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Danh m c vi t t t
VFC
: Tên viết tắt của Công ty C ph n hử trùng Việt Nam
VNĐ
: Việt Nam đồng
ĐHĐCĐ
: Đại hội đồng c đông
HĐQT
: Hội đồng quản trị
BKS
: Ban kiểm soát
BTGĐ
: Ban T ng giám đ c
BĐH
: Ban điều hành
TGĐ
: T ng giám đ c
FV
:T
n ca Vi
KQ
: Kết quả
SX KD
: Sản xu t kinh doanh
KH
: Kế hoạch
TH
: Thực hiện
MKT
: Marketing
BHYT
: Bảo hiểm y tế
BHXH
: Bảo hiểm xã hội
BHTN
: Bảo hiểm th t nghiệp
CBCNV
: Cán bộ công nhân viên
BVTV
: Bảo vệ thực vật
KCN
: Khu công nghiệp
IMFO
: Hiệp hội khử trùng qu c tế
AFAS
: T chức c p gi y chứng nhận ch t ợng khử trùng của ÚC
TTTM
: Trung tâm th ơng mại
PCO
: Kiểm soát dịch hại
BVTV
: Bảo vệ thực vật
VFG
: Mã chứng khoán của VFC
VĐL
: V n điều lệ
HOSE
: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM
CĐ
: C đông
CP
: C ph n
CPQ
: C phiếu quỹ
SH
: Sở hữu
GD
: Giao dịch
TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
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I.THÔNG TIN CHUNG
1. V C

n

2012

Tiến hành tái c u trúc, khởi động tiến trình
cải cách, thay đ i ph ơng thức kinh doanh,
ph ơng thức điều hành trong t àn hệ th ng.
Củng c ị trí 1 trong ngành hử trùng iểm át dịch hại & khẳng định ị trí 2
trong ngành Nông d ợc
2011
Mở rộng nghiên cứu, ản xu t gi ng cây trồng
Dẫn đ u thị tr ờng tr ng ngành khử trùng
Hệ th ng chi nhánh hình thành tại h u hết các
thành ph & cảng ớn ở Việt Nam
2009
V C niêm yết trên HO E,
chính thức gia dịch từ 17/12/2009 ới mã V G
2008
Trụ ở chính Tòa nhà VFC & hách ạn N
t Nha Trang
chính thức đi à h ạt động, đánh d u b ớc đi mới bên cạnh
h ạt động ngành nghề kinh d anh truyền th ng
2007
Công ty thực hiện áp nhập ới Công ty C ph n Đ u t Hồng Đức,
trở thành công ty đại chúng từ ngày 25/06/2007
2006
Nhà n ớc bán hết ph n n c ph n tại công ty,
Cơ c u n chỉ bao gồm n của CBCNV & c đông ng ài.
2001
V C h àn t t iệc c ph n hóa t àn bộ công t,y
trở thành công ty c ph n đ u tiên ề ãnh ực khử trùng & nông d ợc.
1999
Bắt đ u c ph n hóa bộ phận nông d ợc
1994
Tham gia kinh d anh nhập khẩu nông d ợc, trở thành nhà phân ph i của các công ty
nông d ợc hàng đ u thế giới Z n ca, Ciba, Ru , A nti , umiai, MC
1993
Hợp nh t các t chức hử trùng thuộc Cục BVTV thành ập Công ty hử trùng Việt Nam
(VFC) trực thuộc Bộ Nông nghiệp à Công nghiệp thực phẩm ới ngành nghề kinh d anh
chính khử trùng hàng hóa xu t khẩu
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2. C

à

ợc

1991
Huân Ch ơng La Động
Hạng 3

1995
Huân Ch ơng La
Động Hạng 2

2000-2005
- Huân Ch ơng Lao Động Hạng 3
- Bằng khen & cờ thi đua
- Phong trào thi đua lao động giỏi
Xây dựng t chức Công Đ àn ững
mạnh;
Phong trào xanh, ạch, đẹp; bảo đảm
an t àn ệ sinh lao động.
“Đảng Bộ cơ ở trong ạch, ững mạnh
tiêu biểu” trong 05 năm iền.

2011
Top 500 công ty t nhân ớn
nh t và đóng thuế thu nhập
doanh nghiệp nhiều nh t
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3. T

Phát triển nền nông nghiệp và c i thiệ
ng s ng t i Việt Nam;
n cho khách hàng s n phẩm - d ch vụ v i ch
ng cao nh t.

Tầ
ầu trong ĩ

VFC sẽ trở thành 1 trong 3 công ty dẫ
D c;
Ti p tục khẳ
nh v trí s m
D ch h i t i Việt Nam.

T

ệp ủ

ủ

ĩ

ực Kinh Doanh

ực Khử trùng và Kiểm soát

HĐQT
Sau hơn 37 năm hoạt động, Công ty Cổ
phần Khử trùng Việt Nam (VFC) trở thành
một trong những thương hiệu hàng đầu
trên thị trường Việt Nam, chúng tôi cam
kết đmm đến những ản hh̉m iịch
vụ chất lượng, tiếh tục củng cố vị trí aố 1
trong hoạt động cung cấp dịch vụ Khử
trùng - Kiểm soát dịch hại và khẳng định
vị trí thứ 2 trong lĩnh vực kinh doanh
Nông iược trên c̉ nước.

B

B

T

Đây là động lực để VFC góp phần hoàn
thành sứ mệnh "phát triển nền nông
nghiệp và cải thiện môi trường sống
tại Việt Nam".
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4. N à

kinh doanh
N

ợc

m

SP/DV tiêu bi u

- Top 5 công ty hàng đ u ề kinh - Thu c trừ bệnh: Anvil, Champ DP,
d anh thu c BVTV
Rid mi , Vi ta…
- Phân ph i các ại thu c nông
d ợc ch t ợng ca từ các công
ty sản xu t thu c bảo vệ thực vật
hàng đ u thế giới: yng nta Thụy
ỹ , umiai Nhật), Makhteshim
(Israel), FMC (Mỹ …
- Thu c trừ cỏ: Nominee, Ametrex,
Dua G d…

- Hình thành mạng ới phân ph i - Thu c trừ sâu: Marshal, Nissorun,
thu c bảo vệ thực vật trải đều trên
Karate, Proclaim, Suprathion,…
khắp cả n ớc với 16 chi nhánh và
hơn 450 đại lý c p 1 trên toàn
qu c.
- Sở hữu nhà máy đóng gói à gia
công ở KCN Lê Minh Xuân và
kho trữ hàng tại Hóc Môn.

Gi ng cây
tr ng

- Độc quyền cung c p các loại bắp
của Syngenta. Cung c p các loại
gi ng của Syngenta:
- Bắp: NK 66, NK 6326
Bắp chuyển g n tr ng giai đ ạn
tiếp theo)
-D a h u Ánh D ơng, Cà Chua,
Rau,…
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Khử trùng

- Nông sản: gạo, cà phê, tiêu, bắp, hạt
- Là công ty khử trùng đ u tiên ở
điều nhân, đậu các loại, sắn/mì lát,
Việt Nam, với thế mạnh về ch t
bột mì, lúa mì, cám... dạng đóng ba
ợng à hơn 30 năm kinh nghiệm
hay hàng xá trong container, lô hàng
hoạt động, VFC luôn giữ đ ợc uy
trong kho hay trong h m tàu.
tín trên thị tr ờng, xứng đáng ị trí
Pallet gỗ, bao bì, thùng carton chứa
s 1 trong ngành
hàng chuyên chở hàng g m sứ, máy
- Là đơn ị đ u tiên và duy nh t
móc thiết bị, phụ tùng.
tại VN áp dụng các ph ơng pháp
- Khử trùng container rỗng, container
và dụng cụ công nghệ khử trùng
cho các loại hàng mây tre lá, thủ
tiên tiến nh t trên thế giới
công mỹ nghệ, c u kiện gỗ.
- Khử trùng nguyên liệu sản xu t thức
ăn gia úc, thành phẩm hay các dây
chuyền chế biến...

