


























































































































































































TỜ TRÌNH
Wv: ĐiềiU,chỉnh độ thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất phân lân 

nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn -  Thanh Hoa”

Kính gửi: Đại hội đông cổ đông thường niên Công ty năm 2018

„• a H  "?: Xầy dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam-

... ,.c ĩ  f  ^  định số 59/20I5/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phù về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng-

Â ° ^ Cứ ? uyf* Ji!* số 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2015 cùa Đại hội đồng
1  Í L ? s  1y ,CA phần phân lân nung <**y v ă ,  Điển về Việc phê duyệt dự án 
au tư xay ựng ‘Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn 

Điên tại khu B - Khu công nghiệp Bỉm Sơn - Thanh Hoa-

tv „Ẳ ■? 89/BC"PLVĐ ngày 9/4/2018 của Tổng giám đốc Công
L !  I I  đ u ,1 l ờộ í ực hi! n ^  án Nllà máỳ sản « 3 t  phân lân nung

chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn -  Thanh Hóa-

t ; C ' Cán cứ Nghị quy^  s° 32/NQ-HĐQT ngày 10/4/2017 của Hội đồng quản 

Căn cứ tình hình thực tế triển khai dự án.

rtA rt, trị kính trỉnh Đạị hội đầng c° đôns  về vi?c điều chinh tiến
độ thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK
Văn Điển tại Bỉm Son -  Thanh Hóa” (Dự án) với nội dung như sau:

I- NỘI DUNG:

1- Tình hình triển khai dự án:

I QUÂếLđịnJl pshê duyệt;dự !"  số 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2015 của
thưc h * đ ng ỉ ty “  Phần ph™ ^  nung chảy Văn Điển, tiên độ
t  ! "  i"  the° ? hu<ms thức cuốn chiếu, theo khả nàng phát triển tụ  
tmímgvà tiến độ di dời phù hạp chủ tnrong của thành phố H ^ fộ i; tiến độ thực

nhân r  Gi! ‘ đT , ! : ? UýIVĩ 015 đẶa q“ý Iv/2016 ■ Xây nhà máy sản xuất phân lân nung chảy công suất 300.000 tấn/năm-



Giai đoạn 2: Quý IV/2016 đến quý III/2017 - Xây dựng nhà máy sản 
xuất phân bón NPK công suất 200.000 tấn/năm;

- Giai đoạn 3: Quý 11/2017 đên quý 11/2018 — Mở rộng nhà máy sản xuất 
phân lân nung chảy, nâng công suất lên 500.000 tấn/năm., '

Hiện nay, Dự án đang trong giai đoạn thực hiện: Thiết kế bản vẽ thi công 
va dự toán giai đoạn 1 đã được thâm định, thâm tra và đang hoàn thiện thủ tục 
trinh HỘI đông quản trị xem xét phê duyệt. Thiêt kê BVTC giai đoạn 2 và giai 
đoạn 3 đã được Công ty kiểm tra và thực hiện các bước tiếp theo để trình Sở 
Công thương Thanh Hóa thẩm định. Thi công xong gói thầu XL-GĐ1-01 “San 
nên và thi công hồ đệm”, đang triển khai thi công gói thầu XL-GĐ1-03 “Tường 
rào và cổng(28,29).

Do nhiêu yêu tô khách quan và chủ quan, Dự án đã bị chậm so với tiến độ 
đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do công tác lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi 
cong va lạp dự toán kéo dài; công tác thiêt kê bản vẽ thi công và lập dự toán 
chậm. Các văn bản quy định về đầu tư xây dựng thay đổi, phải thực hiện nhiều 
thủ tục và chờ hướng dẫn về công tác thẩm định thiết kế và dự toán kéo dài- Quy 
hoạch 1/2.000 của khu B, khu công nghiệp Bỉm Sơn, Thanh Hóa điều chỉnh nên 
Công ty phải điều chỉnh quy hoạch 1/500 của dự án do cốt san nềri trong thiết kế 
cơ sở không còn phù hẹyp với quy hoạch mới. Tiến độ phê duyệt TBKVTC và dự 
toan giai đoạn 1 chậm do cân làm rõ một sô nội dung đê làm cơ sở phê duyệt 
và một số nguyên nhân khác.

Công ty đã yêu cầu để đơn vị tư vấn ( Công ty cổ  phần thiết kế công 
nghiẹp Hoa chat — CECO) thực hiện việc tính toán lại tông mức đầu tư và hiệu 
quả dự án; sau khi xem xét lại hiệu quả của Dự án tại thời điểm Quý IV/2017 
cho thây Dự án vân đảm bảo khả thi, cụ thể: Nếu thi công toàn bộ cả ba lò cao 
giai đoạn 1 đến quý 1V/2019 thì có chỉ tiêu NPV = 32,7 tỷ đồng > 0 IRR > 
10,54,1 > 9,87; sau khi đưa vào sản xuất ngay trong năm đầu tiên bị lỗ trên 40 tỷ 
đông; điêm hòa vốn tại năm thứ 4 của giai đoạn vận hành là 95,9%; hệ số trả nợ 
bình quân là 1,19.

