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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 2017 

              

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 độc lập số 010318/BCTC.HCM đã được Chi nhánh Công ty 
TNHH hãng kiểm toán AASC xác nhận ngày 01/03/2018. 

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 2017 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 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành 07 cuộc họp thông qua báo cáo kết 
quả kinh doanh các quý trong năm 2017, kế hoạch năm 2018 cùng một số nội dung khác để 
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thành công vào tháng 4/2017 và được 
Đại hội biểu quyết, thống nhất các nội dung trình bày trước Đại hội:  

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động kinh 
doanh năm 2017; 

- Tổng kết thực hiện sản xuất kinh doanh năm quý I/2017; thống nhất chủ trương xây 
dựng chuồng heo thịt tại trại Dolico Tân An diện tích 960 m2 nhằm đáp ứng kịp thời phục 
vụ sản xuất trong giai đoạn thiếu chuồng trại do khó khăn trong tiêu thụ heo con giống.  

- Từ đó HĐQT đã họp cùng Ban giám đốc để giải quyết khâu khó khăn trong sản xuất 
cho công ty thông qua Nghị quyết đầu tư nâng cấp, cải tạo các dãy chuồng heo thịt từ 
chuồng hở sang chuồng kín tại trại heo Dolico Tân An nhằm nâng cao năng suất trong chăn 
nuôi heo thịt, giảm bớt nhân công, giảm chi phí TAGS và giảm thiểu ô nhiễm môi trường;  

- Quyết định trích số tiền từ quỹ đầu tư PTSX chuyển sang PPLN chia cổ tức, 

- Thống nhất phương án thoái vốn Tổng Công ty CNTP Đồng Nai tại Công ty Dolico. 

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông và mức chia cổ tức cho các cổ đông góp vốn trong 
năm 2017: 
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- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ quý II đến quý IV/2017; 
HĐQT cùng BGĐ công ty thống nhất chủ trương mua sắm một máy phát điện công suất 
250KVA dùng phục vụ sản xuất tại trại Dolico Tân An do máy phát điện trước đã cũ và 
không đủ công suất cho toàn trại. 

- Một số vấn đề khác trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản 

họp lấy ý kiến các thành viên và đúng với thẩm quyền quy định tại Luật doanh nghiệp và 

Điều lệ của Công ty.  

Các quyết định của Ban Giám đốc đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng thẩm 

quyền và kịp thời, phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2017. 

Phần II :  
KẾT QUẢ KINH DOANH  

I. KẾT QUẢ KINH DOANH:  

1. So với kế hoạch: 

Chỉ tiêu Năm nay % Kế hoạch % 
2017/KH 

2017 

Doanh thu 138.204,18 100% 128.000,00 100% 107,9% 

Lợi nhuận trước thuế -24.678,94 -17,85% 14.500,00 11,32% 

NSNN 8.058,00   3.628,00   222,00% 

ROE -8,74%   3,63%   
 

Nhận xét: Doanh thu đạt 138,20 tỷ đạt 107,9% kế hoạch; lỗ 24,67 tỷ (trong đó lỗ 
19,02 tỷ và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 5,64 tỷ); Nộp ngân sách: 8,058 tỷ 
đồng (trong đó: năm 2016 còn lại : 5,907tỷ. đ + phát sinh năm 2017: 2,151tỷ. đ), Tỷ suất 
lợi nhuận (ROE) -8,74%. 

2. So với năm trước: 

Chỉ tiêu Năm nay % Năm trước % 
Tăng/ giảm 

 (%) 

Doanh thu 138.204,18 100% 156.132,42 100% 88,52% 

Chi phí bằng tiền 113.707,55 82,28% 101.397,92 64,94% 112,14% 

Tiền lương 10.663,31 7,72% 10.721,00 6,87% 99,46% 

Khấu hao 8.183,65 5,92% 7.096,47 4,55% 115,32% 
Trích lập dự phòng giảm giá hàng 
tồn kho 5.649,67 4,09%       

LN trước thuế -24.678,94 -17,86% 36.917,00 23,64%   

Thuế  TNDN     6.757,48 18,30%   

LN sau thuế -24.678,94 -17,86% 30.159,54 81,70%   

Nhận xét: Doanh thu năm nay đạt 138,204 tỷ đồng, giảm 17,92 tỷ đồng tương ứng 
bằng 88,52% năm trước. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm nay giảm so với 
năm trước chủ yếu do giá bán sản phẩm heo trong năm giảm mạnh, nguyên vật liệu đầu vào 
tăng giá làm cho chi phí bằng tiền tăng 12,14%, tiền lương giảm 0,54% và Công ty đã trích 
lập  dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 5,64 tỷ đồng; (thực hiện theo thông tư số: 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014). 
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Chỉ tiêu Năm nay Năm trước 

Tăng/ giảm 

Mức % 

Vốn chủ sở hữu 282.221,26 399.385,90 -117.164,64 -29,34% 
ROE -8,74% 9.24% -17,98% 

Tỷ suất lợi nhuận năm nay giảm 8,74% (bao gồm tính cả dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho; nếu tách riêng thì tỷ suất lợi nhuận SXKD năm nay giảm 6,74%) do giá bán sản phẩm 
heo trên thị trường quá thấp gây lỗ trong SXKD của đơn vị. 