PestMan
- Với khẩu hiệu “Chuyên gia diệt
côn trùng”, V C uôn đ a ra
những giải pháp kiểm soát côn
trùng hợp lý, hiệu quả và an toàn
nh t cho khách hàng

-

Kiểm soát m i nhà ở
Kiểm soát m i công trình
Kiểm soát và tiêu diệt chuột
Kiểm soát côn trùng gây hại

- Là thành viên chính thức của t
chức kiểm soát dịch hại đa qu c
gia NPMA có trụ sở tại Hoa Kỳ
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B

ng s n

- Tòa nhà VFC nằm ở vị trí
trung tâm thành ph (ngã ba
Nguyễn Trung Ngạn – Tôn Đức
Thắng) với 1 trệt, 1 lửng, 3
h m, 9 t ng. Diện tích sử dụng
2.500 m2. Trong đó, t ng 9,10
đ ợc dùng àm ăn phòng
VFC, các t ng còn lại cho thuê.
Với công su t ch thuê đạt
95%.

- Khách s n Novotel Nha
Trang (*) nằm trên đ ờng Tr n
Phú, h ớng ra vịnh Nha Trang
và biển. Là một khách sạn tiêu
chuẩn 4 sao với 154 phòng
đ ợc trang thiết bị thanh lịch,
hiện đại, sự lựa chọn hàng đ u
của du khách khi đến Nha
Trang du lịch, nghỉ d ỡng.
(*) do tranh chấp vớ đ t c
doanh Cty TNHH H i Yến (KS
Novotel Nha trang) từ ăm
8
nên doanh thu của khách sạn vẫn
chư được đư v o do h thu của
VFC
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5. VFC

V n

u

qua
126

129

2011

2012

97
74

81

46
28

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2013

V n điều lệ của V C đã tăng hơn 4,5 n từ 28,6 tỷ đồng lên 129,7 tỷ đồng chỉ trong 5
năm thông qua các đợt phát hành thêm cho c đông hiện hữu và c đông chiến ợc à
c phiếu th ởng ch nhân viên.
Trong quá trình hoạt động, v n chủ sở hữu luôn chiếm trên 50% trên t ng tài sản, sẵn
àng đáp ứng cho hoạt động đ u t mở rộng trong khi v n vay nhằm đáp ứng nhu c u
hoạt động sản xu t kinh doanh của DN.
T c độ tăng tr ởng doanh thu và lợi nhuận trung bình tăng 14
ới năm 2011.
Tr ng đó kinh d anh nông d ợc gi ng cây trồng chiếm hơn 82 tỷ trọng, tiếp đến là
khử trùng 14%, 4% còn lại đ ợc đóng góp từ DV kiểm soát dịch hại à ch thuê ăn
phòng.
Giá trung bình c phiếu VFG ở mức 60.000 đồng từ khi bắt đ u giao dịch trên HSX
(12/2009). Từ đ u tháng 6/2011, giá c phiếu V C gia động ở mức 35.000-40.000
đồng sau khi công ty phát hành thêm 2,9 triệu c phiếu th ởng cho c đông hiện hữu.
Xét trong b i cảnh chung của thị tr ờng chứng khoán, VFG là một mã căn bản t t.
Hằng năm, công ty thực hiện chi trả c tức n định, ca hơn ãi u t ngân hàng. Cụ thể
chia c tức 25% bằng tiền mặt tr ng năm 2012.
Từ năm 2011-2012, công ty phát triển thêm 5 chi nhánh mới ở Nghệ An, ơn La,
Đồng Tháp, Đồng Nai, Sóc Trăng; đội ngũ nhân iên V C cũng ợt qua con s
1.000. S
ợng chi nhánh và lực ợng nhân sự tăng nhanh cùng ới con s doanh
thu, lợi nhuận n t ợng tr ng những năm g n đây ph n nào khẳng định quy mô phát
triển, th ơng hiệu ững mạnh à ị trí hàng đ u của V C
ới các công ty tr ng
cùng nh ực.
Tỷ lệ nhân sự / ngành nghề kinh doanh
Nô

1%
13%

44%

42%

d ợ

Khử trùng & PCO
Ngành hỗ trợ
Cho thuê tòa

à
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6. M

à

6.1.

6.2.
V C có trụ ở chính tại thành ph Hồ Chí Minh ới mạng ới chi nhánh phủ rộng khắp Việt
Nam hiện ba gồm: 1 nhà máy ản xu t, 2 ăn phòng đại diện, 16 chi nhánh ở VN & 1 ở
Campuchia.
H
Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam
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6.3.

ty con

Stt
1

Bên có liên quan
Công ty TNHH Hải Yến

M i quan h
Công ty liên

Tỷ l BQ

V

(*) 179.514.814.098

doanh
2

Công ty CP TM Nông Nghiệp

Công ty liên kết

40%

13.790.000.000

Sông Mê Kông
3

Cty TNHH MTV Trọng Tín

Công ty con

100%

Long An

II.T NH H NH H
1. T

T

NG TR NG NĂM
à

1.1. N
Đã h àn thành đ ợc các chỉ tiêu cơ bản d Đại Hội Đồng C Đông à Hội đồng quản
trị đề ra th chỉ tiêu kế hoạch 2012.
Các nh ực hoạt động kinh doanh của Công ty đều đ ợc duy trì hoạt động n định
đúng th định h ớng phát triển.
Đảm bảo tình hình tài chính của Công ty lành mạnh; có đủ nguồn v n đáp ứng nhu c u
v n cho h ạt động ản xu t kinh d anh à đ u t của Công ty.
Khởi động tiến trình cải cách, tái c u trúc, thay đ i ph ơng thức kinh d anh, ph ơng
thức điều hành tr ng t àn hệ th ng.
Mở rộng thị tr ờng kinh d anh thu c BVTV sang thị tr ờng Campuchia qua việc
thành ập Chi nhánh V C-Camb à chi nhánh Thành ph Hồ Chí Minh của ngành
hử trùng & P tMan.
Công b hình ảnh à th ơng hiệu mới của Bộ phận Kiểm soát côn trùng VFC với tên
gọi PESTMAN chính thức kể từ ngày 01/06/2012.
Góp ph n cùng xã hội, duy trì đ ợc việc làm và thu nhập n định ch hơn 1000 lao
động, đồng thời h àn thành ngh a ụ đóng góp ch ngân ách nhà n ớc.
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1.2.
NG NH

N NG
ỢC

GIỐNG

KHỬ
TRÙNG

PCO

THUÊ
VP

Doanh thu

1,228

143

169

59

12

1,134

125

208

52

11.7

92

87

123

88

97

ỷ

)

Doanh thu
ỷ

)

%

Năm 2012, lãi su t vẫn còn ở mức cao, tình hình tài chính tiếp tục khó khăn, định mức
ch ay hạn chế cùng ới ự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty tr ng cùng nh ực
à những khó khăn à thách thức tr ng năm đ i ới các d anh nghiệp tr ng đó có
VFC.
2. T

à

2.1. Thành phần B

ều hành

i.

2.2. Nguồn nhân lực:
Từ những ngày đ u còn à các đội khử trùng với ch a đ y 100 CBCNV nay đã ên hơn
1.000 ng ời (hết năm 2012).
Một s phòng ban mới ra đời nh Phòng Marketing và chuyển gia kỹ thuật, Phòng
nghiên cứu à phát triển, chi nhánh thành ph Hồ Chí Minh...
D đặc tính ngành nghề hoạt động kinh doanh, s a động nữ của công ty chỉ chiếm
20%, tỷ lệ này ca hơn ở nhóm ăn phòng. Độ tu i a động bình quân 30-40 do ph n
lớn a động đều có thâm niên công tác âu năm ở Công ty. Đội ngũ kỹ thuật viên, kỹ
chiếm s
ợng chủ yếu, trình độ ngày càng đ ợc nâng cao.
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Nội dung
ợng a động

i)

T

C

ng

T
P

Năm 2011

Năm 2010

1.093

985

766

9

8

4

329

245

200

95

88

79

125

334

233

535

310

238

6.700.000

6.700.000

6.300.000

N

ô

Thu nhập bình quân ng ời

ng)