So với tiến độ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 8/4/2015 thì 
Dự án đã chậm gân 3 năm. Đến nay, tình hình thực tế về chính sách của Nhà 
nước, thành phố Hà Nội và diễn biến của thị trường phân bón đã có những thay 
đổi, có ảnh hưởng đến việc di dời và hiệu quả đầu tư Dự án:

- v ề  điều kiện di dời nhà máy:

Trươc đay, thanh pho Ha. Nọi đã co các văn bản thông báo vê việc Công ty 
thuộc diện các doanh nghiệp phải thực hiện di dời trước năm 2015 tuy nhiên 
cho đên nay thành phô Hà Nội đã ký họp đồng cho Công ty tiếp tục thuê đất tại 
khu vực Van Đien đen hêt năm 2020 và chưa có Quyêt định cụ thể về việc di dời 
nhà máy sản xuất của Công ty ra khỏi khu vực Văn Điển.

- v ề  tình hình thị trường tiêu thụ:



Hiện nay, Công ty đang sản xuất 03 lò cao với sản lượng tiêu thụ phân lân 
nung chảy khoảng 260.000/năm và chỉ có khả năng tiêu thụ tăng thêm tối đa 
80.000-100.000 tấn phân lân nung chảy/năm (tương đương sản lượng của 01 lò 
cao mơi được đâu tư tại Thanh Hóa). Tuy nhiên, theo tính toán lại hiệu quả kinh 
tê của dự án thấy rằng nếu đầu tư 01 lò cao tại dự án mới sẽ không hiệu quả 
băng việc đầu tư đồng thời 03 lò cao, nhưng nếu xây dựng cả 03 lò cao trong 
giai đoạn 1 khi nhà máy cũ chưa di dời khỏi khu vực Văn Điển thì tổng công 
suất sản xuất phân lân nung chảy của Công ty lên đến 600.000 tấn/năm- như vậy 
sẽ dư thừa khoảng 200.000 tấn/năm, gây lãng phí đầu tư làm cho dự án và sản 
xuât kinh doanh của cả Công ty bị lỗ.

Với những căn cứ như trên, việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án là cần
thiet đê găn liên kê hoạch di dời với đầu tư mới để đảm bảo hiệu quả sản xuất
kinh doanh hiện nay và định hướng phát triển lâu dài của Công ty. Việc điều
chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Nhà nước về đầu tư xây 
dựng công trình.

2- Phương án điều chỉnh tiến độ:

, ,Sau khi nghiên cứu và phân tích thực tế các yếu tố ảnh hưởng đến Dự án
đề xuất phương án điều chỉnh tiến độ:

Tạm gian tien đọ thực hiện Dự án đên cuôi năm 2018. Sau khi cập nhật 
chính sách của ƯBND thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan về kế hoạch di 
dời, tình hình thực tê và nhu cầu của thị trường để tổng hơp báo cáo cấp có thẩm 
quyền xem xét việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

II-Ý  KIẾN, KIẾN NGHỊ:

x Ỵới những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty đền nghị Đại hội 
đông cố đông xem xét quyết định:

1. Chấp thuận giãn tiến độ thực hiện Dự án “Nhà máy sản xuất phân lân
nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại khu B, khu công nghiệp Bỉm Sơn
Thanh Hóa đên cuôi năm 2018. Sau khi cập nhật kế hoạch di dời theo yêu cầu
của thành phố Hà Nội, tình hình thực tế để lập tiến độ (điều chỉnh) triển khai Dự 
án.

^2. Giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện và phê duyệt tiến 
độ điêu chỉnh Dự án “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK 
Văn Điên tại khu B, khu công nghiệp Bỉm Sơn, Thanh Hóa” theo đúng quy định
hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

3. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm
tập thê, cá nhân trong việc triển khai thực hiện giai đoan 1 của Dư án châm tiến 
độ.



