua 1 cổ phần phát hành thêm. 

Đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số 

lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng 

đơn vị, phần lẻ phát sinh bị hủy bỏ.  

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 

Theo Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 về việc ban hành Quy chế góp vốn 

mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và Quyết định số 

55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam, mức góp vốn của các nhà đầu tư nước ngoài ở các doanh nghiệp Việt 

Nam là công ty đại chúng tối đa bằng 49% vốn điều lệ của Công ty đại chúng. 
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11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 

Số lượng cổ phần chào bán cho Cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành này được tự do chuyển 

nhượng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. 

12. Các loại thuế liên quan 

Trong hoạt động, Công ty cần thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước như thuế thu 

nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng… phụ thuộc các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư của Công 

ty và tuân thủ theo chính sách của Nhà nước trong từng thời kỳ. Cụ thể như sau: 

� Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Công ty đang thực hiện áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập Doanh nghiệp là 22% tính trên 

lợi nhuận chịu thuế. 

� Thuế giá trị gia tăng 

Theo quy định của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và có hiệu lực từ ngày 

01/01/2009, Công ty đang áp dụng thuế suất 5% đối với các ngành hàng kinh doanh phân bón. 

� Thuế thu nhập cá nhân 

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH-12 được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007 và 

có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Thuế Thu nhập cá 

nhân có quy định: 

� Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập cổ tức: 

Theo quy định trong Thông tư số 84/2008/TT-BTC “Hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 

08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân”, 

ban hành ngày 30/09/2008 và Thông tư số 62/2009/TT-BTC “Hướng dẫn sửa đổi bổ sung 

Thông tư số 84/2008/TT-BTC” ban hành ngày 27/03/2009, nhà đầu tư sẽ phải đóng thuế 

thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ cổ tức. Khoản thu nhập này được xác định là 

thu nhập từ đầu tư vốn. 

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Cổ tức nhận được x Thuế suất 5% 

� Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: 

Cũng theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 

bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các 

loại khác theo quy định của Luật Chứng khoán thuộc diện thu nhập chịu thuế thu 
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nhập cá nhân.Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế 

theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%. Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải 

nộp như sau: 

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20% 

Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu 

thuế toàn phần với thuế suất 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng 

chứng khoán từng lần. Cách tính thuế phải nộp như sau: 

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 0,1% 

Mọi trường hợp chuyển nhượng chứng khoán không phân biệt nộp thuế theo thuế suất 

0,1% hay 20% đều phải khấu trừ thuế trước khi thanh toán cho người chuyển nhượng. 

Căn cứ để xác định số thuế khấu trừ là giá chuyển nhượng chưa trừ các khoản chi phí 

nhân với thuế suất 0,1%. 

� Các loại thuế khác 

Thuế tài nguyên, thuế đất, tiền thuê đất, thuế môn bài, phí, lệ phí,… của Công ty thực hiện kê 

khai và nộp cho cơ quan thuế địa phương theo quy định của Nhà nước. 

13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần 

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa do 

Công ty mở như sau: ---- Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Phân Bón Bình Điền ---- Số tài khoản:  44878747 ---- Tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank ) 

VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng dự kiến là 79.400.000.000 

đồng. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2013, toàn bộ số tiền này sẽ được sử 

dụng để bổ sung vốn lưu động của Công ty. 
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VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 

1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 

STT Đối tượng chào bán  
dự kiến 

Số cổ phần 
chào bán  

Giá chào bán 
(đồng/CP) 

Số tiền thu về 
(đồng) 

01 Chào bán cho CĐHH 7.940.000 cổ phiếu 10.000 79.400.000.000 

TỔNG 79.400.000.000 

Nguồn: BFC 

2. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán 

Trên cơ sở giá phát hành dự kiến trong phương án nêu trên thì tổng số tiền thu được cho đợt phát 

hành này là 79.400.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền này được dùng để bổ sung vốn lưu động, mua 

nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Kế hoạch giải ngân dự kiến 

 Quý 3/2014 Tổng cộng 

Bổ sung vốn lưu động (thanh toán 
chi phí nguyên vật liệu và các chi 

phí hoạt động của Công ty) 
79.400.000.000 79.400.000.000 

 

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH 

1. Tổ chức kiểm toán 

Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam - AVA (2012) 

Trụ sở chính: Tầng 14 Toà nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. 

Điện thoại:   (084 4) 38689566   Fax: (084 4) 38686248 

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt (2013) 

Trụ sở chính:   33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP.HCM 

Điện thoại:   (84-8) 3999 0091   Fax: (84-8) 3999 0090 

2. Tổ chức tư vấn 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 

Trụ sở chính:   Tháp tài chính Bitexco, Lầu 15, 2 Hải Triều, Quận 1, TP HCM  
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Điện thoại:   (08) 3914 3588 Fax: (08) 3914 3209 

Chi nhánh Hà Nội: 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại:   (04) 6262 6999 Fax: (04) 6278 2688 

Ý kiến của tổ chức tư vấn 

Đợt chào bán lần này có khối lượng là 7,94 triệu cổ phần, với số tiền huy động dự kiến là 

79,4 tỷ đồng. Theo đánh giá của tổ chức tư vấn thì đợt chào bán này có thể thực hiện được 

với các lý do sau: 

- BFC có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, chỉ số cơ bản tốt với tình hình tài chính 

lành mạnh.  

- Cổ phiếu của Công ty nhận được sự quan tâm của nhiều cổ đông hiện hữu đặc biệt là cổ 

đông lớn của Công ty hiện nay là Tập đoàn hóa chất Việt Nam. 

- Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, có thể xem là khá ưu đãi khi so sánh với giá trị sổ 

sách đến thời điểm 31/12/2013 là 16.854 đồng/cổ phần.  

Chúng tôi xin lưu ý rằng, mọi ý kiến đánh giá trên đây được đưa ra dưới góc độ tư vấn, trên cơ 

sở nghiên cứu về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán, triển vọng của nền kinh tế, ngành 

và Công ty. Những đánh giá trên đây của tổ chức tư vấn chỉ có ý nghĩa tham khảo cho các nhà 

đầu tư. 

 

IX. PHỤ LỤC 

1. PHỤ LỤC I: Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

2. PHỤ LỤC II: Bản sao hợp lệ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân Bón Bình Điền 

3. PHỤ LỤC III: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, 2013, Báo cáo tài chính Q1/2014 

4. PHỤ LỤC IV: Các tài liệu khác 

 