2012

2.3.
Với ph ơng châm “Nhâ v
t s v
ười bạ đồ h h t
co đường
thành công và phát triển của Doanh nghi p” V C uôn quan tâm đến sự phát triển
nguồn nhân lực đặc biệt là những nhân iên xu t ắc, có năng ực à nhiệt huyết đóng
góp để ph n đ u cho mục tiêu chiến ợc là doanh nghiệp đứng thứ hai một cách bền
vững tr ng nh ực nông d ợc và tiếp tục khẳng định vị trí s một tr ng nh ực khử
trùng, kiểm soát dịch hại.
Chế đ làm vi c: Công ty t chức làm việc 8h/ngày từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tu n.
Nếu Công ty có yêu c u ng ời a động làm thêm giờ thì ng ời a động sẽ đ ợc b
trí nghỉ bù hoặc thanh toán tiền công làm thêm giờ th quy định.
Nghỉ phép, lễ, Tết: Nhân iên đ ợc nghỉ lễ và tết th quy định của Bộ luật a động
à đ ợc h ởng nguyên ơng. Những nhân viên làm việc từ 12 tháng trở ên đ ợc
nghỉ phép 12 ngày mỗi năm. Ng ời a động có thể nghỉ phép 01 l n tr ng năm h ặc
trải đều các tháng tr ng năm. Thời gian nghỉ phép năm đ ợc ké dài đến hết quý 01
năm au.
Nghỉ m, thai s n: Công ty thực hiện đúng các quy định về Bảo hiểm xã hội, Bảo
hiểm y tế à các quy định hiện hành khác của Nhà n ớc về nghỉ m. Thời gian nghỉ
thai sản à 04 tháng th quy định à đ ợc h ởng trợ c p Bảo hiểm xã hội thay ơng.
Công ty vẫn thực hiện chi trả ơng ch ng ời a động khi ng ời a động nghỉ làm
việc trong thời gian bị m đau, thai ản (nằm ngoài chế độ bảo hiểm d nhà n ớc chi
trả).
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Đ ều ki n làm vi c: Văn phòng àm iệc khang trang, thoáng mát. Công ty trang bị đ y
đủ các ph ơng tiện bảo hộ a động, vệ inh a động, các nguyên tắc an t àn a động
đ ợc tuân thủ nghiêm ngặt. Công ty cam kết xây dựng cho t t cả CBCNV môi tr ờng
làm việc chuyên nghiệp, thân thiện để CBCNV phát huy hết khả năng à ức sáng tạo
của mình.



hế đ ư
v c c ho ph cấp :
 Đ i t ợng: áp dụng ch t t cả ba gồm Ban Điều hành à nhân iên V C
 Tiền ơng: ba gồm ơng chức danh à các kh ản phụ c p à ơng àm thêm
giờ.
 L ơng chức danh: xác định th
ị trí công iệc
Phụ c p: bao gồm các kh ản phụ c p au: Cơm tr a, xăng x , điện th ại di động, độc
hại, thuê nhà, gia tế, tiền vé qua phà, c u đ ờng nhân iên thị tr ờng), thâm niên.
Chế đ thưởng: Nhằm khuyến khích động viên CBCNV trong Công ty gia tăng hiệu
quả đóng góp à kết quả chung, Công ty có chính sách động viên, khen th ởng thiết
thực, đảm bảo phúc lợi. Ngoài tiền ơng, CBCNV tr ng Công ty còn đ ợc khen
th ởng tùy theo kết quả đánh giá hiệu quả công việc. Từ năm 2011, công ty xây dựng
ch ơng trình c phiếu th ởng cho CBCNV giỏi à có công a đóng góp ch V C.
Chính ách này đã tạ động lực t t để nhân viên ph n đ u h àn thành ợt mức các
nhiệm vụ đ ợc giao .







h h s ch ph c ợ
BHXH & BHTY: Công ty tham gia đ y đủ chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
cho t t cả CBCNV th quy định của Nhà N ớc.
hám ức khỏ hàng năm: Duy trì t chức khám sức khỏ định kỳ một năm, một l n
cho cán bộ quản lý và công nhân.
Quà inh nhật: áp dụng ch t àn thể CBNV Công ty
Du ịch, nghỉ mát hàng năm: t chức hàng năm theo bộ phận
Nhân viên Công ty khi gặp khó khăn đột xu t, ma chay, hiếu hỉ hay đau m… đều
đ ợc Công đ àn quan tâm thăm hỏi à giúp đỡ.
T ch c cô đo : Công đ àn công ty h ạt động khá hiệu quả, tạ điều kiện cho
CBCNV Công ty đ ợc nâng ca đời s ng tinh th n và vật ch t. Công đ àn t chức
động iên kh n th ởng các cháu là con của CBNV trong Công ty có thành tích học tập
t t. Ngoài ra, hàng năm, Công ty kết hợp với Công đ àn t chức cho CBNV tham
quan nghỉ mát th quy định của thỏa ớc a động.
Lập quỹ hỗ trợ ườ o đ ng: tạ điều kiện ch ng ời a động trong những lúc khó
khăn, đột xu t có điều kiện đ ợc ay u đãi không phải trả lãi su t.

Chính sách tu ể d
 Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút nhân sự có năng ực vào làm việc tại Công
ty, đáp ứng nhu c u mở rộng kinh doanh. Công ty có hệ th ng quy chế về tuyển dụng
đà tạo rõ ràng. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đề ra những tiêu chuẩn riêng.
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Ngoài lực ợng sẵn có tại đơn ị, Công ty cũng chú trọng b sung nguồn nhân lực có
ch t ợng ca để tăng c ờng đội ngũ, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của quá trình cạnh
tranh và phát triển.
Chính sách thu hút nhân tài: Công ty có chính ách ơng, th ởng xứng đáng ới c ng
hiến ch t xám, đặc biệt đ i với các nhân viên giỏi và có nhiều kinh nghiệm trong các
nh ực liên quan, một mặt để giữ chân nhân viên lâu dài, mặt khác để thu hút lao
động có năng ực từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty.
h h s ch đào tạo: Công ty c i c n ng ời là tài sản quý giá nh t của doanh nghiệp và
để phát huy hiệu quả nguồn v n quý này, Công ty kết hợp chặt chẽ v n đề đà tạo về
chuyên môn, nghiệp vụ và tạ cơ hội phát triển cho nhân viên, luôn tạ điều kiện cho
nhân viên tham gia các khoá hu n luyện nội bộ và bên ngoài nhằm đáp ứng yêu c u
công việc hiện tại cũng nh tr ng t ơng ai của Công ty. Công ty còn thực hiện việc
lập quỹ đà tạ để tạ điều kiện ch ng ời a động học thêm, nâng ca trình độ
chuyên môn nghiệp vụ.
3. T
3.1.

ào các công ty có liên quan và công ty con

STT Bên có liên quan
1

Công ty TNHH Hải Yến

M i quan hệ
Công ty liên

Tỷ lệ BQ V n đ u t
(*)

179.514.814.098

doanh
2

Công ty CP TM NN Sông Mê Kông

Công ty liên kết

3

Cty TNHH MTV Trọng Tín Long

Công ty con

40%

13.790.000.000

100%

An

(*) Công ty CP Khử trùng Việt Nam đã chuyển v n đ u t ào Công ty TNHH Hải
Yến à 176.500.000.000 VNĐ để hoàn thiện xây dựng à đ a à khai thác kinh
doanh từ tháng 10 năm 2008. Do có tranh ch p về tỷ lệ góp v n giữa Công ty CP Khử
trùng Việt Nam và Công ty Thực phẩm à Đ u t Công nghệ (Công ty XNK T ng
hợp III tr ớc đây nên v n đề này ch a đ ợc giải quyết và hiện đang đ ợc tòa Khánh
Hòa thụ lý.
Khách sạn Novotel đ ợc đ a ào hoạt động từ cu i năm 2008, kết quả kinh doanh khá
t t. Công su t sử dụng luôn trên 60%, doanh thu 9 tháng năm 2012 à 73,2 tỷ đồng,
LN T hơn 12,4 tỷ đồng. Nh đã trình bày ở trên, việc tranh ch p giữa hai thành viên
góp v n vẫn ch a đ ợc giải quyết nên ch a thể hợp nh t lợi nhuận của khách sạn vào
VFC. Dự kiến, năm 2013 d anh thu à ợi nhuận sẽ tăng 10%.
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3.2. Tóm t t tình hình ho

ng c a công ty do VFC s h u 100% v n

Công ty TNHH MTV Trọng Tín - L ng An đ ợc thành lập theo Gi y chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp s 1101396991 ngày 26/08/2011. Tại Lô B107, Khu công
nghiệp Thái Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. V n điều lệ 50 tỷ đồng. Ngành nghề
kinh doanh chính: sản xu t, ang chai, đóng gói thu c BVTV.
Hiện tại, Công ty CP Khử trùng Việt Nam ch a thực hiện góp v n à Công ty c n.
Công ty đang tiến hành thủ tục à dự kiến đ u t xây dựng nhà máy trong năm 2014.
Việc đ u t xây nhà máy pha chế, ang chai đóng gói tại khu công nghiệp Thái Hòa
(Long An) nhằm giảm tải cho nhà máy Lê Minh Xuân trong những năm ắp tới.
4. T

