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BÁO CÁO
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai năm 2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 70/2015/BC.KTTC-AASC.HCM ngày 24/03/2015.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội, công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh
doanh và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai năm
2014 như sau:

Phần I:

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp
luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch. Các thành viên

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện chức năng, nhiệm
vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại
hội cổ đông Công ty.

Trong năm 2014, HĐQT đã tiến hành 04 phiên họp, với các nội dung chính như
sau:

- Thông qua báo cáo KQKD các quý trong năm 2014, kế hoạch năm 2015.

- Quyết định các phương án đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

- Họp bàn về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các Dự án, Công trình phát
sinh trong năm 2014 như: Trại heo thịt Dolico Xuân Thành- Xuân Lộc- Đồng Nai; Dự
án chuyển đổi mục đích sử dụng trại heo Vĩnh Cửu, các công trình tại trại Dolico Suối
Cao.

- Thống nhất mức trích lập các quỹ và tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 .

Các nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên

bản họp HĐQT hoặc biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với
thẩm quyền quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Nội dung đều tập
trung vào việc triển khai kế hoạch năm 2014 được ĐHCĐ thông qua và được ban hành
kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT đồng thời đáp ứng yêu cầu điều
hành kinh doanh của Ban Giám đốc.
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Các quyết định của Ban Giám đốc đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng
thẩm quyền và kịp thời.

Phần II :
KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

I. KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH:

1. So với kế hoạch:

Chỉ tiêu Năm nay % Kế hoạch % 2014/KH2014

Doanh thu 160.718,00 100% 120.000,00 100% 133,93%

Lợi nhuận trước thuế 45.807,33 28,50% 20.000,00 16,67% 229,04%

ROE 30,66% 16,74% 13,93%

Nhận xét: Doanh thu đạt 160,72 Tỷ đạt 133,93% Kế hoạch; lợi nhuận trước
thuế 45,81 tỷ đạt 229,04% Kế hoạch; Tỷ suất lợi nhuận (ROE) 30,66% tăng 13,93% so
Kế hoạch.

2. So với năm trước:

Chỉ tiêu Năm nay % Năm trước %
Tăng/ giảm

% cơ cấu
Mức %

Doanh thu 160.718,00 100,00% 128.579,66 100,00% 32.138,34 24,99%
Chi phí bằng tiền 101.650,76 63,25% 95.825,59 74,53% 5.825,17 6,08% -11,28%

Lương 8.685,00 5,40% 7.650,00 5,95% 1.035,00 13,53% -0,55%

Khấu hao 4.574,90 2,85% 4.679,83 3,64% -104,92 -2,24% -0,79%

LN trước thuế 45.807,33 28,50% 20.424,25 15,88% 25.383,09 124,28% 12,62%

Thuế  TNDN 3.219,76 2,00% 51,17 0,04% 3.168,59 6192,83% 1,96%

LN sau thuế 42.587,58 26,50% 20.373,08 15,84% 22.214,50 109,04% 10,65%

Nhận xét: Doanh thu tăng 32,14 tỷ đồng tương ứng tăng 24,99%, lợi nhuận
trước thuế tăng 25,38 tỷ, tương ứng tăng 124,28%. Kết quả sản xuất kinh doanh của
Công ty năm nay tăng so với năm trước, chủ yếu do hoạt động chăn nuôi heo và lợi
nhuận từ hoạt động đầu tư liên kết với Công ty Proconco đem lại.

