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BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
Năm 2018
Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ
tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai.
Căn cứ Báo cáo tài chính 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công Ty
TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam tại Báo cáo kiểm toán số:
19.427/BCKT-RSM HCM ngày 21/03/2019.
Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát
tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2018 như sau:
PHẦN A: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH – QUẢN LÝ VỐN, TÀI SẢN

I. Kết quả kinh doanh
1. So sánh kế hoạch
NỘI DUNG

ĐVT

TH 2018

KH 2018

TH/KH (%)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

trđ

325.368

322.334

101%

2. Tổng Sản lượng

tấn

43.535

45.904

95%

- Phân bón các loại

tấn

35.748

37.454

95%

- Nông sản, thức ăn gia súc và loại khác

tấn

7.787

8.450

92%

3. Lợi nhuận trước thuế

trđ

5.141

6.250

82%

4. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH

%

4,88

5,93

82%

5. Phải nộp ngân sách nhà nước

trđ

3.225

3.230

99,83%

Trong đó:

2. So sánh cùng kỳ
Năm
2018

Năm
2017

Năm
2016

2018 / 2017

2018 / 2016

NỘI DUNG

ĐVT

1. Doanh thu BH và DV

trđ

325.368

326.736

318.172

(1.368)

-0,41%

7.196

2%

2. Doanh thu tài chính

trđ

2.112

4.014

4.156

(1.902)

-47%

(2.044)

-49%

3. Thu nhập khác

trđ

976

629

769

347

55%

207

27%

4. Lợi nhuận trước thuế

trđ

5.141

7.810

6.457

(2.668)

-34%

(1.316)

-20%

5. Lợi nhuận sau thuế

trđ

4.095

6.233

5.150

(2.138)

-34%

(1.055)

-20%
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Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2018 đạt 101% so với
kế hoạch và giảm 0,41% so với cùng kỳ năm 2017.
Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 5.141 trđ, chỉ đạt 82% so với kế hoạch
và giảm 34% so với cùng kỳ năm 2017. Cơ cấu lợi nhuận như sau:
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là: 4.165 trđ (chiếm 81% tổng lợi
nhuận trước thuế) bao gồm:
+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính là bán hàng và cung cấp dịch
vụ là: 2.085 trđ (chiếm 50% lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh)
+ Thu nhập từ hoạt động tài chính là: 2.080 trđ (chiếm 50% lợi nhuận
thuần từ hoạt động kinh doanh) chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng.
- Lợi nhuận khác là 976 trđ (chiếm 19% tổng lợi nhuận trước thuế) chủ yếu là
hàng nhập khẩu dư và nhận được tiền bồi thường, bán thanh lý Trạm VTNN Xuân
Lộc.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 không thuận lợi,
gặp nhiều khó khăn như: giá phân bón và nông sản liên tục biến động, thời tiết thất
thường, ảnh hưởng của các chính sách về quản lý phân bón của nhà nước, … đã ảnh
hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh chính của Công ty làm cho Công ty không đạt
được kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.
II. Tình hình tài chính
1. Khả năng sinh lời
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2018

Năm 2017

1

Tỷ suất LN sau thuế/DTT (ROS)

%

1,26

1,90

2

Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)

%

3,32

5,18

3

Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)

%

3,88

5,80

Các chỉ số sinh lời năm 2018 đều giảm so với năm 2017 cho thấy tình hình kinh
doanh năm 2018 của Công ty không thuận lợi, gặp nhiều khó khăn.
2. Khả năng thanh toán
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2018