à
N

Chỉ tiêu

2012

N

2011

%

m

T ng giá trị tài sản

1.110.481.403.063

931.061.381.142

19.27%

Doanh thu thu n

1.507.651.497.452

1.315.656.197.111

14.59%

127.033.058.667

156.986.968.550

-19.08%

2.761.091.579

(1.169.081.334)

136.18%

129.794.150.246

155.817.887.216

-16.70%

86.638.202.966

116.643.900.941

-25.72%

7.8%

12.5%

-4.7%

25%

30%

-5%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận tr ớc thuế
Lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ LNST
Tỷ lệ trả c tức

5. V
5.1. C phầ

:
01/10/2011

C

ph n ph

T

i

30/9/2012

12.682.753

290.000

12.972.753

10.210

0

10.210

hành
C phi u quỹ
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5.2. T

i sở h u củ

Đ

ib

Đ

hông có thay đ i về sở hữu của c đông nội bộ và c đông ớn tr ng năm.
 C

n

Stt

H và tên

2012

20/12/2011

T

i

1

Quỹ T m nhìn SSI

1.788.547

1.413.181

375.366

2

Franklin Templetion Investment Fund

1.267.299

1.254.289

13.010

 C

ib

Tỷ lệ sở hữu c ph n của thành iên HĐQT & B

tr ng năm không thay đ i, s

ợng

c phiếu tăng thêm d đợt chia c phiếu th ởng với tỉ lệ 10:3 theo nghị quyết 01/2011
Stt

H và tên

1

Nguyễn Bạch Tuyết

2

Tr ơng Công Cứ

3

Nguyễn Minh Dũng

4

Nguyễn Bả

5

Đặng Thanh C ơng
H

ơn

Ch c v
Chủ tịch

2012

20/12/2011

T

i

62,990

62,990

TV HĐQT

101,400

101,400

TV HĐQT

101,400

101,400

23,400

TV HĐQT

106,080

106,080

24,480

TV HĐQT

17,160

17,160

3,960

389,030

389,030

89,776

Tr ởng BKS

68,667

68,667

15,846

HĐQT

T

14,536
23,400

7

Ung Đ àn Hùng

8

Thái Thị Hồng Châu

TV BKS

63,559

63,559

14,667

9

Võ Thành Phú

TV BKS

6,778

6,778

1,564

139,004

139,004

32,077

BKS
5.3. Ho

ng quan hệ c

(IR)

Trong b i cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung à thị tr ờng chứng khoán nói
riêng ảnh h ởng đến việc cung c p v n cho các doanh nghiệp. Tính thanh khoản, giá
c phiếu tuột d c khó dự đ án, niềm tin của nhà đ u t không n định. D đó, công b
thông tin minh bạch, chính xác, trung thực, đ y đủ và kịp thời không chỉ là trách
nhiệm của doanh nghiệp đ i với nhà đ u t , mà à trách nhiệm của doanh nghiệp đ i
với sự phát triển bền vững của chính mình.
D thời gian h ạt động của Ban IR ch a đủ âu, nhân ự có năng ực chuyên môn còn
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mỏng à ẫn còn tr ng giai đ u xây dựng, phát triển các công tác quan hệ ới c đông
nên còn gặp nhiều khó khăn,

ớng mắc. Tuy nhiên, VFC luôn c gắng hết sức để tạo

ra nhiều kênh thông tin hiệu quả và thiết thực đến các nhà đ u t , cũng nh thực hiện
nghiêm túc iệc công b thông tin, bá cá minh bạch ới c đông trên các ph ơng
tiện thông tin đại chúng à trang

b của công ty.

Tr ng năm, Ban IR đã có nhiều đợt đón tiếp các nhà đ u t t chức quan tâm đến
VFC. Những ý kiến phản hồi của c đông ừa là thách thức ừa à động lực giúp Ban
ãnh đạ trong công tác quản trị à điều hành.
3

5.4. K ho ch IR
-

Kết hợp với một t chức tài chính chuyên nghiệp tr ng nh ực IR để hỗ trợ, t

n kế

h ạch IR cho công ty.
-

T chức cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, tra đ i với Nhà Đ u t , đặc biệt à các nhà đ u t t
chức và c đông ớn.

-

Lên kế hoạch ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng.

-

Cung c p thông tin, giải đáp thắc mắc ch các Nhà đ u t

à c đông qua gặp gỡ trực

tiếp, điện thoại, mail, tài liệu, n phẩm.
-

Cập nhật nhanh chóng, kịp thời các thông tin c n thiết cho c đông trên mục Quan hệ
c đông trên

b it công ty.

6. H
6.1. Kiểm soát d ch h i vì c
ồng
- Kiểm soát chuột tại công viên vùng bờ biển Tr n Phú, Nha Trang
- Kiểm soát côn trùng và bệnh dịch hại tại Quận Ngũ Hành, Tp.Đà Nẵng
6.2.

nông dân
Tài trợ các ch ơng trình kh a giá trên các đài phát thanh truyền hình tỉnh Tiền Giang,
L ng An…để hỗ trợ kiến thức cho bà con trồng trọt và phòng ngừa sâu bệnh nh
“Chung tay xây dựng ruộng đồng”, “Tìm hiểu màu xanh cây úa”, “Đồng hành cùng
nhà nông”…
Hỗ trợ nông dân cà phê tr ng dự án tái canh cà phê th h ớng phát triển bền ững
qua iệc iên kết ới các tr ờng đại học, các nhà kh a học.

6.3. Trao học b ng cho sinh viên
Tài trợ “Quỹ học b ng V C” ới t ng trị giá 270 triệu ch V 2 tr ờng ĐH Nông
Lâm & ĐH C n Thơ tr ng 3 năm 2010-2012. Tr ng năm 2012, đã tài trợ 29 su t học
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b ng, t ng giá trị 93 triệu đồng
Các sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiếu học đã nhận đ ợc học b ng từ
công ty. Không chỉ hỗ trợ bằng tiền và hiện vật mà những sinh viên u tú này cũng
đ ợc tạ điều kiện thực tập và làm việc tại công ty au khi ra tr ờng.

6.4. H tr

ồng bào gặp

Trong su t những năm qua, V C không chỉ ph n đ u vì mục tiêu phát triển kinh
doanh bền vững, mà ng ng đó V C còn chú trọng tham gia vào các hoạt động
cộng đồng thiết thực, th ờng xuyên thực hiện các chuyến công tác xã hội, từ thiện đ y
ý ngh a. Đây à một trong những c gắng của VFC nhằm nâng cao cuộc s ng cho cộng
đồng, đồng thời tạo nên giá trị nhân ăn tr ng ăn hóa d anh nghiệp, góp ph n phát
triển bền vững th ơng hiệu VFC.
ết hợp ới Đ àn thanh niên công ty à Quận Bình Thạnh t chức phát quà trung thu
ch các m có h àn cảnh khó khăn; cứu trợ đồng bào bị thiên tại ũ ụt, tập thể cán bộ
công ty à các chi nhánh đã quyên góp ủng hộ tiền và hiện vật (gạo, mì tôm, bánh kẹo,
sách vở,… … à những h ạt động từ thiện khác.
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III.

C

C A AN I

T

ĩ

H NH:

1.

Kinh tế thế giới tr ng đó có kinh tế Việt Nam tiếp tục bị ảnh h ởng b t lợi từ cuộc
khủng hoảng tài chính toàn c u và khủng hoảng nợ công kéo dài ở khu vực châu Âu.
Tr ng n ớc, thị tr ờng tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp dẫn đến hàng tồn kho ở mức cao.
Sản xu t bị đình đ n, nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể.
Lạm phát, lãi su t vẫn còn ở mức cao.
Kim ngạch xu t khẩu hàng hóa chung thì giảm nh ng các sản phẩm nông nghiệp nh
gạ , cà phê thì ợng xu t cao nh t từ tr ớc đến nay.
Giá nhiều loại hàng nông sản xu t khẩu trên thị tr ờng thế giới có xu h ớng giảm.
2. T

V C

2.1. T
Điều kiện thời tiết à khí hậu trong năm thuận lợi ch
cây trồng.
Sản

ự inh tr ởng à phát triển của

ợng úa ớc tính đạt 43,7 triệu t n ( nguồn T ng cục th ng kê ).