Chỉ tiêu Năm nay Năm trước Tăng/ giảm
Mức %

Vốn chủ sở hữu 149.385,90 119.505,56 29.880,35 25,00%

ROE 30,66% 17,09% 13,57%

Tỷ suất lợi nhuận năm nay đạt 30,66%, tăng 13,57% so với năm trước.

a.Cơ cấu doanh thu:

Chỉ tiêu
Năm nay Năm trước Tăng/giảm

Trđ % Trđ % Trđ %

Hoạt động chính 129.657,66 80,67% 101.391,65 78,86% 28.266,01 27,88%

Hoạt động đầu tư 30.619,16 19,05% 25.543,41 19,87% 5.075,75 19,87%

Họat động khác 441,18 0,27% 1.644,60 1,28% -1.203,42 -73,17%

Tổng 160.718,00 100,00% 128.579,66 100,00% 32.138,34 24,99%
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Tổng doanh thu tăng 32,14 tỷ tương ứng 24,99%, trong đó chủ yếu là doanh thu
hoạt động chính tăng 28,27 tỷ, tương ứng tăng 27,88% và doanh thu tài chính tăng
5,08 tỷ tương ứng tăng 19,87% .

b.Tăng trưởng doanh thu của hoạt động chính:

Đơn vị
Năm nay Năm trước Tăng/giảm

Trđ % Trđ % Trđ %

Heo giống 45.212 34,87% 18.684 18,43% 26.528 130,60%

Heo thịt 79.738 61,50% 76.983 75,93% 2.755 403,46%

Chế biến nấm rơm 2.341 1,81% 2.236 2,20% 105 4,71%

Cho thuê cửa hàng, kho 2.367 1,83% 1.849 1,82% 518 28,04%

Chăn nuôi gà - 1.501 1,48% -1.501 -100,00%

Khác 8 0,01% 140 0,14% -131 -94,07%

Tổng 129.658 100,00% 101.392 100,00% 28.266 27,88%

Doanh thu hoạt động chính tăng 28,27 tỷ đồng, tương ứng 27,88% , chủ yếu do
doanh thu hoạt động chăn nuôi heo tăng cao, heo giống tăng 26,53 tỷ, tương ứng
130,6%, heo thịt tăng 2,75 tỷ, tương ứng 403,46%. Do giá bán heo và sản lượng tiêu
thụ năm nay tăng cao hơn năm trước, đặc biệt là sản lượng heo giống.

b.Cơ cấu lợi nhuận:

Chỉ tiêu
Năm nay Năm trước Tăng/giảm

Trđ % Trđ % Trđ %

Hoạt động chính 15.059,85 9,37% -6.733,91 -5,24% 21.793,76 -323,64%

Hoạt động đầu tư 30.618,60 19,05% 25.543,41 19,87% 5.075,19 19,87%

Họat động khác 128,88 0,08% 1.614,75 1,26% -1.485,87 -92,02%

Tổng 45.807,33 28,50% 20.424,25 15,88% 25.383,09 124,28%

Tổng lợi nhuận trước thuế tăng 25,38 tỷ đồng, tương ứng tăng 124,28%, chủ
yếu do lợi nhuận hoạt động chính tăng 21,79 tỷ, tương ứng 323,64%; lợi nhuận hoạt
động tài chính tăng 5,08 tỷ tương ứng tăng 19,87%.

3. Phân phối lợi nhuận:
STT Diễn giải năm nay Mức trích

1 Lợi nhuận sau thuế 42.587.578.684

2 Chi tiền thù lao HĐQT&BKS năm 2014 72.040.000

3 Lợi nhuận còn lại phân phối, trích lập các quỹ 42.515.538.684

4 Quỹ đầu tư phát triển 12.754.661.605 30%

5 Quỹ khen thưởng 1.085.625.000 1,5 tháng lương
6 Quỹ phúc lợi 1.085.625.000 1,5 tháng lương
7 Trích quỹ Ban quản lý điều hành 200.000.000

8 Trích chuyển sang quỹ đầu tư phát triển 17.125.685.079

9 Chia cổ tức 10.263.942.000 15%vốn điều lệ

10
Lợi nhuận năm 2013 (theo đề nghị KTNN) chuyển
sang quỹ ĐTPT 1.008.127.250

Việc trích lập các quỹ năm 2014, theo đề nghị của HĐQT Công ty phù hợp với
nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty .
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Phần III:
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2014: (Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu Năm nay % Năm trước %
Tăng/ giảm