Nơi nhận:
-  Như trên;
- Lưu Thư ký, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
TỊCH ^

Dương



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Nơi nhận: —CHỨ TICH /sm



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHAN LAN NUNG CHAY VAN ĐIEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: 40/TTr-HĐQT Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
(Về việc phê duyệt Quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn: 

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ  đông thường niên Công ty năm 2018

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội-
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ quy định về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính quy 
đinh vc quyet toan dự an hoàn thành thuộc nguôn vôn Nhà nước'

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông 
Công ty cô phân Phân lân nung chảy Văn Điển về việc dừng Dự án đầu tư xây dựng
công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình-

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán dự án dừng 
thực hiện vĩnh viễn, cụ thể như sau:

Tại Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông 
thương men Cong ty năm 2017, Đại hội đông cổ đông đã quyết nghị’

- Dừng dự án đâu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình 
(dự án);

- Giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện dừng dự án theo đúng quy 
định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

Triên khai Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty lập 
Báo cáo quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn theo đúng quy định và thuê tư vấn 
lập Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo quyết toán dự án (đến thời điểm 30/6/2017)

Theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy 
định vê quyêt toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước thì thẩm quyền phe 
duyệt quyêt toán dự án thuộc Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, Hội đồng quản trị trinh 
Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn theo các

m  H l i n C T  n V ì i y  n n i K



1. Tên công trình: Nhà máy phân bón NPK Thái Bình.

2. Chu đau tư: Công ty cô phân Phân lân nung chảy Văn Điển.

3. Địa điểm xây dựng: Cụm Công nghiệp Đồng Tu, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái 
Bình (Ban đâu tại Cụm công nghiệp Vũ Quý, Kiến Xương, Thai Bình).

4. Thời gian khởi công: 12/2007.

5. Thời gian dừng đầu tư: 5/2011.
6. Kết quả đầu tư:

6.1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn Được duyệt

V Ị .  u u r i g

Thực hiện

Đã thanh toán Còn được 
thanh toán

1 2 3 4
Tổng số 28.570.589.780 18.682.794.067 1.330.000

- Vôn ngân sách nhà nước
- -

- Vôn TD ĐTPT của nhà nước
- -

- Vôn TD nhà nước bảo lãnh
- -

- Vôn ĐTPT của đơn vị 28.570.589.780 18.682.794.067 1.330.000

6.2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đỏng
STT Nội dung chi phí Dự toán được duyệt

V Ị .  u ư n g

Đề nghị quyết toán
1 2 3 4

Tổng số 28.570.589.780 18.684.124.067
1 Bôi thường, hỗ trợ, tái định cư 0 586.923.500
2 Xây dựng 21.460.927.291 13.839.095.000
3 Thiết bị 4.039.241.539 1.587.145.609
4 Quản lý dự án 411.782.630 31.064.310
5 Tư vấn 1.432.956.803 1.236.087.985
6 Chi phí khác 10.877.172 1.403.807.663
7 Chi phí dự phòng 1.214.804.345

---------------------- -----------------------------------------
0

Ghi chú: Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cu lấy từ chi phí dụ phòng. 

7. Chi phí đâu tư đirợc phép không tính vào tài sản: 12.087.620.411 đồng



Đơn vị: đồng

Nôi dung
Thuộc Chủ đầu tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý

Giá trị thực tế Giá trị quy đổi Giá trị thực tế Giá trị quy đổi

1 2 3 4 5

Tổng số 1. 475 .923.300 - - -

1 -Tài sản dài hạn (tài sản cố định) 1.475.923.300 - - -

2-Tài sản ngắn hạn - - - -

9. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: 13.563.543.711 
đông (mười ba tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm bốn mươi ba nghìn, bảy 
trăm mười một đồng) theo quy định của pháp luật.

10. Tổng các khoản nợ tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2017 là:

10.1. Nợ phải thu: 0 đồng.

10.2. Nợ phải trả: 1.330.000 đồng.

(một triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng).

Kính trình Đại hội xem xét, phê duyệt.

Hồ sơ kèm theo:

- Báo cáo quyết toán dự án do Công ty lập ngày 15/7/2017;
- Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo quyết toán dự án đến thời điểm ngày 

30/6/2017 do Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam lập;

- Báo cáo thẩm tra quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn ngày 05/01/2018 
của Tổ thẩm định do Hội đồng quản trị Công ty thành lập.

Nơi g ử i :
- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT

TM.HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ 
[ỊCH

ái Dương



CÔNG TY CỎ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
PHÂN LẲN NUNG CHẢY VĂN ĐIÈN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: 39 /TTr-HĐQT Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
(Ve viẹc chi tra tien thù lao, tiên lương cho thành viên Hôi đồng quản tri,

Ban kiêm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ  đông thường niên Công ty năm 2018

1- Ve viẹc chi trả tiên thù lao, tiên lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát, Thư ký Công ty năm 2017:

 ̂Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông; mức 
chi tiên thù lao, tiên lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty 
năm 2017 như sau:

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

- Trương Ban kiêm soát chuyên trách : Tiền lương được thực hiện theo Quy chế trả
lương của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trương.