Tình hình giá úa, cà phê t ơng đ i n định, nông dân ph n khởi à mạnh dạn đ u t
ản xu t.
2.2.
Áp ực dịch hại th p.
Tình hình tài chính khó khăn, định mức ch ay hạn chế nên các đại ý, d anh nghiệp
t nhân nhỏ d n thu hẹp quy mô ản xu t, kinh doanh ảnh h ởng đến t t cả các
doanh nghiệp, tác động x u đến kết quả kinh doanh các ngành nghề của VFC.
Thu hồi công nợ khó. Tình trạng chiếm dụng n diễn ra ở
đông khách hàng, một
đại ý bán phá giá àm ảnh h ởng t àn hệ th ng phân ph i của công ty.
Lãnh vực khử trùng, PCO cũng xảy ra sự cạnh tranh ngày càng gay gắt tr ớc ự đẩy
mạnh h ạt động của các công ty đ i thủ, đặc biệt các công ty có chức năng giám định
của n ớc ng ài cung c p.
3. K t qu kinh doanh:
T ng doanh thu các ngành nghề kinh doanh trong 12 tháng là 1,531 tỉ đồng đạt 95% so
với mục tiêu 1,611 tỉ đồng à đạt 110
ới d anh thu cùng kỳ.
4. Tình hình tài chính:
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4.1. Tình hình tài s n:
Tr ng năm Công ty đ u t 21 tỷ đồng chủ yếu mua sắm máy móc thiết bị, ph ơng tiện
vận tải, các tài sản dùng trong quản lý phục vụ cho sản xu t kinh doanh chính.
4.2. Tình hình n ph i tr :
Nợ phải trả tăng
ới cùng kỳ, tuy nhiên những khoản nợ phải trả đều nằm trong hạn
mức cho phép, các khoản ay đ ợc đảm bảo bằng hàng tồn kho và nợ phải thu.
5. N
Từ tháng 4/2012, VFC khở đ
tế t hc
phư
th c đ ều h h t o to h th
.
 Triể

c ch th

ều chỉ

đ

phư

th c

h do

h

p

Xu t phát từ cơ c u t chức không đáp ứng so với yêu c u phát triển công ty nên Ban
điều hành công ty đã kết hợp ới công ty t
n Focal Views khả át hiện trạng à
triển khai ph ơng án tái c u trúc.
T chức các cuộc họp cán bộ chủ ch t th từng khu ực, ùng miền à thông qua cơ
c u, mô hình t chức phòng ban, chi nhánh, đội ngũ nhân ự mới tr ng tháng 9 2012
nhằm xây dựng à ận hành bộ máy t chức mới th h ớng phát triển bền ững.
Đã thành ập các chi nhánh mới: CN ơn La, Nghệ An, Đồng Nai, Đồng Tháp, óc
Trăng, CN hử trùng tại Tp. HCM.
Mở rộng thị tr ờng kinh d anh thu c BVTV sang Campuchia qua việc thành ập Chi
nhánh VFC- Cambo.
Thay đ i cơ c u t chức từ phòng ban chức năng của công ty đến từng chi nhánh, đ i
mới ph ơng thức marketing trong các ngành nghề của công ty.


ự

ể

ụ

ề

Thời gian qua đã x m xét b nhiệm lại toàn bộ 61 các chức danh quản lý trong hệ
th ng th cơ c u t chức mới
Th ờng xuyên t chức đà tạ ch đội ngũ cán bộ kỹ thuật thị tr ờng tại khu ực đồng
bằng sông Cửu Long à Miền Trung Tây Nguyên. Định kỳ hàng tu n, phòng TC-KT
công ty kết hợp với t
n t chức tập hu n để nâng c p kiến thức, kỹ năng à h ớng
dẫn ph ơng thức hạch toán mới, quản lý và sử dụng ph n mềm quản lý ePacific .
Tr ng năm 2012, Ban điều hành đã điều chỉnh mức ơng chức danh, bình quân tăng
20 , giúp ng ời a động giải quyết đ ợc một ph n khó khăn tr ng cuộc s ng. Trong
quý II/2013, BĐH tiếp tục cải tiến hệ th ng ơng chức danh cho phù hợp với yêu c u,
sắp xếp lại hệ th ng đồng thời để đáp ứng yêu c u nâng c p cán bộ quản lý, chuyên
môn.


Trang | 22

Ban điều hành công ty đã t chức lại hệ th ng kế t án à thay đ i ph ơng thức hạch
toán.
Từng b ớc xây dựng các kế h ạch tài chính, t chức đà tạo nâng c p cán bộ làm công
tác kế toán và quản lý tài chính.
Ban điều hành cũng đã hợp tác ới Công ty E-Pacific để triển khai xây dựng ph n
mềm quản trị kế t án mới.


à

ợ –

Ban điều hành đã tiến hành cải cách, từng b ớc àm thay đ i, điều chỉnh các quy trình
cơ bản của ph ơng thức kinh d anh cũng nh ph ơng thức điều hành kinh d anh.
Từng b ớc cơ c u, ch n chỉnh lại giá cả, hàng hóa tr ng hệ th ng phân ph i.
 Đ

ử

Triển khai ph ơng thức xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch chi phí và cách lập
các kế hoạch marketing, kế hoạch nhập khẩu vật t , nguyên liệu.
Đã thành ập ngành khử trùng và PCO với các phòng chức năng nhằm nâng cao tính
chuyên nghiệp tr ng công tác kinh d anh à Mark ting đồng thời hỗ trợ nhiều hơn ch
các chi nhánh.
Quản lý t t các quá trình, quy trình kỹ thuật, qua đó công tác khử trùng hàng hóa trong
kho ngày càng đ ợc nhiều khách hàng tín nhiệm à công tác khử trùng dập dịch cũng
đ ợc cơ quan quản ý chuyên ngành đánh giá ca à th ờng xuyên chỉ định VFC triển
khai thực hiện.
 Đ
Công b hình ảnh à th ơng hiệu mới của Bộ phận Kiểm soát côn trùng VFC với tên
gọi PESTMAN chính thức kể từ ngày 01/06/2012.
Tiển khai xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch chi phí cho toàn ngành.
H ớng dẫn xây dựng kế hoạch mark ting à tr ng tháng đ u năm 2013 công ty ẽ
triển khai xây dựng chiến ợc phát triển ngành nghề cho những năm ề sau.
6. K

à

K
N à

N

ợc

201 :

201
H

ỷ

%/ 2012

K ử
trùng

PCO

Cho thuê
VP

C

Trang | 23

Tỷ

1.200

183

219

69

9

1.680

106

160

106

133

(6)

111

%

IV.

NH GI C A H I

NG

1. V

N TR V H
à

T

NG C NG TY
à

D anh thu tăng 10
ới d anh thu cùng kỳ năm 2011, đạt 95% so với mục tiêu
1,611 tỉ đồng
ới kế h ạch. Đây à ự nỗ ực c gắng ợt bậc của tập thể Ban Điều
hành à đội ngũ nhân iên do tình hình kinh d anh tr ng năm gặp nhiều khó khăn, trở
ngại ớn, không có âu bệnh hại nhiều trên cây trồng, chính ách thắt chặt tín dụng của
chính phủ ảnh h ởng đến ức mua của đại ý, các ản phẩm thu c bả ệ thực ật của
h u hết công ty tr ng đó có V C bị phá giá nên iệc bán hàng gặp nhiều khó khăn.
K

2012

C ỉ

C ỉ

D anh thu thu n

Tỷ đồng

1,611.00

Lợi nhuận au thuế

Tỷ đồng

90.00

%

25.00

Mức chia c tức

HĐQT đánh giá ca công tác điều hành của ban ãnh đạ , đã từng b ớc xây dựng,
khẳng định ị trí thứ 2 của mình, thu hẹp kh ảng cách ới các d anh nghiệp cùng
ngành nghề khác à giữ ững ị trí hàng đ u tr ng iệc cung c p dịch ụ, kiểm át
dịch hại.
Tr ng năm 2012 , h ạt động kinh d anh đã đ ợc mở rộng ang thị tr ờng Campuchia
qua iệc thành ập chi nhánh Công ty tại đây.
Hội đồng quản trị cũng đã ch p thuận điều chỉnh quy mô dự án xây dựng nhà máy à
kh chứa nông d ợc tại hu công nghiệp Long An nhằm giảm tải cho Nhà máy Lê
Minh Xuân.
V n điều ệ của V C cũng tăng 2,9 tỷ từ ngày 1 4 2012 th ph ơng thức phát hành
thực hiện ch ơng trình c phiếu th ởng ch nhân iên E OP .
2. C

à

Định h ớng ẽ trở thành công ty đứng hàng thứ hai một cách bền vững về phân ph i
thu c bảo vệ thực vật à à công ty dẫn đ u tr ng nh ực hử trùng à iểm át
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dịch hại.
HĐQT chỉ đạo và cùng Ban điều hành xác định định h ớng chiến
ngành và các chức năng nhân ự, tài chính.