Mức %

Ngắn hạn 83.331,48 48,46% 53.982,45 40,23% 29.349,03 54,37%
- Tiền và tương đương tiền 53.080,56 30,87% 1.617,48 1,21% 51.463,08 3181,69%
- Đầu tư tài chính ngắn hạn 0,00 0,00% 20.500,00 -20.500,00

- Phải thu 2.155,51 1,25% 1.331,30 0,99% 824,21 61,91%

- Hàng tồn kho 28.002,41 16,29% 30.326,57 22,60% -2.324,16 -7,66%

-Khác 93,00 0,05% 207,10 0,15% -114,10 -55,09%

Dài hạn 88.618,04 51,54% 80.197,68 59,77% 8.420,36 10,50%

-TSCĐ thuần 46.307,58 26,93% 39.900,16 29,74% 6.407,42 16,06%

-Đầu tư tài chính 23.999,61 13,96% 23.999,61 17,89% 0,00 0,00%

-Khác 18.310,86 10,65% 16.297,92 12,15% 2.012,94 12,35%

Tổng 171.949,52 100,00% 134.180,13 100,00% 37.769,39 28,15%

Tổng tài sản đến 31/12/2014 là 171,95 tỷ, tăng 37,77 tỷ so với năm trước , tương
đương 28,51%; trong đó tài sản ngắn hạn là 83,33 tỷ chiếm tỷ trọng 48,46%; tài sản
dài hạn là 88,62 tỷ chiếm tỷ trọng 51,54%

Về nguồn vốn, bao gồm nợ phải trả là 22,56 tỷ,chiếm 86,88% tổng nguồn vốn;
vốn chủ sở hữu là 149,39 tỷ đồng, chiếm 13,12% tổng  nguồn vốn.

Nhận xét: Cơ cấu về nguồn vốn và tài sản không biến động nhiều so với năm
trước.

II.TÌNH HÌNH NỢ:
1. Nợ phải thu :
Tổng nợ phải thu ngắn hạn là 2,16 tỷ, tăng 0,82 tỷ, tương đương 61,91%; Công

ty quản lý chặt chẽ, không để nợ tồn đọng nhiều.

2. Nợ phải trả:
Số dư cuối năm nợ phải trả là 22,56 tỷ, tăng 7,89 tỷ đồng so với đầu năm, tương

ứng 53,76%.
Các khoản phải trả khách hàn g được theo dõi và tính toán cân đối dòng tiền để

đảm bảo việc thanh toán.
III. HÀNG TỒN KHO:

Chỉ tiêu Năm nay % Năm trước %

Tăng/ giảm
Mức %

Nguyên liệu 2.764,15 9,87% 2.110,36 6,96% 653,79 30,98%

CP CXKD DD 25.238,26 90,13% 28.216,21 93,04% -2.977,95 -10,55%

Tổng 28.002,41 100,00% 30.326,57 100,00% -2.324,16 -7,66%

Số dư hàng tồn kho cuối năm là 28 tỷ, gồm chi phí sản xuất dở dang là 25,24 tỷ
và nguyên vật liệu là 2,76 tỷ. Nguyên vật liệu chủ yếu là thuốc thú y và nguyên liệu
trong chăn nuôi.
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Dự trữ năm nay giảm 7,66% so với năm trước.
Công ty thực hiện theo dõi hàng hóa chi tiết theo từng loại mặt hàng, quản lý kho

nguyên liệu tốt, cuối năm công ty thực hiện kiểm kê theo đúng quy định.