Trong năm 2017; thực tê chi trả tiền thù lao, tiền lương cho các thành viên Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty đúng theo mức nêu trên. Tổng chi tiền thù lao tiền 
lương năm 2017 là 660.489.300 đ (sáu trăm sáu mươi triệu, bốn trăm tám mươi chín nghìn ba 
trăm đông). Sô tiền này đã tính vào chi phí khi xác định lợi nhuận năm 2017 (468.489.300 đ) 
và trừ vào lợi nhuận sau thuế năm 2017 (192.000.000 đ) của Công ty.

2- Kê hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát, Thư ký Công ty năm 2018:

Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty và dự kiến công việc của Hội đồng quản trị Ban 
ldếm soát, Thư ký Công ty trong năm 2018; Hội đồng quản trị đề nghị mức chi trả tiên thù lao 
tiên lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty trong năm 2018
giữ nguyên như mức đã thực hiện trong năm 2017, cụ thể như sau:

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

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : Tiền lương được thực hiện theo Quy chế trả
lương của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.



Kính trình Đại hội xem xét, thông qua việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành 
viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 
2018.

Nơi gửi :
- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.

TM .HỘI ĐỒN G  QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN 
ậđsưíUNG CHẢY VĂN ĐIÊN
&  ì  / S N .____________

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

Hà Nội, Ngày 5 tháng 4 năm 2018
:m  s o á t  

ÍTr-BKS

TỜ TRÌNH
v ề  việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 

kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018

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

Căn cứ Điêu lệ Công ty Cô phần Phân lân Nung chảy Văn Điển được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2016, được sửa đổi ngày 29/8/2016;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của 
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty 
kiêm toán độc lập thực hiện kiêm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo 
tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp 

thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

- Là Công ty kiêm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao 
đạo đức nghê nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, 
phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;

- Có chi phí kiểm toán họp lý, phù họp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm
toán.

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn 3 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán 

soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như 
sau:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ƯHY



3. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:
- Thông qua tiêu chí và danh sách 03 Công ty kiểm toán nêu trên'

- Uy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán 
trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 
2018, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, thông qua./.

Nơi nhận: „  ___ ,
■ Cồ Z g  công ty; ™ -  BAN H Ẻ M  SOÁT
-Hội dạng quân tri; T R Ư Ở N G  B A N
- Ban Tổng giám đốc; . , ,  r
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS, Thư ký công ty, VT (3b).

Nguyễn Hồng Hải



CÔNG TY CỔ PHÀN 
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỀN

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

Sô: 38/TTr-HĐQT Hà nộị5 ngày. 16 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
( Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2018)

Kính gử i: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018

1 , ĩ l ăm..2Ị01I! ’ hội đồng cổ đôn« thườnS níên Công ty đã thông qua kế
hoạch sản xuât kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2017 như sau-

1 - Tổng doanh thu: 920,07 tỷ đồng.
2- Lợi nhuận trước thuế: 55 tỷ đồng.
3- Mức chi trả cổ tức bằng tiền: 8%/mệnh giá.

Thực tê năm 2017, Công ty đã đạt tổng doanh thu là 952,55 tỷ đồng lợi

T đ tn ĩ ìh -  , a  f j à Hội đồn® ^ ^  ®  ^  neH Đại hội đồng
T ĩ ỉ chi “  cồ tfcnâm  2017 bằns tiền là 12%/mệnh giá (theo
Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đông quản trị tại Đại họĩ)

3 5  klí  ,trong năm 2018’ tình hình sản xuất kinh doanh phân bón tiếp tục
gặp nhiều khó khăn do cáo chi phí đầu vào vẫn ử mức cao” thời t ó  diễn b S  tót

í ?  phân tón  ”  Ắ  Công “
s  l ĩ ử  dr  p“  nu"g và phàn
« í  Ỉ T L  ?  ạÌ.Bỉm Sơn’ Thanh Hốa”; vì vậy, Hội đồng quản tri đê nghi 
n&i 2 0 l f z t u  ■ s *  d o a l  vvà chi tri cổ tóc

1- Tổng doanh thu năm 2018: 949,44 tỷ đồng.

2- Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 58,80 tỷ đồng.

3- Chi trả cổ tức năm 2018:
- Mức chi trả cổ tức: 10% /mệnh giá’
Chi trả cổ tức bằng tiền: 10%/mẹnh giá.

quvền đ i ™ - 1?®  cổ tóc năm 2018 tr0ng, năm 2018: hội đồng cổ đông úy
ông quàn trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018



và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất 
kinh doanh của Công ty ữong năm.