ợc c p công ty,

Củng c à phát triển m i quan hệ đ i tác chiến ợc, đồng hành tr ng iệc phát triển
ản phẩm, gia tăng thị ph n, giữ ững ị trí tr ng t p đ u ngành.
Tăng c ờng công tác quản ý hệ th ng kênh phân ph i.
Tăng c ờng h ạt động Mark ting tr ng cả 3 ngành.
Phát triển nguồn nhân ực, đà tạ đội ngũ kế thừa.
Tiếp tục công tác chọn ọc, tuyển dụng, đào tạ nhân iên à đặc biệt hỗ trợ các chi
nhánh mới thành lập trong công tác quản trị điều hành.
Kiện toàn bộ máy kế toán, đà tạo b sung các kiến thức, nâng c p kỹ năng ề chuyên
môn cho kế toán viên.
ây dựng chỉ tiêu kế h ạch kinh d anh ch năm 2013 phù hợp ới diễn biến tình hình
thực tại của từng ngành nghề, chi nhánh.
Tập trung nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xu t kinh d anh những tháng đ u
năm tài chính 2013 của toàn hệ th ng.
Tiếp tục định h ớng trên cơ ở tăng c ờng công tác quản trị rủi r , đảm bảo an toàn tài
chính đặc biệt chú ý tình hình công nợ tr ng hệ th ng.
Khẳng định và chuẩn bị các điều kiện c n thiết để đẩy nhanh à h àn thiện quá trình
tái c u trúc, h àn thành triển khai ph n mềm kế t án hiệu quả.
m xét các đề xu t của từng ngành, chi nhánh về các hạng mục nh
thiết bị, địa điểm làm việc, nhà x ởng.
Chú trọng đến ự đ u t phát triển th h ớng bền ững,
ệ môi tr ờng th đề xu t của nhà máy.
V.

ơng, trang

u ý các đề án, công tác bả

N TR C NG TY
1. H

ng qu n tr và Ban ki m soát
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Bà Nguyễn B ch Tuy t
Ch t

H

T

inh năm: 1942
Trình độ: Kỹ

nông nghiệp

Quá trình công tác:

- 1985- nay: Công ty CP Khử trùng Việt Nam
-1976 - 1985: Chi cục phó Chi cục Kiểm dịch thực vật – Cục BVTV Bộ Nông nghiệp

T

C

C

c – Phó ch t

T

P ó T

G

– TV H

Ông N

ễ M

ũ

P ó T

G

– TV H

Ông

T
H

T

S

Ông Nguyễn B

T à

H

T

T

C
T

inh năm: 1955
Trình độ: Kỹ

nông nghiệp

Quá trình công tác:
- 1985 - nay: Công ty c ph n Nông d ợc H.A.I
- 1979 - 1985: Chuyên viên – Trung tâm BVTV phía Nam Tiền Giang
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Ông Ung Đoàn Hùng
Trưởng ban kiểm soát
Sinh năm: 1955
Trình độ: Kỹ sư nông nghiệp
Quá trình công tác:

- 2001 - nay: Công ty Khử trùng Việt Nam
- 1997 - 2001: Trưởng phòng Kỹ thuật – Công ty CP Khử trùng Việt Nam
- 1983 - 1997: Sở Nông nghiệp Khánh Hòa

Bà Thái Th H ng Châu
Thành viên ban ki m soát
inh năm: 1956
Trình độ: Kỹ

hóa thực phẩm

Quá trình công tác:
- 03/2000 - nay: thành viên ban kiểm soát - Công ty CP Khử trùng Việt Nam
- 11/1994 - 04/2000: Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh – Công ty CP Khử trùng VN
- 01/1988 - 10/1994: Chuyên viên phòng Kế hoạch – Công ty chế biến Mì màu
- 07/1981 - 12/1987: Cán bộ kỹ thuật – T ng công ty L ơng thực Miền Nam
- 01/1979 - 06/1981: Cán bộ kỹ thuật – Sở L ơng thực Đồng Nai

Ông Võ Thành Phú
Thành viên ban ki m soát
inh năm: 1973
Trình độ: Cử nhân tin học – kế toán
Quá trình công tác:
- 2006 - nay: thành viên ban kiểm soát – Công ty CP Khử trùng Việt Nam
- 2005 - 2006: Kế toán Logistic – Công ty Cyber Home Việt Nam Tp.HCM
- 2001 - 2005: Kế toán bán hàng – Công ty TNHH Hóa nông Hagr ch m Bình D ơng
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2. Ho

ng c

H

T

2.1. Vai trò củ HĐQT
- HĐQT đã tập trung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tập thể, cá
nhân thành viên và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Pháp luật hiện hành.
-

Thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động, xây dựng chiến

ợc à định h ớng

kinh doanh từng năm; giữ n định sự phát triển của doanh nghiệp trong tình hình kinh
tế biến động.
-

Các tiểu ban chuyên môn phát huy vai trò, giữ lịch sinh hoạt, báo cáo cho Chủ tịch
HĐQT, tham gia nhiều ý kiến mang lại hiệu quả thiết thực.

-

Các cuộc họp HĐQT đ ợc t chức và tiến hành th

đúng Điều lệ Công ty. Các Biên

bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự th ng nh t của các
thành iên, đ ợc
2.2. Ho
-

u giữ th

đúng quy định.

ng củ HĐQT

Tr ng năm 2011 Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát kịp thời
các hoạt động của Ban T ng Giám đ c điều hành thông qua việc ban hành các Nghị
quyết, quyết định iên quan đến các nh ực hoạt động sản xu t kinh doanh, phê duyệt
các quy chế về tái c u trúc t chức nhân sự,

-

ơng, th ởng....

Hỗ trợ Ban điều hành công ty phát huy cao nh t năng ực trí tuệ của tập thể à đội ngũ
ãnh đạo tâm huyết vì sự nghiệp phát triển công ty. Đến ngày hôm nay VFC đã có hơn
1000 thành iên đang àm iệc trên khắp n

-

đ ờng của đ t n ớc .

Duy trì các cuộc họp của Hội đồng hàng quý. Các Nghị quyết của HĐQT tạ điều kiện
ch Ban điều hành có nhiều thuận lợi trong việc thực hiện các chỉ tiêu năm 2012.

STT

S NQ

Ngày

01

158/2012/

14/02/2012 Thông qua iệc chi trả c tức đợt 3 năm 2011 à 10

NQ-HĐQT

N i dung
tiền mặt.

-VFC
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159/2012/

02

12/03/2012 Thông qua Quy chế à Ph ơng án phát hành c phiếu
th ởng ch Cán bộ nhân iên E OP giai đ ạn 1.

NQ-HĐQT
-VFC
03/2012/

03

23/04/2012 Thông qua điều chỉnh kế h ạch ản xu t kinh d anh

NQ-HĐQT

năm tài chính 2012; phê duyệt chủ tr ơng tái c u

-VFC

trúc; ch p thuận điều chỉnh quy mô dự án xây dựng
nhà máy à kh chứ nông d ợc tại
An; phê duyệt mức t ng quỹ tiền
11

162/2012/

04

ơng năm 2012 à

d anh thu thu n.

26/06/2012 Thông qua
ới

iệc thành ập Công ty TNHH V C-

NQ-HĐQT

Camb

-VFC

ty V C-GENEVA Úc

04/2012/

05

hu CN L ng

n điều ệ 1000U D à thành ập Công
n điều ệ 5 tỷ đồng VN.

30/07/2012 Thông qua cơ c u t chức mới của công ty d Ban

NQ-HĐQT

Điều hành đề xu t; phê duyệt chủ tr ơng thành ập

-VFC

chi nhánh công ty tại Tp.HCM; thông qua mức chi trả
tạm ứng c tức 6 tháng đ u năm 2012 à 10

05/2012/

06

-

18/09/2012 Nh t trí phê duyệt chủ tr ơng chuyển Công ty TNHH

NQ-HĐQT

V C-Camb

thành Chi nhánh Cty CP.