Phần IV:
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

I. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ Đ ỊNH:
Giá trị tài sản cố định đến 31/12/2014: 46,31 tỷ, tăng 6,41 tỷ, tương ứng tăng

16,06%,
- Tăng trong năm là 3,25 tỷ đồng, gồm :

+ Mua sắm : 1,62 tỷ, máy móc thiết bị 50 triệu, phương tiện vận tải 1,04 tỷ và

giá trị quyền sử dụng đất 530 triệu.
+ Đầu tư XDCB hoàn thành: 1,64 tỷ , trong đó: nhà cửa, vật kiến trúc là 503

triệu, phương tiện vận tải 1,13 tỷ.
- Giảm tài sản trong năm là 1,79 tỷ do Công ty thanh lý một số tài sản như trại

heo Vĩnh Cửu: 1,26 tỷ, máy móc thiết bị 95 triệu, xe ô tô 441 triệu .
Công ty theo dõi, quản lý TSCĐ về cơ bản thực hiện đúng với quy định Nhà

nước.
Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mu a sắm máy móc thiết bị, Công ty thực

hiện theo quy định của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 và
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH:
Giá trị sổ sách đến 31/12/2014 là: 23,99 tỷ. Chủ yếu là đầu tư tài chính dài hạn.

Đây là hoạt động đem lại hiệu quả cao cho Công ty trong nhiều năm qua, chủ yếu là
việc đầu tư góp vốn vào Công ty CP Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc đã tạo nguồn
lực về tài chính vững chắc cho Công ty trong nhiều năm qua.

Phần V:
TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, LAO ĐỘNG VÀ NGHĨA VỤ NSNN

I. TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG:
Năm 2014, tình hình cổ đông không biến động gì về số lượng và cổ phần sở

hữu : Nhà nước sở hữu 5.769.428 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 84,32%; cổ đông Cán bộ
công nhân viên Công ty sở hữu 213.200 cổ phần, chiếm 3,12%; cổ đông bên ngoài

860.000 cổ phần, chiếm 12,56%.
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II. VỀ LAO ĐỘNG:
- Tổng số lao động là 99 người, tăng 4,2% so với năm trước và đạt 94,2% so với

kế hoạch. Trong đó, số lao động có thời hạn và không xác định thời hạn là 79 người,
số còn lại 20 người là lao động ký hợp đồng từ 3 tháng đến 1 năm .

- Thu nhập bình quân 6,8 triệu/ người / tháng, tăng 21,42% so với cùng kỳ và

tăng 13,3% so với kế hoạch.
Công ty thực hiện đúng chế độ Luật lao động, thu nhập người lao động được ổn

định .
III.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH

Tổng số phải nộp Ngân sách Nhà nước năm nay là 4,71 tỷ, tăng 3,59 tỷ, tương
ứng 124,14% so với năm trước.

Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước.

Phần VI:
KIẾN NGHỊ

Năm 2014, trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, kết quả đạt được của
Công ty thể hiện sự cố gắng lớn của tập thể lao động Công ty. Hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty đã đi vào ổn định và có hướng phát triển với các công trình đầu tư
xây dựng chuồng trại đã đi vào sử dụng.

Để đảm bảo hoạt động Công ty được tăng trưởng và thực hiện tốt chiến lược
trong thời gian tới, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

1. Công ty tiếp tục phát huy những lợi thế về cơ sở vật chất và kỹ thuật trong
hoạt động chăn nuôi heo để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Cần rà soát chế độ chính sách hiện hành liên quan đến các thủ tục, quy trình

về thực hiện các dự án trong những năm sau.
3. Đề nghị Ban giám đốc có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nhân sự để chuẩn bị

đội ngũ kế cận trong thời gian tới.

Trên đây là toàn bộ ý kiến, nhận xét, đánh giá trong quá trình kiểm tra giám
sát, Ban kiểm soát kính trình trước ĐHĐCĐ, rất mong nhận được sự tham gia g óp ý

của quý cổ đông, nhằm giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ
sau.

Kính chúc quí vị sức khỏe
Chúc đại hội thành công tốt đẹp
Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:
- Trình ĐHĐ cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS Công ty

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trần Thị Vũ Hậu
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