N ơi gửi TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHAN LAN NUNG CHAY VAN ĐIEN Độc lâp - Tự do - Hanh phúc

Số: 37/TTr-HĐQT Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
(Về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018

Can cư Đieu lệ Công ty cô phân Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua ngày 29/8/2016; '

Căn cứ kêt quả kinh doanh năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán'

Căn cứ các quy định hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Họi đong quan tri đê nghị Đại hội đông cô đông xem xét, thông qua Phương án phân 
chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 với nội dung như sau:

1- Các chỉ tiêu:

Số Chỉ tiêu Thực hiện năm 2016 Phương án năm 2017

1 i Tỷ lệ Giá trị ( đ ) Tỷ lệ Giá trị ( đ )
1 Vốn điều lệ 376.653.480.000 376.653.480.000

- Vốn của nhà nước 252.568.870.000 252.568.870.000
- Vốn của cổ đông khác 124.084.610.000 124.084.610.000

2 1 õng lọi nhuận phát sinh 57.827.998.195 73.665.563.821
- Lợi nhuận thực hiện trong năm 55.539.767.134 72.041.783.752
- Lợi nhuận bô xung theo biên bản Thanh tra thuế 

năm 2015
2.288.231.061

- Lợi nhuận bô’ sung theo Biên bản Kiểm toán Nhà 
nước năm 2016 1.623.780.069

ò 1 nuẽ thu nhập doanh nghiệp 9.482.013.849 13.430.500.216

- Thuê TNDN phải nộp 8.862.541.652 13.430.500.216
J . 2 - Thuê theo biên bản Thanh tra thuế2012-2014 619.472.197
4 Lọi nhuận sau thuế TNDN: 48.345.984.346 60.235.063.605

5 Lọi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển 
sang năm nay 4.908.074.262 1.304.939.775



6 Lọi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển 
sang năm sau

1.304.939.775 2.012.276.239

7 Tổng lọi nhuận sau thuế phân phối năm nay 
(7=4+5-6)

52.714.530.608 59.527.727.141

7.1 Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

7.2 Trích quỹ đầu tư phát triển 23,5% 11.359.032.608 15% 9.035.259.541

7.3 Trích quỹ khen thưởng phúc lơi 7% 3.384.150.000 8%. 4.818.800.000

ỈA Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty 114.000.000 283.250.000

7.5 Chia cố tức năm/vốn điều lệ 10% 37.665.348.000 12% 45.198.417.600

- Cố tức trả bằng tiền 10% 37.665.348.000 12% 45.198.417.600

7.6 Phân phối khác 192.000.000 192.000.000

- Thu lao cho thành viên HĐQT không trưc 
tiếp tham gia điều hành 192.000.000 192.000.000

Ghi chú:

Viẹc trích lập các chỉ tiêu từ 7.1 - 7.5 dựa trên các cở sở sau'

" Nghị định sô 53/201Ố/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 
28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội*

- Nghị quyêt sô 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Quỹ đầu tư phát triển trích 15% lợi nhuận sau thuế để Công ty thực hiện Dự án đầu
tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tậu Bim 
Sơn, Thanh Hóa:

2- Chi trả cổ tửc năm 2017 bằng tiền:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán, Hội đòng quán tri 
kính trình Đại hội cổ đông thông qua:

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền là 12%/mệnh giá 
(1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng); trong đó:

+ Cổ tức năm 2017 đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2017: 5%/mệnh giá 
(1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)-

+ Cổ tức năm 2017 còn lại trả bằng tiền trong năm 2018: 7%/mệnh giá 
(1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)-



- Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiên 
cho cổ đông theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.



















CÔNG TY CỎ PHẦN 
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIẺN

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

Số: 36 /BC-HĐQT Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018

Hội đông quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin trân trọng cảm 
ơn Quý vị cô đông đã quan tâm và tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
Công ty năm 2018. Hội đông quản trị xin báo cáo Đại hội về thực trạng hoạt động sản 
xuât kinh doanh của Công ty năm 2017 và định hướng hoạt động của Công ty trong năm 
2018 với nội dung như sau:

1- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017:
1. Đặc điêm, tình hình chung:
a. Khó khăn: Ngay từ đầu năm 2017, hoạt động của ngành sản xuất kinh doanh 

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

- Giá than tăng, cước vận tải tăng, thuế đất tăng, chi phí bảo hiểm tăng, chi phí xử 
lý chất thải t ă n g . c h í n h  sách thuế GTGT đối với mạt hàng phân bón theo Luật thuế 71 
đưa phân bón ra khỏi danh mục hàng hóa chịu thuế GTGT dẫn tới chi phí sản xuất tăng;

- Diện tích đât trông trọt giảm, thời tiết diễn biến bất thuận cho sản xuất nông 
nghiệp, nông dân thiêu vôn đâu tư do giá nông sản giảm, nguồn cung phân bón (cả nhập 
khâu và trong nước) tăng, giá phân bón thế giới và trong nước ở mức thấp, chi phí bán 
hàng tăng do sự cạnh tranh trên thị trường phân bón ngày càng gay gắt;