Nguồn vốn giảm một phần do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thống 
nhất trich từ quỹ đầu tư chuyển sang PPLN chia cổ tức cho các cổ đông: 92,375tỷ đồng 

a)Cơ cấu doanh thu: 

Chỉ tiêu 
Năm nay Năm trước Tăng/giảm 

Trđ % Trđ % Trđ % 

Hoạt động chính          121.736,16  88,08% 133.577,03 85.55%        (11.840,87) -8,86% 
Hoạt động đầu tư             15.608,02  11,29% 20.739,04 13.28%          (5.131,02) -24,74% 
Họat động khác                   860,00  0,62% 1.802,18 1.15%              (942,18) -52,28% 

Tổng          138.204,18  100.00% 156.132,00 100.00%        (17.928,24) -11,48% 

Qua tổng hợp tình hình thực hiện doanh thu trên cho chúng ta thấy tổng sản phẩm 
xuất bán năm 2017 đạt (4.402 tấn) cao hơn năm 2016 (1.979 tấn), nhưng giá bán quá thấp 
do thị trường đặc biệt khó khăn nhất từ trước tới nay của ngành chăn nuôi. Từ đó tổng 
doanh thu giảm 17,92 tỷ đồng tương ứng giảm 11,48%, trong đó doanh thu hoạt động chính 
giảm 11,84 tỷ đồng tương ứng giảm 8,86%, hoạt động đầu tư giảm 5,13 tỷ đồng giảm 
24,74% và thu nhập khác giảm 0,94 tỷ đồng tương ứng giảm 52,28% so với cùng kỳ năm 
trước. 

b. Cơ cấu doanh thu của hoạt động chính: 
 

Chỉ tiêu 
Năm nay Năm trước Tăng/giảm 

Trđ % Trđ % % 

Heo giống 14,455 10,82% 69,88 52,31% 20,69% 

Heo thịt 104,487 78,22% 60,36 45,19% 173,11% 

Cho thuê cửa hàng, kho 2,794 2,09% 3,34 2,50% 83,65% 

Tổng 121,736 100.00% 133,577 100.00% 91,14% 

Doanh thu hoạt động chính giảm 11,84 tỷ đồng tương ứng 91,14% so với cùng kỳ 
năm trước.  

c.Cơ cấu lợi nhuận: 

Chỉ tiêu 

Năm nay Năm trước Tăng/giảm 

Trđ % Trđ % % 

Hoạt động chính -35.403,63 143,46% 15.104,20 40.91% -234,40% 

Hoạt động đầu tư 15.607,51 -63,24% 20.371,93 55.18% 76,61% 

Họat động khác 766,85 -3,11% 1.440,88 3.90% 53,22% 
Trích lập dự phòng giảm giá hàng 
tồn kho -5.649,67 22,89%       

Tổng -24.678,94 100,00% 36.917,03 100.00% -66,85% 
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Phần III:  
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2017: (Đơn vị tính: triệu đồng) 

Chỉ tiêu Năm nay % Năm trước % 
Tăng/ giảm 

Mức % 

Ngắn hạn 211.217.427 69,10% 419.510.065 81,80% (208.292.638) -49,65% 
- Tiền và tương 
đương tiền 16.732.879 5,47% 25.871.011 5,04% (9.138.132) -35,32% 
- Đầu tư tài chính 
ngắn hạn 145.000.000 47,44% 346.000.000 67,47% (201.000.000) -58,09% 

- Phải thu 4.975.795 1,63% 5.200.979 1,01% (225.184) -4,33% 

- Hàng tồn kho 44.508.753 14,56% 42.042.983 8,20% 2.465.770  5,86% 

-Khác                     -   0,00% 395.091 0,08% (395.091) -100,00% 

Dài hạn 94.456.725 30,90% 93.335.175 18,20% 1.121.550  1,20% 

-TSCĐ thuần 61.797.272 20,22% 58.217.391 11,35% 3.579.881  6,15% 
-Tài sản dở dang 
dài hạn 9.392.428 3,07% 9.367.502 1,83% 24.926  0,27% 