-VFC

Việt Nam tại Campuchia

Tiếp tục thực hiện chi trả c tức đợt 3 2011 bằng tiền mặt 10

hử trùng

à c tức đợt 1 2012 à

10%
-

Thông qua Quy chế & ph ơng án phát hành c phiếu th ởng E OP giai đ ạn 1 ới
ợng CP phát hành 600.000 c phiếu, t ơng ứng 4,7

-

B

-

Thay đ i tăng

n

u hành hiện tại

ung, chỉnh ửa quy chế ESOP
n Điều lệ th

ch ơng trình phát hành C phiếu th ởng, th

NQ của

ĐHĐCĐ ngày 27 06 2012. Cụ thể:



V n điều lệ ngày 30/09/2011

: 126.827.530.000 VNĐ



T ng s v n tăng đến 01/04/2012

: 2.900.000.000 VNĐ



Đ i t ợng phát hành

: Cán bộ nhân iên



Thời gian đã thực hiện

: 05/04/2012
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-



Hình thức tăng

: phát hành c phiếu ESOP



V n điều lệ au khi tăng

: 129.727.530.000 VNĐ

Hội đồng quản trị đã chỉ đạ

à giám át Ban điều hành trong quá trình triển khai thực

hiện việc phát hành 600.000 c phiếu th ởng E OP giai đ ạn 1 à 310.000 c phiếu
th ởng E OP giai đ ạn 2 cho CBNV theo Nghị quyết ĐHCĐ th ờng niên năm 2012,
bao gồm: (1) Xây dựng à b

ung chỉnh ửa quy chế ESOP, (2) Xây dựng tiêu chí để

lựa chọn và phân ph i, (3) Ph biến nội dung ch ơng trình à h ớng dẫn các thành
iên tham gia đăng ký ch ơng trình hành động nhằm đánh giá hiệu quả làm việc của
từng thành viên khi tham gia ch ơng trình. Hồ ơ hiện nay đã h àn t t, đang thực hiện
các b ớc tiếp th
3. Ho

ch đúng quy định của UBCKNN.

ng c a BKS

3.1.Vai trò c a BKS
-

Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản Trị, Ban T ng Giám
đ c trong công tác quản ý à điều hành. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các ăn
bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật à Điều lệ công ty.

-

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng C đông năm
2012.

-

Tham gia các bu i họp th

-

Xem xét các báo cáo và thông báo của HĐQT đến C đông.

-

Xem xét các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các s liệu và
nội dung trên báo cáo.

-

Tr ng năm B
họp định kỳ 3 tháng/ l n, tra đ i công việc thực hiện và ph i hợp
hoạt động kiểm tra giám sát giữa các thành viên .

th mời của HĐQT, BTGĐ.

3.2. K t qu thực hiện việc kiểm tra, giám sát
3.2.1. Đ
-

ề ho

ng kinh doanh của Công ty:

Th ng nh t với đánh giá chung của ban điều hành công ty. Tr ng năm tài chính 2012
vừa qua, tình hình thực hiện kế hoạch kinh d anh ô cùng khó khăn d các yếu t
khách quan nên kết quả thực hiện năm qua có thể ch p nhận đ ợc. Cụ thể ngành nông
d ợc hiện đang ở ị trí thứ 2 tr ng nhóm công ty hàng đ u, ngành khử trùng PCO
đang mở rộng thêm thị ph n. Mặt khác, ngành kinh doanh hạt gi ng tuy mới hoạt động
nh ng ới sự hợp tác của đ i tác yng nta đã mở ra một triển vọng mới gia tăng
doanh s nh t là ở địa bàn phía bắc và Tây nguyên.
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Đến hết năm 2012, Ban kiểm soát không phát hiện tr ờng hợp b t th ờng nào trong
hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu c u của hệ
th ng kiểm soát và quản trị nội bộ. Chế độ giao ban giữa Ban TGĐ à các kh i kinh
doanh vận hành t t đã giúp phát hiện kịp thời các v n đề khó khăn à có giải pháp phù
hợp với tình hình.
ệu có nhiều ti n b .

3.2.2. Công tác qu
3.2.3. Đ
Công ty:

ề báo cáo tài chính và m t s k t qu thực hiệ

2 của

Bá cá tài chính năm 2012 từ ngày 01/10 2011 đến 30/09/2012 đ ợc kiểm t án đã
phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 30/09/2012 cũng nh kết
quả kinh d anh tr ng năm, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam
hiện hành.
Kết quả thực hiện một s chỉ tiêu so với kế hoạch nh


au:

Doanh thu 1.531 tỷ đồng, đạt t ơng đ ơng 95

ới kế hoạch,

ợt 10% so

với cùng kỳ.


Lợi nhuận tr ớc thuế 129.794.150.246 đồng, đạt t ơng đ ơng 95% so với kế
hoạch.



Lãi cơ bản trên c phiếu là 6,678 đồng/ 1 c phiếu, đạt t ơng đ ơng 95 % so
với kế hoạch.

Một s kết quả thực hiện tr ng năm 2012 nh


au:

Công ty đã phát hành c phiếu th ởng cho nhân viên giai đ ạn 1, trị giá
2.910.860.000 đồng, nâng v n đ u t chủ sở hữu lên 129.727.530.000 đồng.
Công ty hiện đang h àn t t thủ tục phát hành c phiếu th ởng giai đ ạn 2 cho
cán bộ, công nhân viên trị giá 3.100.000.000 đồng.



Công ty trích lập quỹ đ u t phát triển từ 20% lợi nhuận sau thuế năm 2011
t ơng đ ơng



tiền là 18.917.359.581 đồng.

Công ty trích lập quỹ kh n th ởng phúc lợi từ 15% lợi nhuận sau thuế năm
2011 t ơng đ ơng



tiền là 14.188.019.686 đồng.

Công ty trích lập quỹ dự phòng tài chính s tiền 7.310.772.500 đồng từ lợi
nhuận sau thuế. S d cu i kì là 31.706.882.500 đồng t ơng ứng 25% v n
điều lệ .
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Công ty trích lập quỹ dự trữ b sung v n điều lệ từ 5% lợi nhuận sau thuế năm
2011 t ơng ứng s tiền là 4.729.339.895 đồng.



Công ty đã trả c

tức năm 2011 đợt 3) vào ngày 12/03/2012 s

tiền

12.672.534.000 đồng ứng với 10% v n điều lệ.


Công ty đã tạm ứng c tức năm 2012 đợt 1) vào ngày 28/08/2012 s tiền
12.962.543.000 đồng ứng với 10% v n điều lệ.



Công ty đã trả thù lao cho cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm

át à Ban th ký

s tiền 1,299 triệu đồng t ơng ứng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2011.
 Năm 2012, Công ty ch a nhận đ ợc c tức từ các khoản đ u t tài chính.
 Cty TNHH Hải Yến: hoạt động kinh d anh đã có d anh thu nh ng ch a
th ng nh t về tỉ lệ góp v n giữa các đ i tác nên ch a chia ãi.
3.2.4. Đ

ề ho

ng củ HĐQT

BTGĐ

Đã chỉ đạo Công ty thực hiện nghị quyết đại hội đồng c đông th ờng niên năm 2012.
Đã quản ý à điều hành Công ty khắc phục các khó khăn nhằm hoàn thành cơ bản kế
hoạch kinh d anh năm 2012, đã ợt 10% so với cùng kỳ.
- Hồ ơ mua nhà 37 Nguyễn Trung Ngạn àm ăn phòng Công ty đã đ ợc UBND Thành
Ph phê duyệt, đang chờ Sở Tài chính xem xét và thẩm định giá ch căn nhà.
- Công ty đã chà mời r t nhiều khách hàng, nhà đ u t h ặc mua lại khu đ t quận 12
nh ng năm qua, tình hình kinh doanh b t động sản hoàn toàn bị đóng băng nên công
ty vẫn ch a giải quyết đ ợc theo nghị quyết ĐH c đông năm 2012. Hiện tại khu nhà
kh đ ợc sử dụng để chứa hạt gi ng.
- Dự án đ u t Trung tâm Th ơng mại Mê Kông tại tỉnh Đồng Tháp cũng ch a th ái
v n đ ợc ì ý d t ơng tự bên trên.
- Đã thẩm định thiết kế xây dựng nhà máy gia công thu c BVTV tại khu công nghiệp
Thái Hòa (Long An).
- Dự án ph n mềm kế t án Paci ic đã triển khai và vận hành thử từ 31 10 2012.
- Do khó khăn ề tình hình tài chính nên công ty vẫn ch a nhận chuyển nh ợng đ ợc
kho vật t khử trùng tại quận 2.
- Việc tranh ch p với đ i tác trong liên doanh Công ty TNHH Hải Yến đã đ a ra tòa
nh ng phía Công ty Thực phẩm Công nghệ cao vẫn không đồng ý với kết quả thẩm
định giá trị tài sản và tiếp tục chờ kết quả hòa giải, phán xử của tòa án.
- Đã thực hiện xong việc thoái v n Công ty vào Công ty c ph n giám định Lửa Việt.
4. Qu n tr r i ro
-