Năm 2017

1

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn

Lần

6,70

9,11

2

Hệ số khả năng thanh toán nhanh

Lần

0,63

6,28

3

Hệ số Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn

Lần

0,15

0,11

4

Hệ số Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu

Lần

0,17

0,12
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Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn > 1 cho thấy khả năng thanh toán nợ của
Công ty tốt. Tuy nhiên, hệ số khả năng thanh toán nhanh < 1 cho thấy Công ty còn
một lượng hàng tồn kho lớn có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nhanh các
khoản nợ đến hạn nếu lượng hàng tồn kho chưa thể chuyển thành tiền ngay được.
Hệ số nợ phải trả so với nguồn vốn thấp cho thấy khả năng độc lập về mặt tài
chính của Công ty, do đó mức độ rủi ro tài chính từ những biến động trên thị trường
tài chính là thấp.
III. Quản lý tài sản
1. Tình hình quản lý tài sản
a. Quản lý tiền và hàng tồn kho
- Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối năm là 2.207 trđ, trong
đó có 1.529 trđ tiền gửi tại các ngân hàng và 678 trđ tiền mặt.
- Giá trị hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm là 109.216 trđ. Trong đó: Giá gốc
hàng tồn kho là: 110.056 trđ và khoản dự phòng giảm giá mặt hàng cà phê là 840 trđ.
Các mặt hàng phân bón tồn kho cuối năm là hàng đang luân chuyển và còn hạn sử
dụng.
b. Quản lý tài sản cố định
Nguyên giá tài sản cố định cuối năm là: 28.153 trđ, trong đó nguyên giá của
TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 16.764 trđ. Trong năm Công ty có
thực hiện thanh lý một số tài sản cố định tại Trạm VTNN Xuân Lộc với nguyên giá
497 trđ. Chi phí khấu hao tài sản cố định trong năm là: 685 trđ, giá trị còn lại đến cuối
năm là: 2.934 trđ.
Nhìn chung, Công ty quản lý tài sản cố định tương đối chặt chẽ, có mở thẻ cho
tất cả các tài sản hiện có; Công ty quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013, Thông tư số
147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016, Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017
của Bộ Tài chính.
2. Tình hình quản lý công nợ
- Tổng nợ phải thu tại thời điểm cuối năm của Công ty là 8.989 trđ, chủ yếu là
nợ đang luân chuyển với khoản phải thu khách hàng 7.740 trđ, trả trước cho người
bán 1.210 trđ. Nợ không luân chuyển là 177 trđ chiếm tỷ lệ 2% (nợ trên 3 năm) Công
ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 100%. Cuối năm, Công ty thực hiện đối
chiếu công nợ với khách hàng với tỷ lệ đối chiếu được là 94%.
- Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm là 17.972 trđ, chủ yếu là nợ phải trả
trong kinh doanh với khoản vay ngắn hạn ngân hàng 11.434 trđ, khoản phải trả người
bán 2.271 trđ, phải trả người lao động là 911 trđ, chi phí phải trả ngắn hạn là 536 trđ
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(trong đó chủ yếu là khoản trích phát sinh từ năm 2017: bổ sung tiền thuê đất phải
trả năm 2016+2017 cho Công ty Sonadezi là 407 trđ), phải trả ngắn hạn khác 1.201
trđ (chủ yếu là tiền cổ tức phải trả cho cổ đông). Cuối năm, Công ty thực hiện đối
chiếu công nợ với khách hàng với tỷ lệ đối chiếu được là 81%.
Công ty quản lý tình hình công nợ khá tốt, hạn chế tình trạng bị chiếm dụng vốn.
Công ty thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng tuân thủ quy định tại Quy chế
quản lý tài chính, Quy chế quản lý nợ của Công ty.
IV. Thực hiện nghĩa vụ, chế độ quy định
1. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (đvt: trđ)
Thuế và các khoản phải nộp
nhà nước
- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Lệ phí môn bài
Cộng

Số đầu kỳ
23
665
37
724

Số phải nộp
trong kỳ
231
594
1.046
228
1.114
12
3.225

Số đã nộp
trong kỳ
232
594
1.206
258
1.114
12
3.416

Số cuối kỳ
21
506
6
533

- Tổng số phải nộp NSNN trong năm là 3.225 trđ, so với kế hoạch là 3.230 trđ, đạt tỉ lệ
99,83%.
- Công ty đã chấp hành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đã thực hiện kê khai và
nộp tất cả các khoản thuế đúng theo quy định hiện hành.