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

và phân bón NPK Văn Điên tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa nên phải tập trung nhân lực, vốn 
cho dự án;

- Việc tuyển lao động khó khăn do Công ty đóng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
b. Thuận lợi:
- Công ty có bề dày trên 50 năm sản xuất phân bón; đội ngũ cán bộ công nhân có 

kinh nghiệm, trình độ, tay nghề;
- Sản phâm phân bón của Công ty giữ được thương hiệu trên thị trường trong và 

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

các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh; nhìn chung, các mặt hoạt động của Công ty 
trong năm 2017 tương đối ổn định, cụ thể:

- Vê lao động: Đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và cho dự án đầu tư xây 
dựng Nha may san xuât phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tai Bỉm Sơn 
Thanh Hóa”^

- về  tổ chức, quản lý: Chặt chẽ, khoa học, bám sát thực tế sản xuất kinh doanh'



-Ve công nghệ: Được cải tiến, nâng cao trình độ;
- Vê sản xuât: Tăng cường tiết giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động;
- Vê sản phâm mới: Các sản phẩm mới (lân, NPK vê viên) tiếp tục thâm nhập thị

trường, tăng sản lượng tiêu thụ; '
- Ve thị trường, tiêu thụ: Thị trường được giữ vững, mở rộng;
- Vê tài chính kê toán: Thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Công ty; tình 

hình tài chính của Công ty lành mạnh;
- Vê đâu tư xây dựng: Đáp ứng nhu cầu máy móc thiết bị cho sản xuất kinh doanh. 

Dự án đâu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển 
tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa thực hiện xong gói thầu san nền; đang triển khai thi công gói 
thâu xây tường rào và cổng;

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

3. Kêt quả thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2017 giao:

a- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính và mức trả cổ tức đạt được trone năm
2017:

STT Chỉ tiêu chính ĐVT Thực
hiện
2016

KH
ĐHĐCĐ

2017

Thực
hiện
2017

So sánh (%)
2017
/KH

2017/
2016

1 Sản lượng tiêu thụ Tân 298.156 296.000 304.204 103 102
2 Tông doanh thu Tỷ.đồng 925,65 920,07 952,55 104 103
3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ.đồng 55,54 55,00 72,04 131 130
4 Mức trả cố tức bằng tiền %/mệnh giá CP 10 8 12 150 120

Nhận xét: Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đều tăng so với kế hoach và năm
2016:

- Sản lượng tiêu thụ năm 2017 tăng 2-3% so với kế hoạch và năm 2016 do Công ty 
giữ vững và mở rộng thị trường;

- Tông doanh thu tăng 3-4% so với kế hoạch và năm 2016;
- Lợi nhuận trước thuế tăng 30-31% so với kế hoạch và năm 2016.
b- Chi trả cô tức năm 2017 băng tiên: Dự kiến là 12%/mệnh giá (theo Tờ trình số 

37/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị tại Đại hội). Trong năm 2017 đã 
chi tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền là 5%/mệnh giá; dự kiến chi trả phan cổ tức con 
lại năm 2017 bằng tiền là 7%/mệnh giá.

c’ t0^n báo cáo tài chính Công ty năm 2017: Đã lựa chọn Công ty TNHH 
Kiêm toán và Thâm định giá Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 
2017.

d- Chi trả thù lao, tiền lương, tiển thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành 
Ban kiem soat, can bọ quản lý khác và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm

STT Họ và tên Chức vụ Tiền thù lao 
(đì

Tiên lương 
(đ)

Tiên thưởng 
(đ)

Tông cộng 
(đìI

1
H ội đổng quản tri 
Lâm Thái Dương Chủ tịch HĐQT 72.000.000

-------- _______

27.000.000 99.000.0002
3

Nguyên Ngọc Thạch 
Hoàng Văn Tại

Thành viên HĐQT 
Thành viên HĐQT 
- Tổng giám đốc

60.000000
60.000.000 649.341.500

13.000.000
95.600.000

73.000.000
804.941.500



4 Nguyễn Thu Hằng Thành viên HĐQT 60.000.000 13.000.000 73.000.000
5 Cân Thi Thu Hà Thành viên HĐQT 60.000.000 169.712.200 30.300.000 260.012.200

II Ban điêu hành
1 Hoàng Văn Tại Tông giám đôc Như muc 1.3 nêu trên
2 Chu Văn Thước Phó Tổng Giám đốc 457.438.800 60.700.000 518.138.800