-Đầu tư tài chính 7.830.000 2,56% 7.830.000 1,53% -  0,00% 

-Khác 15.437.025 5,05% 17.920.280 3,49% (2.483.255) -13,86% 

Tổng 305.674.152 100,00% 512.845.240 100,00% (207.171.088) -40,40% 

Tổng tài sản đến 31/12/2017 là 305,67 tỷ đồng, giảm 207,17 tỷ đồng so với năm trước 
do chi cổ tức cho các cổ đông trong năm, tương đương 40,4%; trong đó tài sản ngắn hạn 
211,22 tỷ chiếm tỷ trọng 69,10%; tài sản dài hạn  94,45 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 30,90% tổng 
tài sản. 

Về nguồn vốn, bao gồm nợ phải trả là 21,98 tỷ đồng chiếm 7,19% tổng nguồn vốn; 
vốn chủ sở hữu là 282,22 tỷ đồng, chiếm 92,32% tổng nguồn vốn. 

Cơ cấu nguồn vốn có thay đổi giảm do trong năm 2017 chia cổ tức cho cổ đông, kết 
quả sản xuất kinh doanh lỗ 19,02 tỷ đ và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 5,64 tỷ 
đồng. 

II. TÌNH HÌNH NỢ: 
1.  Nợ phải thu : 
Tổng nợ phải thu ngắn hạn  là 4,97 tỷ đồng, giảm  225 triệu đồng, tương đương 4,33% 

so với cùng kỳ năm trước. 
Nhận xét: Công ty quản lý công nợ phải thu tốt, với những chính sách thu hồi nợ chặt 

chẽ, không để nợ tồn đọng nên công nợ phải thu năm nay giảm đáng kể. 
2. Nợ phải trả: 
Số dư cuối năm nợ phải trả là 21,98 tỷ đồng, giảm 89,79 tỷ đồng so với đầu năm, giảm 

tương ứng 80,33%. Trong đó giảm chủ yếu là chi cổ tức trong năm 2017 cho các cổ đông. 
Các khoản phải trả khách hàng được theo dõi và tính toán cân đối dòng tiền để đảm 

bảo việc thanh toán. 
III. HÀNG TỒN KHO: 

Chỉ tiêu Năm nay (tr.đ) % 
Năm 
trước 

% 
Tăng/ giảm 

Mức % 
Nguyên liệu 3.432,54 7,71% 3.635,70 8,65% -203,16 -5,59% 

CP SXKD DD            46.725,88  104,98% 38.407,27 91,35% 8.318,61 21,66% 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -5.649,67 -12,69%     -5.649,67   

Tổng              44.508,75  100.00% 42.042,98 100.00% 2.465,78 5,86% 
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Số dư hàng tồn kho cuối năm là 44,50 tỷ đồng , gồm chi phí sản xuất dở dang là 46,72 
tỷ và nguyên vật liệu là 3,43 tỷ. Hàng tồn kho chủ yếu là đàn heo, thuốc thú y và nguyên 
liệu trong chăn nuôi; dự đoán năm 2018 tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn khó khăn do 
đó Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền 5,64 tỷ đồng . 

Công ty thực hiện theo dõi hàng hóa chi tiết theo từng loại mặt hàng, quản lý kho 
nguyên liệu tốt, cuối quý và cuối năm công ty thực hiện kiểm kê tài sản, hàng hóa, nguyên 
vật liệu theo đúng quy định. 

Phần IV: 
 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ 

I. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 
Giá trị tài sản cố định đến 31/12/2017: 61,80 tỷ đồng, tăng 3,58 tỷ, tương ứng tăng 6,15%, 

- Tăng trong năm là 11,76 tỷ đồng, gồm : 

+ Đầu tư XDCB hoàn thành: 10,03 tỷ đồng , trong đó: chủ yếu là việc hoàn thành 

xây dựng 01 chuồng heo thịt, 01 chuồng heo nái đưa vào sử dụng và sửa chữa nâng cấp các 

chuồng heo tại trại heo Tân An 1 theo Nghị Quyết của HĐQT.  

+ Trong năm có phát sinh mua sắm 01 xe ô tô số tiền 1,26 tỷ đồng phục vụ công tác 

và mua 01 máy phát điện 250KVA phục vụ SXKD cho trại Tân An. 

Giảm tài sản trong năm là 1,24 tỷ đồng do Công ty thanh lý một số tài sản máy móc 

thiết bị xưởng CBTP đã hư hỏng hết khấu hao không còn hoạt động số tiền 892 triệu đồng 

và thanh lý 01 phương tiện vận chuyển xe tải 350 triệu đồng đã hết khấu hao và gần hết niên 

hạn sử dụng. 