2. Tiền lương và các khoản trích theo lương
Trong năm, Công ty thực hiện trích lương theo hướng dẫn tại thông tư 28/2016BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Tổng quỹ lương thực trích trong năm là 5.098 trđ, trong đó:
- Quỹ lương của người lao động là: 3.965 trđ, mức lương bình quân đạt 6,48
trđ/tháng/người;
- Quỹ lương của người quản lý là: 1.133 trđ, mức lương bình quân đạt 20,2
trđ/tháng/người.
Công ty đã thực hiện việc trích, chi trả lương theo quy định và thực hiện đầy đủ
các khoản đóng bảo hiểm theo lương cho người lao động.
PHẦN B: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN
GIÁM ĐỐC
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I. Hội đồng Quản trị
1. Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao
phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ tốt các quy định của pháp luật
trong tất cả các hoạt động của Công ty. Hội đồng Quản trị đã tổ chức triển khai Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông, hoạt động tích cực, nắm bắt tình hình sâu sát, đề ra các
định hướng và các giải pháp kịp thời, phù hợp nhằm khắc phục khó khăn giúp Công
ty ổn định và phát triển.
2. Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 04 kỳ và ban hành các văn bản
với các nội dung chính như sau:
- Thảo luận và đưa ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch
SXKD năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quyết nghị về việc thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị và Quyết định
về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc, kiêm Trưởng phòng kinh doanh, kiêm Giám
đốc NMPB của bà Lê Thị Hoa.
- Quyết nghị về việc chấm dứt hoạt động Trạm VTNN Xuân Lộc do Nhà nước
thu hồi đất để mở rộng UBND Xã Suối Cát;
- Thảo luận và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2019;
- Các nội dung quan trọng khác liên quan đến hoạt động Công ty: thông qua
quyết toán quỹ lương 2017, kế hoạch quỹ lương 2018 và chọn đơn vị kiểm toán báo cáo
tài chính năm 2018.
II. Ban Giám đốc
Ban Giám đốc Công ty có 03 thành viên, gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.
Đến tháng 09/2018, một Phó Giám đốc đã xin nghỉ việc. Ban Giám đốc đã phân công
nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
Trong năm, Hội đồng Quản trị giao cho Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch sản
xuất kinh doanh hàng năm và các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết của Hội đồng Quản
trị.
Ban Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và tuân thủ tốt các quy định
của pháp luật, đời sống người lao động được ổn định.
III. Đánh giá chung
Năm 2018, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cùng với toàn thể người lao đã
nổ lực thực hiện nhiều giải pháp trong SXKD nhằm khắc phục khó khăn và mang lại
lợi nhuận cho Công ty, vốn Công ty được bảo toàn. Tình hình tài chính Công ty hiện
tại là an toàn, ổn định.
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PHẦN C: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Ban Kiểm soát hiện có 03 thành viên trong đó có 01 thành viên chuyên trách,
đáp ứng cơ cấu theo quy định pháp luật và điều lệ. Năm 2018, Ban Kiểm soát đã tổ
chức 03 cuộc họp, đồng thời thường xuyên trao đổi, thảo luận, thông qua các nội
dung thuộc chức năng nhiệm vụ được giao nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch công
tác năm. Các thành viên Ban Kiểm soát đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt nhiệm
vụ được phân công.
Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình SXKD, tình hình tuân
thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và việc tuân thủ các
quy định pháp luật.
Trong hoạt động có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng
Quản trị: Ban Kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị và
tham gia đóng góp ý kiến cho hoạt động của Công ty; qua đó cũng giúp công tác
kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện tốt hơn.
Các khoản thu nhập từ lương và thù lao trong năm 2018 của Ban kiểm soát phù
hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 và theo hướng dẫn tại thông tư
28/2016-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và
Xã hội. Trong năm, số tiền thực nhận chi tiết như sau:
Họ tên
Ngô Huỳnh Minh
Trương Nguyễn Ngọc Hòa
Phạm Châu Hoàng Sơn
Cộng

Chức vụ
Trưởng BKS chuyên trách
Kiểm soát viên
Kiểm soát viên

Lương (VND)

Thù lao (VND)

177.300.154
0
0
177.300.154

0
18.000.000
18.000.000
36.000.000

PHẦN D: KIẾN NGHỊ
Kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty:
- Rà soát lại các hợp đồng thuê đất và thực hiện các thủ tục về mặt pháp lý như:
gia hạn thời gian sử dụng, ký lại hợp đồng thuê đất, ký lại phụ lục xác định giá thuê
đất, thanh lý các hợp đồng thuê đất đối với các lô đất đã bị nhà nước thu hồi.
- Tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục, xin giấy
phép liên quan đến việc kinh doanh tất cả các loại phân bón để lưu thông sản phẩm
trên thị trường.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường và tăng cường công tác tiếp thị để
nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Tiếp tục tăng cường thực hiện tốt việc quản lý công nợ, tránh rủi ro phát sinh
công nợ khó đòi.
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- Rà soát các tài liệu, chứng từ liên quan đến những công nợ phải thu khó đòi
đã xử lý trích lập dự phòng để tiến hành xử lý nợ theo quy định.
- Tiếp tục chú trọng và làm tốt công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự để nâng
cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD và quản lý của
Công ty.
PHẦN E: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2019
Để hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh
nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động như sau:
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông và các quy chế, quy định của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính và việc thực hiện kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2019.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về lao động, tiền lương và các
chế độ đối với người lao động.
- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty.
- Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty.
Trên đây là toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kính
trình Đại hội đồng cổ đông.
Trân trọng báo cáo!
Nơi nhận:
- ĐHĐ cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: BKS Công ty.
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