R i ro
Rủi ro
luật

ng
Là Công ty niêm yết, hoạt động của VFC
chịu ảnh h ởng của các ăn bản pháp luật

Qu n tr
- Cập nhật các ăn bản luật và
d ới luật th ờng xuyên, kịp
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pháp

Rủi ro
kinh tế

Rủi ro
kinh
doanh

Rủi ro
biến
động
tỷ giá
ngoại tệ

5. T ù

về Công ty c ph n, Chứng khoán, và thị
tr ờng chứng khoán.
 Luật và các ăn bản d ới luật đang tr ng
giai đ ạn hoàn thiện, sự thay đ i về mặt
chính sách luôn có thể xảy ra ảnh h ởng
ít nhiều đến hoạt động quản trị và kinh
doanh của doanh nghiệp, khi đó ẽ ảnh
h ởng đến giá c phiếu
 Nguy cơ bị kiện tụng, tranh ch p, bồi
th ờng nếu không am hiểu luật pháp và
các quy định liên quan.
Kinh tế vẫn đang tr ng giai đ ạn b t n,
GDP tăng tr ởng với mức th p d ới 7%)
trong khi lạm phát vẫn ở mức ca đi kèm
với chính sách tiền tệ thắt chặt. Giá cả các
mặt hàng đều tăng tr ng khi nhu c u lại
giảm.
 Doanh thu công ty bị tác động
 Giá thành tăng dẫn đến giá bán tăng, nợ
phải thu tăng à hàng tồn kho nhiều.
Hàng xu t khẩu đi những qu c gia nh
Nhật, Úc, đòi hỏi tiêu chuẩn ca d đó khâu
khử trùng phải đáp ứng nghiêm ngặt chỉ tiêu
ch t ợng
 Rủi ro phải thực hiện lại dịch vụ hoạc bị
hủy hợp đồng, ảnh h ởng đến doanh s
và tên tu i của công ty.
Mặt hàng nông d ợc chủ yếu thông qua
nhập khẩu dùng đồng USD và JPY thanh
toán nên chịu nhiều ảnh h ởng từ tỉ giá h i
đ ái.
 Khan hiếm ngoại tệ gây khó khăn ch
việc nhập khẩu
 Chi phí cơ hội khi phải nhập hàng để trữ
trong kho
 Tỷ giá tăng àm tăng chi phí đ u vào,
ảnh h ởng đến lợi nhuận
H

thời điều chỉnh cho phù hợp.
- Thực hiện quyết toán thuế
TNDN mỗi năm một l n với
cơ quan thuế
- Có chuyên viên pháp chế thỏa
thuận các hợp đồng và tiến
hành rà át tr ớc khi ký kết.
- Kết hợp với các t chức tài
chính chuyên nghiệp, am
t ờng về pháp luật t
n
tr ng tr ờng hợp c n thiết
- Tập trung cho hoạt động sản
xu t kinh doanh chính, không
đ u t tràn an.
- Tăng c ờng bán hàng theo
chiều âu, tăng c ờng công
tác chăm óc khách hàng

- Tăng c ờng máy móc thiết bị
cũng nh thuê chuyên gia
n ớc ngoài về đà tạo cho
nhân viên công ty
- Đăng ký chuẩn với những t
chức kiểm định có tiếng trên
thế giới để có gi y chứng
nhận phù hợp với mặt hàng
khử trùng.
- Huy động nguồn tiền để thanh
toán nhanh những lúc ngoại tệ
có nguy cơ biến động.
- Duy trì quan hệ khách hàng
thân thiết với một vài ngân
hàng lớn để đ ợc u đãi tr ng
việc giải ngân.

T à KS:

Thù lao của HĐQT & B
đ ợc quyết định ở mỗi kỳ họp ĐHĐCĐ. Th nghị quyết
01/2012, t ng s tiền chi ch HĐQT & B
à 1,5 LN T tức 1,22 tỷ đồng. Mức thù
lao của từng thành iên d HĐQT quyết định.
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6. K ho
-

-

ng hi u qu qu n tr

Tiếp tục kết hợp với công ty t
n FV để đ ợc t
n về quản trị và tái c u trúc
doanh nghiệp
ây dựng các quy chế ề quản trị công ty, quản ý tài chính, quản ý nhân ự, quy
trình àm iệc tại các bộ phận, phòng ban tại VP Công ty à các chi nhánh trực thuộc
Công ty.
iểm tra, giám át iệc thực hiện các quy chế, quy trình.
Tăng c ờng hiệu quả của hệ th ng quản ý ch t ợng I O 9001:2000
Tăng c ờng giám át h ạt động điều hành của Ban T ng Giám Đ c, Giám Đ c Chi
nhánh à Tr ởng bộ phận.
C

V.

T I CH NH:

1. Ý ki n ki m toán

:

Chúng tôi đã kiểm t án Bá cá tài chính của Công ty C ph n hử trùng Việt Nam đ ợc
ập ngày 08 01 2013 gồm: Bảng cân đ i kế t án tại ngày 30 09 2012, Bá cá kết quả
h ạt động kinh d anh, Bá cá
u chuyển tiền tệ à Thuyết minh bá cá tài chính ch
năm tài chính từ ngày 01 09 2011 đến ngày 30 09 2012 đ ợc trình bày từ trang 05 đến
trang 32 kèm th .
Việc ập à trình bày Bá cá tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban T ng Giám đ c
Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi à đ a ra ý kiến ề các bá cá này căn cứ trên kết
quả kiểm t án của chúng tôi.
C
Chúng tôi đã thực hiện công iệc kiểm t án th các Chuẩn mực kiểm t án Việt Nam.
Các chuẩn mực này yêu c u công iệc kiểm t án ập kế h ạch à thực hiện để có ự bả
đảm hợp ý rằng các bá cá tài chính không còn chứa đựng các ai ót trọng yếu. Chúng
tôi đã thực hiện iệc kiểm tra th ph ơng pháp chọn mẫu à áp dụng các thử nghiệm c n
thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin tr ng bá cá tài chính; đánh giá iệc
tuân thủ các chuẩn mực à chế độ kế t án hiện hành, các nguyên tắc à ph ơng pháp kế
t án đ ợc áp dụng, các ớc tính à xét đ án quan trọng của Ban T ng Giám đ c cũng nh
cách trình bày t ng quát các bá cá tài chính. Chúng tôi ch rằng công iệc kiểm t án
của chúng tôi đ a ra những cơ ở hợp ý để àm căn cứ ch ý kiến của chúng tôi.
V
Tại thời điểm 30 09 2012, Công ty ch a trích ập dự phòng đ i ới kh ản nợ phải thu khó
đòi ới tiền ớc tính à 5,28 tỷ đồng. Nếu thực hiện trích ập dự phòng đ i ới kh ản nợ
phải thu khó đòi th quy định của chuẩn mực kế t án Việt Nam ẽ àm tăng chi phí quản
ý d anh nghiệp à giảm kết quả h ạt động ản xu t kinh d anh tr ng năm
tiền t ơng
ứng.
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Th ý kiến của chúng tôi, ng ại trừ ảnh h ởng các n đề nêu trên, Bá cá tài chính đã
phản ánh trung thực à hợp ý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty
C ph n hử trùng Việt Nam tại ngày 30 tháng 09 năm 2012, cũng nh kết quả kinh
d anh à các uồng u chuyển tiền tệ tr ng năm tài chính từ ngày 01 10 2011 đến ngày
30 09 2012, phù hợp ới chuẩn mực, chế độ kế t án Việt Nam hiện hành à các quy định
pháp ý có iên quan.
Chúng tôi cũng u ý ng ời đọc ề kh ản n góp à Công ty TNHH Hải ến đ ợc trình
bày tại thuyết minh 13 à 44 trên Thuyết minh bá cá tài chính.
C
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