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, Công ty thực hiện tốt theo quy định hiện hành. 

II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH: 

1. Đầu tư tài chính ngắn hạn: 
  Giá trị sổ sách đến 31/12/2017 là: 145 tỷ đồng. Chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn, 

công ty đầu tư gửi tiết kiệm tại các ngân hàng có ưu tín, đa số kỳ hạn 06 tháng với lãi suất 
ưu đãi tại 03 ngân hàng: Agribank, Vietcombank, BIDV và Vietinbank. 

2. Đầu tư tài chính dài hạn: 7,830 tỷ đồng gồm: 
- Đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư và Quản lý Khu liên hợp công nông 

nghiệp Đồng Nai – Agropark : 6,8 tỷ đồng. 

- Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai : 1,03 tỷ đồng. 

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

I. TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG: 

Chỉ tiêu 
Năm nay (CP) Năm trước (CP) Tăng/ giảm 

Số cổ 
đông 

Số cổ 
phần 

% 
Số cổ 
đông 

Số cổ 
phần 

% Mức % 

Nhà nước 1 8.654.142 84,32% 1 8.654.142 84,32% - - 
Người lao động Cty 32 319.800 3,12% 32 319.800 3,12% - - 
Bên ngoài 24 1.290.000 12,56% 24 1.290.000 12,56% - - 

Tổng 57 10.263.942 100.00% 57 10.263.942 100.00% - - 
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Năm 2017, tình hình cổ đông không có biến động về số lượng và cổ phần sở hữu: 

Nhà nước sở hữu 8.654.142 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 84,32%; cổ đông Cán bộ công nhân 

viên Công ty sở hữu 319.800 cổ phần, chiếm 3,12%; cổ đông bên ngoài 1.290.000 cổ phần, 

chiếm 12,56%.  

II. VỀ LAO ĐỘNG: 
- Tổng số lao động là 112 người, tăng 8,70% so với năm trước và đạt 101,8% so với kế 

hoạch. Trong đó, số lao động có thời hạn và không xác định thời hạn là 94 người, số còn lại 

18 người là lao động ký hợp đồng từ 3 tháng đến 1 năm.  

- Thu nhập bình quân 8,0 triệu đồng/người/tháng, bằng với năm 2016 và giảm 1,24% 

so với kế hoạch do tình hình SXKD năm 2017 rất khó khăn, Ban Giám đốc đã giảm 30% 

lương còn mức lương của người lao động không giảm. 

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 nộp Ngân sách Nhà nước năm nay là 8,058 tỷ đồng, tăng 3,1tỷ, tương ứng 

162,4% so với năm trước, nộp ngân sách chủ yếu là thuế TNDN của năm 2016 (5,907 tỷ) 

nộp vào quý I năm 2017; tăng so với kế hoạch nộp ngân sách năm 2017 đạt 222,1% .  

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

Phần VI: 
KIẾN NGHỊ 

Năm 2017, trước tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn như thị trường tiêu thụ sản 
phẩm heo giống, heo thịt bị cạnh tranh khốc liệt khó tiêu thụ, đã kéo theo giá bán thịt heo 
xuống thấp hơn giá thành kéo dài cả năm 2017 và cho đến thời điểm hiện nay, đã gây rất 
nhiều khó khăn cho Công ty; mặt dù rất khó khăn nhưng công ty vẩn đảm bảo ổn định sản 
xuất, ổn định thu nhập cho người lao động, từ đó đã phát huy được tinh thần đoàn kết, an 
tâm công tác cùng đồng cam chịu khổ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất hiện nay của đơn vị 
về chuồng trại, nguồn nước, môi trường và nhân công lao động… 

 Để đảm bảo hoạt động Công ty được tăng trưởng và thực hiện tốt kế hoạch, chiến 

lược kinh doanh 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, đội ngũ công nhân lao 

động cần cù, chịu khó có kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm xây dựng 

thương hiệu đủ sức cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập hiện nay. 

2. Công ty tăng cường công tác tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm trên thị trường, tìm thêm thị 

trường mới nhằm đảm bảo không phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, ngoài ra mở rộng 

tìm kiếm đối tác trên cơ sở đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Công ty trong 

thời gian tới. 

3. 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. 

4. Đề nghị Ban giám đốc có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nhân sự khối trực tiếp và 

khối gián tiếp để đảm bảo sản xuất, đồng thời để chuẩn bị đội ngũ kế cận trong thời gian tới. 
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 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 góp ý của quý cổ 

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

Kính chúc quí vị Đại biểu và toàn thể Cổ đông 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 
Trưởng Ban 

 
(Đã ký) 

 
Đinh Ngọc Mến 