» 3 Phạm Quang Trung Phó Tông Giám đôc 453.619.800 61.900.000 515.519.800
4 Văn Hông Sơn Phó Tổng giám đốc 435.593.700 57.984.000 493.577.700

III Ban kiêm soát
1 Nguyên Hông Hải Trưỏng BKS 334.566.300 40.500.000 375.066.300
2 Trần Quốc Cương Kiêm soát viên 52.000.000 5.500.000 57.500.000
3 Hồ Sỹ Tiến Kiêm soát viên 48.000.000 5.500.000 53.500.000

IV Nguyễn Thị Hiền Kê toán trưởng 373.758.100 49.500.000 423.258.100

Thù lao, tiền lương chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
năm 2017: được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2017 (theo tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị tại Đại 
hội).

e- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017: được thực hiện theo 
đúng các quy định của Công ty.

f- Dừng dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình: Đã 
lập Báo cáo quyêt toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn và thuê tư vấn lập Báo cáo kiểm 
toán độc lập vê Báo cáo quyêt toán dự án để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo 
Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị tại Đại hội).

g- Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017: Được thực hiện theo đúng 
các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

Trong bối cảnh rất khó khăn của ngành sản xuất phân bón trong nước; để nâng cao 
hiệu quả hoạt động quản trị Công ty và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 
được Đại hội đồng cổ đông giao; Hội đồng quản trị đã nêu cao quyết tâm, đoàn kết nhất 
trí, thường xuyên tổ chức các cuộc họp (trong năm đã tổ chức 7 (bẩy) cuộc họp chính 
thức) và nhiều lần tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Các Nghị quyểt, Quyết 
định của Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề sau:

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

- Chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như tài chinh kế toán, tiêu thụ 
sản phâm, sản xuât sản phâm mới, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh-đầu tư xây 
dựng; đặc biệt là việc triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung 
chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa;

- Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành.
h. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong năm

2017:
Trong năm 2017, Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều 

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

Trong năm 2017, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã điều hành hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ



đong va Họi đong quản trị, đảm bảo hoàn thành kê hoạch được Đại hội đồng cổ đông 
giao.

Trong năm 2017 có một sô đơn thư tô cáo của cổ đông gửi một số cơ quan nhà 
nước, báo chí, cổ đông lớn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty về sai phạm của 
Tong giam đôc trong quá trình quản lý,̂  điêu hành Công ty; Hội đồng quản trị đã thành 
lập Tô công tác của Hội đồng quản trị để giải quyết (theo Quyết định số 108/HĐQT ngày 
15/11/2017), Tô công tác đã có báo cáo Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, hiện Thanh tra Bọ 
Công thương đang làm việc tại Công ty để xác minh nội dung đơn thư tố cáo (theo Quyết 
đinh sô 717/QĐ-BCT ngày 06/3/2018 của Bộ Công thương). Khi có kết luận thanh tra, 
Hội đông quản trị sẽ giải quyết.

II. Định hướng hoật động của Công ty trong năm 2018:
Sau khi xem xét các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2017 và dự kiến tình 

hình năm 2018, Hội đông quản trị đã xây dựng kế hoạch kế hoạch sản xuất kinh doanh 
và chi trả cô tức năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo tờ trình số 
38/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 tại Đại hội), các chi tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 949,44 tỷ đong;
- Lợi nhuận trước thuế: 58,80 tỷ đồng;
- Mức chi trả cổ tức bằng tiền: 10% /mệnh giá.
Đe thực hiện được kê hoạch đê ra, cân thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây
1 -Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quan tri 

trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và của Cong ty; đảm bảo tao điều 
kiện tôi đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành-

- Tang cương phôi hợp với Ban kiêm soát để nâng cao hiệu quả kiểm soát hoat 
động của Công ty;

J, '  yráp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ, nhất là các Quy 
chê, Quyệt định làm cơ sở cho mọi hoạt động của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động cua 
Cong ty tiep tục hoan thiện với mục tiêu phát triên bền vững*

- Tiêp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, điều hanh để đáp ứng đòi hòi ngày 
càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;

_ ',Đ,iêu chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy
bxĩ! ™  Ỵ í? P iển tại Bim Sơn’ Thanh Hóa để phù hợp tình hình thực tê (theo 

Tờ trình sô 40/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị tại Đại hội).

•, 2" đ°ng quản tr- đ-nh hướng’ chỉ đạ°’ ẽiám sát Ban điều hành thực hiện cácnhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tập trung cao độ linh hoạt, bám sát thực tế trong công tác quản lý, điều hành-
- Chú trọng nhân to con người;
" Ap dụng các sáng kiên cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm 

chi phí sản xuât, hạ giá thành sản phẩm;
- Phát triên sản phẩm mới; củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài

nước; ' &

- Trien khai các dự án đảm bảo chât lượng, hiệu quả'
- Đảm bảo vệ sinh môi trường-an toàn iao động theo’ quy định của nhà nước.
'  Thực,hiỹn đ?ng cáf  ch® đ0’ đảm bảo việc làm, thu nhập,’ cải thiện đieu kiện làm
0 "gl? ịao f ộ ng- Quan tâm’ hưởng ứng các phong trào xã hội, từ thiện do địa

phương và các tổ chức phát động.



Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường 
Công ty năm 2018; kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.



CÔNG TY CÒ PHÀN CỘNG HỀA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHAN LÂN NUNG CHẢY VẰN ĐIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

r

SÔ: 35/BC-HĐQT Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẲT NĂM 2017 ĐÃ Được KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đông cổ đông thường niên Công ty năm 2018

Hội đông quản trị Công ty cô phân Phân lân nung chảy Văn Điển xin báo cáo Đại 
họi đong cô đông vê Báo cáo tài chính tóm tăt năm 2017 đã được kiểm toán với nội dung 
như sau:

Số
TT

Nội dung Số cuối 
năm

Số đầu 
năm

A Tài sản ngắn hạn 543.693.213.442 585.709.858.897
I Tiền và các khoản tương đương tiền 81.978.902.527 142.366.715.224

II Các khoản đầu tư tài chính ngắn han 20.000.000.000 10.000.000.000
III Các khoản phải thu 30.525.647.694 28.376.565.412
IV Hàng tồn kho 375.002.851.389 365.790.885.902
V Tài sản ngắn hạn khác 36.185.811.832 39.175.692.359

B Tài sản dài han 112.354.842.179 113.443.463.407
I Các khoản phải thu dài han

II Tài sản cố đinh 111.589.430.404 111.412.639.857
1 Tài sản cố đinh hữu hình 12.919.956.211 16.852.792.808
2 Tài sản cố đinh vô hình 0 0
4 Chi phí xây dưng cơ bản dở dang 98.669.474.193 94.559.847.049

III Bất động sản đầu tư
IV Các khoản đầu tư tài chính dài han
V Tài sản dài han khác 765.411.775 2.030.823.550

TỐNG CÔNG TÀI SẢN 656.048.055.621 699.153.322.304

NGUỔN VỐN
A Nợ phải trả 172.885.685.865 233.605.106.378

I Nợ ngắn han 172.885.685.865 233.605.106.378n Nơ dài han
B Vốn chủ sở hữu 486.162.369.756 465.548.215.926

I Vốn chủ sở hữu 486.162.369.756 465.548.215.92ố
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 376.653.480.000 376.653.480.000
2 Thặng dư vốn cổ phần



3 Cổ phiếu quỹ(*)
4 Chênh lêch đánh giá lai tài sản
5 Chênh lêch tỷ giá hối đoái
6 Ọuỹ đầu tư phát triển 41.686.986.376 30.327.953.768
7 Quỹ khác thuôc vốn chủ sở hữu 3.281.900.000 3.281.900.000
8 Lợi nhuân sau thuế chưa phân phối 61.540.003.380 55.284.882.158
9 Nguồn vốn ĐTXD

II Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

TỔNG CÔNG NGUỔN VỐN 659.048.055.621 699.153.322.304

PHẦN II -  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUÂT KINH DOANH

Số
TT

Chỉ tiêu Số năm nay Số năm trước

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dich vu 943.171.685.394 907.609.425.386
2 Các khoản giảm trừ doanh thu
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dich vu 943.171.685.394 907.609.425.386
4 Giá vốn hàng bán 719.460.369.666 689.058.109.013
5 Lợi nhuân gộp về bán hàng và cung cấp dich vu 223.711.315.728 218.551.316.373
6 Doanh thu hoat đông tài chính 8.732.721.636 12.072.264.904
7 Chi phí tài chính 660.370.163 1.765.385.458
8 Chi phí bán hàng 134.994.631.073 152.384.153.511
9 Chi phí quản lý doanh nghiêp 24.726.512.314 22.075.682.321
10 Lợi nhuận thuần từ hoat đông kinh doanh 72.062.523.814 54.398.359.987
11 Thu nhập khác 641.298.307 5.971.617.077
12 Chi phí khác 662.038.369 4.830.209 930
13 Lợi nhuân khác -20.740.062 1.141 407 147
14 Tổng lợi nhuân kế toán trước thuế 72.041.783.752 55.539.767.134
15 Thuế thu nhâp doanh nghiêp 13.430.500.216 8.862 541 652
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lai 1.265.411.775 2.245.411 775
16 Lợi nhuận sau thuế TNDN 57.345.871.761 44.431.813.707
17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.523 1.180



Trên đây là Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán; kính trình Đại 
hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.






































